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تمهيد

، فــي حالــة “مجموعــة البنــك اإلســالمّي للتنميــة” )“مجموعــة البنــك”(، مــن 
ُ
ل هــذه المبــادئ

َّ
وتتشــك

عــات األطــراف المعنّيــة.
ُّ

مهــا، ومــن ِقَيِمهــا ورســالتها، ومــن توق
ُ
القواعــد واللوائــح التــي تحك

 “أهــداف التنميــة 
ُ

ــرت خطــة
َ
 كبيــٌر فــي الحــوار العالمــّي بشــأن التنميــة، كمــا ذك

ٌ
ل لقــد حــَدث تحــوُّ

ــة  ــذه الخط  ه
ُ

ــل ــي تفعي ــك يقتض ــة. ولذل ــات عالمي ــن اتفاقي ــا م ــا تاله ــة وم ــتدامة” الطموح المس
 يجعلــه أكثــر 

ً
العالميــة مــن “البنــك اإلســالمّي للتنميــة” )“البنــك”( أن يعتمــد نمــوذَج عمــل مختلفــا

. ويضــع “البرنامــُج الخماســّي للرئيــس” السياســات واالســتراتيجيات الجديــدة 
ً

 ومرونــة
ً
فــا  وتكيُّ

ً
اســتباقا

فــي ُصلــب نمــوذج العمــل الجديــد للبنــك- وهــو نمــوذٌج يقــوم علــى تعزيــز تنافســية البلــدان األعضــاء 
فــي القطاعــات االســتراتيجية التــي تتمتــع فيهــا هــذه البلــدان بميــزة نســبية، وعلــى إنشــاء سالســل 

قيمــة محليــة ودمجهــا فــي سالســل القيمــة العالميــة.

ــن مــن اســتخداٍم المــوارد بمزيــد مــن الكفــاءة 
ِّ
 تمك

ً
افة

ّ
 شــف

ً
ويتطلــب نمــوذُج العمــل الجديــد طريقــة

وتحقيــق النتائــج بمزيــد مــن الفعاليــة. وفــي هــذا الصــدد، أودُّ أن أشــكر الدكتــور منصــور مختــار، نائــب 
طريــة والممارســات العالميــة”، علــى مــا بذلــوه مــن جهــد ومــا 

ُ
الرئيــس فــي “مجمــع البرامــج الق

ــى وفــق  ــة عل ــادرة لوضــع السياســات القطاعيــة والمحوري مــوه مــن دعــم ومــا اتخــذوه مــن مب قدَّ
ــس”. ــج الخماســّي للرئي ــة “البرنام مهّم

خــل، وتعظيــِم  ــِذ السياســات التشــغيلية إلــى رفــِع الدَّ  بنجــاِح تنفي
ُ

ــع أن ينتهــَي المطــاف
َّ

ونحــن نتوق
عاتهــا اإلنمائيــة فــي ســياق “أهــداف 

ُّ
التأثيــر اإلنمائــّي، ومســاعدِة البلــدان األعضــاء علــى تحقيــق تطل

التنميــة المســتدامة”.

ــك”  ــك” إلــى سياســات “البن ــدُّ فــي “مجموعــة البن َع
ُ
 مجموعــِة سياســاٍت وتوجيهــاٍت ت

ُ
ل وتنقســم أوَّ

 
ً

م فكــرة القطاعيــة والمحوريــة واالســتئمانية وسياســات كيانــات “مجموعــة البنــك”. وهــي تقــدِّ
ــالع- فــي 

ِّ
 عــن حزمــة السياســات والتوجيهــات المعمــول بهــا داخــل المؤسســة. ويمكــن االط

ً
ــزة متميِّ

اهــا- علــى جميــع هــذه السياســات علــى موقعنــا اإللكترونــّي ومــن خــالل 
ّ
 الشــفافية التــي نتوخ

ِّ
ظــل

ــعِة والجديــدِة هــذه مــن  ثــِة والموسَّ  السياســاِت المحدَّ
ُ

ن مجموعــة
ِّ
رمــز االســتجابة الســريعة. وســتمك

تفاهــم أفضــل بيــن “مجموعــة البنــك” واألطــراف المعنّيــة األساســية، والســيما علــى طريقــة التعامــل 
فيمــا بينهــا.

لة على 
ِّ
وأودُّ أن أشــكر األطــراف المعنّيــة مــن البلدان األعضاء والمؤسســات والــوكاالت اإلنمائية المتدخ

ــأن “مجموعــة   ب
ٌ

ــا واثــق مســاهماتها االســتراتيجية ومشــاركتها فــي صياغــة هــذه السياســات. وأن
البنــك” ســتبذل قصــارى جهدهــا لتنفيــذ مهمتهــا ودعــم المســيرة اإلنمائيــة فــي بلدانهــا األعضــاء.

الدكتور بندر محمد حمزة حجار

رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

 
ُ

ــق
ِّ

رســي النظــاَم فيهــا وتحق
ُ
 إلــى قوانيــن ت

ُ
كمــا تحتــاج المجتمعــات

ــى سياســات   إل
ُ

ــات م
َّ
ــاج المنظ ــك تحت ــن أهليهــا، فكذل التفاهــَم بي

ــن المبــادئ  ضِبــط العمــل فيهــا. ذلــك بــأن هــذه السياســات تتضمَّ
َ
ت

دة للطريقــة التــي يمكــن بهــا لمنظمــة مــا أن تعمــل  والنوايــا المحــدِّ
وللكيفيــة التــي ينبغــي بهــا لموظفيهــا أن يتصرفــوا لبلــوغ األهداف 

المؤسســية.





شكر وتقدير

عــّد تحــت رعايــة معالــي الدكتــور بنــدر محمــد حمــزة 
ُ
بوشــر “ملخــص سياســات مجموعــة البنــك” هــذا وأ

حجــار، رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة البنــك اإلســالمي للتنميــة )“البنــك”(.

