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 نظر عامة على متويل التجارة –أ 
م) ابلذكرى السادسـة 2013ه (1434احتفلت املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة "املؤسسة" يف 

إلنشــائها. ومنــذ أتسيســها، أحــدثت "املؤسســة" حتــوالً داخليــاً ملحوظــاً. فقــد تضــاعفت التمــويالت املعتمــدة 
ه، 1434ويف  ه.1434باليـني دوالر أمريكـي عـام  5 إىله 1429بليون دوالر أمريكـي عـام  52من 
بلــغ و  .ابلتحــد�ت تتســماألســواق الــيت تكّيفــت مــع بيئــات و قــت املؤسســة أهــدافها يف جمــاالت عديــدة، حقّ 

 اجتــــذاب عمــــالء كمــــا اســــتطاعت املؤسســــةمليــــون دوالر أمريكــــي،   5‚048إمجــــايل التمــــويالت املعتمــــدة 
اســتقطاب املزيــد مــن العمــالء وتوســيع  إىلالراميــة  تهااســرتاتيجي تواؤمــاً مــع ةديــدإىل دول ج، ودخلــت جــدداً 

عكـــس ز�دة ينطـــاق عملياهتـــا. ويســـتحق اإلجنـــاز الـــذي حتقـــق يف التمـــويالت املعتمـــدة اإلشـــادة، حيـــث أنـــه 
 معـــدالت جديـــدةلســـحوابت ا وصـــلته. عـــالوة علـــى ذلـــك، 1433مقارنـــة مبثلهـــا يف عـــام  ٪13بنســـبة 
أمــا تفاصــيل التمــويالت املعتمــدة للســنتني  ه.1434مليــون دوالر أمريكــي يف عــام  4‚001بلغــت  حيــث

 :أد�هاألخريتني حسب املناطق، فيوضحها اجلدول 

 )اليني الدوالرات األمريكيةمب(     ): التمويالت املعتمدة من املؤسسة حسب املنطقة 1جدول (
الفعلي يف عام  املنطقة

 هـ1433
النسبة 
 املئوية

الفعلي يف عام 
  ه1434

النسبة 
 املئوية

 67 3.405 69 3.086 آسيا/رابطة الدول املستقلة
 28 1.409 26 1.171 الشرق األوسط ومشال أفريقيا

 5 234 5 209 أفريقيا جنوب الصحراء
 100 5.048 100 4.466 التمويالتإمجايل 

  4.001  3.999 إمجايل السحوابت
 

املعتمــدة مـــن  التســـهيالتمـــن الســندات، علـــى رأس قائمــة حبســـبانه نوعــاً زال الضـــمان الســيادي، يــال 
املعتمــدة ضــما�ت ســيادية. ومنذئــذ  التســهيالتمــن  ٪40ه، كــان حنــو 1431املؤسســة. ففــي عــام 

 املغطــى بضــمان ســياديه ارتفــع التمويــل 1434بــدأ معــدل اإلقــراض الســيادي يف االزد�د. ويف عــام 
، بنــاًء علــى يف معــدالت اإلقــراض الســيادي . وجــاءت الــز�دة٪74معــدل قياســي هــو  إىل ٪71مــن 

عمليــات البنــك غــري املغطــاة مــن �حيــة أخــرى، تراجعــت و لطلــب الكبــري عليــه مــن الــدول األعضــاء. ا
 لفرتة نفسها.لغري املؤّمن عليها بصورة ملحوظة و  بضمان

مكسباً  ق املهيكل اليت حتقالنقلة االسرتاتيجية للمؤسسة ابلرتكيز على عمليات التمويل  يعكس ذلكو 
لألطــــراف كافــــة، وبــــديًال أكثــــراً ضــــما�ً لتمويــــل املؤسســــات الصــــغرية واملتوســــطة، والقطــــاع اخلــــاص يف 

 1434ه و1433عــــامي بــــني  ٪60مــــن املهيكــــل األســــواق الناشــــئة. وارتفعــــت عمليــــات التمويــــل 
 بليون دوالر أمريكي، كما ورد آنفاً. 1قياسي مقداره  لتصل ملعدل عال
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  نوع الضمان): متويالت التجارة املعتمدة من املؤسسة حسب 2جدول (

 اليني الدوالرات األمريكية)مب(                                                                              

 عام الضماننوع 
 هـ1433 

 النسبة املئوية
 للحصص

 عام
 ه1434 

 النسبة املئوية
 للحصص

 74 3.712 71‚43 3.190 يسياد
 2 124 5‚77 257.5 ضمان مصريف

 5 235 9‚06 405 ةغري مضمون
 19 977 13‚68 611 مهيكلمتويل 
 0 0 0‚06 2.5 ئتمايناأتمني 
 100 5‚048 100 4.466 اجملموع

 
واصــلت املؤسســة توســيع عمليــات متويــل التجــارة علــى حنــو حيقــق املنفعــة املشــرتكة بــني الــدول األعضــاء 

 ملؤسسة.اعلى موارد  اً حفاظ كافيةضما�ت  بهذا التوسع  وترافقبتنمية التجارة البينية. 

