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التنظيمي�وإعادة�المحاذاة�إلى�خلق�زخم�جديد ، مما�يز�د 

من�احتماالت�النمو�في�المستقبل.

لمواصلة  الزخم� االستفادة�من�هذا� إلى� المؤسسة� تسعى�
نجاحها�من�خالل�الحلول�وال��امج�التجار�ة�المت�املة�لخدمة 
احتياجات�الدول�األعضاء بشكل�أفضل�والوصول�إلى�مز�د 
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بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

معالي�رئيس�
ITFC�الجمعية�العامة�للمؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة

السالم�عليكم�ورحمة�هللا�وبركاته،،،

وفق�ً�ألحكام�المادة�26﴿1﴾�من�اتفاقية�تأسيس�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة﴿ITFC﴾،�و�نيابة�عن�مجلس�إدارة�المؤسسة،�يشرف���أن�أقدم�
ألعضاء�الجمعية�العامة�الموقر�ن�التقر�ر�السنوي�للمؤسسة�لعام�2018م�حيث�ي��ز�هذا�التقر�ر�أنشطة�المؤسسة�وإنجازاتها�و�الحسابات�المالية�المدققة�لعام�

2018م�والذي�انتهى�في�31�12�2018م�

وتفضلوا�بقبول�أسمى�آيات�التقدير�و�االح��ام�

د. بندر�بن�محمد�حمزة�حجار
رئيس�مجلس�اإلدارة
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بســم�هللا�الرحمــن�الرحيــم

�،2018 لعام� للمؤسسة� السنوي� التقر�ر� أيديكم� ب��� أضع� أن� ويسعدني� يشرف���
ويسرني�إبالغكم�بأن�المؤسسة�تمكنت�مجدد�ً�من�أن�تقطع�أشواط�ً�فارقة�وتحقق�
إطالق� أدى� فقد� لها�� مم���ً� أداًء� شهد� الذي� العام� هذا� خالل� جديدة� أهداف�
اإلس��اتيجية�العشر�ة،�إلى�جانب�التحول�التنظيمي�وعمليات�إعادة�التنظيم،�إلى�خلق�

زخم�ً�جديد�ً،�مما�عزز�من�إمكانية�تحقيق�النمو�في�المستقبل�

�نجحت�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة،�منذ�نشأتها،�في�خوض�أعمالها�
واالنتقال�ب���بيئات�حافلة�بالتحديات،�مما�مكنها�من�أن�تظل�مل��مة�وأال�ت�وانى�عن�
تنفيذ�مهمتها�بدأب�المتمثلة�في�دعم�التجارة�وتنميتها�في�الدول�األعضاء��ويسرني�
أن�أبلغكم�أن�اإلجمالي�ال��اكمي�لعمليات�تمويل�التجارة�المعتمدة�بلغ�4�45�مليار�
دوالر��في�نهاية�عام�2018�،�في�ح���بلغت�قيمة�السحوبات�6�35�مليار�دوالر،�مع�
بينها� ومن� الحيوية،� القطاعات� من� العديد� ليشمل� التجاري� الدعم� نطاق� اتساع�
قطاعات�الطاقة�والزراعة�والمؤسسات�الصغ��ة�والمتوسطة�،�حيث�بلغ�اإلجمالي�
ال��اكمي�لألموال�ال���تم�حشدها�من�البنوك�المشاركة�والمؤسسات�المالية�3�27�
المؤسسة�في�جذب� تمارسه� الذي� الهام�والحاسم� الدور� مليار�دوالر،�مما�يعكس�

واستقطاب�التمويل�للعقود�التجار�ة�الضخمة�في�الدول�األعضاء�

الدولية� المؤسسة� قدمتها� ال��� المعتمدة� التجارة� تمويل� عمليات� قيمة� وصلت�
اإلسالمية�لتمويل�التجارة،�في�عام�2018،�إلى�2�5�مليار�دوالر،�لتحقق�بذلك�ز�ادة�
بنسبة�1�6%،�مقارنًة�بحجم�االعتمادات�عام�2017�وال���بلغت�قيمتها�9�4�مليار�
نسبتها� بز�ادة� دوالر،� مليار� �4�5 السحوبات� قيمة� بلغت� أخرى،� ناحية� ومن� دوالر��
قيمة� وصلت� دوالر�� مليار� �3�4 بلغت� ال��� �2017 في� بقيمتها� مقارنة� �،%32�3
المبالغ�ال���تم�حشدها�من�البنوك�المشاركة�والمؤسسات�المالية�0�3�مليار�دوالر��

تقر�ب�ً،�لتغطي�بذلك�58%�من�إجمالي�قيمة�العمليات�المعتمدة�
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الدخل� إجمالي� ارتفع� إذ� قوية،� مالية� نتائج� بتحقيق� العام� المؤسسة� أخت�مت�
ليصل�إلى�3�57�مليون�دوالر�﴿محقق�ً�ز�ادة�بنسبة�2�31%﴾�وزادت�قيمة�إجمالي�
مستوى� ارتفاع� التحسن� أوجه� وتعكس� دوالر�� مليار� �1�02 إلى� لتصل� األصول�
الطلب�ع���تمويل�التجارة،�مدفوع�ً�بعوامل�منها�ز�ادة�أسعار�النفط،�فض�ً�عن�
جهود�المؤسسة�الرامية�إلى�تعز�ز�النمو�من�العمالء�الحالي���والجدد��وعالوًة�
ع���ذلك،�فقد�استمرت�المؤسسة،�في�عام�2018،�في�تقديم�التمويل�إلى�عدد�
من�الدول�األعضاء�بموجب�اتفاقيات�إطار�ة�نافذة�لعدة�سنوات�للعديد�من�كبار�

العمالء�السيادي���

أعمالها� نموذج� تطبيق� المؤسسة� واصلت� التجارة،� تنمية� بمجال� يتعلق� وفيما�
الجديد�للحلول�التجار�ة�المت�املة،�والذي�يجمع�ب���تمويل�التجارة�وتنمية�التجارة�
مع�بناء�القدرات�من�أجل�ز�ادة�أثر�تدخالت�المؤسسة�وتعز�ز�استدامتها،�ومن�
القهوة� صادرات� تنمية� برنامج� �﴾1﴿ الصدد�� هذا� في� البارزة� األمثلة� ب���
�﴾3﴿ والمتوسطة،� الصغ��ة� للمؤسسات� أفر�قيا� غرب� برنامج� �﴾2﴿ اإلندونيسية،�
غامبيا� ﴿4﴾�مشروع� االفر�قية،� العر�ية� التجارة� برنامج�جسور� تحت� القطن� تجارة�

المع���بسموم�األفالتوكس���

فض�ً�عن�ذلك،�واصل�عددٌ�من�ال��امج�الرائدة�تحقيق�المز�د�من�التقدم،�ومن�
التجارة� �وبرنامج�جسور� العر�ية� للدول� التجارة� أجل� المساعدة�من� بينها�مبادرة�
العر�ية�األفر�قية،�كما�واصلت�المؤسسة�العمل�ع���تعز�ز�التعاون�فيما�بينها�
غرفة� بينهم� واإلقليمي،�ومن� الدولي� المستوي��� ع��� الرئيسي��� الشركاء� وب���
الدولية� التجارة� ومركز� والتنمية� االقتصادي� التعاون� ومنظمة� الدولية� التجارة�
والمصرف�األفر�قي�لالست��اد�والتصدير�﴿افر�كسيم�بنك﴾�والمجموعة�االقتصادية�
لدول�غرب�افر�قيا�﴿إيكواس﴾�والمصرف�العر�ي�للتنمية�االقتصادية�في�أفر�قيا�

وكذلك�مؤسسات�منظمة�التعاون�اإلسالمي�والمنظمات�العر�ية�

واصلت�المؤسسة،�في�عام�2018،�تنفيذ�إس��اتيجيتها�العشر�ة،�بما�يتماشى�مع�
اإلس��اتيجية�العشر�ة�لمجموعة�البنك�اإلسالمي�للتنمية�وكذلك�الخطة�الخمسية�
الرئاسية�الصادرة�عن�رئيس�مجموعة�البنك�اإلسالمي�للتنمية��دخلت�المؤسسة�
االنتهاء�من�مرحلة� بعد� البناء،� إعادة� التجارة�مرحلة� لتمويل� اإلسالمية� الدولية�
إعادة�الضبط�في�عام�2017،�وقد�ركزت�المؤسسة،�خالل�مرحلة�إعادة�البناء،�ع���
مثل� جديدة� أسواق�ً� واقتحمت� جديدة،� مت�املة� تجار�ة� حلول� واستحداث� إعداد�
أهداف� مع� تماشي�ً� وذلك� الجديدة،� والقطاعات� المستقلة� الدول� رابطة� أسواق�
التنويع�ال���تبنتها�المؤسسة��ركزت�هذه�الخطوة�ع���إقامة�شراكات�جديدة�مع�
المؤسسات�الصغ��ة�والمتوسطة� المالية�اإلقليمية�والمحلية�لدعم� المؤسسات�

والوصول�إلى�شركاء�جدد�في�مجال�تنمية�التجارة�والقروض�المش��كة�

إدارة� مجلس� وأعضاء� لرئيس� � وتقديري� شكري� بالغ� عن� أعرب� أن� أود� وختام�ً،�
المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة��الموقر�ن�ع���دعمهم�وتوجيههم�
في� العامل��� لجميع� والتقدير� الشكر� خالص� عن� أع��� أن� أود� كما� المستمر�ن،�
المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة،�وذلك�لتفانيهم�وال��امهم�في�خدمة�
المنظمة،�وأنا�ع���ثقة�من�أن�المؤسسة�ست�مكن،�خالل�عام�2019،�من�بلوغ�
غايات�أسمى�تمكنها�من�تحقيق�رؤيتها�المتمثلة�في�أن�تصبح�جهة�رائدة�لتقديم�

الحلول�التجار�ة�للدول�األعضاء�في�منظمة�التعاون�اإلسالمي�

المهندس�هانـي�سالـم�سنبـل
الرئيس�التنفيذى

�����ر�
04



�����
ا�دارة

د��بندر��بن�محمد�حمزة�حجار
رئيس�مجلس�اإلدارة

سعادة�األستاذ
كافندو�سالم

سعادة�األستاذ
عبدولي�جالو

معالي�الدك�ور
حمد�بن�سليمان�البازعي

سعادة�المهندس
فهد�بن�عبد�هللا�النويصر

سعادة�األستاذة
داتو�سي���زويا�ديسا

سعادة�األستاذ
عبد�الغفار�عقيل�العوضي

سعادة�األستاذ
محمد�عيسى�المطاوعة

سعادة�األستاذ
محمد�قامبو�شعيبو

سعادة�الدك�ور
سعد�بن�ع���الشهراني

سعادة�الدك�ور
شهاب�الدين�مرز�ان

��� ا����رة - 2018��� ����
ا������ ا����ي ������� ا��و��� ا 05



�������
ا�دارة

المهندس�هانـي�سالـم�سنبـل
الرئيس�التنفيـذي

محمد�حافظ�إمرث
مدير�عام،�اس��اتيجية�و�مك�ب�األداء�التنظيمي
﴿القائم�بأعمال�المدير�العام،�قسم�المالية﴾

أبو�جالو�
كب���مستشاري�الرئيس�التنفيذي،

مدير�عام�إدارة�العمليات

إبراهيما�سوري�سوما
رئيس�المخاطر،
إدارة�المخاطر

نظيم�نوردالي
رئيس�العمليات،

مجمع�حلول�التجارة

أحمد�محمد�يوسف�جان
مدير�عام،

إدارة�الخزانة

عبدالحميد�عويس�ابو
مدير�عام،

إدارة�تمويل�التجارة

احمد�جعفر�صباغ
مدير�عام،

قسم�الموارد�البشر�ة�والمؤسسية

نجيب�رنا
مدير�عام,�

التدقيق�الداخ��

ناصر�محمد�الذك��
مدير�عام،

ادارة�تنمية�التجارة�وتطوير�االعمال

06



�����   ا����رة

ا�	����� ا��و���
ا������ ��	��� ا����رة

��ن را���ة أ���� ��
المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة�هي�عضو�مجموعة�البنك�اإلسالمي�للتنمية،�
الدول�األعضاء� التجارة�في� تنمية� يتمثل�في� رئيسي� تحقيق�هدف� أجل� أنشئت�من� وقد�
بمنظمة�التعاون�اإلسالمي،�والذي�من�شأنه�أن�يسهم،�في�نهاية�المطاف،�في�تحس���
المؤسسة� بدأت� وقد� العالم�� ع���مستوى� للشعوب� واالقتصادية� االجتماعية� األوضاع�
التجارة� الح���ع���توحيد�جميع�أعمال�تمويل� 2018،�وعملت�منذ�ذلك� يناير� عملها�في�
وتنميتها�ال���كانت�تقدم�من�قبل�نوافذ�متعددة�داخل�مجموعة�البنك�اإلسالمي�للتنمية��
A1�من�قبل� التجارة�ع���تصنيف� لتمويل� الدولية�اإلسالمية� المؤسسة� ويعكس�حصول�
خالل� من� الخدمات� تقديم� في� المؤسسة� كفاءة� �،﴾Moody's﴿ للتصنيف� موديز� وكالة�

االستجابة�السر�عة�الحتياجات�العمالء�في�بيئة�أعمال�يحركها�السوق�

قدمت�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة،�منذ�2008،�أك���من�4�45�مليار�دوالر�
إلى�الدول�األعضاء�في�منظمة�التعاون�اإلسالمي،�مما�جعل�منها�جهة�رائدة�في�مجال�
إطار�سعيها� المؤسسة،�في� الدول�األعضاء��وتساعد� التجار�ة�الحتياجات� الحلول� تقديم�
التعاون� منظمة� في� األعضاء� الدول� في� التجارة� تنمية� لتحف��� الرامية� رسالتها� لتلبية�
اإلسالمي�وغ��ها،�الكيانات�في�الدول�األعضاء�ع���الوصول�بشكل�أفضل�لخدمات�تمويل�
التجارة�وتوفر�لهم�أدوات�بناء�القدرات�الالزمة�فيما�يتعلق�باألعمال�التجار�ة،�وال���من�

شأنها�أن�تمكن�هذه�الكيانات�من�خوض�غمار�السوق�العالمي�بنجاح�

��� ا����رة - 2018��� ����
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ا��ؤ��
أن�ت�ون�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة 
مصدر�ً مع��فا�به�للحلول�التجار�ة�ال���تل���احتياجات 

الدول�األعضاء بمنظمة�التعاون�اإلسالمي

���ا���
ز�ع���تنمية�التجارة  تُوجد�المؤسسة�للقيام�بدور�الُمَحف�

ب���الدول�األعضاء في�منظمة�التعاون�اإلسالمي 
وبقية�دول�العالم
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itfc للهوية� فّعالة� منصة� إنشاء� في� التجارة� لتمويل� اإلسالمية� الدولية� المؤسسـة� شرعت�
إرث� بها� ينفرد� عليها� خصائص� وإضفاء� بوضوح� التجار�ة� عالمتها� إبراز� بهـدف� المؤسسية�
بهدف� وجذابة،� واضحة� بطر�قة� المؤسسة� عالمة� اسم� تصميــم� جرى� وقــد� المؤسسة��
وضـع�المؤسسة�في�مكانة�تعكس�دورها�الر�ادي�في�مجال�تمـويل�التجارة�بما�يتوافق�مع�

أحكام�الشر�عة�

التجار�ة،�منذ�إنشاء�المؤسسة�في�عام�2008،�ع���مفهـوم� ابت�ار�العالمة� تركزت�جهود�
�مّد�الصالت�،�إذ�بات�هذا�المفهوم�في�صميم�القيم�األساسية�للمؤسسة�وكل�ما�تقوم�به�
من�أجل�مشاركة�المهارات�المتعلقة�بالتجارة�البينية�وتطبيقها؛�من�ر�ط�األشخاص�بعضهم�
االقتصادات� وإثراء� وتوسيع� تمك��� شأنها� من� فرص� وخلق� الشراكات� وإقامة� ببعض�

والمجتمعات�واألفراد�في�جميع�أنحاء�العالم�اإلسالمي�

وتشكل�العالمة�التجار�ة�للمؤسسة�نوع�ً�من�التوازن�ب���القوة�والمسؤولية،�إذ�تمكنها�من�
الركائز� وتوفر� واالزدهار�� النمو� تحقيق� لها� يتس��� ح��� األعضاء� للدول� جديدة� خلق�فرص�
األساسية�األر�عة�لألعمال�التجار�ة،�متمثلًة�في�العمالء�وشركاء�األعمال�والدول�األعضاء�

والمنتجات�والخدمات���أساس�ً�قوي�ً�تستند�إليه�المؤسسة�في�بناء�مستقبل�واعد�

ويرتبط�اسم�العالمة�التجار�ة�للمؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة�كمصدر�مع��ف�به�
الجهود� وتعز�ز� قدراتها� ببناء� المؤسسة� تقوم� ذلك،� عن� التجار�ة��وفض�ً� الحلول� لتقديم�

الرامية�إلى�تقديم�حلول�مالئمة�ت�ضمن�محور�ن�رئيسي����
﴿ب﴾�تنمية�التجارة� ﴿�أ�﴾�تمويل�التجارة�

ويركز�التوجه�الجديد�لألعمال�لدى�المؤسسة�ع���إبراز�صورتها�وتسليط�األضواء�عليها،�ليس�
أمام�حكومات�الدول�األعضاء�ومؤسساتها�فحسب،�بل�ب���رجال�األعمال�المحلي���والبنوك�

والمزارع���والمستفيدين�

ا�����  ا����ر�� 
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837.8 

1,847.8 3,353 
مليون�دوالر ملـيــون�دوالر

5,200

70

بـــدء
األعمــال

10 يناير ، 2008

المقــر
الـرئيـسـي

جدة، المملكة
العر�ية�السعودية

عــضــو

مجموعة�البنك
اإلسالمي�للتنمية

الغـرض

 المساهمة�في�تحقيق�التنمية�االقتصادية�لدى�الدول
األعضــاء من�خالل�تعز�ز�التجارة

ينـايـــر

10

رأس�المال�المصرح�به

مليـار 3

رأس�المال�المدفوعرأس�المال�المك��ب�فيه
عمليات�تمويل

التجـارة�المعتمدة

دوالر
مليون�دوالر

856.2

635.8  3,496749.6مليون�دوالر

مليـون�دوالرمليون�دوالر
7364,578 

السحـوبـات

ملـيــون�دوالر

دعــم
القطاع�الخاص

3,909 
ملـيــون�دوالر

دعم�التجارة�البينية
لـدول�منظمة

التعاون�اإلسالمي

32%
حصة�الدول�األعضاء

األقل�نمو�ً من�المحفظة

عـــدد
العمليــات

دولــة
24

عدد�الدول�األعضاء ال��
تشملها�الخدمات

العمليات�المعتمدة�حسب�القطاع

الغـذاءالطـاقـة
القطاع�الماليوالـزراعة

أفر�قيا آسيا�والشرق
األوسط

العمليات�المعتمدة�حسب�االقليم

مليون�دوالرمليون�دوالرمليـون�دوالر

��� ا����رة - 2018��� ����
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20

32

117.6

22

120

614
100

513.5

45

950

78

463
43.30

120
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5,2004,578 70 243,353 1,847.8 2018
ΩÉbQCG ‘��من�الدول�األعضاء ال

عمليات�تمويلعمليةتشملها�الخدمات
التجـارة�المعتمدة

مليـون�دوالرمليـون�دوالر مليـون�دوالر

السحـوبـات

العمليات�المعتمدة�حسب�االقليم

العمليات�المعتمدة
في�أفر�قيا

العمليات�المعتمدة
في�آسيا�والشرق�األوسط

غامبيا
مشروع�غامبيا�المع���بسموم�األفالتوكس��

غينيا
مشروع�الر�ط�العكسي�لتنمية�ورفع�تنافسية�تصدير�المانجو�والكاجو

جزر�القمر
برنامج�تنمية�المحاصيل�النقدية�في�جزر�القمر

بوركينا�فاسو ، الكام��ون
برنامج�تطوير�قطاع�القطن

مصر
برنامج�التدر�ب�والتشغيل�من�أجل�التصدير�في�مصر

بوركينا�فاسو ، السنغال
برنامج�غرب�أفر�قيا�للمؤسسات�الصغ��ة�والمتوسطة

اوز�كستان�وطاجيكستان
ورش�تمويل�التجارة�اإلسالمية�للمؤسسات�المالية

السنغال
مبادرة "نقطة�انطالق�الصادرات – السنغال" 

35 دولة�افر�قية
ال��نامج�المش��ك�ب���البنك�االفر�قي�للتنمية�و�المؤسسة  للتعلم�االلك��وني�للتمويل 

التجاري�للمؤسسات�المالية�األفر�قية

مصر
 (MATRADE) برنامج�بناء القدرات�مع�مؤسسة�مال���ا�لتطوير�التجارة�الخارجية
لمسؤولي�هيئة�تنمية�الصادرات�المصر�ة�في�مجال�التسويق�الرقمي�والتجارة 

اإللك��ونية

الدول�العر�ية�واالفر�قية
برنامج�جسور�التجارة�العر�ية�االفر�قية

الدول�العر�ية
مبادرة�المساعدة�من�أجل�التجارة�للدول�العر�ية

12
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توقيع�اتفاقية�تمويل�رئيسية�ب���البنك�الشرقي 
المحدود (EBL) والمؤسسة�في�بنغالديش.
تأتي�االتفاقية�بعد�اعتماد�المؤسسة�ع�� 