 الممارســات العالمية 
ُ

وقــد تولــت إعــداَد السياســات الــواردة فــي هــذا الملخص فــي المقــام األول إدارة
طريــة(؛ 

ُ
طريــة بدعــم مــن الســيد منصــور مختــار، نائــب الرئيــس )البرامــج الق

ُ
التابعــة لمجّمــع البرامــج الق

والســيدة حيــاة ســندي، كبيــرة مستشــاري الرئيــس فــي العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار؛ والســيد 
أمــادو ثيرنــو ديالــو، المديــر العــام باإلنابــة )الممارســات العالميــة(؛ ومديــر إدارة االتصــاالت والعالقــات 
الخارجيــة باإلنابــة، وديــاب كــرار، مديــر مكتــب الرئيــس باإلنابــة. ويضــع ملخــص السياســات هــذا المعاييــر 
ــج  ــة البرنام ــن والي ــة ضم ــالت المصنف ــة التدخ ــا يخــص برمج ــك فيم ــه االســتراتيجي للبن ويرســم التوج
الخماســي للرئيــس والتخطيــط لهــا وتنفيذهــا ودعمهــا وتوفيــر المــوارد لهــا. وقّدمــت شــعبة مراقبــة 
األعمــال التنفيذيــة ومراقبــة األداء، التابعــة لمكتــب الرئيــس، بقيــادة انتظــار حســين، التوجيه والتيســير 

بغيــة إنجــاح عمليــة إعــداد هــذا المنشــور الرئيــس.

ــا  ــي بابكــر، ومحمــد الســيد أحمــد، وســيد حســين قــادري، وديمب الفريــق: عــارف ســليمان، ومــي عل
ــد الرشــيد. ــو، وعب ديال

جهــات التنســيق: يعــرب الفريــق عــن تقديــره لجميــع الكيانــات واإلدارات فــي “مجموعــة البنــك 
ــى مســاهماتها فــي إعــداد هــذا الملخــص، وال ســيما المنســقين: حســام  ــة” عل اإلســالمّي للتنمي
بســباس، ومنصــور نويبــي، وعــز الديــن نصيــري، وبوبكــر التايــب، وعبــد ربــه عبــدوس، وعامــر غنــي ميــر، 
ــز غلومــوف، وشــاكر  ــو ســليم، وعزي ــازان، وشــريف أب ــح ق وســامي فاروقــي، والبشــير ســالم، وفات
جاســات، وزينــل بــن محمــود، ومهــا إبراهيــم الدعيــرم، وحســام األكحــل، وكريــم أيــت شــعبان، وزيشــان 
أســلم، وأحمــد فــاروق دايكــن، وناديــة ماكاباندينــغ، وعــارف العلــم شــودري، وإيســاتو شــام، وأحمــدو 
كيــن، وإبراهيمــا ســوما، وأضــواء ســامي حمــزة مليبــاري، ومحمــد افتخــار أفســر، والطيــب عبــاس فضــل 

اللــه، ودينــا قديــح، وعبــد الرحمــن فركــوس.

تصميم صفحة الغالف والطباعة: عزيزة عبد الله زارع
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الدليل
البرنامج الخماسي لرئيس مجموعة البنك- 6 عوامل أداء

تمثــل خطــة التنميــة العالميــة الناشــئة، ممثلــة باالتفــاق علــى أهــداف التنميــة المســتدامة، فضــال عما 
تــاله مــن اتفاقــات )مثــل الــدورة الحاديــة والعشــرين لمؤتمــر األطــراف فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة 
ــا، وإطــار ســينداي إلدارة مخاطــر الكــوارث، إلــخ.(  اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ، وخطــة عمــل أديــس أباب
تحــوالً فــي مســار الحــوار العالمــي بشــأن التنميــة. ويقتضــي تنفيــذ هــذه الخطــة مــن البنــك اعتمــاد 
قــات التنميــة العالميــة الناشــئة التــي تشــدد علــى النمــو والعلــوم  نمــوذج عمــل مختلــف لتذليــل معوِّ
والتكنولوجيــا واالبتــكار القائــم علــى الســوق والشــراكة العالميــة مــن أجــل التنميــة. ولذلــك ُيحــدث 
الً فــي مشــهد التنميــة العالمية مــن القيــام بتدخالت متفرقــة لتقديم  نمــوذُج عمــل البنــك الجديــُد تحــوُّ
ــاول مواضــع األلــم المحــدودة والفوريــة- إلــى معالجــة األســباب الجذريــة التــي  إســعافات أوليــة- تتن
تعيــق النمــّو المســتدام. وفــي ســبيل التــواؤم مــع نمــوذج العمــل الجديــد، يركــز البنــك علــى العوامــل 
 فــي طريقــة عمــل 

ً
 حاســما

ً
الســتة التاليــة المحركــة لــأداء المؤسســّي، التــي ُيحــدث كل منهــا تغييــرا

البنــك ويضيــف قيمــة إلــى البلــدان األعضــاء:

vii

إقامة الصالت:
حشد الموارد من السوق

األداء:
تطبيق الالمركزية الوظيفية والجغرافية

التعزيز:
اإلدارة لتحقيق نتائج إنمائية

الوعي:
تعزيز قوة حضور “البنك”

الكفاءة:
بناء القدرات التنظيمية

التمويل:
النمو المالي المستدام



iViii

أهداف التنمية المستدامة
، تشــمل 

ً
دة ــدَّ ــة مح ــة المســتدامة و169 غاي  مــن أهــداف التنمي

ً
ــا  عاّم

ً
ــا ــق 17 هدف ــى تحقي ــام 2030” إل تطمــح “خطــة ع

الجوانــب االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة للتنميــة. وهــذه التطلعــات إلــى الكرامــة اإلنســانية و”عــدم تــرك أي شــخص 

ــادئ التنميــة وأهدافهــا مــن منظــور إســالمي )مقاصــد الشــريعة(. خلــف الركــب” متوافقــة تمــام التوافــق مــع مب

:)QR( رموز االستجابة السريعة
 إلــى وثيقــة 

ً
 للوصــول ســريعا

ً
يــرد بجانــب كل سياســة فــي هــذا الملخــص رمــز لالســتجابة الســريعة يمكــن مســحه ضوئيــا

السياســة.