 وُمَؤثِّرة توفري حلول �جعة -1
 كبــريةجهــوداً  تنويــع حمفظــة متويــل عمليــات التجــارة، بــذلت املؤسســة  إىليف إطــار اســرتاتيجيتها الداعيــة 

يف مواجهـــة التحـــد�ت  قـــدراً كبـــرياً مـــن ســـعة احليلـــةأبـــدت كمـــا    الخـــرتاق أســـواق وقطاعـــات جديـــدة.
أسـواق وقطاعـات جديـدة. وانتقلـت املؤسسـة مـن صـيغ التمويـل  إىلاملتمثلة يف املنافسة الشرسة للنفـاذ 

ت هـذه رة السـلع. وكانـايف جتـ املهيكـل صـيغة اإلقـراض إىل ،غري املضمون واالقراض بضما�ت مصرفية
تتعـــذر فيهـــا أســـواق وقطاعـــات جديـــدة  إىللتمكـــني املؤسســـة مـــن النفـــاذ  ةضـــرورياالســـرتاتيجية  النقلـــة

مــن تقــدمي جمــرد  تحــولكمــا يّســرت هــذا النقلــة اجلديــدة للمؤسســة أن ت  .الضــما�ت التقليديــة اإلضــافية
 العمالء. احتياجاتاليت تلّيب تقدمي حزمة كاملة من حلول التجارة  إىلمتويل 

 
مار يف األسـواق الناشـئة، واالسـتث ،من أشكال اإلقراضإذا ُقورنت صيغة التمويل املهيكل أبي شكل و 

وقـد هيـأت  يف أحلـك الظـروف الـيت متـر هبـا الـدول واألسـواق.�صع حـىت صمود تتمتع بسجل  جندها
كبـــديل احللـــول املتصـــلة ابلتجـــارة يف األســـواق الناشـــئة   لتقـــدمي املزيـــد مـــن اجملـــالهـــذه امليـــزات للمؤسســـة 

مـــرة يف خـــالل الســـنوات  14عمليـــات التمويـــل املهيكـــل  للتمويـــل مـــن امليزانيـــة العموميـــة. وتضـــاعفت
 977 بلـــغه وحـــدها، منـــت حمفظـــة عمليـــات التمويـــل املهيكـــل لت1434ويف عـــام  اخلمـــس األخـــرية.

 مليون دوالر أمريكي.
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 دعم السلع االسرتاتيجية -2
يبقـى الـنفط مهيمنـاً علـى حمفظـة و ظل قطاع الطاقـة، وخباصـة الـنفط، حيظـى أبغلـب تـدخالت املؤسسـة. 

ذلـــك، وكمـــا . وعلـــى الـــرغم مـــن ٪84 إىل ٪82مـــن  هــــ1434نصـــيبه يف عـــام  عرتفـــااملؤسســـة، حيـــث 
أسـواق الرتيـاد املؤسسـة جهـوداً حثيثـة  لتنص اسرتاتيجية املؤسسة على التدخل يف قطاعات أخرى، تبـذ

ه، نّفـــذت املؤسســـة مشـــاريع يف أفريقيـــا جنـــوب الصـــحراء وفقـــاً 1434فـــي عـــام ف وقطاعـــات جديـــدة.
تقــدمي متــويالت للــدول الــيت كمــا يشــمل تفــويض املؤسســة   لتفــويض البنــك فيمــا يتعلــق ابألمــن الغــذائي.