 1 مليار�دوالر
لصالح�حكومة�بنغالديش�لتمويل�القطاعات 

ذات�األولوية

ÈªàÑ°S
ôHƒàcCG

Èªaƒf

3 مليارات�دوالر
اتفاقية�إطار�ة�مع�مصر�الست��اد�السلع�األساسية

ôjÉæj

 المؤسسة�تمهد�الطر�ق�إلى�االبت�ار�في
 تمويل�التجارة�اإلسالمي�بالشراكة�مع�معهد
 لتشكيل (CISL) كام���دج�لقيادة�االستدامة

مستقبل�االبت�ار�المستدام

ƒ«dƒj

πjôHEG

 (AATB) برنامج�جسور�التجارة�العر�ية�االفر�قية
نظم�اجتماع�المش���ن / البائع���حول�المنتجات 

الغذائية�في�مصر�بالشراكة�مع�البنك�العر�ي 
(BADEA) للتنمية�االقتصادية�في�إفر�قيا

احتفال�بمرور�عشر�سنوات�ع���انشاء المؤسسة�في 
تونس�وعرض�إنجارات�المؤسسة�خالل�العشر 

سنوات�وت�ر�م�شركائها

نظمت�المؤسسة�أول�ورشة�عمل�حول "تمويل 
التجارة�اإلسالمي" في�أوز�كستان�ووزارة�التجارة 

الخارجية�لجمهور�ة�أوز�كستان�وبرنامج�األمم 
(UNDP) المتحدة�اإلنمائي

بدعم�من�المؤسسة�وتقديمها�لخدمات�تمويلية 
يبدأ  بنك�كور�س�الدولي (CBI) عمليات�التمويل 

اإلسالمي�في�السنغال

ƒjÉe

 1.5 مليار�دوالر
اتفاقية�إطار�ة�ب���حكومة�بوركينا�فاسو�و�المؤسسة�لتمويل 

الزراعة�والطاقة�والمؤسسات�الصغ��ة�والمتوسطة�الحجم

إطالق�برنامج�غرب�إفر�قيا�للشركات�الصغ��ة�والمتوسطة�بالشراكة 
(CBI) مع�بنك�كور�س�الدولي

الز�ارة�األولى�لفر�ق�المؤسسة�إلى�حقل�القطن�التابع�لشركة�ألياف 
 (SOFITEX)النسيج�في�بوركينا�فاسو

انعقاد�أول  اجتماع�لمجلس�اإلدارة 
ل��نامج�جسور�التجارة�العر�ية�اإلفر�قية 

(AATB) وتوقيع�مذكرة�تفاهم 
اس��اتيجية�مع�المملكة�المغر�ية

تجدد�وكالة "موديز" تصنيف�المؤسسة  
A1 مع�نظرة�مستقرة

90 مليون�يورو
لدعم�قطاع�الطاقة�في�الكام��ون

ôjGÈa

  (IfTI ) نظمت�المؤسسة�و�معهد�التجارة�واالبت�ار
ورشة�عمل�حول

"االبت�ار�في�تمويل�التجارة�وتنمية�التجارة"

¢SQÉe

شراكة�ب���شركة�المست�مرون�الفدراليون 
(Federated Investors) والمؤسسة�لتطوير 

محفظة�تمويل�تجارة�تركز�ع���قطاع�الطاقة 
 (ISEF) السيادية

¢ù£°ùZCG

Èª°ùjO

المؤسسة�شر�ك�في�المعرض�التجاري 
األفر�قي (IATF)  لعام 2018

انعقاد�اللقاء الثاني  ب���المصدر�ن�و 
المستوردين�لألدوية�والمست��مات 
الطبية�في�القاهرة�مصر�في�إطار 

برنامج�جسور�التجارة�العر�ية
(AATB) االفر�قية

��� ا����رة - 2018��� ����
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�����ر��وا���
نبـذة�عن�االقتصـاد�العالـمي

�
بعد�سنوات�من�تباطؤ�معدالت�النمو�تخللتها�حدوث�أزمات�دور�ة�منذ�عامي�2008�2009،�حقق�االقتصاد�العالمي�نمو�ً�بنسبة�
7�3�%�في�عام�2017،�مقارنة�بنسبة�2�3�%�في�عام�2016،�وهو�أع���معدل�للنمو�شهده�االقتصاد�منذ�عام�2011��وجاء�
هذا�االنتعاش�االقتصادي�بدرجة�كب��ة��مدفوع�ً�بز�ادة�اإلنفاق�ع���االست�مارات،�والسيما�في�الواليات�المتحدة�1��،�وال���يتوقع�
أن�تستمر�في�دعم�استدامة�ارتفاع�معدل�النمو�العالمي�المتوقع�أن�يبلغ�9�3�%�في�2018�و2019،�غ���أن�هذا�التحول�اإليجابي�

لم�يسجل�بشكل�متساٍو�ع���البلدان�والمناطق2��﴿شكل1﴾���

شكل�1��معدل�النمو�العالمي�2017�و2019�﴿موضح�ً�بالنسب�المئوية﴾

المصدر��صندوق�النقد�الدولي��آفاق�االقتصاد�العالمي�﴿يوليو�2018﴾

1 تقر�ر�منظمة�التجارة�العالمية 2018
2 األمم�المتحدة – الحالة�والتوقعات�االقتصادية�في�العالم  لعام 2018

6

4

2

0

العا�

االقتصادات املتقدمة

منطقة الرشق األوسط وش�ل أفريقيا باإلضافة إىل أفغانستان وباكستانالدول النامية منخفضة الدخل

األسواق الناشئة واالقتصادات النامية

2017

4.7
5 5.3

5.1

3.9

2.2

4.9
3.9

3.5
2.4
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2.4
2.2

2018e 2019f
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النامية،�فإن�معدالت� الناشئة�واالقتصادات� وفيما�يتعلق�باألسواق�
مطرد�ً� تزايد�ً� وم��ايدة� إيجابية� جاءت� أنها� من� الرغم� وع��� النمو،�
الدول� جميع� في� متساوية� ت�ن� لم� ك�ل،� للمجموعة� بالنسبة�
أسعار� أهمها� إلى�عدة�عوامل،� بدرجة�كب��ة� والمناطق؛�ويرجع�ذلك�
وارتفاع� التصاعد� في� األخذة� التجار�ة� والتوترات� الم��ايدة� النفط�

العائدات�في�الواليات�المتحدة�����

أما�منطقة�الشرق�األوسط�وشمال�أفر�قيا�باإلضافة�إلى�أفغانستان�
وباكستان،�فمن�المتوقع�أن�يشهد�معدل�النمو�ارتفاع�ً،�بعد�أن�عانى�
انخفاض�ً�حاد�ً�في�عام�2017�﴿من�5%�في�عام�2016�إلى�2�2%�في�
عام�2017﴾�جراء�تقلص�حجم�عائدات�الدول�المصدرة�للنفط،�ليصل�

إلى�5�3%�في�2018�و9�3%�في�2019���

أما�بالنسبة�للدول�النامية�منخفضة�الدخل،�فمن�المتوقع�أن�تستمر�
بلغ� إذ� �،2017 عام� خالل� تجلت� ال��� االقتصادي� االنتعاش� مظاهر�
معدل�النمو�7�4%�﴿5�3%�في�عام�2016﴾،�في�الز�ادة�في�عامي�
2018�و2019،�وأن�تحقق�معدالت�نمو�قدرها�5%�و�3�5%�ع���

التوالي��

نبذة�عن�التجارة�الدولية�
العالمي،�فقد�شهد� النمو� نطاق� المشهود�في� التوسع� مع� تماشي�ً�
حجم�التجارة�الدولية�ز�ادة�بنسبة�7�4%�وزادت�قيمتها�بنسبة�%11�

في�عام�2017�مقارنة�بعام�2016،�مدفوعًة�إلى�حد�كب���بالطلب�

شكل�2��معدالت�نمو�الصادرات�والواردات�2014�و2018�﴿موضحة�بالنسب�المئوية﴾

المصدر��منظمة�التجارة�العالمية�﴿2018﴾�للبيانات�من�2014�ح���2017�والتحديث�الصادر�عن�صندوق�النقد�الدولي��آفاق�االقتصاد�العالمي�أبر�ل�2018�ألغراض�تقي�م�2018

الم��ايد�ع���الواردات�في�جميع�أنحاء�العالم؛�لتحقق�معدالت�هي�األع���
منذ�عام�2011،�وت�عامل�أك���ثالث�دول�تجار�ة،�وهي�الص���والواليات�
المتحدة�األمر�كية�وألمانيا،�في�أك���من�30%�من�نسبة�تجارة�السلع�ع���

مستوى�العالم�في�عام�2017��
�

وبلغت�الصادرات�العالمية�7�17�تر�ليون�دوالر�في�عام�32017�،�ل��تفع�
قيمتها�بعد�أن�بلغت�03�16�تر�ليون�دوالر�في�عام�2016،�ويرجع�ذلك�
نفسه،� الوقت� وفي� األساسية�� السلع� أسعار� ارتفاع� بينها� من� لعوامل�
ارتفعت�قيمة�الواردات�العالمية�لتصل�إلى�8�17�تر�ليون�دوالر،�مقارنًة�
بقيمتها�في�العام�السابق�حيث�بلغت�2�16�تر�ليون�دوالر،�وذلك�بسبب�
االنتعاش�االقتصادي�المشهود�في�الدول�المستوردة�الرئيسية،�مما�أدى�

إلى�ز�ادة�االستهالك�المح���والطلب�ع���المنتجات�المستوردة�

وشهد�عام�2018�تصاعد�حدة�التوترات�التجار�ة،�والسيما�ب���الواليات�
المتحدة�والص��،�مما�أدى�إلى�تطبيق�عدد�من�اإلجراءات�المقيدة�للتجارة�
إلى�حلقة� المنتجات،�وتفضي�هذه�اإلجراءات� ع���مجموعة�واسعة�من�
من�األفعال�وردود�األفعال�ال���قد�تهدد�نمو�التجارة�العالمية�في�عام�
2018�وما�بعدها��ومع�ذلك،�يتوقع�صندوق�النقد�الدولي�حدوث�ارتفاع�
طفيف�في�حجم�التجارة�العالمية�بنسبة�8�4%�في�عام�2018�مقارنة�بـ�
في� والواردات� الصادرات� ز�ادة� بسبب� وذلك� �،2017 عام� في� �%4�7

االقتصادات�المتقدمة�﴿شكل�2﴾�

3 قاعدة�بيانات�الخر�طة�التجار�ة�الصادرة�عن�مركز�التجارة�الدولية
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واردات االقتصادات املتقدمة

حجم تجارة السلع عىل مستوى العا�

واردات األسواق الناشئة واالقتصادات النامية

صادرات االقتصادات املتقدمة

حجم تجارة السلع عىل مستوى العا�
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األداء�االقتصادي�والتجاري�لدول�منظمة�التعاون�اإلسالمي����

بلغ�الناتج�المح���اإلجمالي�لدول�منظمة�التعاون�اإلسالمي�3�18�تر�ليون�دوالر��في�عام�2016�،�محقق�ً�ز�ادة�قدرها�7�3%�بالقيم�
السلع��ومن� أسعار� تقلب� إلى� أساس�ً� 2017،�ويرجع�ذلك� عام� إلى�2�3%�في� النسبة� لتنخفض� �،2015 بعام� الحقيقية�مقارنًة�

المتوقع�أن�يرتفع�الناتج�المح���اإلجمالي�إلى�9�3%�في�42018���

أما�بالنسبة�لقیمة�التجارة�اإلجمالیة�لمنظمة�التعاون�اإلسالمي،�فقد�سجلت�ارتفاع�ً�بنسبة�4�4%�في�عام�2017،�مقارنة�بنتائجها�
في�2016،�مما�يعكس�تحسن�ملحوظ�بالمقارنة�باالنخفاض�المسجل�في�2016�﴿شکل�3﴾�

وشهدت�حصة�تجارة�منظمة�التعاون�اإلسالمي�فيما�يتعلق�بالتجارة�العالمية�انخفاضا�مطرد�ً�ب���2014�و2017،�لتهبط�من�8�%10�
في�عام�2014�إلى�2�9%�في�عام�2017��كما�انخفضت�حصة�التجارة�البينية�لمنظمة�التعاون�اإلسالمي�مقارنة�بالتجارة�اإلجمالية�

لمنظمة�التعاون�اإلسالمي�انخفاض�ً�طفيف�ً�من�17%�في�عام�2016�إلى�16%�في�عام�2017�

أما�بالنسبة�لصادرات�منظمة�التعاون�اإلسالمي،�فع���الرغم�من�النمو�القوي�الذي�وصل�إلى�نسبة�182%�ب���2005�و2014،�
فقد�تراجعت�نسبتها�مقارنًة�بالصادرات�العالمية�من�2%�في�2014�إلى�4�1%�في�عام�2017�﴿5�358�مليار�دوالر��إلى�8�244�
مليار�دوالر�﴾��وتمثل�أك���الدول�األعضاء�المصدرة�بمنظمة�التعاون�اإلسالمي؛�وهي�تركيا�واإلمارات�العر�ية�المتحدة�والمملكة�

العر�ية�السعودية�ومال���ا�وإندونيسيا،�حوالي�63%�من�إجمالي�صادرات�منظمة�التعاون�اإلسالمي�في�عام�2017�

وفيما�يتعلق�بواردات�منظمة�التعاون�اإلسالمي،�فقد�تراجعت�بنسبة�22%�من�7�336�مليار�دوالر�في�عام�2014�إلى�2�260�مليار�دوالر��
في�عام�2017��وتمثل�أك���الدول�األعضاء�المستوردة�بمنظمة�التعاون�اإلسالمي،�وهي�تركيا�واالمارات�العر�ية�المتحدة�والمملكة�

العر�ية�السعودية�وإندونيسيا،�حوالي�47%�من�اجمالي�الواردات�البينية�لمنظمة�التعاون�اإلسالمي�في�عام�52017��

شكل�3��تطور�التجارة�البينية�2014�و2017�﴿مقدر�ً�بمليارات�الدوالرات�األمر�كية﴾

المصدر��الخر�طة�التجار�ة�لمنظمة�التعاون�اإلسالمي�تستند�إلى�الخر�طة�التجار�ة�لمركز�التجارة�الدولية���التفاصيل�مقدمة�من�

4 مركز�األبحاث�اإلحصائية�واالقتصادية�واالجتماعية�والتدر�ب�للدول�اإلسالمية - التوقعات�االقتصادية�لمنظمة�التعاون�اإلسالمي 2017
5 الخر�طة�التجار�ة�لمنظمة�التعاون�اإلسالمي- تستند�إلى�الخر�طة�التجار�ة�لمركز�التجارة�الدولية

قيمة التجارة البينية قيمة الصادرات البينية ملنظمة التعاون اإلسالمي قيمة التجارة االج�لية ملنظمة التعاون اإلسالمي قيمة الواردات البينية ملنظمة التعاون اإلسالمي

2014 2015 2016 2017

4,109
3,266

3,120 3,256

(2018) "Reload Consulting"
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حالة�أسعـار�السلـع�العالميـة��

تم� ال��� المرتفعة� المستويات� لتهبط�من� �2014 حاد�ً�خالل�األشهر�األخ��ة�من�عام� انخفاض�ً� تقر�ب�ً� السلع� انخفضت�أسعار�جميع�
الوصول�إليها�في�ف��ة�االنتعاش�االقتصادي�من�2011�إلى�62013،�واستمر�هذا�ال��اجع�خالل�عام�2015،�قبل�أن�تبدأ�أسعار�معظم�
السلع�في�االرتفاع�مجدد�ً�خالل�عامي�2016�و2017��ومع�ذلك�،�فقد�كانت�التطورات�الخاصة�بالقطاع�هي�ال���تحرك�ديناميكيات�

األسعار،�منذ�بداية�عام�2017،�وليس�االتجاهات�السائدة�﴿شكل�4﴾�
�

كما�يستعيد�سوق�النفط�توازنه�نتيجة�اإلجراءات�ال���اتخذتها�الدول�المنتجة�للنفط،�ل��تفع�أسعار�النفط،�بعد�انخفاض�حاد�بنسبة���
7�15%�في�عام�2016،�بنسبة�3�23%�في�عام�2017�وبنسبة�31%�في�2018�

أما�بالنسبة�ألسعار�السلع�غیر�النفطیة،�فقد�ظل�االتجاه�التصاعدي�الذي�بدأ�في�أوائل�عام�2016،�بطیئ�ً�خالل�النصف�األول�من�عام�
2017،�مصحوب�ً�بأنماط�متباينة�استناد�ً�إلى�نوع�السلعة��﴿شكل�4﴾�������

������

شكل�4��أسعار�السلع�2014��2018

المصدر��البنك�الدولي�2018�

6 األمم�المتحدة - الحالة�والتوقعات�االقتصادية�في�العالم  لعام 2018
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التجارة� لتمويل� اإلسالمية� الدولية� للمؤسسة� العشر�ة� اإلس��اتيجية� الخطة� تعكس�
﴿2017�2027﴾�دورها�وطموحها�في�أن�تصبح�جهة�تعمل�ع���تمك���إجراء�التجارة�وتيس���
التجارة�بمستوى�عالمي،�مما�سيمكنها�من�أن�تصبح��مصدر�ً�مع��فا�به�للحلول�التجار�ة�ال���

تل���احتياجات�الدول�األعضاء�بمنظمة�التعاون�اإلسالمي��

وت�ضمن�الخطة�عناصر�من�اإلس��اتيجية�العشر�ة�لمجموعة�البنك�اإلسالمي�للتنمية،�وال���
تساهم�بها�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة�وتجري�إعادة�صياغتها�بوضوح�في�
جوهر��ً� أساس�ً� لتشكل� إس��اتيجية� أهداف� ثالثة� المؤسسة� حددت� اإلس��اتيجية�� الخطة�

لمساهمتها�في�تحقيق�رؤية�مجموعة�البنك�اإلسالمي�للتنمية�األوسع�نطاق�ً،�وت�ضمن��
�

�

ويجري�دعم�األهداف�اإلس��اتيجية�للمؤسسة،�ع���وجه�الخصوص،
عن�طر�ق�ثالث�ركائز�

ا¦®�اف ا���ا����� 
 ������ ا��و�������	���

ا������ ��	��� ا����رة

ز�ادة�التجارة�البينية�لدول 
منظمة�التعاون�اإلسالمي

نمو�تمويل�التجارة 
اإلسالم��

دعم�تنويع�اقتصادات 
الدول�األعضاء

تنمية�القطاع�الخاص التعاون�ب���الدول�األعضاء  الر�ادة�في�تقديم�الحلول�التجار�ة
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التجارة�البينية�ب���الدول�األعضاء 
في�منظمة�التعاون�اإلسالمي

التم���المؤسسي
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انشاء مكاتب�إقليمية أن�ت�ون�قائد�فكر حشد�الموارد توف���التمويل�لبناء القدرات االبت�ار

تطوير�المنتجات التصرف�بطر�قة�مستهدفة نظام�مخاطرة�صحيح ز�ادة�القدرة�التنافسية 
في�السوق ز�ادة�الكفاءة�الداخلية تطوير�الموظف��

ظهور�المؤسسة تأث���السوق تأث���تنموي نموذج�أعمال�مستدامة

تنامي�تمويل�التجارة�اإلسالمي

التعاون�ب���الدول�األعضاء

تنمية�القدرات

تنمية�القطاع�الخاص

تنويع�محفظة�اقتصادات 
الدول�األعضاء

حلول�تمويل�تجارة�إسالمي

تهدف�المؤسسة�إلى�ز�ادة�الشفافية�والمواءمة�ب���خطوط�منتجاته�من�خالل�دمج�الحلول�المالية�وغ���المالية�ضمن�مجموعة�البنك�اإلسالمي�للتنمية�
ولتحقيق�هذه�الغاية�،�قررت�المؤسسة�إعادة�الهيكلة�في�عام�2016���لتلبية�احتياجات�الدول�األعضاء�بشكل�أفضل�في�المستقبل�

في�صياغة�اس��اتيجية�السنوات�العشر�المقبلة�،�جددت�المؤسسة�رؤيتها�لتصبح�المزود�الرائد�للحلول�التجار�ة�للدول�األعضاء�في�منظمة�التعاون�اإلسالمي�
وإعادة�ترك���نموذج�أعمالها�مع�المبدأ�التوجيهي�المتمثل�في�مزج�تدخالت�تطوير�التجارة�مع�منتجات�التمويل�اإلسالمي�باإلضافة�إلى�ترك���جهودها�ع���

المؤسسات�الصغ��ة�والمتوسطة�تطوير�
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فقد� اإلس��اتيجية،� والركائز� األهداف� هذه� ولتحقيق�
شرعت�المؤسسة،�في�يوليو�2017،�في�إنشاء�فرق�
عمل�من�أقسام�مختلفة�تركز�ع���تنفيذ�مجموعة�من�
المبادرات�اإلس��اتيجية�الرامية�إلى�رسم�خارطة�طر�ق�
ع��� إجراءها� المؤسسة� تع��م� ال��� التحول� لعملية�
العام� المؤسسة،�خالل� مدى�ثالث�سنوات��وتمكنت�
األول�لها،�من�أن�تس���ع���الطر�ق�السليم�وأن�تنفذ�
عام� خالل� إجراؤها� المخطط� العشرة� التحول� مبادرات�
2018��كما�يجري�تنفيذ�13�مبادرة�أخرى�من�المقرر�
تنفيذ� وسيتم� ��2019 عام� بحلول� منها� االنتهاء�
عام� بحلول� التحول� مبادرات� من� األخ��ة� المجموعة�
عملية� طر�ق� خارطة� نهاية� بذلك� معلنًة� �� �2020