 القضاء على 
الفقر

السالم والعدالة 
والمؤسسات 

القوية

الشراكات لتحقيق 
األهداف

الحياة على 
األرض

الحياة تحت الماء العمل المناخي

االستهالك 
واإلنتاج 
المسؤول

الحد من عدم 
المساواة

المدن 
والمستوطنات 

المستدامة

الصناعة واالبتكار 
والبنى التحتية

العمل الالئق 
والنمو االقتصادي

الطاقة النظيفة 
الميسورة 

التكلفة

المياه النظيفة 
والصرف الصحي

المساواة بين 
الجنسين

جودة التعليم الصحة الجيدة 
والرفاهية

القضاء على 
الجوع

رموز االستجابة 
)QR( السريعة
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المقدمة
زهمــا البرنامــج 

ّ
ترمــي مجموعــة البنــك اإلســالمي للتنميــة )“البنــك”(، فــي إطــار رؤيتهــا واســتراتيجيتها العشــرية اللتيــن عز

ــدان  ــي البل ــة المســتدامة والشــاملة ف ــة واالقتصادي ــة االجتماعي ــز التنمي ــاة بتعزي ــد الحي ــى تجوي ــس، إل الخماســي للرئي

األعضــاء؛ وإحــداث تأثيــر واســع النطــاق. وأســفرت الطرائــق التقليديــة لحــل المشــاكل اإلنمائيــة عــن نتائــج محــدودة. ولئــن 

ــة، فــإن  ــم فــي الحــد مــن الفقــر خــالل الســنوات الخمــس والعشــرين الماضي ــع أنحــاء العال حــرز بعــض التقــّدم فــي جمي
ُ
أ

ــة المســتدامة”  ــدة مــن “أهــداف التنمي ــب عدي  عــن الركــب فــي جوان
ً
ــرا ــزال متخلفــة كثي ــك ال ت ــدان األعضــاء فــي البن البل

العالميــة. وقــد ثبــت أن هــذا التقــدم غيــر كاٍف لتوفيــر حلــول مبتكــرة ومســتدامة. ولــن تــؤدي الطريقــة المعتــادة فــي 

التعامــل مــع التحديــات اإلنمائيــة إلــى النتائــج المتوخــاة. ولقــد باتــت الحاجــة إلــى تحــول نموذجــي للوفــاء بوعدنــا للعالــم- 

ــا األعضــاء علــى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة- جليــة اآلن أكثــر مــن أي وقــت مضــى. ومســاعدة بلدانن

ــز نمــوذج عمــل “البنــك” الجديــد علــى تعزيــز تنافســية البلــدان األعضــاء فــي القطاعــات االســتراتيجية 
ّ
 لذلــك، يرك

ً
واســتجابة

)التــي تتمتــع فيهــا بميــزة نســبية(، وإنشــاء سالســل قيمــة محليــة حيويــة وتنافســية مــن أجــل دمجهــا فــي سالســل 

ــل  ــغ التموي ــات، واالســتعانة بصي ــكار فــي هــذه القطاع ــا واالبت ــوم والتكنولوجي ــة مــن خــالل دمــج العل القيمــة العالمي

اإلســالمي والشــراكة المبتكــرة.

ــه  ــك وإتاحت ــن كل ذل ــن تدوي ــة. وتعّي ــر فعالي ــر وأداًء أكث  أكب
ً

ــاءة  وكف
ً

ــة  مختلف
ً

ــة ــُد طريق ــل الجدي ــوذج العم واســتلزم نم

بكيفيــة شــفافة ومنظمــة. لذلــك ليــس مــن المســتغرب أن تعــّد مجموعــة البنك فــي اآلونة األخيــرة أول ملخص للسياســات 

ــة والتشــغيلية، وسياســتها المتعلقــة  ــة والمالي ــف سياســاتها اإلداري ــّدث مختل ــع وتح ــة، وأن تراج ــة والمحوري القطاعي

بالمــوارد البشــرية، وسياســتها المتعلقــة بتكنولوجيــا المعلومــات حتــى تجســّد علــى نحــو أفضــل الســياق العالمــي 

ــي. والمؤسســي الحال

ويتمثــل الغــرض مــن السياســات الــواردة فــي هــذا الملخــص الــذي أعدتــه فــي المقــام األول إدارة الممارســات العالميــة 

طريــة، فــي وضــع المعاييــر ورســم التوّجــه االســتراتيجي للبنــك بشــأن برمجــة التدخــالت المندرجــة 
ُ

التابعــة لمجّمــع البرامــج الق

ضمــن الواليــة الجديــدة للبرنامــج الخماســي للرئيــس والتخطيــط لهــا وتنفيذهــا ودعمهــا وتوفيــر المــوارد لهــا. وإضافــة إلــى 

ذلــك، توافــق هــذه السياســات واالســتراتيجيات االهتمــام الــذي يوليــه البنــك ألهــداف التنميــة المســتدامة ومجاالتهــا 

للعمــل بالشــراكة مــع المنظمــات المماثلــة والمؤسســات اإلنمائيــة وهيئــات المجتمــع المدنــي ونظرائنا المموليــن. ولتفعيل 

وتحقيــق األهــداف المنشــودة مــن هــذه السياســة، يجــب النظــر فــي مجموعــة مــن اآلثــار التشــغيلية واالســتراتيجيات 

ــع  ــة جمي ــدة المتخصصــة فــي تنمي ــة المتعــددة األطــراف الوحي ــه المؤسســة اإلنمائي ــك، بصفت ــؤدي البن ــات. وي والتوصي

 ويضطلــع بمســؤولية كبيــرة فــي المســاعدة علــى تحقيــق 
ً
 مهّمــا

ً
الــدول األعضــاء فــي منظمــة التعــاون اإلســالمي، دورا

أوجــه التكامــل بيــن بلدانــه األعضــاء.