ففــي  إحــداث تغيــري يف حيــاة املســتفيدين مــن التمــويالت. يف أثــر قــوي فيهــا يكــون لتــدخالت املؤسســة
النـاتج الزراعـي يف مراحـل اإلنتـاج املبكـرة أمـراً ال  إىل، تكـون مسـألة إضـافة قيمـة حتديـداً  اجملتمعات الريفية

. وُتَكلِّــف خطــة م2008منــذ عــام  وحيــو�ً  اً هامــ اً عنــه لتحقيــق األمــن الغــذائي، الــذي بــرز موضــوع غــىن
العمل املعنية بتوصيات الندوة السنوية احلادية والعشرين للبنك اإلسالمي للتنمية، وعنوا�ـا "حتقيـق األمـن 

يــل التجــارة البينيــة يف جمـــال الغــذائي للــدول األعضــاء يف عــامل مـــا بعــد األزمــة"، املؤسســة بــز�دة نســـبة متو 
هـذا . ويف السلع الزراعية، من خـالل تبـين مجيـع الكيـا�ت املعنيـة مبجموعـة البنـك �جـاً واحـداً ومتكـامالً 

مليــون دوالر أمريكــي لتوريــد مــدخالت  90، وافقــت املؤسســة علــى متــويالت بلغــت يف جمموعهــا الصــدد
الكــامريون، وجامبيــا، وموزمبيــق وبنــني. كمــا ُعــّد  ، ومتويــل للصــادرات يف كــل مــنوأغذيــة رئيســيةزراعيــة، 

مة لــتالئم كــل حالــة. املصــمّ و للمنتجــات املهيكلــة تقــدمي متــويالت بصــيغة التمويــل املهيكــل ميــزة إضــافية 
مليــون  566عمليــة لصــاحل القطــاع الزراعــي بلــغ إمجاليهــا  19هـــ، 1434واعتمــدت املؤسســة، يف عــام 

 مليون دوالر أمريكي. 535يف العام املنصرم وهو  املبلغ املعتمد علىبز�دة طفيفة دوالر أمريكي؛ أي 
 

فــول الصــو�، وزيــت فــول الصــو�، ومسـحوق لشــراء  التمويـلويف دول أخـرى أعضــاء، قــدمت املؤسســة 
، واحلبــوب اجملففــة، واألرز، والــنب، وزيــت النخيــل، والســكر. وفضــًال عــن فــول الصــو�، والقمــح، والــذرة

السلع الزراعية، واصلت املؤسسة دعمها للـدول األعضـاء يف توريـد سـلع اسـرتاتيجية أخـرى مثـل البـويل 
كما ظل النفط البند الرئيس يف حمفظة متويالت املؤسسة لعام ، والنفط، وغريها.  والبويل بروبلنيإثيلني، 
يف التمويـــل واألســـرع يف  هـــمظـــل البنـــد األو  ،ماليـــني دوالر أمريكـــي 3‚909ه بقيمـــة بلغـــت 1434

 املساهم األهم يف احملفظة.و السحب، 
 

 الدول األعضاء األقل منواً واملتوسطة، و صغرية ال املؤسساتإىل  الوصول -3

 القدرة علـى وأ ،من حيث السيولة أفضل من غريهابعض الدول األعضاء يف وضع على الرغم من أن 
أمـام يبقـى عقبـة كـأداء  إال أن عـدم تـوافر إمكانيـة احلصـول علـى متويـل التجـارةالتمويـل، على احلصول 

جهـود تكثيـف العمليـات  ةمواصل فإنمنواً. وعليه،  أقلها، ال سيما األخرى من الدول األعضاء العديد
البنــوك واملصــارف يف  ملنفعــة "املــرحلتنيملراحبــة ذات اب" تمويــلال مســتوى تنفيــذ خطــوط وتعزيــز ،املباشــرة
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تمويـل العلماً أبن إمجايل يظالن من اجملاالت ذات األولوية لدى املؤسسة، الدول األعضاء األقل منواً، 
 2.818حنــــو  إىلمليــــون دوالر أمريكــــي  2.264زاد مــــن ه 1434يف عــــام تلــــك الــــدول املعتمــــد ل

 مليون دوالر.
 هـ1434الدول األعضاء األقل منواً يف عام  تجارة لصاحلالتمويالت املعتمدة لل

 الدوالرات األمريكية) مباليني( 

 املبلغ اإلمجايل عدد العمليات الدولة
 2.571 8 بنغالديش

 30 1 بوركينا فاسو
 18 1 الكامريون

 60 5 جامبيا
 40 1 املالديف
 100 2 موريتانيا
 15 1 موزمبيق
 2.818 16 اإلمجايل

 
اســرتاتيجية املؤسســة، بوصــف ذلــك جــزءاً مــن  إحــدى ركــائز واملتوســطة صــغريةالميثــل دعــم املؤسســات 