التحول�

ا¦®�اف
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الدولية� المؤسسة� بدأت� ��2017 الضبط� إعادة� مرحلة�
اإلسالمية�لتمويل�التجارة�في�تأم���االستدامة�المالية،�بجانب�
لتعز�ز� المتوازنة� بمهمتها� الوفاء� أجل� من� إنمائي� أثر� خلق�
هيكل� تنفيذ� ذلك� وشمل� األفراد�� حياة� وتحس��� التجارة�
إس��اتيجية� أداء� تقي�م� بطاقة� وإنشاء� مبسط،� تنظيمي�
بشكل� تقار�ر� وإعداد� اإلنمائي،� لألثر� إطار� وإنشاء� متوازنة،�
المعنية� السنوية� التقار�ر� طر�ق� عن� التنمية� بشأن� مستمر�

باألثر�اإلنمائي�السنوي�للمؤسسة�

مرحلة�إعادة�البناء�2018��ركزت�مرحلة�إعادة�البناء�ع���
التجار�ة� والحلول� الجديدة� التجاري� التمويل� منتجات� تطوير�
الجديدة�وبناء�موارد�جديدة�للدخل،�ومن�المتوقع�أن�يؤدي�
األسواق� في� النمو� تحقيق� إلى� اإلجراءات� هذه� تنفيذ�
المؤسسات� تطوير� تمويل� سيما� وال� الجديدة،� والقطاعات�
الصغ��ة�والمتوسطة�من�خالل�المؤسسات�المالية��وتمكنت�
المرحلة،�من�أن�تعرض�قصص�نجاح� المؤسسة،�خالل�هذه�
ع���مستوى�العالم�والوصول�لشركاء�جدد�في�مجال�تنمية�

التجارة�والتمويل�الجماعي�

الدولية� المؤسسة� تخطط� ��2019 التجديد� مرحلة�
اإلسالمية�لتمويل�التجارة،�خالل�هذه�المرحلة،�تطبيق�نموذج�
تنويع� ع��� العمل� في� وستستمر� المستدامة،� لألعمال�
وتوطيد� الجديدة� والحلول� التمويلية� للمنتجات� محفظتها�
مستوى� ع��� التجار�ة� الحلول� تقديم� في� كرائدة� مكانتها�

العالم�
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�	�ذج أ�	�ل ����
�ت ا���ق������¹ ا���

يدفع� أعمال� نموذج� خالل� من� التجارة� لتمويل� اإلسالمية� الدولية� للمؤسسة� العشر�ة� االس��اتيجية� الخطة� تنفيذ� يجري�
بالمؤسسة�تجاه�تحقيق�نقلة�تحولية،�كما�هو�موضح�أدناه�

وذلك�من�خالل�أن�تصبح�المؤسسة�مركز�ً�عالمي�ً�لتمويل�التجارة�اإلسالمي�عن�طر�ق�
الالمركز�ة�واالتصاالت�الدولية�والر�ادة�الفكر�ة�

�ء ���ل ���ر���� -2
من�أجل�التأث���بشكل�ايجابي�ع���السوق�في�الدول�األعضاء،�من�خالل�الدعم�المقدم�من�

شركاء�التنمية�التجار�ة�وعمالء�تمويل�التجارة�والمؤسسات�المالية�وتعبئة�الموارد�

¡��3- ����� ا¦�º ا��	
من�خالل�تحقيق�النمو�الشامل�والمساهمة�في�جدول�أعمال�أهداف�التنمية�المستدامة�

�ء �	�ذج أ�	�ل ��ن�� -4
لتحقيق�النمو�المستدام�من�خالل�تنويع�المحفظة�وتب���نهج�مبت�ر�لل��امج�التجار�ة�المت�املة�

5- �
��� ا��	�� ا�	���¡
من�خالل�خلق�ثقافة�موجهة�نحو�تحقيق�النتائج�وخلق�كفاءات�إلنجاز�العمليات�الداخلية�
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أ®�اف ا���	�� ا�	���ا�� 

القيمتان� هما� األفراد� حياة� وتحس��� التجارة� تعز�ز� إن�
الدولية� المؤسسة� إليهما� تستند� اللتان� األساسيتان�
هاتان� وتشكل� أعمالها،� في� التجارة� لتمويل� اإلسالمية�
العشر�ة� اإلس��اتيجية� صلب� المتالزمتان� القيمتان�
المالي� النمو� تحقيق� بهدف� صممت� وال��� للمؤسسة،�
�57 البالغ�عددها� الدول�األعضاء،� إنمائي�في� أثر� وخلق�

دولة،�عن�طر�ق�تقديم�حلول�تجار�ة��

لقد�كانت�هذه�المهمة�المتوازنة�ال���ألهمت�المؤسسة�
تقر�ر� نشر� في� للبدء� التجارة� لتمويل� اإلسالمية� الدولية�
فعالية�التنمية�السنوي�الخاص�بها،�ويتضمن�التقر�ر�ستة�
موضوعات�تقر�ب�ً�من�أبرزها�النمو�الشامل�وتنمية�القطاع�
الركائز� ضوء� في� موضوع� كل� تناول� ويتم� الخاص،�
اإلس��اتيجية�للمؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة�
واألهداف�اإلس��اتيجية�لمجموعة�البنك�اإلسالمي�للتنمية�
والمساهمة�في�تحقيق�أهداف�التنمية�المستدامة�لألمم�
المفهوم� هذا� أصبح� لقد� عالمي�ً�� بها� المع��ف� المتحدة�
اإلسالمية� الدولية� للمؤسسة� اإلنمائي� األثر� إطار� يمثل�

لتمويل�التجارة��

�ت و����� ا���ت �« ������� ا�	�
�ب ا�	���¼ - ا����¢���  
أ´

تيس��� وحدة� مع� بالشراكة� التجارة� لتمويل� اإلسالمية� الدولية� المؤسسة� أنشأت�
الالمركز�ة�التابعة�البنك�اإلسالمي�للتنمية،�وحدة�لالمركز�ة،�ويتمثل�الهدف�منها�في�
بدء�تطبيق�الالمركز�ة�لدى�الموظف���المتعامل���مع�العمالء�بشكل�مباشر�وإدارتها�
األعضاء� الدول� من� واالق��اب� الحواجز� تخطي� لهم� يتس��� ح��� عليها،� والحفاظ�
والتصرف�بسرعة�وكفاءة�أك����قامت�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة،�
تماشي�ً�مع�هذه�اإلس��اتيجية�،�بنقل�عدد�من�الموظف���المتعامل���مع�العمالء�
مباشرًة�إلى�المراكز�اإلقليمية،�كما�أنها�تحافظ�ع���تحقيق�التعاون�الوثيق�والمستمر�
ودكا� ﴿السنغال﴾� داكار� في� اإلقليمية� المراكز� في� للتنمية� اإلسالمي� البنك� مع�
﴿بنغالديش﴾�وإسطنبول�﴿تركيا﴾�وجاكرتا�﴿إندونيسيا﴾�والر�اط�﴿المغرب﴾��هذا�باإلضافة�
إلى�النجاح�الذي�شهده�إنشاء�فرع�للمؤسسة�في�دبي�﴿االمارات�العر�ية�المتحدة﴾�

في�يوليو�2017��

وال��� بالفعل،� ثمارها� تؤتي� اإلقليمي� التواجد� وتعز�ز� الالمركز�ة� إس��اتيجية� إن�
ع��� الضوء� وتسليط� المؤسسة� وإبراز� العمالء� العالقات�مع� تحس��� تنعكس�في�

المستوى�اإلقليمي�وز�ادة�حجم�األعمال�والعمليات�المعتمدة�

تركيا (اسطنبول)
عدد�الموظف���في 2018:

السنغال�﴿داكـار﴾
عدد�الموظف���في 2018:

اإلجمالي:

المغرب�﴿الر�اط﴾
عدد�الموظف���في�2018�

أندونيسيا�﴿جاكرتا﴾
عدد�الموظف���في 2018:

بنغـالديش�﴿داكا﴾
عدد�الموظف���في 2018:

اإلمارات (دبي)
عدد�الموظف���في 2018:
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بالنسبة� القوة� آخر�من� عام�ً� �2018 عام� كان�
للمؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة،�
إذ�تمكنت�المؤسسة،�بعد�أن�تبنت�إس��اتيجية�
من� متنوعة،� تحولية� مبادرات� ونفذت� جديدة�
مهمتها� تنفيذ� لها� ليتس��� مكانتها� توطد� أن�
األساسية�المتمثلة�في�تعز�ز�التجارة�ب���الدول�

األعضاء�في�منظمة�التعاون�اإلسالمي�
�

الجدير�بالذكر�أن�المؤسسة�واجهت�خالل�العام�
ظروف�ً�سوقية�متغ��ة؛�فمن�ناحية�جاء�الطلب�
ع���التمويل�أع���لدى�بعض�الدول�األعضاء�
بسبب�ارتفاع�أسعار�النفط��ومن�ناحية�أخرى،�
كب��ة� تحديات� العملة� قيمة� انخفاض� فرض�
أثر� مما� األخرى،� األعضاء� الدول� بعض� لدى�
المؤسسة� لدى� التمويل� إمكانات� ع��� سلب�ً�
الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة��وع���الرغم�
المؤسسة� سجلت� فقد� التحديات،� هذه� من�
الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة�أداًء�متم���ً�
وحققت� �،2018 عام� في� اإلشادة� يستحق�
تعد� وال��� السحوبات،� حجم� في� كب��ة� قفزة�
مساهمة� حجم� لتقي�م� الحقيقي� المقياس�
عن� التجارة،�فض�ً� بتمويل� المع��� المؤسسة�

نمو�حجم�العمليات�المعتمدة�بشكل�جيد�

وفي�ضوء�المقارنة�ع���أساس�سنوي،�فقد�
ارتفاع�ً�في�إجمالي�عمليات� �2018 شهد�عام�
�،% �6�1 بنسبة� المعتمدة� التجاري� التمويل�
عام� في� � دوالر� مليار� �4�9 من� ارتفعت� حيث�
��2018 عام� في� دوالر� مليار� �5�2 إلى� �2017
إلى� السحوبات� وصلت� ذلك،� ع��� وعالوة�
مستويات�مرتفعة�جديدة،�حيث�ارتفعت�بنسبة�

3�32%،�لتصل�إلى�5�4�مليار�دوالر��مقارنة�
بـ��4�3�مليار�دوالر�في�عام�2017�،�وهو�دليل�
الوفاء� ع��� المؤسسة� قدرة� ع��� قوي�
نفسه،�مع� الوقت� الت�يف،�في� بمهمتها�مع�
وتعكس� بالتحديات�� المليئة� السوق� بيئات�
المعتمدة� العمليات� قيمة� في� �� الز�ادة�
التمويل،� ع��� الطلب� ارتفاع� �� والسحوبات�
�، النفط� أسعار� ارتفاع� إلى� جزئي�ً� يرجع� والذي�
فض�ً�عن�الجهود�ال���تبذلها�المؤسسة�لدفع�
عملية�النمو�من�العمالء�الحالي���وإستقطاب�

عمالء�جدد�

���
����� ا����رةو�
����� ا¦��اد
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استمرت�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة�في�تخصيص�مبلغ�كب���من�تمويلها�لصالح�الدول�األعضاء�األقل�نمو�ً�
بهدف�تعز�ز�الشمول�المالي�وتوسيع�نطاق�الدعم�حيثما�وجدت�حاجة�ماسة�لذلك،�وفي�هذا�الصدد�،�خصصت�نسبة�%38�
لصالح�الدول�األعضاء�األقل�تقدم�ً،�من�أصل�إجمالي�عمليات�تمويل�التجارة�المعتمدة�لعام�2018،�وذلك�مقارنة�بنسبة�%32�

في�العام�السابق�

في�عام�2018�،�بذلت�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة�جهود�ً�أخرى�من�أجل�تحقيق�هدفها�اإلس��اتيجي�المتمثل�
في�تب���نموذج�أعمال�مستدام،�وقد�تطلب�ذلك�خلق�توازن�ب���االستجابة�الحتياجات�الدول�األعضاء�وتنويع�محفظة�تمويل�
التجارة�عن�طر�ق�جذب�عمالء�جدد،�مع�ال��ك���بشكل�خاص�ع���دعم�القطاع�الخاص،�والدخول�في�أسواق�جديدة،�حيث�تمت�
إضافة�9�عمالء�جدد�في�هذا�الصدد،�مما�أدى�إلى�ارتفاع�العدد�اإلجمالي�لعمالء�المؤسسة،�والسيما�من�البنوك،�اتساق�ً�مع�

إس��اتيجية�التنويع��وقد�اشتمل�العمالء�الذين�تمت�إضافتهم�بنوك�من�بنغالديش�ونيج���ا�وأوز�كستان�

آسيا�والشرق�األوسط
الفع�� 2017

(75%) 3,676.5
 الفع�� 2018

(64%) 3,353.0

الفعــ�� 2017

  4,900

أفر�قيا
الفع�� 2017

(25%) 1,223.9
 الفع�� 2018

(36%) 1,847.8

إجمـالي 
االعتمـادات

الفعــ�� 2017

3,435

إجمـالي
السحوبـات

الفعــ�� 2018

4,578

جدول�1���العمليات�التجار�ة�المعتمدة�للمؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة�بحسب�اإلقليم��﴿بمالي���الدوالرات﴾

الفعــ�� 2018

5,200
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استمرت�المؤسسة�في�تحس���أثرها�اإلنمائي�
الداخلية� واألجهزة� األدوات� تعز�ز� خالل� من�
األثر� قياس� أجل� من� وذلك� للمؤسسات،�
اإلنمائي�من�خالل�االنتقال�من�نموذج�الدعم�
التجاري�القائم�ع���أساس�المعامالت�إلى�نهج�
يتم� حيث� ال��امج،� أساس� ع��� قائم� مت�امل�
دمج�عمليات�تمويل�التجارة�مع�تنمية�التجارة�
وبناء�القدرات،�بهدف�مضاعفة�األثر�اإلنمائي�

في� المؤسسة� استمرت� ذلك،� ع��� وعالوًة�
تعز�ز�تضامنها�مع�الدول�األعضاء�عن�طر�ق�
للتنمية� األساسية� القطاعات� استهداف�

االقتصادية�واالجتماعية،�وخاصًة�قطاعات�

الخاص،� والقطاع� والزراعة� واألغذية� الطاقة�
�3,496 الطاقة� قطاع� تمويل� قيمة� لتبلغ�
تمويل� قيمة� بلغت� ح��� في� �، دوالر� مليون�
قطاع�األغذية�والزراعة�6�749�مليون�دوالر��

والسيما� الخاص،� القطاع� بدعم� يتعلق� فيما�
المؤسسات� تنمية� ع��� خاص� بوجه� ال��ك���
المؤسسة� بذلت� والمتوسطة،� الصغ��ة�
الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة�جهود�ً�كب��ة�
المؤسسات� مع� شراكات� إلقامة� �2018 في�
بديلة� تمويل� مصادر� لتوف��� المحلية� المالية�
المرابحة�ذي� تمويل� الخاص�من�خالل� للقطاع�

المرحلت���وخطوط�تمويل�البنوك�ال���بلغت�

الفع�� 2017

(77.4%) 3,792.6
الفع�� 2018

(67.2%) 3,496.0

الفع�� 2017

(8.9%) 438.6
الفع�� 2018

(14.4%) 749.6

الفع�� 2017

(13.4%) 658.8
الفع�� 2018

(12.2%) 635.8

جدول�2���العمليات�التجار�ة�المعتمدة�للمؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة�حسب�القطاع��﴿بمالي���الدوالرات﴾

األغذيةالطاقة
والزراعة

القطاع
المالي

الفع�� 2017

(0.2%) 10.4
الفع�� 2018

(6.1%) 319.5

قطاعات
أخرى

الفع�� 2017

(100%) 4,900
الفع�� 2018

(100%) 5,200

إجمالي
االعتمادات

الفع�� 2017

(80.2%) 3,930.2
الفع�� 2018

(83.9%) 4,362.8

الفع�� 2017

(10.4%) 510.4
الفع�� 2018

(12.2%) 635.8

الفع�� 2017

(3.2%) 158.8
الفع�� 2018

(1.8%) 92.0

جدول�3���العمليات�التجار�ة�المعتمدة�للمؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة�حسب�نوع��الضمان�﴿بمالي���الدوالرات﴾

ضمانسيادي
بنكي

عمليات�تمويل
بدون�ضمانات

الفع�� 2017

(4.4%) 216.0
الفع�� 2018

(0.6%) 30.0

عمليات
تمويل�مهيكل

الفع�� 2017

(1.7%) 85.0
الفع�� 2018

(1.5%) 80.0

ضمان
ائتماني

الفع�� 2017

(100%) 4,900
الفع�� 2018

(100%) 5,200

اإلجمالي

بينما� أمر�كي،� دوالر� مليون� �635�8 قيمتها�
بلغت�القيمة�اإلجمالية�لتمويل�القطاع�الخاص�
اإلسالمية� الدولية� المؤسسة� من� المقدم�
أمر�كي�� دوالر� مليون� �834�2 التجارة� لتمويل�
شراكات� إقامة� من� بنجاح� المؤسسة� تمكنت�
إلى� للوصول� مالية� مؤسسات� �6 مع� جديدة�
وتقديم� والمتوسطة� الصغ��ة� المؤسسات�

الخدمات�لها��
�

بنسبة %38.9 من�قيمتها  المحفظة،  األك���من� الجزء  يشكل� السيادي� التعرض� يزال� ال� الضمان،  نوع� المؤسسة�حسب� بتفاصيل�محفظة� يتعلق� فيما�
اإلجمالية، مقارنًة بنسبة %80.2 في 2017.

تأتي�نسبة�التعرض�السيادي�لدى�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة�مدفوعًة�في�المقام�األول�بالمعامالت�كب��ة�الحجم�من�أجل�تمويل�قطاعي�
الطاقة،�واألغذية�والزراعة،�وقد�اتسع�نطاقه�بصورة�رئيسية�في�ظل�االتفاقيات�اإلطار�ة�اإلس��اتيجية�الموقعة�مع�الدول�األعضاء،�اتساق�ً�مع�أولويات�

التنمية�الوطنية�بهذه�الدول�
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وقعت�االتفاقية�اإلطار�ة�في�يناير�2018�من�أجل�توجيه�عمليات�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة�ع���مدار�السنوات�الخمس�المقبلة�

210 ����ن دور
وقعت�االتفاقية�اإلطار�ة�في�يناير�2018�من�أجل�توجيه�عمليات�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة�ع���مدار�السنوات�الثالثة�المقبلة���

100 ����ن دور
وقعت�االتفاقية�اإلطار�ة�في�مارس�2018�من�أجل�دعم�جهود�التنويع�والتوسع�في�األعمال�ال���تقوم�بها�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة���� 

4.5 ����ر دور 
وقعت�االتفاقية�اإلطار�ة�في�أبر�ل�2018�من�أجل�توجيه�عمليات�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة�ع���مدار�السنوات�الثالثة�المقبلة����� 

1.5 ����ر دور 
وقعت�االتفاقية�اإلطار�ة�في�أبر�ل�2018�من�أجل�توجيه�عمليات�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة�ع���مدار�السنوات�الثالثة�المقبلة��� 

1.5 ����ر دور 
وقعت�االتفاقية�اإلطار�ة�في�أك�وبر�2018�من�أجل�توجيه�عمليات�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة�ع���مدار�السنوات�الخمس�المقبلة�� 
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المساهمة�في�التجارة�البينية
لمنظمة�التعاون�اإلسالمي

تأسست�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�
ز�ادة�وتسر�ع�وت��ة� لدعوات� استجابة� التجارة�
التجارة�البينية�لمنظمة�التعاون�اإلسالمي،�من�
خالل�مؤسسة�تعمل�وفق�آليات�السوق�ضمن�
للتنمية،�وع���هذا� البنك�اإلسالمي� مجموعة�
الدولية� المؤسسة� صبت� فقد� النحو،�
ُجل� نشأتها،� منذ� التجارة،� لتمويل� اإلسالمية�
ترك��ها�ع���المساهمة�في�ز�ادة�حجم�التجارة�
األعضاء� الدول� داخل� نطاقها� وتوسيع�
اإلسالمي�وخارجها،�وجعلت� التعاون� بمنظمة�
ذلك�أساس�ً�ترت�ز�عليه�إس��اتيجيتها�وعملياتها���
الدولية� المؤسسة� ركزت� �،2018 عام� وفي�
اإلسالمية�لتمويل�التجارة�75�%�من�عمليات�
�، تمثل�9�3�مليار�دوالر� التجارة،�وال��� تمويل�

ع���تيس���التجارة�ب���الدول�األعضاء�في�

منظمة�التعاون�اإلسالمي،�مما�أدى�إلى�ز�ادة�
االجتماعي� الرفاه� في� المؤسسة� مساهمة�
منظمة� في� األعضاء� للدول� واالقتصادي�

التعاون�اإلسالمي����

توف���الطاقة�لدعم
األنشطة�االقتصادية��

يعد�توف���مصدر�مستدام�وغ���منقطع�للطاقة�
االقتصادية� التنمية� لتحقيق� أساس�ً�
الدولية� المؤسسة� وتساعد� واالجتماعية،�
األعضاء،� الدول� التجارة� لتمويل� اإلسالمية�
ع��� نمو�ً،� األقل� األعضاء� الدول� والسيما�
محار�ة�الفقر�من�خالل�تقديم�التمويل�الالزم�
لضمان�توف���إمدادات�الطاقة�الكافية،�وال���
ت�عدد�أثارها�ع���االنتاجية�والصحة�والتعليم�
وتوف���فرص�عمل�مستدامة�واألمن�الغذائي�

وأمن�الطاقة�

إلى� الوصول� فرص� تحس��� فإن� ثم،� ومن�
لإلمكانات� العنان� يعد�ضرورًة�إلطالق� الطاقة�
االقتصادية� التنمية� وت��ة� تسر�ع� أجل� من�
هذا� وفي� األعضاء�� الدول� في� واالجتماعية�
الدولية�اإلسالمية� المؤسسة� تعت��� �، السياق�
لتمويل�التجارة�دعم�قطاع�الطاقة�أحد�الركائز�
وأهدافها،� المؤسسة� إلس��اتيجية� األساسية�
وهو�ما�مكنها�من�أن�تظل،�في�عام�2018،�
التمويل� توف��� في� بالثقة� وجدير�ً� ثابت�ً� شر�ك�ً�
أجل� من� والكهر�اء� الوقود� إمدادات� لتأم���
الحفاظ�ع���استمرار�ة�توليد�الطاقة�الكهر�ائية�
بما�في� السكان،� إلى�عدد�كب���من� والوصول�

ذلك�المقيم���في�المناطق�الر�فية��

شكل�5��كبار�المستفيدين�في�قطاع�الطاقة�من�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة�2018

700
658 650

438 333
بنجالديش باكستان مصــر تونــس بوركينــا�فاســو

القروض� معامالت� لتمویل� العالمية� األسواق� من� الموارد� حشد� ع��� ز� كمحف� التجارة� لتمويل� اإلسالمية� الدولية� المؤسسة� تعمل�
المش��كة�كب��ة�الحجم�في�العدید�من�الدول�األعضاء�التي�يقل�بها�عدد�الممول���المستعدين�والقادر�ن�علی�تمویل��المعامالت�المتعلقة�بقطاع�

الطاقة�التي�غالب�ً�ما�تتطلب�تمویً��ضخم�ً��

30
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لطالما�كانت�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة�تدعم�واردات�جزر�القمر�من�المنتجات�
�100 إلى� ال��اكمية� المعتمدة� التمويل� عمليات� حيث�وصلت�قيمة� �،2014 عام� الب��ولية�منذ�
بقطاع� يتعلق� البلد�فيما� تطلعات� المؤسسة�دور�ً�هام�ً�في�دعم� ،�وقد�مارست� مليون�دوالر�

الطاقة�الضرور�ة�من�أجل�تحقيق�نمو�اقتصادي�مستدام�وشامل�

تعتمد�جزر�القمر،�إحدى�الدول�األعضاء،�اعتماد�ً�كب���ً�ع���واردات�المنتجات�الب��ولية�من�أجل�
إمداد� في� المت�ررة� االنقطاع� بحاالت� المرتبطة� للت�لفة� كان� الطاقة�� من� احتياجاتها� استيفاء�
المنتجات�الب��ولية�أثر�ً�سلبي�ً�ع���االقتصاد�الك���في�البلد�وأهدافه�اإلنمائية��تمكنت�حكومة�
جزر�القمر،�بفضل�التمويل�المقدم�من�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة،�من�أن�توفر�
والنمو� الطاقة� أمن� تحقيق� في� أسهم� مما� الب��ولية،� المنتجات� إلمداد� دائم�ً� مصدر�ً� للبلد�

االقتصادي�
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����100ن دور
عمليات�التمويل�المعتمدة�ال��اكمية

دعم�واردات�جزر�القمر�من�المنتجات�الب��ولية�منـذ�عــام 2014

لتمويل� اإلسالمية� الدولية� المؤسسة� أجرت�
جميع� مع� المشاورات� من� سلسلة� التجارة�
الحكومة� ذلك� في� بما� المعنية،� االطراف�
�،﴾SCH﴿ للدولة� المملوكة� الب��ول� وشركة�
والمؤسسات� المركزي� والبنك� والموزع���
المؤسسة،� تمكنت� حيث� األطراف؛� متعددة�
عقب�تبادل�النقاشات�بينهم،�من�إعداد�هيكل�
إعداد� دورة� مع� يتسق� مفصل� تمويل�
النقدية،� بالبلد�وتدفقاته� الب��ولية� المنتجات�
إنفاقها� حجم� تقليل� ع��� البلد� ساعد� مما�
السنوي�ع���واردات�الب��ول�بمقدار�5�مالي���

دوالر��

تساهم�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�
ع��� القمر� جزر� مساعدة� خالل� من� التجارة،�
تأم���إمدادات�المنتجات�الب��ولية،�مساهمًة�
االجتمـاعي� الرفــاه� تحقيــق� فـي� مباشـرًة�
شركة� تعت��� بالبلــد�� االقتصاديـة� والتنميـة�
SCH�مساهم�ً�رئيسي�ً�في�موازنة�البلد�وتوفر�
بفضل� وذلك� مواطن،� �300 لعدد� وظائف�
مبيعاتها�ال���بلغت�قيمتها�91�مليون�دوالر��

في�2017�
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�بدأت�شراكة�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة�مع�جيبوتي�في�
عام�2015�بالموافقة�ع���تمويل�مرابحة�بقيمة�30�مليون�دوالر�،�من�أجل�
مدار� ع��� المؤسسة،� قامت� الب��ولية�� المنتجات� من� البلد� واردات� دعم�
لدعم� � إلى�5�72�مليون�دوالر� التمويل� بز�ادة�قيمة� الماضي��،� العام���
ال���تجمعنا� الم��ايدة�من�الطاقة��إن�العالقة�المم��ة� احتياجات�جيبوتي�
�،﴾SIHD﴿�بالمؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة�لم�تسمح�لشركة
وهي�شركة�ب��ول�مملوكة�للدولة،�أن�توفر�احتياجات�جيبوتي�من�المواد�
�شركة� ب��� تجمع� ال��� العالقة� لتحس��� أثرها� امتد� بل� النفطية�فحسب،�
أك���من� الطاقة�في�جيبوتي� ��ويعمل�في�قطاع� الموردين�� SIHD�وب���
الدولية� المؤسسة� من� المقدم� التمويل� فإن� وبالتالي� شخص،� �1000
اإلسالمية�لتمويل�التجارة�يسهم�في�توف���الرفاهية�االجتماعية�لموظفينا�

وعائالتهم�ويساهم�في�الحد�من�الفقر�في�جيبوتي��

�ع���  �����	�
 ¡��� ��� ��ا�
¡��¥��

550
لدعم�اقتصاد�جيبوتي�المتنامي

منذ�التأسيس�وافق�المؤسسة�الدولية
اإلسالمية�لتمويل�التجارة�حولها

����ن
دور

السيد�دبار�الديه
 SIHD الرئيس�التنفيذي - شركة

(شركة�الب��ول�المملوكة�للدولةبجيبوتي)
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ا���²ض ����را�� – ����� 
 �������� ا���	� ود�

��ا�¡���� ا����ا¦�
الدول�األعضاء�في�تحقيق�أهدافها� إن�دعم�
اإلنمائية�الوطنية،�مثل�األمن�الغذائي،�هو�من�
اليومية�� المؤسسة�وعملياتها� أهداف� صميم�
استمرت�المؤسسة�في�عام�2018،�ع���هذا�
الزراعية� للسلع� التمويل� تقديم� في� النحو،�
خلق� أجل� األعضاء�من� الدول� األساسية�في�
وتحس��� األسر،� دخل� وتحس��� عمل،� فرص�
وتعز�ز� الفقر،� حدة� من� والتخفيف� اإلنتاجية،�

األمن�الغذائي�

في�عام�2018�،�بلغت�قيمة�عمليات�تمويل�
والزراعة� األغذية� لقطاع� المعتمدة� التجارة�
6�749�مليون�دوالر�،�بما�يمثل�4�14%�من�
بذلك� التجارة،�محققًة� تمويل� إجمالي�محفظة�
السابق،� بالعام� مقارنة� �%71 بنسبة� ز�ادة�
اإلسالمية� الدولية� المؤسسة� اعتمدت� حيث�
لتمويل�التجارة،�خالل�العام،�12�عملية�لقطاع�

األغذية�والزراعة�في�8�دول�أعضاء�

لتمويل� الدولية�اإلسالمية� المؤسسة� مارست�
التجارة�دورها�التحف��ي،�وهو�الدور�المنوط�بها�
السنوات� في� المعهود� � رسالتها،� بموجب�
كب��� بقدر� الدعم� تقديم� خالل� من� السابقة�
لضمان�تحقيق�األمن�الغذائي�في�منطقة�دول�
أفر�قيا�جنوب�الصحراء،�حيث�تم�تخصيص�جزء�

األغذية� لقطاع� التجاري� التمويل� محفظة� من�
استحوذت� فقد� األمر،� واقع� في� والزراعة��
منطقة�أفر�قيا�جنوب�الصحراء�ع���50%�من�
تمويالت�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�
التجارة�المخصصة�لقطاع�األغذية�والزراعة�في�

عام�2018�

تقدمه� الذي� الزراعي� التمويل� نطاق� اتسع�
التجارة� لتمويل� اإلسالمية� الدولية� المؤسسة�
الماضية،� السنوات� خالل� كب���ً� اتساع�ً�
لسلسلة� األهمية� البالغة� األجزاء� مستهدف�ً�
وح��� الزراعية� المدخالت� من� بدء�ً� القيمة؛�
قبل� ما� ومرحلة� والمعالجة� التصنيع� مرحلة�
ويتعامل�هذا� التصدير،� إلى� ووصو�ً� التصدير�
التمويل�مع�االحتياجات�التمويلية�حيث�يصعب�
بسبب� التجار�ة� الخدمات� مقدمي� اجتذاب�
ارتفاع�معدل�المخاطر�المتوقعة،�والسيما�فيما�
للحصاد�� السابقة� للمراحل� بالتمويل� يتعلق�
التمويل� من� كب���ً� جزء�ً� أن� بالذكر� الجدير� ومن�
الدولية� المؤسسة� تقدمه� الذي� الزراعي�
اإلسالمية�لتمويل�التجارة�يوجه�إلى�محصولي�
لكونهما� نظر�ً� �� السوداني� والفول� القطن�
المستوي��� ع��� أساسيت���وحيويت��� سلعت���
االجتماعي�واالقتصادي�في�العديد�من�الدول�

األعضاء�في�غرب�إفر�قيا�
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للسنغال� كب��ة� بأهمية� السوداني� الفول� منتجات� ت�م���
وغامبيا��يعت���الفول�السوداني،�نظر�ً�لكونه�أحد�المحاصيل�
الزراعية�األساسية،�غذاًء�حيوي�ً�يساهم�في�الحد�من�الفقر�
�1�1 من� ألك��� دخل� مصدر� يمثل� حيث� الغذائي،� واألمن�
مليون�من�صغار�المزارع���في�كال�البلدين،�فض�ً�عن�كونه�

غذاًء�للماشية،�ومساهمته�في�عائدات�التصدير�

تؤثر�زراعة�محصول�الفول�السوداني�ومعالجته�وتجارته�تأث���ً�
عميق�ً�ع���التنمية�االجتماعية�واالقتصادية�ع���المستوى�
األجن��� النقد� عائدات� في� مساهمته� حيث� فمن� الوط����
السوداني� الفول� منتجات� تمثل� التجاري،� العجز� وخفض�
حوالي�27%�من�إجمالي�صادرات�غامبيا�وأقل�من�5%�من�
مش��كة� دراسة� لنتائج� وفق�ً� وذلك� السنغالية،� الصادرات�
التجارة�ومركز� لتمويل� الدولية�اإلسالمية� المؤسسة� أجرتها�
التجارة�الدولية�في�عام�2011���وتشكل�القيمة�المضافة�
عمليات� خالل� من� ت�م� وال��� البلدين،� كال� في� المحلية،�
النسيج� لتطوير� أساس�ً� والمتوسطة،� الصغ��ة� المعالجة�

الصناعي�الوط���وز�ادة�قيمة�الصادرات�
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القطاع� لتمويل�هذا� المؤسسة� تقدم،�فقد�ذهبت� إلى�ما� وبالنظر�
الدولة،�من� لمشاركة� السنغال�وغامبيا��ونظر�ً� الفرعي�في�كل�من�
خالل�الشركات�المملوكة�للدولة،�في�تسويق�الفول�السوداني�في�
كال�البلدين،�تعمل�المؤسسة�مع�الحكومات�ع���تمويل�هذا�القطاع�
الهام���وبفضل�تدخل�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة�
في�القطاع�الفرعي،��وتم�تقديم�تمويل�إجمالي�قدره�383�مليون�
دوالر�للبلدين�لشراء�الفول�السوداني�من�المزارع���المحلي����وتجه���
المكسرات�ال���تم�شراؤها�نصف�مجهزة�ألغراض�التصدير�إلى�وجهات�

مختلفة�في�أوروبا�وآسيا�

السنغال

225
ح���مليون�مزارع�من�صغار�المزارع���الذين�يعتمدون�في�

كسب�عيشهم�ع���زراعة�الفول�السوداني�

التمويـل�ال��اكمـي

����ن
دور

غامبيـا

158
أك���من�مائة�ألف�مزارع�من�صغار�المزارع���الذين�

يعتمدون�في�كسب�عيشهم�ع���زراعة�الفول�السوداني�

التمويـل�ال��اكمـي

الدولية� المؤسسة� تمويل� ع��� الم��تبة� الرئيسية� اآلثار� أحد� يتمثل�
في� السوداني� للفول� الفرعي� للقطاع� التجارة� لتمويل� اإلسالمية�
منطقة�سينيغامبيا�في�القضاء�ع���الشراء�اآلجل�للمكسرات�لشركة�
الفول�السوداني��اعتاد�المزارعون�في�الماضي�بيع�المكسرات�مقابل�
وصرحت� � السوداني�� الفول� شركة� تصدرها� ال��� اإلذنية� السندات�
مؤسسة�﴿NFSPMC﴾�لألمن�الغذائي�وأعمال�المعالجة�والتسويق�
عن�طر�ق� الشراء� أن� بها،� أدلت� أن� غامبيا،�في�شهادة�سبق� في�
االئتمان�أصبح�اآلن�شيئ�ً�من�الماضي،�بفضل�تلقي�المزارع���أموال�

نقدية�في�نقاط�الشراء�

����ن
دور
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الشكل�رقم�6��أك���المستفيدين�لعام�2018�في�قطاع�األغذية�والزراعة

مصــر بوركينا�فاسو السنغال الكام��ون اندونيسيا

باإلضافة�إلى�العمليات�في�دول�أفر�قيا�جنوب�الصحراء،�فقد�قامت�المؤسسة�بتوسيع�نطاق�التمويل�لدعم�المنتجات�المتعلقة�بالزراعة،�مثل�
األرز�﴿جزر�القمر﴾،�وحبوب�ال���وز�ت�النخيل�﴿إندونيسيا﴾،�والقمح�والسكر�﴿طاجيكستان﴾،�فض�ً�عن�ز�ت�الطعام�وفول�الصويا�﴿مصر﴾�

300 120 120 118 55

سيد�امزى�ع���أزهر�أحمد
(ONICOR) الرئيس�التنفيذي ، أونيكور

ا�	��«5

�نحن�سعداء�للغاية�بشراك�نا�مع�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة،�
فقد�لعب�التمويل�الذي�قدمته�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة�دور�ً�
التمويل� سيدعم� إذ� بلدنا،� في� واالقتصادية� االجتماعية� التنمية� تعز�ز� في� هام�ً�
القمر�� الرئيسية�في�جزر� الغذائية� العناصر� أحد� األرز�بشكل�متواصل،�وهو� إمداد�
استغرقت�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة�الوقت�الالزم�لفهم�دورة�
أعمالنا�ودورة�التدفقات�النقدية�الخاصة�بنا�من�أجل�إنشاء�هيكل�تموي���بعناية�
يوفر�ألونيكور�مرونة�في�السداد�والقدرة�ع���التفاوض�لالتفاق�ع���معاي���أفضل�

لتحديد�األسعار�وشروط�السداد�مع�الموردين��

�ع ا¦£��� وا��را�� �¡�  ���	�
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تعت���المؤسسات�الصغ��ة�والمتوسطة�احدى�
حيث� لالقتصاد،� المكونة� الرئيسية� العناصر�
تمارس�هذه�المشروعات�دور�ً�حاسم�ً�في�خلق�
مصادر� وتوف��� الفقر� من� والحد� عمل� فرص�
إلى� المحدودة� الوصول� أن�فرص� غ��� للدخل،�
التمويل�ب���المؤسسات�الصغ��ة�والمتوسطة�
ال�تزال�تشكل�عقبة�رئيسية�تعيق�توسعها�في�
المؤسسة� أعمالها�ونموها��دفع�ذلك� نطاق�
في� التجارة،� لتمويل� اإلسالمية� الدولية�
من� المز�د� تولي� أن� العشر�ة،� إس��اتيجيتها�
المؤسسات� مع� شراكات� لتأسيس� األولوية�
توف��� أجل� من� والمحلية� اإلقليمية� المالية�

مصادر�وطرق�تمويل�بديلة�لدعم�القطاع�

ع��� خاص� بشكل� ال��ك��� مع� الخاص،�
المؤسسات�الصغ��ة�والمتوسطة��

المؤسسة� استمرت� تقدم،� ما� مع� اتساق�ً�
الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة،�في�2018،�
القائمة،� الشراكات� مع� تعاونها� تعز�ز� في�
وبذلت�جهود�ً�اضافية�إلنشاء�شراكات�جديدة�
تمك��� بهدف� المالية� المؤسسات� مع�
المؤسسات�الصغ��ة�والمتوسطة�ح���يتس���
لعملياتها� الالزم� التمويل� ع��� الحصول� لها�
التجار�ة���ومن�أجل�الوصول�إلى�عدد�أك���من�
الدول� في� والمتوسطة� الصغ��ة� المؤسسات�
األعضاء،�تقدم�المؤسسة�تمويل�المرابحة�إلى�

آليات� خالل� من� المحلية� المالية� المؤسسات�
آليات� وتقدم� المرحلت��،� ذي� المرابحة� تمويل�
تقوم� وال��� البنوك،� إلى� التمويل� خطوط�
المؤسسات� إلى� التمويل� بتقديم� بدورها�
القطاع� من� والعمالء� والمتوسطة� الصغ��ة�
الفرص� خلق� في� ذلك� يساهم� ال� إذ� الخاص؛�
بل� فحسب،� التمويل� ع��� للحصول� الالزمة�
المصرفية� الخدمات� تعز�ز� ع��� أيض�ً� يساعد�
اإلسالمية�عن�طر�ق�استحداث�أدوات�التمويل�

اإلسالمي�لدى�البنوك�الشر�كة�

السيد�صالح�أ. ج. سعيد
الرئيس�التنفيذي

بي�تي�باسيفك�إندوبالم�اندس���ز

ا�	��«6

في� النخيل� ز�ت� ت�ر�ر� شركات� أك��� إحدى� هي� اندس���ز� إندوبالم� باسيفك� تي� �بي�
إندونيسيا���وتقدم�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة�إلى�الشركة��ما�قيمته�
المرن� التمويل� أتاح�هيكل� �وقد� التصدير�� لتمويل�مراحل�ما�قبل� � 10�مليون�دوالر�
المقدم�من�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة�الفرصة�لشرك�نا�للحصول�ع���
المز�د�من�التمويل�بدون�ضمانات�ثابتة؛�وهو�أمر�مهم�لشرك�نا،�إذ�سيتيح�لنا�أن�ننمو�
الحتياجات�قطاعنا،� وفق�ً� أيض�ً� الهيكل� تصميم�هذا� جرى� أصولنا�� يتجاوز�قيمة� نمو�ً�

وبالتالي�فقد�سهل�من�تحقيق�النمو�لنا��

�ع ا¦£��� وا��را�� �¡�  ���	�

�إ��و����

عقد�الشراكات�مع�المؤسسات�المالية – تنمية�التمويل�الموجه�للمؤسسات�الصغ��ة�والمتوسطة
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تعمل�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة�
ع���تنفيذ��خط�تمويل�التجارة��و�تمويل�المرابحة�
ذي�المرحلت����من�أجل�تقديم�التمويل�إلى�البنوك�
المؤسسات� لصالح� واإلقليمية� المحلية� التجار�ة�
الصغ��ة�والمتوسطة�،�إذ�ثبت�أن�خطوط�التمويل�
المعنية� األخرى� التمويل� خطوط� جانب� إلى� هذه،�
المحلية،� البنوك� خالل� من� توجه� وال��� بالتجارة�
تعود�بالنفع�ع���عملية�دعم�المؤسسات�الصغ��ة�
والمتوسطة�في�الدول�األعضاء��ومع�ذلك،���لم�
يتسن�لعدد�من�المؤسسات�الصغ��ة�والمتوسطة�
االستفادة�من�هذه�التسهيالت�التجار�ة�نظر�ً�لعدم�

استيفاء�الحد�األدنى�من�الشروط�

وقد�صممت�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�
أفر�قيا� غرب� برنامج� الغرض� لهذا� التجارة�
للمؤسسات�الصغ��ة�والمتوسطة،�وهو�عبارة�عن�
ويهدف� القدرات�� وبناء� التمويل� لخط� رائد� برنامج�
الصغ��ة� المؤسسات� فرص� تحس��� إلى� ال��نامج�
ثماني� في� التمويل� إلى� الوصول� في� والمتوسطة�
االقتصادي� االتحاد� في� األعضاء� الدول� من�
أيض�ًً� هي� الدول� وهذه� أفر�قيا،� لغرب� والنقدي�
أعضاء�في�منظمة�التعاون�اإلسالمي���ويجب�تعز�ز�
إلى� والمتوسطة� الصغ��ة� المؤسسات� وصول�
القدرات� بناء� خدمات� توف��� خالل� من� االئتمان�
الشر�كة� المحلية� للبنوك� االستشار�ة� والخدمات�

والمؤسسات�الصغ��ة�والمتوسطة�المختارة�
المقرر� من� الذي� التجر���� المشروع� إطالق� تم�
تنفيذه�في�بوركينا�فاسو�ثم�السنغال،�ع���هامش�

�منتدى�اعادة�تشكيل�هوية�افر�قيا��في�نسخته�
الخامسة،�الذي�عقد��في�بوركينا�فاسو�في�أك�وبر�
2018���وأخت���بنك�كور�س�الدولي�ضمن�المشروع�
التجر����ليكون�بنك�ً�شر�ك�ً،�وحصل�ع���خط�تمويل�
المؤسسات� دعم� برنامج� إطار� في� الستخدامه�

الصغ��ة�والمتوسطة��

أفر�قيا� غرب� برنامج� يؤثر� أن� المتوقع� ومن�
للمؤسسات�الصغ��ة�والمتوسطة�تأث���ً�إيجابي�ً�ع���
كل�من�البنوك�والمؤسسات�الصغ��ة�والمتوسطة�
عروض� س���د� للبنوك،� بالنسبة� سواء�� حد� ع���
استخدام� ذلك� وسيتيح� التجاري� التمويل� منتجات�
توف��� إلى� باإلضافة� أفضل،� نحو� ع��� الخطوط�
الصغ��ة� المؤسسات� تقي�م� وأدوات� التدر�ب�
والمتوسطة�من�أجل�البدء�في�ممارسات�اإلقراض�
إلى� بدوره� سيؤدي� مما� تعز�زها،� أو� بها� الخاصة�
ز�ادة�كب��ة�بعدد�المؤسسات�الصغ��ة�والمتوسطة�
المقبولة�لدى�البنوك�وال���يمكنها�الحصول�ع���
التمويل�ويب���قدرتها�ع���تقليل�معدل�التخلف�عن�
سداد�القروض�المصرفية��إن�المؤسسات�الصغ��ة�
والمتوسطة�الرسمية�وغ���الرسمية�تشكل�ما�يصل�
أفر�قيا،�وتدعم� الشركات�في�غرب� إلى�90%�من�
الصغ��ة�والمتوسطة�من� المؤسسات� نمو� بالتالي�
التنمية� تعز�ز� ع��� النهاية� في� يساعد� أن� شأنه�

االجتماعية�واالقتصادية�في�غرب�أفر�قيا�

���À £�ب أ��������
�ت ا�����ة���	��
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¡� ���	��� ا�	����ت ا�����ة وا�	���

�ن��أوز�

السيد�أوميدجون�خكيموف
النائب�األول�لرئيس�مجلس�إدارة�بنك

Asia Alliance

الصغ��ة� المؤسسات� تزويد� عن� فض�ً�
والمتوسطة�بإمكانية�الوصول�إلى�التمويل�من�
المالية� المؤسسات� مع� الشراكات� خالل�
اإلقليمية�والمحلية،�تقوم�المؤسسة�الدولية�
اإلسالمية�لتمويل�التجارة�بدعم�القطاع�الخاص�
إلى� المباشر� التمويل� تقديم� خالل� من�
تمويل� آلية� خالل� من� الكب��ة� المؤسسات�
التجارة�المهيكل��يعت���تمويل�التجارة�المهيكل�
آلية�آمنة�نسبي�ً�يتم�من�خاللها�تقديم�التمويل�
خارج�األشكال�التقليدية�للتمويل�قص���األجل�
القائم�ع���الم��انية��ويسعى�البنك�الممول،�

مهيكل� تجارة� تمويل� معاملة� إجراء� حالة� في�
بأغراض� االل��ام� ﴿لضمان� عزل� إلى� معتادة،�
بعض� الملكية﴾� أو� الرهن� خالل� من� التمويل�
تدر� أن� يتوقع� وال��� السلع﴾،� ﴿عادًة� األصول�
الخاصة� األخرى� األصول� عن� نقدية� تدفقات�
بالمستفيد�من�التمويل�واستخدامها�للتخفيف�
بالمعاملة�� المرتبطة� المختلفة� المخاطر� من�
ع��� القائم� المعياري� بالتمويل� بالمقارنة�
التجارة� تمويل� يساعد� الم��انية،� أساس�
من� المتوقعة� الخسائر� تقليل� ع��� المهيكل�
خالل�تقليل�قيمة�الخسارة�الم��تبة�ع���التخلف�

االس��داد� معدل� ارتفاع� نتيجة� السداد،� عن�
بسبب�طبيعة�معامالت�تمويل�التجارة�المهيكل�
التجارة� تمويل� يستخدم� باألصول�� المدعومة�
والتمويل� الواردات� تمويل� ألغراض� المهيكل�

للمراحل�السابقة�للتصدير�وتمويل�المخزون�

دعم�القطاع�الخاص�عن�طر�ق�آلية�التمويل�المعزز

ا�	��«8

�اعتمدت�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة،�في�يونيو�2018،�ع���تقديم�
�،“Asia Alliance Bank“�بنك لصالح� � بقيمة�9�مالي���دوالر� تمويل� تسهيل�خط�
ويمكن�للطرف��،�بفضل�هذه�الشراكة،�االستفادة�من�حلول�تمويل�التجارة�اإلسالمي�

وحلول�تنمية�التجارة�للمؤسسات�الصغ��ة�والمتوسطة�في�أوز�كستان��

نشعر�بالحماس�لعقد�شراكة�مع�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة،�حيث�
سيستس���لنا�توف���حلول�للتجارة�اإلسالمية�لتلبية�الطلب�المح���الم��ايد�ع���منتجات�
وخدمات�التجارة�اإلسالمية��وفي�هذا�الصدد�،�يسرنا�أن�نعمل�كمؤسسة�رائدة�في�
إلى� نتطلع� �، ذلك� ع��� عالوة� أوز�كستان�� في� اإلسالمية� التجارة� تمويل� تنمية� دعم�
توسيع�نطاق�عالقتنا�مع�المؤسسة�لدعم�تحقيق�المز�د�من�النمو�في�قطاع�التمويل�

اإلسالمي�في�أوز�كستان��
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�بلغ�تعاوننا�مع�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة،�ع���مدى�السنوات�األخ��ة،�آفاق�ً�جديدة�بفضل�الشراكة�القوية�القائمة�ع���
ممارسات�عمل�ت�سم�بالشفافية�ومصالح�متبادلة،�واشتملت�عمليات�التعاون�ال���تمت�مؤخر�ً�ع���عمليات�تمويل�التجارة�ال���ساهمت�بشكل�
كب���في�توسيع�أعمالنا�في�دول�جنوب�الصحراء���ونشعر�بسعادة�عارمة�حيال�التعاون�القائم�مع�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة�
والذي�يعود�بالنفع�ع���كال�الطرف���واالل��ام�الذي�ت�حمله�المؤسسة�بتحقيق�أثر�م��ايد�من�خالل�برامجها�المعنية�بالتنمية�التجار�ة�لدعم�عمالئنا�

وشركاتنا�الفرعية�وشركائنا�في�العديد�من�دول�العمل�المش��ك��
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اإلسالمية� الدولية� المؤسسة� وأنشطة� عمليات� تس��شد�
لتمويل�التجارة�في�الدول�األعضاء�بنموذج�أعمال�يهدف�إلى�
ب��� توازن� تحقيق� ع��� تركز� مت�املة� تجار�ة� حلول� تقديم�
األثر� وتحقيق� األعمال،� إستدامة� � �� أساسيت��� رك��ت���
التعاون�فيما� تعز�ز� الهدف�من�ذلك�في� اإلنمائي��ويتمثل�
يتعلق�بالتجارة�البينية�ب���الدول�األعضاء�لمنظمة�التعاون�
وتهدف� العالم،� دول� بقية� مع� تجارتها� ودعم� اإلسالمي�
تصميم� إلى� التجارة� لتمويل� اإلسالمية� الدولية� المؤسسة�
قطاعات� ع��� بالتجارة� يتعلق� فيما� وبرامج� مبادرات� وتنفيذ�
تجار�ة،�وتمك���االبت�ار�واستخدام�الت�نولوجيا�الرقمية�في�
اإلسالمية� الدولية� المؤسسة� استعانت� األعمال�� تنمية�
لتمويل�التجارة،�في�عام�2018،�بمنصات�مختلفة�من�أجل�
الدولية� التجار�ة� المعامالت� التجار�ة�ودعم� األنشطة� تعز�ز�

العابرة�للحدود�

أعدت�مبادرات�المؤسسة�المعنية�بالتجارة�واألعمال�خصيص�ً�
لتحقيق�نهج�تجاري�مت�امل�ضمن�ثالث�فئات�عامة��

﴿أ﴾�ال��امج�الرائدة،�
﴿ب﴾�المشروعات�المت�املة،�

﴿ج﴾�العمليات�واألنشطةالمستهدفة�الجديدة�

أ���� ا���و�À ا����ري 
و��	�� ا����رة �¡ 2018
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﴾AATB﴿�برنامج�جسور�التجارة�العر�ية�األفر�قية
يتمثل�الهدف�من�ال��نامج�في�تعز�ز�التجارة�باعتبارها�أداة�لز�ادة�الفرص�االقتصادية�ودعم�النمو�الشامل�والمستدام�ع���أعضاء�منظمة�التعاون�اإلسالمي�

من�الدول�العر�ية�ودول�جنوب�الصحراء��أبرز�النقاط�الرئيسية�بال��نامج�
األعمال�التجار�ة�فيما�ب���الشركات�﴿B2B﴾�فيما�يتعلق�بمنتجات�األغذية�الزراعية� �•

﴾TABC﴿�الشراكة�مع�مجلس�األعمال�التونسي�األفر�قي �•
إنشاء�وإدارة�اللجنة�التوجيهية�لمجموعة�البنك�اإلسالمي�للتنمية� �•

تنظيم�االجتماعات�األولى�للمستوي���األول�والثاني�من�هيكل�الحوكمة؛�وهما�مجلس�اإلدارة�واللجنة�التنفيذية� �•

﴾AfTIAS﴿�برنامج�مبادرة�المساعدة�من�أجل�التجارة�للدول�العر�ية
يتمثل�الهدف�من�برنامج�مبادرة�المساعدة�من�أجل�التجارة�للدول�العر�ية�في�المساهمة�في�تحقيق��نمو�اقتصادي�شامل�عن�طر�ق�ز�ادة�فرص�العمل�

وز�ادة�مستوى�التنافسية�من�خالل�إصالح�السياسات�التجار�ة�في�الدول�العر�ية���وكانت�أبرز�اإلنجازات�في�2018���
حصول�28�مشروع�ً�معتمد�ً�و19�دولة�عر�ية�مستفيدة�من�الدعم�الف��� �•

إطالق�عملية�تقي�م�لمبادرة�المساعدة�من�أجل�التجارة�للدول�العر�ية �•
إجراء�عدد�من�أنشطة�بناء�القدرات�بهدف�تمك���الدول�العر�ية�المستفيدة�لضمان�ر�ط�عمليات�استحداث�المعرفة�بحاجات�الحكومات�والقطاع�� �•

الخاص�من�أجل�تعز�ز�مهارات�التجارة�الدولية�� �
التقدم�بخمس�عروض�لمشروعات�جديدة�في�المملكة�العر�ية�السعودية�والعراق�ومصر�وجامعة�الدول�العر�ية�وجزر�القمر �•

برنامج�غرب�أفر�قيا�للمؤسسات�الصغ��ة�والمتوسطة
يتمثل�الهدف�من�ال��نامج�في�إنشاء�جسر�ب���المؤسسات�الصغ��ة�والمتوسطة�والبنوك�في�غرب�أفر�قيا،�من�خالل�بناء�القدرات�لدى�كل�من�المؤسسات�
الصغ��ة�والمتوسطة�والبنوك،�إذ�سيعود�ذلك�بالنفع�عليها�وع���المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة�من�حيث�االستخدام�الفعال�لخطوط�التمويل�

ال���تستهدف�دعم�المؤسسات�الصغ��ة�والمتوسطة���وت�مثل�االنجازات�الرئيسية�في��
إطالق�المشروع�التجر����في�السنغال�وبوركينا�فاسو����������������������������������������������������������� �•

إقامة�شراكات�وتوف���الموارد�للمشروع�التجر��� �•
تم�اختيار�بنك�كور�س�الدولي�كبنك�شر�ك،�وحصل�ع���خط�تمويل�قيمته�8�مليون�يورو�� �•

توقيع�االتفاقيات�مع�البنك�الشر�ك�والوكالة�المنفذة �•

منتدى�تنمية�التجارة
منتدى�تنمية�التجارة�هو�مؤتمر�مرجعي�يجمع�ب���األفراد�والمجموعات�المعنية�بالتجارة�والمؤسسات�﴿العامة�والخاصة﴾،�والمنظمات�﴿الدولية�واإلقليمية�
والوطنية﴾�المكرسة�لتعز�ز�التجارة�والتعاون�التجاري�ب���دول�منظمة�التعاون�اإلسالمي�وبقية�دول�العالم��وقعت�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�

التجارة�اتفاقية�شراكة�مع�مؤسسة�دبي�لتنمية�الصادرات�إلطالق�المنتدى�وبدء�مرحلة�اإلعداد�

برنامج�جسر�تجارة�القطن
تعمل�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة�ع���تيس���التجارة�ب���جهات�التصدير�األفر�قية�والجهات�المستوردة�في�جنوب�شرق�آسيا�﴿األعمال�
التجار�ة�ب���الشركات�﴿B2B﴾�فيما�يتعلق�بالقطن�أفر�قيا���آسيا﴾�،�وعقدت�المؤسسة�في�عام�2018�ورشة�عمل�لبناء�إتحاد�مؤسسي�لز�ادة�تعز�ز�التعاون�
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�ت�عاون�األونك�اد�مع�المؤسسة�منذ�المرحلة�األولى�من�برنامج�مبادرة�المساعدة�من�أجل�التجارة�للدول�العر�ية�﴿AfTIAS﴾�منذ�عام�2013�
لتسر�ع�وت��ة�اإلصالحات�التجار�ة�،�بهدف�تعز�ز�التجارة�داخل�المنطقة�العر�ية�من�خالل�تعز�ز�القدرة�التنافسية�لشركات�التصدير�والوصول�

إلى�األسواق�

تعت���المؤسسة�هي�واحدة�من�الشركاء�المؤسس���الـ�14�لمبادرة�التجارة�اإللك��ونية�ال���تقودها�األونك�اد�،�وال���تم�إطالقها�في�ن��وبي�
في�عام�2016�،�لتسهيل�الوصول�إلى�المعلومات�والموارد�لدعم�التجارة�اإللك��ونية�واالقتصاد�الرقمي�في�الدول�النامية�

بفضل�الدعم�المالي�المقدم�من�المؤسسة،�ست�مكن�األونك�اد�من�إجراء�أول�تقي�م�محّسن�للتجارة�اإللك��ونية�في�العراق�في�عام�2019�،�
بالتعاون�مع�الشركاء�في�برنامج�التجارة�اإللك��ونية��للجميع�﴿e-Trade for all﴾�،�وهو�مساهمة�مهمة�أخرى�في�هذا�ال��نامج�المهم��

ا���ا¢� ���
����� ا��و��������ا�	
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برنامج�تنمية�صادرات�القهوة�اإلندونيسية
يتضمن�مكون�التنمية�التجار�ة�في�هذا�ال��نامج�ناتج���متواز�����1﴾�تدر�ب�المزارع��،�

2﴾�التجه��ات�الالزمة�إلنشاء�مركز�تدر�ب��وقع�االختيار�ع���منظمة�غ���ر�حية،�متخصصة�في�
قطاع�القهوة،�وتم�إطالق�الجزء�األول�من�التدر�ب�في�سبتم���2018�ليعود�بالنفع�ع���27�

مستفيد�ً��

الحل�التجاري�المت�امل�بجيبوتي
الشركة� جنب�مع�سوناطراك،� إلى� جنب�ً� التجارة،� لتمويل� اإلسالمية� الدولية� المؤسسة� تعمل�
تجار��ً�في�قطاع� جيبوتي�مركز�ً� لتصبح� جيبوتي� للنفط،�ع���دعم�حكومة� الجزائر�ة� الحكومية�
الطاقة�بشرق�أفر�قيا��يتألف�ال��نامج�من�4�عناصر��﴿أ﴾�التدر�ب�الف��؛�﴿ب﴾�إيفاد�الخ��اء،�﴿ج﴾�
االنغماس�اللغوي،�﴿د﴾�التحول�إلى�استخدام�الغاز�النفطي�المسال��ويرت�ز�ال��نامج�ع���واردات�
منتجات�جيبوتي�النفطية�ال���تم�تمويلها�من�قبل�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة�

منذ�عام�2014�،�وال���تصل�قيمتها�ال��اكمية�إلى�5�538�مليون�دوالر���

الحل�التجاري�المت�امل�بجزر�القمر
تعمل�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة،�بالتعاون�مع�ترویج�الصادرات�في�أوغندا،�
علی�دعم�حکومة�جزر�القمر�في�جهودها�الرامیة�إلی�التصدي�لغیاب�الوصول�المباشر�لمحاصيلها�

النقدیة�الرئیسیة�الخاصة�بالتصدير�إلی�األسواق�النهائية�
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كافح�قطاع�الفول�السوداني�في�غامبيا�لسنوات�عديدة�من�أجل�توف���
محصول�جيد�المستوى�بسبب�تأث���األفالتوكس��،�وهي�فطر�ات�سامة�
الدولية� المؤسسة� خصصت� السوداني�� الفول� نوعية� ع��� تؤثر�
برنامج� إلطالق� تمويل� �2018 يونيو� في� التجارة� لتمويل� اإلسالمية�
تجر����للحد�من�األفالتوكس���في�سبيل�دعم�هذا�القطاع��بعد�انتهاء�
ال��نامج�بنجاح،�تحسنت�نوعية�المحصول�الزراعي�بشكل�ملحوظ،�مما�
أدى�إلى�ز�ادة�الصادرات�واإليرادات�الحكومية�وز�ادة�دخل�المزارع���

الفول� إنتاج� قطاع� غامبيا� في� الفنية� المساعدة� مشروع� يستهدف�
السوداني�لتنفيذ�برنامج�القضاء�ع���األفالتوكس��،�الذي�يهدف�إلى�
الفنية� قدراتهم� لتعز�ز� الالزم� بالتدر�ب� المزارع��� إلى� الدعم� تقديم�
وقدراتهم�التنافسية��ويهدف�هذا�المشروع�التجر����إلى�القضاء�ع���
مرض�سموم�األفالتوكس���الذي�يصيب�زراعة�الفول�السوداني�ويؤثر�
ع���اإلنتاج�وأسعار�السلع��وقد�عاد�هذا�المشروع�بالنفع�ع���7000�
مزارع،�حيث�تم�توز�ع�50�طن�ً�من�منتج��الفاسيف��لمعالجة�5000�
هك�ار��باإلضافة�إلى�ذلك،�تم�تسليم�المعدات�المخت���ة�إلى�المزارع���
المستفيدين��ويدعم�هذا�المشروع�أر�ع�جهات�مانحة،�بما�في�ذلك�
الوكالة� �﴾2 المعزز،� المت�امل� اإلطار� �﴾1 األولى�� للمرة� المساهم���
ال��كية�للتعاون�والتنسيق،�3﴾�حكومة�غامبيا���ومن�المتوقع�أن�يج���
7000�مزارع�عائدات�إضافية�قيمتها�262،200�دوالر�،�أي�ما�يعادل�

37�دوالر�ً��في�المتوسط�  لكل�مزارع�وأسرته�
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غينيا���مشروع�الر�ط�العكسي���استعادة�نشاط�القطاع�الخاص�في�غينيا�
تماشي�ً�مع�منهج�التجارة�المت�املة،�لبت�المؤسسة�احتياجات�غينيا�المتعلقة�بدعم�القطاع�الخاص�وتعز�ز�الصادارات���وقد�أطلقت�المؤسسة�برنامج�

يهدف�إلى��استعادة�نشاط�القطاع�الخاص�في�غينيا��ويقوم�ع���العناصر�التالية��

الدعم�المؤسسي�الذي�يهدف�إلى�مساعدة�المؤسسات�المهنية�المحلية�ال���تقدم�خدمات�إلى�المشغل���االقتصادي���المحلي���� ��1
تقديم�المساعدة�إلى�المنتج���والمصدر�ن�لتب���عرضهم�للتصدير�إلى�األسواق�الخارجية� ��2

تقديم�الدعم�الف���إلى�الوزارات�والموانئ�وشركات�شحن�البضائع�والمصدر�ن ��3
الوصول�إلى�التمويل�التجاري�عن�طر�ق�مبادرات�بناء�القدرات�المتعلقة�بالتجارة،�السيما�للمؤسسات�الصغ��ة�والمتوسطة� ��4

ومن�المتوقع�أن�يستمر�المشروع�لمدة�3�سنوات،�بت�لفة�تُقدر�بمبلغ�1,580,000�دوالر�����ويتمثل�الهدف�الرئيسي�للمشروع�في�المساهمة�في�
تنمية�ورفع�تنافسية�تصدير�المانجو�والكاجو�في�سياق�منهج�سلسلة�القيمة��ويجري�تنفيذ�هذا�المشروع�بالتعاون�مع�الوكالة�التونسية�للتعاون�

الف���والوكالة�الغينية�للتعاون�الف���بوصفهما�الوكالتان�القائمتان�بالتنفيذ��

مشروع�المساعدة�الفنية�لمصر
قدمت�المؤسسة�المساعدة�الفنية�لهيئة�تنمية�الصادرات�المصر�ة�من�أجل�تلبية�حاجتها�في�مجال�التسويق�اإللك��وني،�وذلك�بموجب�مذكرة�
تفاهم�مدتها�3�سنوات�م��مة�ب���المؤسسة�وهيئة�تنمية�الصادرات�المصر�ة��وخالل�عام�2018،�تم�االنتهاء�من�تصميم�المشروع�بالتعاون�مع�
هيئة�تنمية�التجارة�الخارجية�المال���ة�﴿MATRADE﴾،�وهي�منظمة�ترويج�التجارة�المال���ة،�وال���ستعمل�ع���توسيع�خ��تها�في�مجال�التسويق�

اإللك��وني���

�برنامج�تنمية�قطاع�التمور�في�منطقة�المدينة�المنورة���المملكة�العر�ية�السعودية
يتمثل�الهدف�من�المشروع�في�مواجهة�المعوقات�ع���مستويات�المزارع���والشركات�والمؤسسات�بهدف�ضمان�تحقيق�االستفادة�الكاملة�من�
إمكانيات�قطاع�إنتاج�التمور�في�المدينة�المنورة�لتلبية�الطلب�الم��ايد�في�الداخل�والخارج���ومن�المتوقع�أن�يساهم�المشروع�في�تحقيق�التنوع�

االقتصادي�المستدام�وخلق�فرص�العمل�عن�طر�ق�تحس���أداء�العمل�في�قطاع�إنتاج�التمور��

ال��نامج�المش��ك�ب���البنك�االقر�قي�للتنمية��والمؤسسة�للتعلم�اإللك��وني�للتمويل�التجاري�للمؤسسات�المالية�األفر�قية
للتعلم� والمؤسسة� للتنمية� اإلفر�قي� البنك� ب��� برنامج�مش��ك� إلطالق� الدولية� التجارة� غرفة� للتنميةمع� اإلفر�قي� والبنك� المؤسسة� تعاونت�
اإللك��وني�للتمويل�التجاري�للمؤسسات�المالية�األفر�قية��وسيعمل�ال��نامج�ع���مساعدة�البنوك�المحلية�الشر�كة�لتعز�ز�قدرتها�ع���التمويل�
التجاري�وتقديم�منتجات�أك���تطور�ً�للتمويل�التجاري��وسيستفيد�بنك�كور�س،�في�سياق�شراك�ه�مع�المؤسسة�في�برنامج�المؤسسات�الصغ��ة�

والمتوسطة�في�غرب�أفر�قيا�للمؤسسات�المالية�األفر�قية���
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الدولية� المؤسسة� مع� عالقتها� ع��� �﴾NFSC﴿ غامبيا� في� الوط��� الغذائي� لألمن� والتسويق� المعالجة� مؤسسة� تمكنت� ”لقد�
اإلسالمية�لتمويل�التجارة�من�الوصول�إلى�كل�من�التمويل�التجاري�ودعم�التنمية�التجار�ة�الذي�مك�ننا�من�دعم�خلق�فرص�العمل�

والتنمية�الزراعية�وخلق�فرص�جديدة�ألسواق�التصدير�لجميع�أصحاب�المصلحة�ع���طول�سلسلة�قيمة�الفول�السوداني”�

مصطفى�كولي
نائب�العضو�المنتدب،�مؤسسة�المعالجة�والتسويق�لألمن�الغذائي�الوط��
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نقطة�انطالق�الصادرات���السنغال��تنمية�الفرص�التجار�ة،�
تدر�ب�المدر����السنغالي���في�مجال�التجارة�الدولية

”نقطة�انطالق�الصادرات���السنغال“�هي�مبادرة�مش��كة�ب���مك�ب�
تسهيل�التجارة�الكندي�﴿TFO Canada﴾�والمؤسسة،�بالتعاون�مع�وكالة�
ترويج�الصادرات�السنغالية�﴿ASEPEX﴾��وت�ألف�هذه�المبادرة�من�برنامج�
التصدير� مساعدة� خدمات� توحيد� إلى� يهدف� الذي� المدر���� تدر�ب�
وتوسيعها�والمقدمة�من�وكالة�ترويج�الصادرات�السنغالية�و9�مؤسسات�
الصغ��ة� السنغالية� التصدير� لجهات� التجاري� للدعم� صلة� ذات� أخرى�
ومتوسطة�الحجم�لتعز�ز�قدرتها�ع���الوصول�إلى�األسواق�العالمية���وقد�
تلقى�30�مشروع�ً�صغ���ً�ومتوسط�ً�التدر�ب�في�إطار�برنامج�نقطة�انطالق�

الصادرات�السنغالية�في�عام�2018��

برامج�التدر�ب�المش��ك�ب���المؤسسة
وبرنامج�األمم�المتحدة�اإلنمائي

األمم� برنامج� مع� باالش��اك� المنظم� المستوى� العالي� التدر�ب� يهدف�
المتحدة�اإلنمائي�إلى�تعز�ز�قدرة�مسؤولي�القطاع�العام�في�اتحاد�الدول�
السوق� إلى� الوصول� أدوات� االستفادة�من� ع��� وأفغانستان� المستقلة�
التابعة�لمركز�التجارة�الدولية،�مما�يمّكنهم�من�االستفادة�من�هذه�األدوات�
في�مجال�التصدير���واستفاد�23�مشارك�ً�في�هذا�التدر�ب�المش��ك�ب���
والمتعلق� اإلنمائي� المتحدة� األمم� وبرنامج� الدولية� التجارة� مركز�

باستعالمات�السوق���

�ورشة�التمويل�التجاري�للمؤسسات�المالية�في�أوز�كستان�
وطاجيكستان

مت�ورش�العمل�هذه�باالش��اك�مع�مسؤول���محلي���وشركاء�التنمية� نُظ�
وال��ويج� الدولية� التجارة� مجاالت� في� المالية� المؤسسات� قدرة� لتعز�ز�

للصادرات�والتمويل�اإلسالمي��

��

ستعمل�المؤسسة�ع���ال��ك���ع���
خلق�تأث���مضاعف�عن�طر�ق�برامج�

التدر�ب�مثل�المشروع�الحالي�مع�مك�ب�
تسهيل�التجارة�الكندي�في�السنغال،�

حيث�سيجري�ت�رار�هذه�ال��امج�في�
دول�أخرى�في�غرب�أفر�قيا�في�األعوام�
القادمة���وتمكنت�المؤسسة،�في�إطار�
هذه�ال��امج،�من�تقديم�التدر�ب�لعدد�

245�متدر��ً�في�عام�2018،�ليمثلوا�
نسبة�123%�من�العدد�الذي�كانت�

تستهدفه�المؤسسة،�أي�200�متدرب�

برنامج�التدر�ب�والتشغيل�من�أجل�التصدير
﴾TREE﴿�في�مصر

لدى� المهارات� ومجموعة� المعرفة� تعز�ز� إلى� التدر���� ال��نامج� يهدف�
مما� التصدير،� في� متخصص��� بوصفهم� شهادات� ومنحهم� الشباب�
وتأسيس� الدولية� التجارة� في� تنافسية� عمل� فرص� إيجاد� من� نهم� سيمك�
أعمالهم���وقد�استفاد�عدد�161�مشارك�من�برنامج�التدر�ب�والتشغيل�

من�أجل�التصدير�

�ء ا���رات�� ��أ��ز أ��
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االقتصادي،� والنمو� لالستدامة� مهم�ً� عام�ً� االبت�ار� يمثل�
المنتجات� تشهده� الذي� المستمر� التغ��� مع� وذلك�
ولذلك� القيمة�� وسالسل� األعمال� ونماذج� الت�نولوجية�
الحاجات� لتالئم� مبت�رة� حلول� إيجاد� المؤسسة� تواصل�

المتنامية�للدول�األعضاء�����

فقد�توصلت�إلى�حلول�مالية�مبت�رة�لتعز�ز�أعمالها�التجار�ة�
وأنشطتها�التنموية���وعملت�ع���تصميم��صندوق�تنمية�
التجارة�التابع�للمؤسسة�الدولية�االسالمية�لتمويل�التجارة��
للصندوق�في� الهدف�األساسي� �ويتمثل� ��2017 منذ�عام�
يتعلق� فيما� المتجدد� للتمويل� وتوف��ها� الموارد� حشد�
إقامة� أجل� من� بالتجارة،� المتعلقة� والعمليات� بالمبادرات�
ثم� عليه� المتحصل� الحالل� غ��� الدخل� فيه� يُودع� وقف�
است�ماره��ومن�المزمع�استخدام�العائدات�في�دعم�أنشطة�
الهيئة� وافقت� �،2018 عام� وفي� واألعمال�� التجارة� تنمية�
إنشاء� مق��ح� ع��� المؤسسة� إدارة� ومجلس� الشرعية�

الصندوق�ولوائحه��

�2018 عام� في� المؤسسة� أطلقت� ذلك،� إلى� باإلضافة� �
صندوق�الطاقة�السيادي�﴿ISEF﴾�معتمدًة�ع���القوة�ال���
التجاري��� التمويل� في� الراسخ� الحافل� وسجلها� بها� ت�متع�
ويهدف�الصندوق�إلى�إشراك�الدول�األعضاء�في�مستقبل�
بالتنوع� المتعلقة� المؤسسة� اس��اتيجية� وتحقيق� الطاقة�

وترك��ها�ع���االبت�ار��

المؤسسة� اعتمدت� التجاري،� التمويل� منتجات� مجال� وفي�
�﴾Factoring﴿ والتخصيم� لَم� والس� االعتماد� خطابات� مؤخر�ً�
﴿تمويل�وشراء�أوراق�القبض�”Receivables“﴾��وفي�هذا�

الدولية� التخصيم� منظمة� مع� المؤسسة� عملت� الصدد،�
وضع� ع��� �﴾Factors Chain International� �� FCI﴿
الجمعية� إلى� مت� ُقد� وقد� للتخصيم�� اإلسالمية� القواعد�
العمومية�لمنظمة�التخصيم�وجرت�الموافقة�عليها�بوصفها�
وال��� المنظمة� مع� الم��مة� الت�ميلية� االتفاقية� من� جزء�ً�

ت�يح�التخصيم�المتوافق�مع�أحكام�الشر�عة�اإلسالمية��

رئيس� وضعه� الذي� الخمسي� بال��نامج� المؤسسة� وتل��م� �
لتصبح� المجموعة� لدعم� للتنمية� اإلسالمي� البنك� مجموعة�
�بنك�ً�للتنمية�والتنموي���،�باألخص�في�المجال�الت�نولوجي�
التمويل� ع��� األعمال� تنمية� أنشطة� اك�شاف� طر�ق� عن�
الجماعي�وتقنية�بلوك�تش���﴿لتطبيقات�المعامالت﴾�وفينتك�
واالبت�ار��� والت�نولوجيا� العلوم� لنشر� المالية﴾� ﴿التقنية�
وتوجد�أنشطة�مش��كة�مع�الجهات�التابعة�لمجموعة�البنك�
اإلسالمي�للتنمية،�ومبادرات�ب���األعمال�مثل�برنامج�جسور�
الر�ط� ت�نولوجيا� نقل� وبرامج� األفر�قية،� العر�ية� التجارة�
إلى� تركيا� من� القطن� اختبار� ت�نولوجيا� نقل� مثل� العكسي�
أوز�كستان،�والمنصة�اإللك��ونية�للمصدر�ن�في�مال���ا�إلى�
من� سيستفيد� القطن،� تجارة� جسر� ل��نامج� وبالنسبة� مصر��
منصة�للتجارة�اإللك��ونية�وال���ستيسر�الخدمات�اللوجستية�
الجهات� لجميع� والسداد� والتأم��� الجودة� مراقبة� وعمليات�

المعنية�

االبت�ار� لتحدي� التجر���� ال��نامج� أُطلِق� إلى�ذلك،� باإلضافة�
في�عام�2018�وسيستمر�خالل�األعوام�الثالثة�القادمة�مع�
داخل� العمليات� وتعز�ز� االبت�ار� ثقافة� تشجيع� ع��� ال��ك���

المؤسسة��

�ت������� ا�	�����
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االتساق�مع�أهداف�منظمة
التعاون�اإلسالمي�

تعاونها� �2018 عام� خالل� المؤسسة� واصلت�
التعاون� منظمة� مؤسسات� مع� الوثيق�
التجارة� لتنمية� المركز�اإلسالمي� اإلسالمي؛�وهي�
العامة� واألمانة� الكومسيك� تنسيق� ومك�ب�
تضافر� أجل� من� اإلسالمي� التعاون� لمنظمة�
كل� في� المطبقة� بال��امج� المتعلقة� الجهود�
والخ��ات� القوة� نقاط� من� واالستفادة� منها،�
ال��� األهداف� تحقيق� للمساهمة�في� المتبادلة�
خطة� في� اإلسالمي� التعاون� منظمة� حددتها�

عملها�لعام�2025�����
��

التآزر�مع�الكيانات�التابعة�لمجموعة�البنك�
اإلسالمي�للتنمية�

لتمويل� اإلسالمية� الدولية� المؤسسة� تسعى�
التجارة�باستمرار�لالستفادة�من�الفرص�ال���تركز�
ع���تمويل�المعامالت�التجار�ة،�وال���من�شأنها�
أن�تؤثر�تأث���ً�إيجابي�ً�ع���النمو�الشامل�وت�عامل�
األعضاء��� الدول� لدى� التنمية� احتياجات� مع�
الدولية� المؤسسة� تقدمه� الذي� الدعم� ويعزز�
اإلسالمية�لتمويل�التجارة�اإلس��اتيجيات�القائمة�
منظمة� في� األعضاء� الدول� لدى� التجارة� ع���
االقتصادية� التنمية� ويدعم� اإلسالمي،� التعاون�
بما� الطويل،� المدى� ع��� والنمو� المستدامة�
لمجموعة� العشر�ة� اإلس��اتيجية� مع� يتماشى�

البنك�اإلسالمي�للتنمية�
لتمويل� اإلسالمية� الدولية� المؤسسة� وتركز�
ع��� للتنمية� اإلسالمي� البنك� ومجموعة� التجارة�
الشمولية�وتحقيق�التواصل�ونمو�قطاع�التمويل�
االسالمي،�من�خالل�تعز�ز�تنمية�القطاع�الخاص�
وتنمية� األعضاء� الدول� ب��� التعاون� وتحقيق�
التمويل�اإلسالمي�وبناء�القدرات��باإلضافة�إلى�
للمؤسسة� اإلس��اتيجية� الخطة� ت�سق� �، ذلك�
ال��نامج� مع� التجارة� لتمويل� اإلسالمية� الدولية�

الخماسي�الصادر�عن�رئيس�المجموعة�
�

البنك� مجموعة� مع� المش��كة� األنشطة� �
اإلسالمي�للتنمية

المش��كة� االل��امات� تنفيذ� ع��� العمل� يجري�
تبادل� مجاالت� في� التجارة� بتنمية� المعنية�

�﴾Reverse Linkages﴿�المعارف�والخ��ات

بمنظمة� المتعلقة� واألمور� القدرات� وتنمية�
االستعراض� ذلك� في� بما� العالمية،� التجارة�
�� التجارة� أجل� من� المساعدة� لمبادرة� العالمي�
رئيسي�ً�في� يعت���البنك�اإلسالمي�للتنمية�شر�ك�ً�
ال��� الرائدة� التجارة� تنمية� برامج� جميع� تنفيذ�
لتمويل� اإلسالمية� الدولية� المؤسسة� تنفذها�
أجل� من� المساعدة� مبادرة� برنامج� مثل� التجارة�
التجارة�للدول�العر�ية�﴿AfTIAS﴾�وبرنامج�جسور�
يسهم� ﴿AATB﴾،�مما� األفر�قية� العر�ية� التجارة�
في�اتباع�نهج�شامل�لتطوير�التجارة�ع���مجموعة�

البنك�اإلسالمي�للتنمية�

لتأم��� اإلسالمية� المؤسسة� مع� التعاون�
�﴾ICIEC﴿ الصادرات� وائتمان� االست�مار�
القطاع� لتنمية� اإلسالميّة� والمؤسسة�

﴾ICD﴿�الخاص
لتمويل� اإلسالمية� الدولية� المؤسسة� ت�عاون�
المؤسسة� مع� األمد� طويل� تعاون�ً� التجارة�
الصادرات� وائتمان� االست�مار� لتأم��� اإلسالمية�
للبنك� الصادرات� وائتمان� االست�مار� تأم��� ﴿ذراع�
اإلسالمي�للتنمية﴾،�حيث�تدخل�المؤسستان�في�
مجال� في� التجار�ة� المعامالت� بشأن� شراكة�
في� والصادرات� الواردات� لدعم� المخاطر� تغطية�
المؤسسة� مع� ت�عاون� كما� األعضاء،� الدول�
تنمية� ﴿ذراع� الخاّص� القطاع� لتنمية� اإلسالميّة�
حيث� للتنمية﴾،� اإلسالمي� للبنك� الخاص� القطاع�
يركز�التعاون�فيما�بينهما�ع���المعامالت�التجار�ة�
تشارك� حيث� المش��كة� بالقروض� المعنية�
المؤسسة�اإلسالميّة�لتنمية�القطاع�الخاّص�في�
الدولية� المؤسسة� بقيادة� التجار�ة� المعامالت�

اإلسالمية�لتمويل�التجارة�

نقل�الت�نولوجيا
لتمويل� اإلسالمية� الدولية� المؤسسة� تدرس�
المعارف� تبادل� برنامج� تنفيذ� إطار� في� التجارة،�
والخ��ات�﴿Reverse Linkages﴾�لدى�مجموعة�
من� الت�نولوجيا� نقل� للتنمية،� اإلسالمي� البنك�
المجاالت� بعض� في� المتقدمة� األعضاء� الدول�
هذه� من� االستفادة� يمكنها� أخرى� دول� إلى�
الت�نولوجيا،�ولعل�أحد�األمثلة�ع���ذلك�ت�من�

في�نقل�ت�نولوجيا�اختبار�القطن�من�تركيا�

وأوز�كستان�إلى�دول�غرب�إفر�قيا�
ز�ادة�التعاون�مع�شركاء

التجارة�اإلقليمي��
لتمويل� اإلسالمية� الدولية� المؤسسة� واصلت�
نطاق� وتوسيع� ز�ادة� �2018 عام� خالل� التجارة�
مثل� المهم��� اإلقليمي��� الشركاء� مع� تعاونها�
والتصدير� لإلست��اد� األفر�قي� البنك�
�Ecobank﴿ بنك� وايكو� �﴾Afreximbank﴿
أفر�قيا� غرب� وبنك� �﴾Transnational Inc
أفر�قيا� غرب� منطقة� ومقره� �﴾BOAD﴿ للتنمية�
والبنك�الشع���المغر�ي،�وتهدف�هذه�الشراكات�
القطاع� الفاعلة�في� الجهات� إلى�دعم� والتعاون�
لها� يتس��� ح��� أفر�قيا� منطقة� في� الخاص�
التصدير� لعمليات� الالزم� التمويل� ع��� الحصول�
خلق� بها،�مما�سيسهم�في� الخاصة� واالست��اد�
االجتماعي� الرفاه� وتحس��� عمل� فرص�

واالقتصادي�للدول�األعضاء�

سياسة�تعز�ز�التجارة
لتمويل� اإلسالمية� الدولية� المؤسسة� شاركت�

التجارة�بشکل�ملحوظ�في�العمل�ع���تعز�ز
بديلة� سياسات� وتنفیذ� تب��� لدعم� السياسات�
المستدامة� التنمية� موجهة�نحو�تحقیق�أھداف�

وتحقيق�المز�د�من�الشمولية�في�التجارة
الدولیة��تم�االضطالع�بتنفيذ�أعمال�مهمة�بشأن�
التجارة� في� العالمية� القيمة� سالسل� أهمية�
المستدامة� التنمية� بأهداف� وصلتها� الدولية،�
الدولية� المؤسسة� أوضحتها� كما� المبينة�
اإلسالمية�لتمويل�التجارة�ضمن�جماعة�الممارسة�
كان� وقد� للتنمية،� اإلسالمي� البنك� بمجموعة�
التدخالت� إليه� تستند� مت��� أساس� بمثابة� ذلك�

السياسية�في�العديد�من�المنتديات�األخرى�

لتمويل� اإلسالمية� الدولية� المؤسسة� استمرت�
متعددة� التنمية� بنوك� مع� العمل� في� التجارة�
األطراف�األخرى�بشأن�القضايا�المتعلقة�بتجس����
بعض� خالل� من� العالمية� التجارة� تمويل� فجوة�
اإلجراءات،�ومنها�اإلسهامات�الموجهة�خصيص�ً�
التجارة� منظمة� خ��اء� مجموعة� اجتماع� إلى�
العالمية�بشأن�تمويل�التجارة�واللجنة�المصرفية�
في�غرفة�التجارة�الدولية�والمشاورات�في�قمة�
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العشر�ن� مجموعة� ��﴾B20﴿ األعمال� قادة�
في� السياسات� صعيد� ع��� والتدخالت� �﴾G20﴿
المنتديات�العالمية،�وقد�قامت�بجهود�من�أجل�
خالل� من� اإلسالمية� التجارة� بتمويل� النهوض�
المجلس� مع� بالشراكة� ونشرت� الفكر�ة� الر�ادة�
اإلسالمية،� المالية� والمؤسسات� للبنوك� العام�
تمويل� اتجاهات� أحدث� بشأن� موجزة� سياسة�
حول� المش��كة� والتوصيات� اإلسالمية� التجارة�
أخرى�في� تقار�ر� نُشرت� توسعها�� إجراءات�دعم�
عام�2018،�ومن�بينها�المسح�العالمي�الصادر�
تأم��� ��2018 لعام� الدولية� التجارة� غرفة� عن�

النمو�في�المستقبل�

الشراكات�من�أجل�تحقيق�التنمية�
االقتصادية�المستدامة

لتمويل� اإلسالمية� الدولية� المؤسسة� واصلت�
التجارة�في�عام�2018�تنفيذ�المشاركة�الفعالة�
لت�ون� واخت��ت� مجاالت،� عدة� في� والشراكات�
األفر�قي� التجاري� المعرض� في� نشط�ً� عضو�ً�
هام�ً،� دور�ً� المؤسسة� مارست� حيث� المش��ك،�
بالشراكة�مع�البنك�األفر�قي�لإلست��اد�والتصدير�
تجاري� معرض� أول� لتنظيم� �،﴾Afreximbank﴿
�،﴾2018 �IATF﴿ األفر�قية�في�مصر� الدول� ب���
الجانبية�في�إطار� والذي�تضمن�تنظيم�األحداث�

برنامج�جسور�التجارة�العر�ية�األفر�قية�

التجارة� غرفة� مع� أنشطتها� المؤسسة� واصلت�
الدولية�فيما�يتعلق�بأن�تصبح�عضو�ً�كام�ً�في�
المؤسسة� وشاركت� الدولية،� التجارة� غرفة�
غرفة� المصرفية�في� اللجنة� نشطة�في� مشاركًة�
تمويل� عمل� مجموعة� وفي� الدولية،� التجارة�

التجارة�المستدامة�

تعاونت�المؤسسة�مع�البنك�الدولي�ومؤسسة�
التمويل�الدولية�ومنظمة�التجارة�العالمية�وبنك�
اإلفر�قي�للتنمية�وشركاء�التنمية�اآلخر�ن،�مثل�
�Enhanced﴿ المعزز� المت�امل� اإلطار�
خالل� من� �،﴾Integrated Framework-EIF
منصات�مختلفة،�للتعامل�مع�المسائل�المتعلقة�
والمسائل� القدرات� وبناء� التجار�ة� بالسياسات�

المتعلقة�بتيس���التجارة�

لتمويل� اإلسالمية� الدولية� المؤسسة� توسعت�
التجارة�في�عام�2018�في�شراكاتها�اإلس��اتيجية�
معهد� مثل� والبحثية،� األكاديمية� المراكز� مع�
التجارة�واالبت�ار�﴿IfTI﴾�وجامعة�اوفن��غ�﴿ألمانيا﴾�
ومعهد�كام���دج�لقيادة�اإلستدامة�﴿CISL﴾�من�
بتطوير� المتعلقة� المجاالت� في� التعاون� أجل�
والتجارة� الخضراء� المالية� الت�نولوجيا� سوق�

واالبت�ار�

ال�يقتصر�االبت�ار�في 
المؤسسة�فقط�ع���تطوير 

منتجات�جديدة�لتمويل 
التجارة�اإلسالمي، ولكن 
أيض�ً في�طر�قة�العمل 
والشراكات�ال���نبنيها 

لتحقيق�مهمتنا.