آلية إعداد السياسات

َعــّد السياســات فــي “البنــك” علــى وفــق “إطــار تدبيــر السياســات” و”التوجيهــات المتعلقــة بإعــداد وتدبيــر السياســات” 
ُ
ت

طريــة”.
ُ

ــع البرامــج الق الصادريــن عــن “مجمَّ

هــا وإقرارهــا 
َ
عــّد ذلــك “إطــار” وتلــك “التوجيهــات” مــن أجــل وضــع معاييــر ومبــادئ تنظــم إعــداَد السياســات ومراجعت

ُ
وقــد أ

وتنفيذهــا ورصدهــا وتقييمهــا وتحديثهــا حتــى تكــون جميــع السياســات متســقة ومتناســقة فــي عمــوم “البنــك”.

ويتمثــل الهــدف مــن المبــادئ التوجيهيــة العامــة المتعلقــة بإعــداد السياســات والتوجيهــات واألطــر فــي الســهر علــى 

اتســاقها مــع مبــادئ الشــريعة اإلســالمية و”اتفاقيــة تأســيس البنــك” و”االســتراتيجية العشــرية للبنــك” والتــواؤم مــع 

ِبعــت فــي إعــداد السياســات 
ُّ
خطــة التنميــة العالميــة )ومنهــا “أهــداف التنميــة المســتدامة”(. وبنــاًء علــى هــذه المبــادئ، ات

ــداد السياســة وصياغتهــا والتشــاور بشــأنها  ــة إع  تشــمل مباشــرة عملي
ً
ــددة ســلفا ــة مح ــة عملي ــة والمحوري القطاعي

وإقرارهــا وإيصالهــا وتنفيذهــا ورصدهــا ومراجعتهــا.
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ــل اعتمادهــا  ــة المعروضــة فــي هــذا الملخــص قب ــة والمحوري وهكــذا، فقــد مــّرت كل سياســة مــن السياســات القطاعي

ــي: ــف عمليــة مراجعــة الجــودة ممــا يل ــات موســعة لمراجعــة الجــودة. وتتأل ، وخضعــت آللي
ً
بالمراحــل المذكــورة آنفــا

ــع 	  ــداد جمي بعــت فــي إع
ّ
ــا لموضــوع السياســة، ات

ً
ــة: وفق ــة المعني ــان الداخلي ــة أو اللج  تجريهــا اللجن

ٌ
ــة مراجع

السياســات إجــراءات لجانهــا الداخليــة الدائمــة ذات الصلــة، منهــا الحصــول علــى تصريــح مــن “لجنــة العمليات” 

و”لجنــة إدارة المهــام التنفيذيــة”، قبــل رفعهــا إلــى مجلــس المديريــن التنفيذييــن العتمادهــا.

 لمشــاورات داخليــة صارمــة واســعة النطــاق فــي 	 
ً
المشــاورات الداخليــة والخارجيــة: خضعــت السياســات أيضــا

عمــوم “مجموعــة البنــك” ومشــاورات مــع الجهــات المعنيــة الخارجيــة فــي مختلــف البلــدان األعضــاء 

والمنظمــات الثنائيــة أو المتعــددة األطــراف.

نطاق السياسات

حــت خــالل الســنوات 
ّ

يقــّدم ملخــص السياســات هــذا نظــرة ثاقبــة علــى عمــق واتســاع نطــاق السياســات التــي أعــدت ونق

 
ً
عــّدت حديثــا

ُ
 لذلــك، يلخــص هــذا المنشــور جميــع السياســات القطاعيــة والمحوريــة التــي أ

ً
القليلــة الماضيــة. ووفقــا

ــب الرئيســة إلطارهــا وآليــات تنفيذهــا وصالتهــا باالســتراتيجية  وأهدافهــا ومعلومــات أساســية عنهــا ونطاقهــا والجوان

ــك. ــر ذل ــة المســتدامة، وغي ــة وصالتهــا بأهــداف التنمي الداخلي

وهــذا المنشــور ملخــص لجميــع السياســات الحاليــة لمجموعــة البنــك المؤلفــة مــن البنــك، والمؤسســة اإلســالمية لتنميــة 

القطــاع الخــاص، والمؤسســة الدوليــة اإلســالمية لتمويــل التجــارة، والمؤسســة اإلســالمية لتأميــن االســتثمار وائتمــان 

الصــادرات، والمعهــد اإلســالمي للبحــوث والتدريــب.

 للسياســات القطاعيــة والمحوريــة 
ً
 وجيــزا

ً
وتقــع هــذه المجموعــة فــي أربعــة أقســام، يقــّدم القســم األول منهــا ملخصــا

الرئيســة، إلــى جانــب رابــط للسياســة الكاملــة )يمكــن الوصــول إليــه عبــر رمــز االســتجابة الســريعة فــي رأس كل سياســة(. 

ويســلط القســم الثانــي الضــوء علــى قائمــة السياســات االئتمانيــة للبنــك. ويعــرض القســم الثالــث قائمــة سياســات البنــك 

 بحســب مجــاالت كل منهــا، وهــي المجــال اإلداري والمالــي، ومجــال المــوارد 
ً

ومبادئــه التوجيهيــة وأطــره األخــرى مصنفــة

ــّدة  ــة السياســات المع ــع، فيعــرض قائم ــا القســم الراب ــات. أم ــال العملي ــات، ومج ــا المعلوم ــال تكنولوجي البشــرية، ومج

ــع  ــث والراب ــأن معظــم السياســات المقّدمــة فــي القســمين الثال ــرار ب ــك. ويجــب اإلق ــة البن ــات مجموع ــد كيان ــى صعي عل

. والتقريــر بأكملــه متــاح علــى اإلنترنــت ويمكــن 
ً
هــي سياســات داخليــة لمجموعــة البنــك وال يمكــن االطــالع عليهــا عمومــا

االطــالع عليــه عبــر رمــز االســتجابة الســريعة المبيــن فــي رأس هــذا القســم أو علــى الغــالف الخلفــي لهــذا المنشــور.
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معلومات أساسية عن السياسة والغرض منها