ر املؤسســــة التكليـــف، تــــوفّ يف إطــــار هــــذا منظمــــة التعــــاون اإلســـالمي. و الرفيــــع املســــتوى مـــن تكليـــف ال
 إىلبــدورها  التمويـل متـررالـيت  ،، للبنـوك احملليـة"مراحبـة علـى مــرحلتني"خطوطـاً متويليـة، وعمليـات متويـل 

، لتمويــــل صــــفقات جتاريــــة حمــــددة. وقــــد اســــتمرت املؤسســــة، يف عــــام واملتوســــطةصــــغرية الاملؤسســــات 
 125وقـــدمت  الصـــغرية واملتوســـطةتمويـــل املؤسســـات لهــــ، يف الرتكيـــز علـــى اآلليـــات املـــذكورة 1434

املــرحلتني  ه، نفــذت املؤسســة املرحلــة األوىل مــن املراحبــة ذات1434مليــون دوالر أمريكــي. ويف عــام 
 لتنمية الصادرات.هذا اهليكل التمويلي اجلديد تدخالت املؤسسة  لتمويل الصادرات. ويتوقع أن يعّزز

 
 وتنمية التجارة بر�مج التعاون التجاري -ب
 ج:مالرب�نبذة موجزة عن  -1

تعزيــز ودعمهــا يف ســبيل تكميــل جهــود املؤسســة  إىللتعــاون التجــاري وتنميــة التجــارة ايهــدف بــر�مج 
يقـوم  بـنهجم استمر تشـغيل الـرب�مج 2012التجارة والتعاون التجاري بني دوهلا األعضاء. وحىت عام 

، حيــث كــان يــتم تنفيــذ خمتلــف األنشــطة يف إطــار أربعــة خطــوط حالــة علــى حــدة علــى االهتمــام بكــل
 ات االسرتاتيجية.أعمال للرب�مج هي: تنمية التجارة، وتيسري التجارة، وبناء القدرات، وتطوير املنتج
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ــــرب�مج خــــالل تلــــك الفــــرتة:  ــــيت اضــــطلع هبــــا ال ــــة  تنظــــيم ودعــــموتشــــمل األنشــــطة ال املشــــاركة اجلماعي
ـــــة  ـــــةللمنظمـــــات املعني ـــــة،  بتنمي ـــــة الدولي ـــــة، البعثـــــات والالتجـــــارة يف املعـــــارض التجاري منتـــــد�ت و تجاري

دعـــم النـــدوات التجاريـــة وتنظـــيم و يف جمـــال التجـــارة، تنفيـــذ بـــرامج تدريبيـــة لتطـــوير القـــدرات و عمـــال، األ
 اجتماعــــات جمموعــــات إىل، ابإلضــــافة واملنتــــد�تعمــــل، ال وحلقــــات، حمــــددةاملتخصصــــة يف مواضــــيع 

يف حمــيط  لتعزيــز تنفيــذهااخلــرباء، وذلــك بغيــة إجيــاد إمجــاع علــى السياســات والــربامج املتعلقــة ابلتجــارة 
 الدول األعضاء مبنظمة التعاون اإلسالمي ومؤسساهتا.

قلــيًال عــن  أنــه ابتعــدم، طــرأ تغــري علــى أســلوب العمــل التقليــدي للــرب�مج، إذ 2012دءاً مــن عــام بــو 
وذلــك  الــنهج القــائم علــى الــربامج، إىل ، متحــوالً والفعاليــات ثاحــداأل علــى أســاسالــنهج التخطيطــي 

يـــة املبـــادرات اإلقليمطـــرح للتجـــارة اإلقليميـــة، و ومتخصـــص للـــتمكن مـــن تطـــوير بـــر�مج إمنـــائي شـــامل 
 يفالشــركاء مــع و مــع الــدول األعضــاء  الــوثيقني للمعونــة مــن أجــل التجــارة مــن خــالل التعــاون والتشــاور

 . بغرض تنفيذها وتعبئتها اليةاملوارد املة، وأتمني تنمية التجار 
 

تورد األقسـام التاليـة معلومـات مـوجزة عـن مبـادرات املؤسسـة يف جمـال تنميـة التجـارة والتعـاون التجـاري 
 يضطلع هبا بر�مج التعاون التجاري وتنمية التجارة.اليت 

 التجارةتنمية ل إقليمية وحمورية إعداد برامج -2
 مبادرة املعونة من أجل التجارة لصاحل الدول العربية 2-1