المهندس�هانـي�سالـم�سنبـل
الرئيس�التنفيذى
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�لقد�كانت�الشراكة�ب���المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة�واإلطار�المت�امل�المعزز�شراكة�موجهة�نحو�إتخاذ�أفعال�
وإجراءات��نحو�االستفادة�من�خ��ات�وموارد�كل�منهما�لتقديم�الدعم�الم��ايد�للدول�األقل�تقدم�ً��لقد�أثمرت�الشراكة�عن�خلق�
أثار�ملموسة�ع���أرض�الواقع،�بدء�ً�من�توسيع�نطاق�فرص�األعمال�إلى�ز�ادة�عائدات�التصدير�والوصول�إلى�أسواق�جديدة��

السيد�راتناكار�أدهيكاري
﴾EIF﴿�المدير�التنفيذي،�اإلطار�المت�امل�المعزز

(EIF) ز��	ا� ��� ا���ا¢� �« ا�¨�ر ا�	�
°��� أ�� د�� ا��ول ا¦���ء ا¦ � ����
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توف���الموارد�من�أجل�تنمية�التجارة�
لتمويل� اإلسالمية� الدولية� المؤسسة� تركز� وإذ�
تنمية� مشروعات� وتنفيذ� تصميم� ع��� التجارة�
بتقديم� سنوية� بصفة� تساهم� فإنها� التجارة،�
تمويل�أولي�لتسهيل�توف���الموارد�من�الشركاء�
األطراف� والبنوك�متعددة� اآلخر�ن،�كالحكومات�
ووكاالت�التنمية�والجهات�المانحة�الموجهة�نحو�
تشكل� كما� الراعية�� والجهات� المشروعات�
غ��� آخر�ن� شركاء� من� المقدمة� المساهمات�
تقليدي���مثل�مراكز�البحوث�والمؤسسات�أساس�ً�
لتنمية� الرامية� التدخالت� إلجراء� األموال� لجمع�
التجارة��وبلغت�القيمة�اإلجمالية�للموارد�ال���تم�
توف��ها�ألنشطة�تنمية�التجارة�980,000�دوالر��

في�عام�2018�

وقد�كانت�هذه�األموال�ال���تم�جمعها�مهمة�
في�تحقيق�التعاون�مع�الشركاء�من�أجل�تنفيذ�
ال��امج�والمشروعات�الهامة،�مثل�مشروع�تبادل�
المعارف�والخ��ات�﴿Reverse Linkages﴾�في�
غينيا،�حيث�قدمت�المؤسسة�تموي�ً�أولي�ً�ولعبت�
دور�ً�رائد�ً�في�توف���الموارد�الالزمة�لعام�2018�
المانحة� الجهات� من� المضمونة� واالل��امات�

للف��ة�المتبقية�من�المشروع��
�

توف���الموارد�من�أجل�استدامة
تدخالت�تمويل�التجارة

لقد�شهد�عام�2017�حدوث�تغ���ً�جذر��ً،�حيث�
تعافت�األسواق�المالية�من�حالة�انخفاض�أسعار�
إذ� تصاعد�ً،� السائد� اإلتجاه� لينعكس� الفائدة،�
شهدت�أسعار�الفائدة�األساسية�ز�ادت��،�وامتد�
األموال� ع��� الفائدة� سعر� ليشمل� ذلك�

الفيدرالية،�وزاد�سعر�الفائدة�المعروض�ب���

البنوك�﴿الليبور﴾�بمعدل�مرة�ونصف�تقر�ب�ً��وقد�
اق��نت�هذه�الز�ادة�بديناميكيات�السوق�األخرى�
مثل�ز�ادة�أسعار�النفط�الخام��وقد�فرضت�هذه�
األسواق� ع��� م��ايدًة� ضغوط�ً� الديناميكيات�
االق��اض� ت�لفة� لز�ادة� أدى� مما� والمق��ض��،�
لكل�من�عمالء�المؤسسة�وشركائها�فيما�يتعلق�
بالقروض�المش��كة��وأدى�هذا�بدوره�إلى�ز�ادة�
إضافية� موارد� لتوف��� المؤسسة� ع��� الطلب�
ارتفاع� لتلبية� الم��ايدة� التمويل� بأحجام� للوفاء�
والسلع� الطاقة� منتجات� من� الواردات� فوات���

األخرى�

فقد� أعاله،� المذكورة� التحديات� من� الرغم� ع���
لتمويل� اإلسالمية� الدولية� المؤسسة� حققت�
التجارة،�خالل�عام�2018�نجاح�ً�في�جمع�2,983�
مليون�دوالر��من�داخل�مجموعة�البنك�اإلسالمي�
القروض� بتقديم� المعني��� وشركائه� للتنمية�
المش��كة�في�السوق�لتمويل�36�عملية��لصالح�
15�دولة�عضو���وتمثل�األموال�ال���تم�توف��ها�
تمويل� إجمالي� من� �%58 نسبة� السوق� من�

التجارة�الذي�قدمته�المؤسسة�هذا�العام�

أثر� لخلق� السائلة� الموارد� من� االستفادة�
سوقي�مستدام

للمؤسسة� بالنسبة� هام�ً� عام�ً� �2018 عام� كان�
يتعلق� فيما� التجارة� لتمويل� اإلسالمية� الدولية�
السائلة،�حيث� أموالها� السيولة�واست�مار� بإدارة�
تنفيذ�نظام� العام،� المؤسسة،�خالل�هذا� بدأت�
البنية� وإنشاء� داخلي�ً� الخز�نة� إدارة� معلومات�
الخز�نة� مع� التعامل� قدرات� لتب��� األساسية�
إلى� استناد�ً� المؤسسة،� وستست�مل� لديها��

منصة�نظام�الخدمات�المصرفية�القائم�والذي�

النظام� للمؤسسة،� األخرى� األذرع� تستخدمه�
البي���من�خالل�إدخال�نظام�الخز�نة�الذي�يتوقع�
بشكل� السيولة� إدارة� من� المؤسسة� يمك�ن� أن�
ومعامالت� الخز�نة� معامالت� وإجراء� مستقل�
،�ستساعد�هذه� نفسه� الوقت� وفي� االست�مار��
بقوة�في� المؤسسة� توطيد�مكانة� ع��� الخطوة�
المؤسسات� مع� والتعامل� المالية� األسواق�
استخدام� إن� مستقل�� بشكل� األخرى� المالية�
جديدة� ببداية� سيؤذن� الداخ��� الخز�نة� نظام�
للمؤسسة�في�مجال�إدارة�السيولة،�ليكمل�ع���
العقد� خالل� تحققت� ال��� السابقة� اإلنجازات�
وسيعزز� إليها،� ويضيف� المجال� هذا� في� األخ���
المالية� االستدامة� تحسن� من� االتجاه� هذا�

والر�حية�للمؤسسة�

الدولية� المؤسسة� قامت� �، ذلك� ع��� عالوة�
وتحس��� بمراجعة� التجارة� لتمويل� اإلسالمية�
أدى� مما� السيولة،� إدارة� وممارسات� سياسات�
الركائز� إحدى� باعتبارها� السيولة� تعز�ز� لز�ادة�
القوية�ال���يستند�إليها�التصنيف�االئتماني�الذي�
وتعز�ز� الماضي� العام� المؤسسة� عليه� حصلت�
التصنيف�للسالمة� ثقة�وفهم�الشركاء�ووكاالت�

المالية�واالستقرار�المالي�للمؤسسة�
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الكفاءة�التنظيمية
وضمان�الجودة

واصلت�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�
تحديد� ع��� عملها� �2018 عام� في� التجارة�
ال���ستساعد� الرقمية� والمنصات� الشراكات�
التنظيمية� الكفاءة� تحقيق� ع��� المؤسسة�
تنفيذ� سيعزز� مما� التنظيمي،� والتم���
المؤسسة،� ونجحت� العشر�ة�� إس��اتيجيتها�
في�هذا�الصدد،�في�تطوير�حلولها�المصرفية�
وذلك� التجاري،� التمويل� لعمليات� األساسية�
�Path﴿ سوليوش��� باث� شركة� مع� بالشراكة�
Solutions﴾،�وهي�إحدى�الشركات�العالمية�
ال���تقدم�الدعم�الت�نولوجي��وتأتي�أحدث�
في� متمثلًة� التحديث� هذا� ضمن� اإلضافات�
كما� عملياتها�� لدعم� الخزانة� وحدات� تنفيذ�
بدأت�المؤسسة�في�تنفيذ�برنامج��إشراق��
��وهو�حل�رقمي�شامل�مصمم�لتلبية�الطلب�
ألنشطة� وكفؤة� فعالة� إدارة� ع��� الم��ايد�
تنمية�التجارة�ورفع�التقار�ر�المتعلقة�بها�����

��
تعز�ز�رأس�المال�البشري�للقيام�بمهمة�

المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�
التجارة

المؤسسة� هيكلة� إعادة� عملية� تنفيذ� إثر�
المستوحاة� التجارة� لتمويل� اإلسالمية� الدولية�
هندسة� وإعادة� العشر�ة� اإلس��اتيجية� من�
المؤسسة� اعادة�هيكلة� تم� األعمال،� عمليات�
لتولي�الموظف���األدوار�الجديدة�ال���أسندت�
تواصل� لديهم��وح��� لقدراتهم�والحافز� وفق�ً�
اإلدارة� تابعت� فقد� التحول،� رحلة� المؤسسة�
تصبح� أن� حيال� تطلعاتها� تحقيق� نحو� سعيها�
منظمة�ترت�ز�ع���األداء،�وذلك�من�خالل�أخذ�

العوامل�الرئيسية�التالية�بع���االعتبار�

القيادة
•�تطبيق�ممارسات�دعم�القادة�المعين���
حديث�ً�ل��نامج�إعداد�قيادة�عالمية�الطراز
•�البدء�في�برنامج�القادة��الخ��اء�ذوي�

القدرات�المم��ة�المصمم�إلعداد�خط�ثاٍن�
قوٍي�لتحس���التعامل�مع�احتياجات�

القيادة�في�المستقبل
•�إعداد�ندوات�الخ��اء�الدولي���لمستوى�

القيادة�بالمؤسسة�الدولية�اإلسالمية�
لتمويل�التجارة

األفراد
•�تحس���مستوى�الجودة�بالنسبة�للمبتدئ���

من�خالل�تنفيذ�تقي�م�ف���وسلوكي�أك���
صرامة�ضمن�عمليات�التوظيف�واالختيار��

•�تغي���ممارسات�التعلم�والتطوير�من�خالل�
استحداث�خطط�التنمية�الفردية�وتنفيذها�

ودعم�فكرة�التعلم�الذاتي�للموظف���
•�استحداث�ودعم�ممارسات�إدارة�األداء�

القائم�علی�التعقيبات�

العمليات�والثقافة�
جرى�إدخال�سياسات�محدثة�وقواعد�ارشادية�
وإجراءات�من�شأنها�توجيه�العمليات�وصياغة�
التحتية�للثقافة�المؤسسية�خالل�عام� البنية�
القواعد� ﴿أ﴾� التالي�� النحو� ع��� �2018
االرشادية� القواعد� ﴿ب﴾� لل��قي،� االرشادية�
االرشادية� القواعد� ﴿ج﴾� والتطور،� للتعلم�
القواعد� ﴿د﴾� الموظف��،� تعاقب� إلدارة�
القواعد� ﴿ه﴾� العمل،� لساعات� االرشادية�
القواعد� ﴿و﴾� واالختيار،� للتوظيف� االرشادية�

االرشادية�إلدارة�األداء�

إطــار�الحوكمــة�
الجمعية�العامة

في� سلطة� أع��� هي� العامة� الجمعية�
التجارة� لتنمية� اإلسالمية� الدولية� المؤسسة�
فيها�� المؤسسة� سلطات� كل� ت��كز� حيث�
الدول� ممث��� من� العامة� الجمعية� وت��ون�
تمتلك� ال��� المالية� والمؤسسات� األعضاء�
عن� مسؤولة� وهي� المؤسسة،� في� أسهما�
وضع�القواعد�والتنظيمات�ال���تحكم�العمل�

الك���للمؤسسة�

LeadershipLeadershipPeople
LeadershipPeopleProcesses and Culture
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مجلس�اإلدارة�
الدولية� المؤسسة� إدارة� مجلس� يت�ون�
أعضاء� �10 من� التجارة� لتمويل� اإلسالمية�
البنك� رئيس�مجموعة� المجلس�وهو� ورئيس�
الجهة� هو� والمجلس� للتنمية�� اإلسالمي�
بما� للمؤسسة� العام� األداء� عن� المسؤولة�
خطط� واعتماد� السياسات� تب��� ذلك� في�
العمل�واالس��اتيجيات�والم��انيات،�باإلضافة�
السلطات� نطاق� في� المؤسسة� عمليات� إلى�

المفوضة�له�من�الجمعية�العامة�

لجنة�المراجعة
مجلس� عن� منبثقة� لجنة� المراجعة� لجنة�
اإلشراف� عن� المسؤولة� اللجنة� وهي� اإلدارة�
والمالية� الداخلية� المراقبة� جوانب� ع���
للمؤسسة�والتأكد�من�اتساقها�مع�المهمة�
إلى� تقار�رها� اللجنة� وترفع� إليها�� الموكلة�

مجلس�اإلدارة�

إدارة�المخاطر�
أفضل� تطبيق� ع��� باستمرار� المؤسسة� ركزت�

الممارسات�في�إدارة�المخاطر�والضوابط�

جميع� تنفيذ� ويتم� واالمت�ال�� الداخلية�
إدارة� إطار� المؤسسة�في� وأنشطة� معامالت�
المخاطر�الذي�يت�ون�من�السياسات�والمبادئ�
والممارسات� واألنظمة�األدوات� التوجيهية�
االئتمان� مخاطر� من� للتخفيف� المصممة�
ومخاطر� التشغيلية� والمخاطر� والسوق�
السيولة�ومخاطر�العملة�والمخاطر�القانونية���

فعا�ً،� تنفيذ�ً� المخاطر� إطار� تنفيذ� أجل� من�
اإلشراف� مستويات� ع��� المهام� أسندت�
واإلدارة�واألقسام،�كما�هو�مب���فيما�ي����

ع���المستوى�اإلشرافي���مجلس�
اإلدارة�ولجنة�المراجعة�المنبثقة�عنه��

اإلس��اتيجي� التوجيه� اإلدارة� مجلس� يقدم�
إلدارة�المخاطر�بشكل�فعال�وتقع�عليه�كامل�
مسؤولية�إدارة�جميع�المخاطر�الجوهر�ة�ال���
وجود� وضمان� المؤسسة� لها� ت�عرض� قد�
والثقافة� والممارسات� والنظم� الموارد�
وألداء� المخاطر�� هذه� لمواجهة� المطلوبة�
هذه�المسؤوليات،�أنشأ�مجلس�اإلدارة�لجنة�

لجنة� وتُشرف� عنه�� المنبثقة� المراجعة�
المخاطر� إدارة� مهام� معظم� ع��� المراجعة�

باالنابة�عن�المجلس�

ع���مستوى�اإلدارة�
من� مختلفة� أنماط� ع��� التالية� اللجان� تشرف�
الدولية� المؤسسة� تواجهها� ال��� المخاطر�
اإلدارة� لجنة� التجارة،�ف��كز� لتمويل� اإلسالمية�
الصلة� ذات� بالمخاطر� المتعلقة� القضايا� ع���
لجنة� ت�ولى� ح��� في� فحسب،� بالمؤسسة�
ولجنة� الفنية� واللجنة� العمليات� مراجعة�
االست�مار�ة� المحافظ� تقي�م� ولجنة� االئتمان�
لجنة� وتركز� االئتمان�� بمخاطر� المتعلقة� األمور�
األمور� ع��� �﴾ALCO﴿ واالل��امات� األصول�

المتعلقة�بالسيولة�ومخاطر�السوق�

ع���مستوى�األقسام���وظائف�اإلدارة�
المعنية�بإدارة�المخاطر

من�أجل�التنفيذ�الفّعال�إلطار�المخاطر،�تعمل�
داخل� المخاطر� بإدارة� المعنية� اإلدارة�

المؤسسة���وتعت���إدارة�المخاطر�إدارًة�
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مستقلة�عن�وظائف�األعمال�والدعم��ولكون�
هذه�اإلدارة�مسؤولة�عن�إدارة�المخاطر�ع���
وجه� ع��� تركز� فإنها� المؤسسة،� مستوى�
والسوق� االئتمان� مخاطر� ع���� التحديد�
المخاطر� من� وغ��ها� التشغيلية� والمخاطر�

األخرى�

ع��� بقوة� ال��ك��� في� المؤسسة� استمرت�
تستند� وال��� القويمة،� المؤسسية� الحوكمة�
للمراجعة� � ومك�ب� للمخاطر� قوية� إدارة� إلى�
استدامتها� لتحقيق� الضرور�ة� الداخلية،�
المالية�ع���المدى�الطويل�وتحقيق�أهدافها�

التنموية�في�بيئة�أعمال�متقلبة�

وقد�تمكنت�المؤسسة،�في�هذا�الصدد،�من�
قوية،� حوكمة� بناء� في� هامة� أشواٍط� قطع�
ويتضح�ذلك�في�البنية�التحتية�الحالية�إلدارة�
ت��ون�من� ال��� الداخلية� والضوابط� المخاطر�
صممت� وممارسات� ونظم�أدوات� سياسات�
للحد�من�المخاطر�ع���أنواعها�الرئيسية�﴿مخاطر�
والمخاطر� السوق� ومخاطر� االئتمان�

التشغيلية﴾�

حققت�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�
أهداف�ً� الماضي،� العام� مدار� ع��� التجارة،�
سياسات� وضع� من� االنتهاء� مثل� رئيسيًة�
ووثائق�عمل�مهمة�متعلقة�بإدارة�المخاطر�أو�
لتحليل� برنامج�موديز� تحديثها�والحصول�ع���
مدار� ع��� المؤسسة،� ستواصل� المخاطر��
إدارة� إطار� تعز�ز� القادمة،� الثالث� السنوات�
من� المخاطر� ثقافة� ع��� ال��ك��� مع� المخاطر،�
تعز�ز� ﴿أ﴾� التالية�� األنشطة� ع��� ال��ك��� خالل�
الوعي�بثقافة�المخاطر؛�﴿ب﴾�تعز�ز�العمليات�
الثقافة� وتحس��� للمخاطر� الصديقة�
التنظيمية؛�﴿3﴾�حيازة�أدوات�جديدة�وتحس���
األدوات�الحالية�المتعلقة�بإدارة�المخاطر؛�﴿4﴾�
التصنيفات� تحس��� و�أو� ع��� الحفاظ�
االئتمانية�وسياسات�المخاطر�ووثائق�العمل�

المراجعة�الداخلية
المؤسسة� حوكمة� تعز�ز� مبادرات� شملت�
لعام� التجارة� لتمويل� اإلسالمية� الدولية�
الداخلية� للمراجعة� مك�ب� إنشاء� �2018
الممارسات،� أفضل� مع� تماشي�ً� بالمؤسسة�
الجديد� المك�ب� إنشاء� عملية� شهدت� وقد�
عام� خالل� كب���ً� تقدم�ً� الداخلية� للمراجعة�
2018،�فيما�يتعلق�بتحديد�موقع�المراجعة�
والموظف��� االداري� التنظيم� في� الداخلية�
والتقنية� به� الخاصة� العمل� وإجراءات�
الداخلية�كما�هو� المراجعة� المستخدمة�في�

مذكور�أدناه�

واعتماده� الداخلية� المراجعة� ميثاق� �إعداد�
عن� المنبثقة� المراجعة� لجنة� قبل� من�

مجلس�اإلدارة
�تحديد�موقع�المراجعة�الداخلية�إدار��ً�داخل�

المؤسسة�وتبعيتها�من�الناحية�المهنية�
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مجلس� عن� المنبثقة� المراجعة� لجنة� لرئيس�
إدارة�المؤسسة

��وضع�السياسات�واإلجراءات
��تطبيق�نظام��”Team Mate“�للمراجعة

��تعي���موظف���واستشار����لتنفيذ�عمليات�
المراجعة

السابقة� للف��ة� واألنشطة� البيانات� نقل� ��
للتنمية،� اإلسالمي� البنك� 2018�من� لعام�
الداخلية� المراجعة� إدارة� كانت� ح���
ت�ولى� للتنمية� اإلسالمي� البنك� لمجموعة�
الداخلية� المراجعة� ع��� اإلشراف�

للمؤسسة�

ت�مثل�مهمة�مك�ب�المراجعة�الداخلية�الذي�
اإلسالمية� الدولية� بالمؤسسة� حديث�ً� أنشئ�
القيمة�من�خالل� إضفاء� التجارة�في� لتمويل�
تقي�م�المخاطر�والضوابط�الرئيسية،�والوقوف�
القيام� في� والمساعدة� ثغرات،� أي� ع���
بالمز�د�من�عمليات�إصالح�بيئة�المراقبة�ك�ل�
وتعز�زها،�وسوف�يحقق�المك�ب�أهدافه�من�
ومنضبط� منظم� منهجي� أسلوب� وضع� خالل�
لتقي�م�فعالية�عمليات�إدارة�المخاطر�والرقابة�
والحوكمة�وتحسينها��ت�قيد�أنشطة�المراجعة�
الداخلية�بميثاق�المراجعة�الداخلية�المعتمد�
بهدولي�ً� المعرف� المه��� واإلطار� مؤخر�ً�

والمعاي���الصادرة�عن�المعهد�الدولي�

وتستخدم� � ��﴾IIA﴿ الداخلي��� للمراجع���
الداخلية� المراجعة� خطة� تطوير� عملية�
السنوية�للمجموعة�نهج�ً�مستند�ً�إلى�المخاطر�
المؤسسة� إس��اتيجية� مع� ويتماشى�

وأهدافها�وأهم�مخاطرها�

حيث� إنتقالي،� عاٍم� بمثابة� �2018 عام� كان�
للبنك� الداخلية� المراجعة� إدارة� استمرت�
المراجعات� إجراء� في� للتنمية� اإلسالمي�
المخطط�لها،�مع�العمل�عن�ك�ب�مع�مك�ب�
الدولية� بالمؤسسة� الداخلية� المراجعة�
نقل� أجل� من� التجارة� لتمويل� اإلسالمية�

األنشطة�
�
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تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 25 جزءاً من هذه القوائم املالية
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إنشاؤه
طبق�ً� أنشئت� دوليّة� ماليّة� مؤسسة� ﴿�البنك�﴾� للتنمية�� اإلسالمّي� �البنك�
التفاقية�التأسيس�ال���أبرمت�في�21�رجب�1394هـ�الموافق�12�أغسطس�
1974�بمدينة�جّدة�﴿المملكة�العر�ية�السعودية﴾��وُعِقد�االجتماع�االفت�احّي�
لمجلس�المحافظ���في�رجب�1395هـ�﴿يوليو�1975﴾��وبدأ��البنك��أنشطته�

رسميّ�ً�في�15�شّوال�1395هـ�﴿20�أك�وبر�1975﴾�
�

رؤيته
الطراز،� عالمّي� إنمائيّ�ً� بنك�ً� 1440ه،� يكون،�قبل�سنة� أن� إلى� �البنك�� يتطلع�
البشر�ة� التنمية� وجه� تغي��� في� كب��� حّد� إلى� ساهم� قد� المبادئ،� إسالمّي�

الشاملة�في�العالم�اإلسالمّي�وساعد�هذا�العالََم�ع���استعادة�كرامته�
�رسالته

ت�من�رسالة��البنك��في�النهوض�بالتنمية�البشر�ّة�الشاملة،�مع�إيالء�اهتمام�
الفقر،� وطأة� من� التخفيف� في� ت�مثل� ال��� األولويّة� ذات� للمجاالت� خاّص�
االزدهار� وتحقيق� الحوكمة،� وتحس��� بالتعليم،� والنهوض� بالصحة،� واالرتقاء�

للناس�

أعضاؤه
األساسيّة� والشروط� العالَم�� مناطق� مختلف� من� عضو�ً� بلد�ً� �57 البنك� يضّم�
ح�لذلك�عضو�ً�في��منظمة�التعاون� لالنضمام�إليه�هي��أن�يكوَن�البلد�المرش�
األّوَل�من� القسَط� َد� المؤتمر�اإلسالمّي��سابق�ً﴾،�ويسد� اإلسالمّي��﴿�منظمة�
اك��ابه�في�أسهم�رأسمال��البنك�،�ويقبَل�ما�قر�ره�مجلس� الحّد�األدنى�من�

المحافظ���من�شروط�

رأسماله
السنويّ� اجتماعه� في� للتنمية��� اإلسالمّي� �البنك� محافظي� مجلس� وافق� �
المال�� رأس� في� الخامسة� العاّمة� الز�ادة� قرار� ع��� ��﴾38﴿ والثالث��� الثامن�
وبموِجب�هذا�القرار،�رُِفع�رأس�المال�المصر�ح�به�إلى�100�مليار�دينار�إسالمّي،�
إسالمّي�� دينار� مليار� �50 إلى� لالك��اب﴾� ﴿المتاح� فيه� المك��ب� المال� ورأس�
وبموجب�هذا�القرار�كذلك،�وافق�مجلس�المحافظ���ع���استدعاء�الجزء�القابل�
لالستدعاء�﴿نقد�ً﴾�من�الز�ادة�العاّمة�الرابعة�في�رأس�المال��وفي�نهاية�سنة�

2018،�بلغ�رأسمال�البنك�المك��ب�فيه�2�50�مليار�دينار�إسالمّي�
�

مجموعة�البنك�اإلسالمّي�للتنمية
ت�ألف��مجموعة�البنك��من�خمسة�كيانات�هي���البنك�اإلسالمّي�للتنمية�،�
لتنمية� اإلسالميّة� و�المؤسسة� والتدر�ب�،� للبحوث� اإلسالمّي� و�المعهد�
القطاع�الخاّص�،�و�المؤسسة�اإلسالميّة�لتأم���االست�مار�وائتمان�الصادرات�،�

و�المؤسسة�الدولية�اإلسالميّة�لتمويل�التجارة��
�

مقرّه�ومراكزه�اإلقليمية
يتّخذ��البنك��مدينة�جّدة�﴿المملكة�العر�ية�السعودية﴾�مقرّ�ً�له��وله�أحد�عشر�
﴿تركيا﴾،� وأنقرة� ﴿قازاقستان﴾،� وألماتي� ﴿نيج���ا﴾،� أبوجا� في� �7 ً إقليميّ� مركز�ً�
﴿اإلمارات� ودبى� ﴿بنغالديش﴾،� وداكا� ﴿السنغال﴾،� وداكار� ﴿مصر﴾،� والقاهرة�
وبارامار�بو� ﴿أوغندا﴾،� وكمباال� ﴿إندونيسيا﴾،� وجاكرتا� المتحدة﴾،� العر�ية�

﴿سور�نام﴾،�والر�اط�﴿المغرب﴾�

سنته�المالية
�كانت�سنة��البنك��المالية�هي�السنة�الهجر�ة�القمر�ّة��غ���أنها�صارت��اعتبار�ً�
من�1�يناير�2016��سنة�هجر�ة�شمسية،�تبدأ�من�اليوم�الحادي�عشر�من�شهر�
الجدي�﴿الموافق�لألول�من�يناير﴾�وتنتهي�في�اليوم�العاشر�من�شهر�الجدي�

﴿الموافق�ليوم�31�ديسم��﴾�من�كّ��سنة�

وحدته�الحسابية
�وحدة��البنك��الحسابية�هي�الدينار�اإلسالمّي،�الذي�يعادل�وحدة�من�وحدات�

حقوق�السحب�الخاصة�في��صندوق�النقد�الدولّي��

اللغة
�العر�ية�هي�اللغة�الرسمية�في��البنك���أّما�اللغتان�اإلنَكل���ة�والفرنسية،�

فهما�لغتان�للعمل�

ا����� 1
���ة ��

ا���� ا ��� �������

7  أنشئت�هذه�المراكز�اإلقليمية�الجديدة�ضمن�عملية�إعادة�تنظيم�البنك�ودخلت�ح���التنفيذ�اعتبار�ً من 1 يناير 2018.
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المعهـد�اإلســالمــّي
للبـحـــوث�والتدر�ـــب

تم�تأسيسه�عام�1401هـ�﴿1981م﴾�كذراع�بحثية�وتدر�بية�للبنك�اإلسالمي�للتنمية��والمعهد�اإلسالمي�للبحوث�
البنك�اإلسالمي�للتنمية،�تقع�عليه�مسؤولية�تحويل�المجموعة�إلى�منظمة� والتدر�ب�كعضو�داخل�مجموعة�
قائمة�ع���المعرفة�ومن�الطراز�العالمي��وعليه�تقع�مسؤولية�دعم�التنمية�وتعز�ز�صناعة�الخدمات�المالية�
اإلسالمية�الشاملة�والدينامية�وال���تدعم�التنمية�االقتصادية�االجتماعية�في�الدول�األعضاء��ويقوم�المعهد�
مجال� في� االستشار�ة� والخدمات� القدرات� بناء� إلى� باإلضافة� بالسياسات� ت�علق� وأخرى� تطبيقية� بدراسات�
االقتصاديات�اإلسالمية�والتمويل�اإلسالمي��ويهدف�المعهد�إلى�أن�يصبح�مركزا�عالميا�لالقتصاديات�اإلسالمية�

www.irti.org��والتمويل�اإلسالمي�وذلك�طبقا�لرؤيته�الجديدة

المؤسسـة�اإلسالميـة�لتـأم��
االست�مــار�وائتمــان�الصــادرات�

البنك� ﴿1994﴾�من�قبل� 1415هـ� عام� الصادرات� وائتمان� االست�مار� لتأم��� اإلسالمية� المؤسسة� تأسيس� تم�
اإلسالمي�للتنمية�والدول�األعضاء�في�منظمة�التعاون�اإلسالمي�لت�ون�مؤسسة�مستقلة�ضمن�مجموعة�البنك�
الدول� ب��� التجار�ة� المعامالت� نطاق� ز�ادة� ع��� المساعدة� �﴾1﴿ إلى�� المؤسسة� وتهدف� للتنمية�� اإلسالمي�
إعادة� توف���خدمات� الدول�األعضاء؛�و﴿3﴾� إلى� المباشرة� األجنبية� األعضاء؛�و﴿2﴾�تسهيل�تدفق�االست�مارات�
وائتمان� االست�مار� لتأم��� اإلسالمية� المؤسسة� تعمل� األعضاء�� الدول� الصادرات�في� ائتمان� لوكاالت� التأم���
الصادرات�ع���تحقيق�هذه�األهداف�من�خالل�تقديم�أدوات�التأم���وإعادة�التأم���ع���االئتمان�ضد�مخاطر�

www.iciec.com��الدول�بما�يتوافق�مع�أحكام�الشر�عة

المؤسسـة�اإلسالميــّة
لتنميــة�القطــاع�الخــاّص

مستقلة�ضمن� كمؤسسة� ﴿1999م﴾� 1420هـ� عام� الخاص� القطاع� لتنمية� اإلسالمية� المؤسسة� تأسيس� تم�
مجموعة�البنك�اإلسالمي�للتنمية،�وبدأت�عملها�في�6�ر�يع�الثاني�عام�1421هـ�﴿8�يوليو�2000﴾��إن�مهمة�
المؤسسة�اإلسالمية�لتنمية�القطاع�الخاص�هي�أن�تلعب�دور�ً�ت�ميلي�ً�ألنشطة�البنك�اإلسالمي�للتنمية�من�خالل�
توف���ونشر�الخدمات�المالية�والتمويلية�لمشار�ع�القطاع�الخاص�من�أجل�تحقيق�النمو�االقتصادي�والرخاء�في�

الدول�األعضاء��
واألهداف�الرئيسية�للمؤسسة�اإلسالمية�لتنمية�القطاع�الخاص�هي��﴿1﴾�دعم�التنمية�االقتصادية�في�الدول�
األعضاء�من�خالل�توف���التمويالت�ال���تهدف�إلى�تنمية�القطاع�الخاص�بما�يتماشى�مع�مبادئ�الشر�عة؛�﴿2﴾�
الخاص�� القطاع� وتحديث� وتوسعة� تأسيس� تشجيع� أجل� من� الخاصة� والمنظمات� للحكومات� المشورة� وتوف���

�www.icd-ps.org
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عدد�االسهم
الرقم

رأس�المالالعضوالتساس��
المك��ب

نسبة�رأس�المال
المك��ب

نسبة�رأس�المال
المطلوب�دفعه

رأس�المال
المطلوب�دفعه

رأس�المال
المدفوع

نسبة�رأس
المال�المدفوع

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

البنك�اإلسالمي�للتنمية
المملكة�العر�ية�السعودية

الصندوق�السعودي�للتنمية، المملكة�العر�ية�السعودية
الكويت

تركيا
صندوق�االست�مارات�العامة - المملكة�العر�ية�السعودية

مال���ا
بنك�تنمية�الصادرات - إيران

مصر
نيج���ا

قطر
العراق

باكستان
مصرف�ال��كة�االسالمي - البحر�ن

بنك�فيصل�اإلسالمي�المصري - مصر
الجزائر

بروناي - دار�السالم
تونس

المغرب
بنك�مالت - إيران

إندونيسيا
بنجالديش

إيران
البحر�ن
سور�ا

فلسط��
اإلمارات�العر�ية�المتحدة

شركة�ال��كة�لالست�مار - لندن
ليبيا

األردن
البنك�اإلسالمي�اإلردني
بنك�كيشافرزي - إيران

بنك�إي�إن (EN)  - إيران
بنك�مي�� - إيران

بنك�الصناعة�والتعدين - إيران
اليمن

السودان
بوركينا�فاسو
كوت�ديفوار

الصومال
 Albaraka Turk Katilim Bankasi A.S (بنك�ال��كة�ال��كي�المشارك)

لبنان
موزمبيق

بنك�ال��كة  - تونس
أذر�يجان

بنك�تجارات - إيران
بن��

جيبوتي
غامبيا
أوغندا

السنغال
مور�تانيا

بنك�النيل�للتجارة�والتنمية - السودان
البنك�السوداني�اإلسالمي - السودان

بنك�التضامن�اإلسالمي -السودان
الغابون

سور�نام
الكام��ون

النيجر

 26,637 
 14,557 

 6,065 
 4,821 
 3,536 
 3,000 
 2,898 
 2,500 
 1,513 
 1,000 
 1,000 

 850 
 843 
 818 
 718 
 608 
 582 
 560 
 510 
 500 
 206 
 202 

 8,692 
 185 
 185 
 184 
 184 
 161 
 139 
 130 
 118 
 100 
 100 
 100 
 100 
 100 

 93 
 75 
 85 
 72 
 69 
 61 
 60 
 53 
 50 
 50 
 50 
 50 
 50 
 49 
 48 

 100 
 26 
 26 
 26 
 22 
 50 

 2 
 50 

31.111%
17.002%

7.084%
5.631%
4.130%
3.504%
3.385%
2.920%
1.767%
1.168%
1.168%
0.993%
0.985%
0.955%
0.839%
0.710%
0.680%
0.654%
0.596%
0.584%
0.241%
0.236%

10.152%
0.216%
0.216%
0.215%
0.215%
0.188%
0.162%
0.152%
0.138%
0.117%
0.117%
0.117%
0.117%
0.117%
0.109%
0.088%
0.099%
0.084%
0.081%
0.071%
0.070%
0.062%
0.058%
0.058%
0.058%
0.058%
0.058%
0.057%
0.056%
0.117%
0.030%
0.030%
0.030%
0.026%
0.058%
0.002%
0.058%

 26,637 
 12,000 

 5,710 
 4,821 
 3,122 
 3,000 
 2,898 
 2,500 
 1,513 
 1,000 
 1,000 

 850 
 843 
 818 
 718 
 608 
 582 
 560 
 510 
 500 
 206 
 202 

 8,692 
 185 
 185 
 184 
 184 
 161 
 139 
 130 
 118 
 100 
 100 
 100 
 100 
 100 

 77 
 75 
 85 
 72 
 69 
 61 
 60 
 53 
 50 
 50 
 50 
 50 
 50 
 49 
 48 

 100 
 26 
 26 
 26 
 22 

 16.67 
 2 

 50 

32.388%
14.591%

6.943%
5.862%
3.796%
3.648%
3.524%
3.040%
1.840%
1.216%
1.216%
1.034%
1.025%
0.995%
0.873%
0.739%
0.708%
0.681%
0.620%
0.608%
0.250%
0.246%

10.569%
0.225%
0.225%
0.224%
0.224%
0.196%
0.169%
0.158%
0.143%
0.122%
0.122%
0.122%
0.122%
0.122%
0.094%
0.091%
0.103%
0.088%
0.084%
0.074%
0.073%
0.064%
0.061%
0.061%
0.061%
0.061%
0.061%
0.060%
0.058%
0.122%
0.032%
0.032%
0.032%
0.027%
0.020%
0.002%
0.061%

 26,637 
 12,000 

 5,710 
 4,821 
 3,122 
 3,000 
 2,898 
 2,486 
 1,513 
 1,000 
 1,000 

 850 
 843 
 818 
 718 
 608 
 582 
 560 
 510 
 500 
 206 
 202 
 192 
 185 
 185 
 184 
 184 
 161 
 139 
 130 
 118 
 100 
 100 
 100 
 100 

 99 
 77 
 75 
 75 
 72 
 69 
 61 
 60 
 53 
 50 
 50 
 50 
 50 
 50 
 49 
 48 
 33 
 26 
 26 
 26 
 22 
 17 

 2 
   - 

36.191%
16.304%

7.758%
6.550%
4.242%
4.076%
3.937%
3.377%
2.056%
1.359%
1.359%
1.155%
1.145%
1.111%
0.976%
0.826%
0.791%
0.761%
0.693%
0.679%
0.280%
0.274%
0.261%
0.251%
0.251%
0.250%
0.250%
0.219%
0.189%
0.177%
0.160%
0.136%
0.136%
0.136%
0.136%
0.135%
0.105%
0.102%
0.102%
0.098%
0.094%
0.083%
0.082%
0.072%
0.068%
0.068%
0.068%
0.068%
0.068%
0.067%
0.065%
0.045%
0.035%
0.035%
0.035%
0.030%
0.023%
0.003%
0.000%

 

 85,619   100% 82,244   100% 73,602          100%

ا��� �� ا��و��� ا ���� ������ ا����رة
رأس ا���ل ا������ وا�����ب د��� وا�����ع إ����را� �� 31/12/2018

(�	�� ��� رأس ا���ل ا�����ع)

اإلجمالي

ا����� 2
�����ت ا��������

100



ا����� 3
�����ت ����� ا����رة ا������ة

���ول ا����ء ا��� ���ا� 2008 - 2018

م البـلـــد  المبلغ (مالي���الدوالرات)عـدد�العمليـات   

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
  

  
12 
13 
14 
15 
16 
 
 

ً إجمالي�االعتمادات�للدول�األعضاء األقل�نمو�  213  

  603  إجمالي�االعتمادات�الصادرة�عن�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة

35%  

بنجالديش
بن��

بوركينا�فاسو
تشاد

جزر�القمر
جيبوتي
غامبيا
مالي

مور�تانيا
موزمبيق

النيجر
فلسط��
السنغال

س��ا�ليون
سودان

توغو

%

90
3

16
1
7

16
30
8

15
2
3
1
6
2
4
9

12,824.00
75.00
927.05
5.40

122.00
550.00
437.00
229.60
546.27
20.00
45.00
1.00

321.55
15.00
126.10
218.40

16,463.37

45,458.82

36%
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2018

4

2018

319.505,200
 

3,496.00749.60635.80

3

140

2.69

1

120

2.31

2

310

5.96

5

62

1.19

39

3,496

67.22

1

156

3.00

1

117

2.26

3

105

2.02

3

38

0.73

12

656.30

12.62

OTHER

  705,200
( )

5
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ا����� 6
��ا��	��� ا������� وا���ا

MOODY’S  ���	� 

Rating Action

موديز�تعيد�تصنيف A1 مع�توقعات�مستقرة 
للمؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة

بحوث�االئتمان�العالمية - 09 نوفم�� 2018.

IIRA  ���	� 

��﴾IIRA﴿قامت�الوكالة�اإلسالمية�الدولية�للتصنيف
بتخصيص�التصنيف�الدولي��AA����A١��للـمؤسسة�

مع�نظرة��مستقرة�

GIFA  ة����

أفضل�مؤسسة�تمويل�تجارة�إسالمي 2018 من 
(GIFA) جوائز�التمويل�اإلسالمي�العالمية

صفقة�تمويل�التجارة�للعام
خط�تمويل�تجاري�بقيمة 9 مالي���دوالر 

لصالح�بنك�أوز�ك - أوز�كستان

2018

IFN  ة����
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www.itfc-idb.org

itfccorp

21534   55335     

+966 12 637 1064    +966 12 646 8337 

http://www.itfc-idb.org/
tel:+966 12 637 1064
tel:+966 12 646 8337
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