السياســة المتعلقــة بقطــاع الزراعــة والتنميــة الريفيــة أّول سياســة اعتمدهــا البنــك منــذ إنشــائه. وترمــي هــذه السياســة 
إلــى تشــجيع الزراعــة والتنميــة الريفيــة المســتدامة والقــادرة علــى الصمــود والعادلــة بالتخفيــف مــن حــدة الفقــر، وتعزيــز 
األمــن الغذائــي، وتعزيــز الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وإيجــاد فــرص العمــل فــي المناطــق الريفيــة. وترمــي 
ــدان  ــة فــي البل ــة الريفي ــك فــي الزراعــة والتنمي ــى رســم التوجــه االســتراتيجي ومجــال االهتمــام الســتثمار البن أيضــا إل
ــن كيانــات مجموعــة البنــك مــن دعــم البلــدان األعضــاء لتحقيــق درجــات أعلــى 

ِّ
األعضــاء. وتوضــح السياســة اإلطــار الــذي يمك

مــن األمــن الغذائــي مــن طريــق التنميــة الريفيــة والزراعيــة الفعالــة التــي تنــزع نحــو تعزيــز النمــو االقتصــادي الريفــي وإيجــاد 
جــات صغــار المزارعيــن بتطويــر سالســل القيمــة الزراعيــة، وإيــالء 

َ
فــرص العمــل. وتشــّجع هــذه السياســة علــى تســويق منت

االهتمــام لمشــاركة القطــاع الخــاص. وتوصــي هــذه السياســة باتبــاع طريقــة تنــاول تراعــي التباينــات بيــن البلــدان األعضــاء.

أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة مسار البرنامج الخماسي للرئيس    

إطار السياسة

تقــّر ركائــز السياســة الســت التاليــة بتنــوع األحــوال االجتماعيــة واالقتصاديــة ومراحــل التنميــة والصعوبــات واألولويــات فــي 
البلــدان األعضاء الســبعة والخمســين:

ــى  ــي القــدرة عل ــي تبن ــاخ الت ــة للمن ــك الزراعــة المراعي ــاخ: سيشــجع البن ــة للمن ــى الصمــود ومراعي ــاء زراعــة قــادرة عل • بن
الصمــود وتعــزز اإلنتاجيــة الزراعيــة. وسيســاعد البنــك علــى تحســين قــدرة صغــار المزارعيــن علــى التكيــف مــع المنــاخ بزيــادة 

ــن مــن زيــادة اإلنتاجيــة.
ِّ
فــرص االســتفادة مــن التقنيــات والبنــى التحتيــة والدرايــة التــي تمك

• تحســين الوصــول إلــى األســواق: ســيدعم البنــك البلــدان األعضــاء لتحســين البنــى التحتيــة للســوق ودعــم روابــط قويــة 
بيــن المزارعيــن والمشــترين تيّســر تســويق الزراعــة المعيشــية. وســيدعم البنــك الجهــود الراميــة إلــى الحــّد مــن التفــاوت 

بيــن النســاء والرجــال فــي األدوار اإلنتاجيــة واالجتماعيــة فــي سالســل التوريــد.

ــي  ــال ف ــا متكام ــد نهج ــي تعتم ــج الت ــك المشــاريع والبرام ــة: ســيدعم البن ــج شــاملة ومســتدامة ومتكامل
ُ

ــز نه • تعزي
التنميــة الزراعيــة والريفيــة بتحســين الوصــول إلــى الخدمــات األساســية والبنــى التحتيــة والفــرص االقتصاديــة. وســيضمن 
ــن مــن تحقيــق نتائــج وتأثيــرات أكبــر فــي البلــدان األعضــاء بإتاحــة فــرص 

ِّ
البنــك تنســيق التدخــالت اإلنمائيــة إلحــداث تــآزر يمك

فــي قطاعــات وتخصصــات متعــددة.

ــد 
ِّ
• تعزيــز فــرص الحصــول علــى التمويــل األصغــر اإلســالمي: يرمــي البنــك إلــى تحســين االســتثمار فــي الزراعــة الــذي يول

 للمجتمعــات الريفيــة، وترســيخ الوســاطة الماليــة اإلســالمية فــي المناطــق الريفيــة. وسيشــجع البنــك 
ً
 مســتداما

ً
نمــوا

ــل األصغــر اإلســالمي تســّد احتياجــات صغــار المزارعيــن والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة  ــر منتجــاٍت للتموي علــى تطوي
العاملــة فــي مجــال التنميــة الريفيــة.

الزراعة والتنمية الريفية

الوعي األداء إقامة الصالت
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شعبة البنى التحتية الزراعية إدارة البنى التحتية االقتصادية 
واالجتماعية

طرية
ُ

مجّمع البرامج الق

ها لضمان 
ّ
• تعزيز مشاركة القطاع الخاص: سيدعم البنك مشاركة القطاع الخاص ومساهماته خالل دورة المشروع كل

تأثيرات مستدامة. وسيدعم البنك البلدان األعضاء في اجتذاب االستثمارات األجنبية لتحقيق نمو واسع النطاق وزيادة 
عدد الوظائف األعلى جودة في المناطق الريفية. وسيدعم البنك تنمية القطاع الزراعي التجاري وسيشجع القطاع 

الخاص على تطوير سالسل القيمة وحشد التمويل.

• بناء القدرات البشرية والمؤسسية: يدرك البنك أهمية إنماء القدرات لنجاح تمويله اإلنمائي. ويعّد بناء القدرات جزًءا ال 
يتجزأ من تطور البنك من ممّول في المقام األول إلى مزود للمعرفة ووسيط نزيه في توفير الحلول اإلنمائية للبلدان 

األعضاء فيه.

وستسترشد هذه السياسة بالمبادئ التالية:

- التآزر والتكامل؛

- نهج سالسل القيمة ومشاركة القطاع الخاص؛

- االبتكار والعلوم والتكنولوجيا؛

- التمايز اإلقليمي.