اقتصــــادية إقليميــــة، ومنظمــــات  اتدولــــة عربيــــة، ومنظمــــ 22تضــــم شــــراكة عبــــارة عــــن هــــذا الــــرب�مج 
ت الوثيقــة اخلاصــة هبــذه املبــادرة دَّ ِعــ. وقــد أُ أخــرى التجــارة، وجهــات ماحنــة دوليــة متخصصــة يف جمــال

املؤسســة الدوليــة و البنــك اإلســالمي للتنميــة، �يت لتشــاور املكثــف مــع الشــركاء والــدول املســتفيدة. واب
ة كــــة العربيــــلاملمو الكويــــت  وحكومتــــااإلمنــــائي، األمــــم املتحــــدة بــــر�مج و اإلســــالمية لتمويــــل التجــــارة، 

 يف موازنة املشروع. ضمن اجلهات اليت سامهت  السعودية، والوكالة السويدية للتنمية الدولية

 " حول أربعة جمـاالت رئيسـة للنتـائج،املعونة من أجل التجارة لصاحل الدول العربية"مبادرة دور وت
ســوف تضــطلع املؤسســة بتنفيــذها ابلتعــاون مــع أربــع وكــاالت أخــرى تشــارك يف جمموعــة اهليئــات 

الرئيسـة  األربعلنتائج اهذه  وقد صيغتاملعنية ابلتجارة وابلقدرة اإلنتاجية. التابعة لألمم املتحدة 
 على النحو اآليت:

 ملســاعدة اوحتديــد أولــو�ت  ،تشــخيص أســباب الفجــوات احلاليــة يف القــدرات :1لنتيجــة رقــم ا
الـوطين، وشـبه اإلقليمـي،  الصـعيددرات اإلنتاجية، علـى تنمية القبابلتجارة و  ذات الصلةالفنية 

تحقيــق للــذلك خــرائط طــرق قوامهــا اإلجــراءات واخلطــوات الفعليــة،  تعَ ِضــواإلقليمــي. وقــد وُ 
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قمــة العربيــة االقتصــادية عنهــا الواثئــق الصــادرة عــن ال تربَّ جمــال التجــارة الــيت َعــيف طموحــات ال
 واالجتماعية. 

  جامعـــة الـــدول  ، ودوللـــدول اخللـــيج العربيـــةحتســـني قـــدرات جملـــس التعـــاون  :2النتيجـــة رقـــم
ــــة ــــذ اإلجــــراءات اخلاصــــة ابلتكامــــل (AMU) احتــــاد املغــــرب العــــريب ، ودول(LAS) العربي ، لتنفي

 .(PAFTA) اإلقليمي ومنطقة التجارة احلرة العربية

  حلــول خاصــة بكــل دولــة علــى حــده، مــع تــوفري ، وضــع منهــاج عمــل إقليمــي :3النتيجــة رقــم
الفنيـــة يف جمـــال حلـــواجز مبـــا يف ذلـــك التـــدابري غـــري اجلمركيـــة، وا ،لتنفيـــذ اإلصـــالحات التجاريـــة

 حتسني قدرات املؤسسات الداعمة للتجارة. و التجارة، 

 جهــود تــوفري فــرص العمــل النمــو و  تنميــة املهــارات لــدعملاســرتاتيجيات وضــع  :4يجــة رقــم تالن
قـدرات المكـا�ت و اإل ذاتيف القطاعـات  ،للرجال والنسـاء علـى حـٍد سـواء ،املناسبة وتنميتها

 الصادرات، واإلسهام ابلتايل يف التنويع االقتصادي. تنميةيف جمال 

ي ُعقـد قد انطلقت مبادرة املعونة من أجل التجارة رمسياً يف االجتماع األول جمللـس إدارة املشـروع الـذو 
 ُوضعم. وخالل االجتماع، 2013نوفمرب  7و 6مبقر البنك اإلسالمي للتنمية يف مدينة جدة، يومي 

يف صـــورته النهائيـــة. وتعكـــف وكـــاالت األمـــم املتحـــدة، الشـــريكة يف  ذو املســـار الســـريع بـــر�مج العمـــل
ما  أنشطة هذا املساراملبادرة، على عملية تنفيذ األنشطة الواردة ضمن بر�مج املسار السريع. وتشمل 

 :يلي
 

الدراسات وحلقات العمل اإلقليمية بشأن اإلجراءات غري اجلمركيـة وكيفيـة التصـدي  -1
 هلا،

املتعـدد لنقـل لالدراسات واملشاريع بشأن إدارة منافذ احلدود املشرتكة، والبنية التحتية  -2
والعمليـــات اللوجســـتية للتجـــارة بغـــرض انســـياب التجـــارة البينيـــة يف الـــدول  الوســـائط
 العربية،

 للتجارة والتنوع االقتصادي برامج تطوير املهارات والربامج التدريبية -3
التكامــل التجــاري اإلقليمــي،  لتشــجيعالــدعم الفــين واملؤسســي جلامعــة الــدول العربيــة  -4

 ووضع السياسات والتوصيات،
االنضـــمام ملنظمـــة التجـــارة  بشـــأنموعـــة خمتـــارة مـــن الـــدول األعضـــاء الـــدعم الفـــين جمل -5

 العاملية.
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جيري حالياً اإلعداد لرب�مج العمل املوّحد للمبـادرة، ومـن املتوقـع أن يُعتمـد هـذا الـرب�مج يف االجتمـاع 
ــــو  ــــذي ســــُيعقد خــــالل شــــهر يوني ــــاين جمللــــس إدارة املشــــروع ال ــــك، تعمــــل  إىلم. إضــــافة 2014الث ذل

 إعداد مقرتحات للمشروع حول املواضيع التالية: على وبصورة وثيقة مع شركائها اإلمنائينياملؤسسة 

وتنويع الصادرات يف العامل العـريب مـن خـالل تعزيـز التنافسـية التكامل اإلقليمي تعزيز  -1
 سلسلة القيم وإدماجبني املؤسسات الصغرية واملتوسطة، 

 يف الدول العربية تصدير اخلدماتبر�مج لتنمية  -2
 برامج تطوير الصادرات القطاعية -3
 تطوير برامج تقنيات املعلومات خلدمات دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة -4

 
وســط  املعــين ابقتصــاداتاخلــاص  لــرب�مج األمــم املتحــدةمبــادرة املعونــة مــن أجــل التجــارة  2-2

 آسيا

مـــع بـــر�مج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي، وجلنـــة األمـــم املتحـــدة  الـــوثيقنيتنســـيق التعـــاون و لاملؤسســـة، ابتضـــطلع 
املعـين ابقتصـادات للـرب�مج اخلـاص القتصـاد  االقتصادية ألورواب، ابإلعداد ملبادرة املعونة مـن أجـل التجـارة

د يف ابكــو، أذربيجــان، يف ِقــاملــؤمتر الــوزاري الــذي عُ  أيــدهاإلعــالن الــوزاري الــذي  ، علــى ضــوءوســط آســيا
 م بشأن خارطة الطريق ملبادرة املعونة من أجل التجارة للرب�مج.2010رب ديسم 1-2
 

النهائيـــة بنهايـــة  مايف صـــورهت اوضـــعأن يُ  يتوقـــع ن، الـــذيْ وســـرتكز املـــذكرة املفاهيميـــة وبـــر�مج عمـــل املبـــادرة
اجملـــاالت ذات األولويـــة، كمـــا صـــاغها مـــع الـــدول األعضـــاء، علـــى  الـــوثيقنيابلتشـــاور والتعـــاون  م2014

 إعالن ابكو:
 

وخـــدماهتا يف قطاعـــات  اتعزيـــز التنافســـية العامليـــة القتصـــادات املنطقـــة، ومؤسســـاهتا، ومنتجاهتـــ -1
خمتـــارة تشـــمل الزراعـــة، والتصـــنيع، والســـياحة، هبـــدف تنويـــع الصـــادرات ذات القيمـــة املضـــافة 

 وز�دة حجمها؛
اإلسـهام الفّعـال يف إنشاء و/أو تعزيز مؤسسات وخدمات دعم التجـارة احلاليـة لتمكينهـا مـن  -2

 تطوير القدرات اإلنتاجية وز�دة الصادرات من السلع واخلدمات؛
تعزيز بيئة األعمال من خالل اإلصـالحات التنظيميـة وتـوفري معلومـات التجـارة، والتعـاون مـع  -3

 القطاعني العام واخلاص؛
لــرب�مج اخلــاص التجــارة البينيــة املفيــدة جلميــع دول ا لتســخري إمكــا�ت لحــدودل العــابرالتعــاون  -4

 البـــىنآســـيا، وكـــذلك مـــع الـــدول األخـــرى مـــن خـــالل تطـــوير: (أ)  املعـــين ابقتصـــادات وســـط
، و(ج) النفـاذ التجـارة التحتية املادية؛ (ب) اهلياكل املؤسسية للتجارة، مع الرتكيز على تيسـري
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آسـيا الوسـطى خـالل عمليـة  املعـين ابقتصـاداتاألسواق، (د) دعـم دول الـرب�مج اخلـاص  إىل
 االنضمام ملنظمة التجارة العاملية.

املؤسسـات املعنيـة  إىلالواثئـق هـذه عقب الفراغ من إعداد الواثئق املتعلقـة هبـذا الـرب�مج، سـتقدم املؤسسـة 
س لتعبئـــة املـــوارد لتـــأمني كـــرّ يُ يف منظمـــة التعـــاون اإلســـالمي الستعراضـــها وإجازهتـــا، ويعقـــب ذلـــك بـــر�مج 

 املايل والفين لتنفيذ الرب�مج.الدعم 
 

التجــارة البينيــة لــدول منظمــة التعــاون  بتعزيــزالــرب�مج التنفيــذي خلارطــة الطريــق اخلاصــة  2-3
 اإلسالمي

مــــت ، نظّ لكومســــيكابلقــــرار اخلــــاص يف الــــدورة التاســــعة والعشــــرين الجتمــــاع اللجنــــة الوزاريــــة لمــــًال ع
مركــــز التجــــارة العامليــــة، واملركــــز اإلســــالمي لتنميــــة التجــــارة االجتمــــاع الســــادس للمجموعــــة املؤسســــة، و 

 فرباير يف مراكش، املغرب. 4و 3 يومياالستشارية لتعزيز التجارة البينية خالل 
 

 وكانت األهداف الرئيسة لالجتماع على النحو التايل:
 

 تنقيح تنفيذ الرب�مج التنفيذي وتقييمه •
بشـــــأن األدوار املتوقعـــــة ملؤسســـــات منظمـــــة التعـــــاون اإلســـــالمي بشـــــأن تنفيـــــذ تبـــــادل اآلراء  •

 اسرتاتيجية الكومسيك
أوجــه القصــور واحلــواجز الــيت حتــّد مــن جهــود اجملموعــة االستشــارية يف تنميــة التجــارة مناقشــة  •

 البينية ضمن إطار الرب�مج التنفيذي
ــــة املســــتقبلية الجتمــــاع  • ــــرب�مج اســــتعراض الســــبل اللوجســــتية والفني اجملموعــــة االستشــــارية وال

 التنفيذي
 

ــــيت دارت بــــني املشــــاركني، أوصــــى االجتمــــاع ابلتعجيــــل يف التعــــاون املكثــــف بــــني  املــــداوالتعقــــب  ال
 مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي لتنفيذ األنشطة احملددة يف اجملاالت التالية:

 
 املعونة من أجل التجارة على املستوى شبه اإلقليمي •
 ري التمويالت للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وتعزيز قوهتا التنافسيةز�دة توف •
مســـــاعدة املؤسســـــات الصـــــغرية واملتوســـــطة وتـــــدريبها علـــــى اإلعـــــداد واملشـــــاركة الفّعـــــالْني يف  •

 املعارض التجارية اإلسالمية
ــــد املســــاعدة املتــــو تقــــدمي التمويــــل  • فرة اللمشــــاريع احلاليــــة بشــــأن خطــــة عمــــل القطــــن، وحتدي

 إلعادة هيكلة هذه املشاريع. املشاريع يف دول منظمة التعاون اإلسالميألصحاب 
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جلنــة  إىلتشــجيع الــدول األعضــاء الــيت مل تقــدم بعــد قائمــة االمتيــازات علــى ســرعة تقــدميها  •
 .ةيفاوضات التجار امل

ك هبـدف التنفيـذ ياجملموعة االستشارية على أمهية العمل الوثيق مع املكتب التنسيقي للكومسـ تشّدد
أوجـه القصـور،  يغطيالسرتاتيجية الكومسيك اجلديدة، ووافقت على إعداد تقرير تقييم شامل  الالفعّ 

الختصاصـات والـتالحم  الكفيلـة بتعزيـزواإلجنازات اليت حتققت حىت اآلن، والتوصية ابلسبل والوسـائل 
شـــــارية لضـــــمان فاعليتهـــــا. ويف هـــــذا الصـــــدد، سُيشـــــّكل فريـــــق عمـــــل ضـــــمن اجملموعـــــة االست اجملموعـــــة

 لالضطالع ابملهمة املبينة أعاله.
 

يف ضوء نتائج وتوصيات آخر اجتماع للمجموعة االستشارية، واصلت املؤسسة تقدمي الدعم ألنشطة 
 تنمية التجارة يف مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي. ويف هذا الصدد، قدمت املؤسسة دعمهـا املـايل
للغرفــة اإلســالمية للتجــارة والصــناعة والزراعــة لتيســري مشــاركة املؤسســات الصــغرية واملتوســطة يف امللتقــى 

 17و 16الســـادس للقطـــاع اخلـــاص الـــذي نُظـــم يف الشـــارقة، دولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة، يـــومي 
دول م. وابملثــــل، ســــتنظم املؤسســــة وترعــــى مشــــاركات منظمــــات تنميــــة التجــــارة مــــن الــــ2014مــــارس 

جلمعيـــة رجـــال األعمـــال والصـــناعيني املســـتقلني  اخلـــامس عشـــرعـــرض الـــدويل األعضـــاء األقـــل منـــواً يف امل
 26، تركيـــا، مـــع االجتمـــاع الـــوزاري للكومســـيك يف الفـــرتة مـــن إســـطنبول"موصـــياد"، الـــذي يُقـــام يف 

 م.2014نوفمرب  30إىل
 
الل اجلهــود املشــرتكة للمؤسســات تُــويل املؤسســة أمهيــة قصــوى لتنفيــذ اســرتاتيجية الكومســيك مــن خــو 

املعنية يف منظمة التعاون اإلسالمي. ويف سبيل حتقيـق ذلـك اهلـدف، مثّلـت املؤسسـة وشـاركت بفعاليـة 
 27يف االجتمـــاع الثالـــث جملموعـــة العمـــل بشـــأن التجـــارة التابعـــة للكومســـيك الـــذي نُظـــم يف أنقـــرة يف 

مــل لــرب�مج التعــاون التجــاري وتنميــة التجــارة كمــا تعتــزم املؤسســة مواءمــة بــر�مج الع  م.2013فربايــر 
 إىلعلـى ضــوء توصــيات اجتماعـات جمموعــة عمــل التجـارة، وابلتــايل إعــداد وتقـدمي مقرتحــات املشــروع 

الثانيــة مــن املقرتحــات، الــيت يتوقــع أن تنطلــق  اجملموعــةلكومســيك عنــد الــدعوة لتقــدمي األمانــة العامــة ل
 م.2014خالل شهر سبتمرب 

  
 تنمية القدرات البشرية واملؤسسية ذات الصلة ابلتجارةدعم  2-4

يُويل بر�مج التعاون التجاري وتنمية التجارة يف املؤسسة أمهية ابلغة لتطـوير القـدرات املتعلقـة ابلتجـارة. 
ويدرس الرب�مج حالياً مع شركائه اإلمنائيني مسألة إنشاء مركز جتارة إقليمي يف إحدى الـدول األفريقيـة 

، ليضـــطلع بتقـــدمي بـــرامج تدريبيـــة تتعلـــق ابلتجـــارة هبـــدف تنميـــة القـــدرات الوطنيـــة الـــيت ختـــدم األعضـــاء
 املتعلقــــةســــائل خمتلــــف املخــــالل تــــوفري اخلــــدمات االستشــــارية يف املؤسســــات الصــــغرية واملتوســــطة مــــن 

وفضًال عـن ذلـك، جيـري اإلعـداد لـربامج تدريبيـة خاصـة تسـتهدف منظمـات تنميـة التجـارة،  ابلتجارة.
بشـأن مسـائل عديـدة تشـمل التجـارة الدوليـة، والصـادرات، والتسـويق،  املؤسسات الصغرية واملتوسـطةو 
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ذلــــك، تعمــــل  إىلم. وابإلضــــافة 2014ومتويــــل التجــــارة، ويعتــــزم أن تُــــنّظم هــــذه الــــربامج بنهايــــة عــــام 
املتحـــدة  اللغـــة العربيـــة، الـــذي أعدتـــه جلنـــة األمـــم إىل "مرشـــد تســـهيل التجـــارة"املؤسســـة ومتـــّول ترمجـــة 

ستنظم املؤسسة، ابلتنسيق مع اللجنة االقتصادية ألورواب،  الرتمجة، االقتصادية ألورواب. وعقب اكتمال
 .إلكرتونياً بر�جماً تدريبياً لنشر املرشد 

 

************************************ 
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