تنفيذ السياسة

ر استراتيجية التنفيذ الخماسية، وإن لم تكن إجبارية، إرشادات حول كيفية تنفيذ هذه السياسة. وتقوم هذه 
ّ

توف
االستراتيجية، بصفتها أداة تشغيلية، على األهداف. وسيسترشد فيها بجملة أمور، منها مستوى بلوغ البلدان 

األعضاء أهداف التنمية المستدامة من أجل دعم النمو االقتصادي في المناطق الريفية. ونظًرا ألهمية هذا القطاع في 
التخفيف من وطأة الفقر وتحقيق النمو االقتصادي في غالبية البلدان األعضاء في البنك، سيبذل البنك جهوًدا لتعبئة 

الموارد الالّزمة لتنفيذ هذه السياسة، ومنها إطالق الصناديق القائمة على السلع األساسية )ممّولة من خارج الميزانية 
العمومية لزيادة حجم الموارد المتاح للبلدان األعضاء(، وحشد ممولين إنمائيين آخرين، وإشراك كيانات أخرى من البنك 
)مثل المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، وصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية، والمؤسسة اإلسالمية 

لتنمية القطاع الخاص( في تنفيذ المشاريع.

السياسات ذات الصلة

تتسق هذه السياسة مع ما يلي: تسخير األسواق للتنمية )صناعة األعمال الزراعية(؛ والسياسة المتعلقة بتغير 
المناخ؛ والسياسة المتعلقة بتبادل المعارف والخبرات؛ والسياسة المتعلقة بتمكين المرأة؛ واستراتيجية تنمية الشباب؛ 

وسياسة التعامل مع المجتمع المدنّي.

تاريخ اعتماد مجلس المديرين التنفيذيين لهذه السياسة:

االجتماع الثامن والعشرون بعد المائة الثالثة )328( ]11 ديسمبر 2018[

جهة التنسيق
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التعامل مع المجتمع المدني

معلومات أساسية عن السياسة والغرض منها

تواجــه البلــدان األعضــاء فــي البنــك مشــاكل اجتماعيــة واقتصاديــة عــّدة، منهــا الفقر والهشاشــة والنــزاع العنيــف والكوارث 
ــادة أعــداد  ــع اإلنســان والكــوارث الطبيعيــة. وقــد نجمــت عــن هــذه المشــاكل أزمــات إنســانية أدت إلــى زي التــي مــن صن
النازحيــن والالجئيــن. وعلــى الرغــم مــن النمــو االقتصــادي الكبيــر فــي البلــدان األعضــاء، زادت الفــوارق فــي الدخــل والبطالــة. 
ويســتلزم التصــدي لهــذه المشــاكل جهــودا موحــدة ومنســقة مــن جميــع الجهــات الفاعلــة فــي مجــال التنميــة، ومنهــا 
الحكومــات، والمجتمــع المدنــي، والجهــات المانحــة، إلــخ. وقــد تغيــر الكثيــر فــي مجــال التنميــة الدوليــة منــذ إنشــاء برنامــج 
المنظمــات غيــر الحكوميــة ســنة 1997. فقبــل التســعينيات مــن القــرن الماضــي، لــم تكــن تجــري ســوى مناقشــة قليلــة 
بشــأن المجتمــع المدنــي، ولــم تكــن الجهــات المانحــة الدوليــة والبلــدان الشــريكة لهــا بحاجــة إلــى التفكيــر فــي التعامــل 
ــك الحيــن. فــزادت  ــذ ذل ــّي تعاظــم من ــّي فــي عملياتهــا وفــي التخطيــط. غيــر أن دور المجتمــع المدن مــع المجتمــع المدن
المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية التــي وجهتهــا لجنــة المســاعدة اإلنمائيــة التابعــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان 
االقتصــادي مــن طريــق منظمــات المجتمــع المدنــي مــن 4,8 مليــار دوالر أمريكــي ســنة 1997 إلــى أكثــر مــن 19 مليــار دوالر 
أمريكــي ســنة 2016. وكانــت البنــى التحتيــة والخدمــات االجتماعيــة قطاعــي التدخــل الرئيســين للمســاعدة اإلنمائيــة 
ــي. وأضحــت المســاعدة اإلنســانية، أو االســتجابة  ــق منظمــات المجتمــع المدن مــت مــن طري ــي قدِّ ــة الت الرســمية الثنائي

لحــاالت الطــوارئ، ثانــي أهــم مجــال توجــه لــه المســاعدات مــن طريــق منظمــات المجتمــع المدنــي.

وقــد طــرأت تغيــرات مهمــة كثيــرة علــى المســتوى األعلــى فــي برمجــة سياســات التنميــة المســتدامة وصنعهــا منــذ 
ــي  ــدان الت ــداد البل ــد أع ــة تزاي ــوارئ، نتيج ــاالت الط ــانية وح ــة اإلنس ــل اإلغاث ــادة تموي ــرات زي ــك التغي ــن تل ــنة 1997. وم س
ــى المســاعدة اإلنســانية والقــدرة  ــز عل ــادة التركي  زي

ً
ــرات أيضــا ــات. وتشــمل التغّي ــاالت الهشاشــة والنزاع ــي مــن ح تعان

علــى الصمــود والتنميــة االجتماعيــة. وتســتند هــذه السياســة إلــى دراســة فنيــة للسياســات وإلــى توصيــات أثمرتهــا 
مجموعــة واســعة مــن المشــاورات الداخليــة والخارجيــة مــع البلــدان األعضــاء والشــركاء اإلنمائييــن ومنظمــات المجتمــع 
، وهــي وتعتــرف هــذه السياســة بمختلــف أنواع 

ً
 فــي ســياق الظــروف المبينــة آنفــا

ً
المدنــي. وتوضــع هــذه السياســة أيضــا

قــّر بمختلــف احتياجــات ومســارات ومراحــل التنميــة فــي بلــدان “البنــك” الســبعة والخمســين 
ُ
منظمــات المجتمــع المدنــّي، وت

.)57(

ويتمثل الغرض من هذه السياسة في رسم التوجه االستراتيجي للبنك لمشاركة منظمات المجتمع المدني بكيفية 
منهجية. أما األهداف المنشودة من هذه السياسة، فهي: )1( استحداث إطار للحوار والتشاور والشراكة مع منظمات 

المجتمع المدنّي من أجل تعزيز تبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات؛ )2( تحسين المساعدة المباشرة للسكان 
المحليين في البلدان األعضاء وللجاليات اإلسالمية في البلدان غير األعضاء من طريق منظمات المجتمع المدني.

أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة مسار البرنامج الخماسي للرئيس    

التعزيز
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شعبة التنمية البشرية إدارة القدرة على الصمود 
والتنمية االجتماعية

مجّمع البرامج القطرية

إطار السياسة

تسترشــد “سياســة التعامــل مــع المجتمــع المدنــّي” هــذه بأهداف التنمية المســتدامة، وباالســتراتيجية العشــرية للبنك، 
ــه  ــك وأولويات  التنظيمــّي الالّمركــزّي للبن

َ
 فــي الحســبان الهيــكل

ُ
وبالبرنامــج الخماســي للرئيــس. وتأخــذ هــذه السياســة

. وتســتفيد مــن الخبــرات والممارســات الفضلــى والــدروس المســتفادة فــي البنــك اإلســالمّي للتنميــة وفــي 
َ

اإلســتراتيجية
ــر 

ّ
غيــره مــن البنــوك اإلنمائيــة المتعــددة األطــراف علــى نطــاق أوســع فيمــا يخــص التعامــل مــع المجتمــع المدنــّي. وتوف

هــذه السياســة إرشــادات عامــة للبنــك للتواصــل بمزيــد مــن الفعاليــة مــع المجتمــع المدنــي. وتنــّص علــى الطريقــة التــي 
ــات اإلســالمية فــي  ــدان األعضــاء، وفــي أوســاط الجالي ــّي فــي البل ــك” التعامــل مــع المجتمــع المدن م بهــا “البن ســيعمِّ

البلــدان غيــر األعضــاء، وفــي المراكــز اإلقليميــة، وفــي المقــّر. وتقــوم هــذه السياســة علــى الركائــز األربــع التاليــة:

- الركيزة األولى: إدماج منظور منظمات المجتمع المدني؛

- الركيزة الثانية: التعامل مع منظمات المجتمع المدني بصفتها شريكة؛

- الركيزة الثالثة: بناء القدرات؛

- الركيزة الرابعة: تنويع مصادر التمويل.

طــرّي، واالبتــكار، والشــراكة، واالنتقائيــة، والتضامــن، 
ُ

 خمســة مبــادئ توجيهيــة، هــي: التأييــد الق
ً
ولهــذه السياســة أيضــا

والشمول.

تنفيذ السياسة

ــه وخطــط  ــات التنفيــذ وأطــره وأدوات ــق االســتراتيجية التشــغيلية التــي ســتوفر آلي ذ هــذه السياســة مــن طري
ّ

ســتنف
ــك بالتعامــل  ــزام البن ــارات لحشــد المــوارد دعمــا اللت العمــل الخماســية. وســتعتمد هــذه السياســة مجموعــة مــن الخي
مــع المجتمــع المدنــي وتمويــل أنشــطته بحســب االقتضــاء. وتشــمل هــذه الخيــارات أدوات التمويــل القائمــة والمقترحــة 

الخاصــة بالبنــك وآليــات التمويــل المبتكــرة وغيــر التقليديــة.

السياسات ذات الصلة

ترتبــط هــذه السياســة بسياســات البنــك القطاعيــة والمحوريــة، وهــي: السياســة المتعلقــة بالزراعــة، والسياســة 
المتعلقــة بالتعليــم، والسياســة المتعلقــة بالطاقــة، والسياســة المتعلقــة بالصحــة، والسياســة المتعلقــة بالنقــل، 
والسياســة المتعلقــة بتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، والسياســة المتعلقــة بتمكيــن المــرأة، واســتراتيجية تنميــة 
ــاخ، وسياســة  ــر المن ــة بتغي ــود، والسياســة المتعلق ــى الصم ــدرة عل ــة بالهشاشــة والق الشــباب، والسياســة المتعلق

ــي. التعامــل مــع المجتمــع المدن

تاريخ اعتماد مجلس المديرين التنفيذيين لهذه السياسة:

االجتماع التاسع والعشرون بعد المائة الثالثة )329( ]24 فبراير 2019[

جهة التنسيق
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ر المناخ
ّ
تغي

معلومات أساسية عن السياسة والغرض منها

ال يزال تغير المناخ يطرح تهديدات كبيرة للتنمية االقتصادية واالجتماعية على الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني 
والمحلي. ولذلك بات من الضروري وضع وتنفيذ استراتيجيات متماسكة لتقليل آثار تغير المناخ في الحاضر والمستقبل، 

وتحقيق األهداف اإلنمائية في الوقت ذاته.
ويتمثل الغرض من “سياسة البنك المتعلقة بتغير المناخ” في مساعدة البلدان األعضاء على تنفيذ اإلجراءات المناخية 
التي من شأنها تعزيز التنمية المستدامة والقادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ على النحو المنصوص عليه 
في أهداف التنمية المستدامة، واتفاق باريس، وأولويات التنمية الوطنية للبلدان األعضاء. ويعمل البنك بنشاط على 

استكشاف الفرص التي يتيحها تغير المناخ لتعزيز القدرة على الصمود واالستثمارات المقاومة لتغير المناخ في البلدان 
األعضاء.

أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة مسار البرنامج الخماسي للرئيس    

إطار السياسة

 مختلفة من التحديات. ولذلك ال بّد من 
ً
النطاق: تدرك هذه السياسة أن البلدان األعضاء في البنك متنوعة وتواجه صنوفا

سلوك نهج موّجه نحو البلدان لضمان تحقيق األهداف المحددة في هذه السياسة. ونطاق هذه السياسة مشمول 
في ركائز السياسة المتعلقة بتغير المناخ، وهي:

• إدماج األنشطة المتصلة بالمناخ في عمليات البنك؛
• تعزيز قدرة البلدان األعضاء على الصمود في مواجهة تغير المناخ؛

• دعم االنتقال إلى االقتصاد األخضر في البلدان األعضاء؛
• تسخير الموارد لتنفيذ األنشطة المتعلقة بالمناخ.

العوامل المساِعدة: تتمثل أهّم العوامل المساِعدة لتحقيق أهداف السياسة المتعلقة بتغير المناخ فيما يلي: )1( حوار 
طري استباقي بخصوص المشاريع المستدامة والمراعية للمناخ؛ )2( ترتيب أولويات االستثمارات غير المضرة بالبيئة 

ُ
ق

والقادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ؛ )3( قائمة مستدامة ومتزايدة من فرص التمويل ذات الصلة بالمناخ؛ )4( 
زيادة تخصيص الموارد )ومنها الموارد البشرية والمالية( لتنفيذ األنشطة ذات الصلة بالمناخ في البنك؛ )5( استمرار القدرة 
على حشد موارد إضافية والوصول إلى مصادر تمويل ميسرة )ومنها تمويل المناخ(؛ )6( تزايد إقبال البلدان األعضاء على 

هذه الخدمات.

 مع الرسالة األساسية 
ً
المبادئ التوجيهية: لتحقيق أهداف هذه السياسة المتعلقة بتغير المناخ ومواءمتها تماما

 لثمانية “مبادئ توجيهية” هي: )1( تولي البلدان األعضاء قيادة هذه 
ً
للبنك، يجب تنفيذ ركائز هذه السياسة وفقا

السياسة واالنخراط فيها؛ )2( ( االنتقائية؛ )3( القدرة على الصمود؛ )4( روح المبادرة؛ )5( بناء القدرات وتبادل المعارف؛ )6( 
حفز رأس المال من القطاع الخاص والمستثمرين المؤسسيين؛ )7( الشراكة في مجال إجراءات مكافحة آثار تغير المناخ؛ 

)8( مراعاة إجراءات مكافحة آثار تغّير المناخ.

األداء التعزيز
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تنفيذ السياسة

يجري تنفيذ السياسة المتعلقة بتغير المناخ، كما هو مبين في إطار تنفيذ السياسة، الذي أقرته “لجنة إدارة المهام 
التنفيذية”. وقد ُصّمم إطار تنفيذ هذه السياسة لتنفيذها في جميع عمليات البنك، مع إيالء اهتمام خاص لدمج تغير 

المناخ في استثمارات البنك، وبناء الوعي والقدرة على فهم المخاطر والفرص المناخية وتناولها بين الجهات المعنية 
 منها على “دمج” العوامل المناخية في أنشطتها. 

ٌّ
والوظائف الرئيسة الداخلية والخارجية، التي يمكن أن يساعد كل

 قام البنك بتقييمها وتجهيزها. وبالمثل، أصدر البنك أول صكوك 
ً
وفي سنة 2019، دمج تغير المناخ في 33 مشروعا

خضراء وحشد مليار يورو عمالً بسياسته المتعلقة بتغير المناخ. ولكي يبرهن البنك على التزامه بزيادة أنشطته المناخية 
في البلدان األعضاء، حّدد هدفه األول المتعلق بتمويل المناخ في نسبة %35 من إجمالي التزاماته التمويلية قبل سنة 

2025. وسيساعد هذا الهدف على إعادة تأكيد التزام البنك تجاه رؤية البلدان األعضاء الطويلة األمد لتحقيق تنمية 
منخفضة الكربون وقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ.

 إلى ذلك، سيسعى البنك، في إطار الركيزة الرابعة من ركائز السياسة المتعلقة بتغير المناخ، إلى إنشاء وإدارة 
ً

وإضافة
آليٍة مخّصصٍة لتغير المناخ في إطار النهج االستراتيجي للبنك المتعلق بحشد تمويل المناخ لبلدانه األعضاء ودمج هذه 

األموال في عملياته المناخية المتسقة مع سياسة البنك المتعلقة بتغير المناخ واستراتيجيته العشرية والبرنامج 
الخماسي للرئيس.

السياسات ذات الصلة

 إلى 
ً
سيكون للسياسة المتعلقة بتغير المناخ أثر في العديد من سياسات البنك واستراتيجياته. ويعزى ذلك جزئيا

الطبيعة الشاملة لتغير المناخ وتأثيراته في مختلف القطاعات والبلدان وعمليات البنك. فمن المتوقع، مثالً، أن تؤثر هذه 
السياسة في السياسات القطاعية )ومنها السياسات المتعلقة بالطاقة، والنقل، والزراعة، والمياه والصرف الصحي، 

طرية ومخاطر المشاريع، والسياسات 
ُ

والصحة، والتعليم(، واستراتيجيات الشراكة القطرية، وتقييمات المخاطر الق
المحورية والناظمة مثل: )1( العلوم التكنولوجيا واالبتكار؛ )2( الحد من الفقر؛ )3( تطوير الشراكات؛ )4( إعادة تعبئة 

المصادر؛ )5( تمكين المرأة والشباب؛ )6( تطوير القدرات؛ )7( سياسة التعاون والتكامل اإلقليمي.

تاريخ اعتماد مجلس المديرين التنفيذيين لهذه السياسة:

االجتماع التاسع والعشرون بعد المائة الثالثة )329( ]فبراير 2019[

جهة التنسيق
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شعبة تغير المناخ إدارة القدرة على الصمود 
والتنمية االجتماعية طرية

ُ
مجّمع البرامج الق
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إدارة مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود

معلومات أساسية عن السياسة والغرض منها

تطرح الكوارث الطبيعية مشاكل إنمائية عالمية كبرى تؤثر في حياة ماليين األشخاص في العالم. ويشير تقرير 
التقييم العالمي عن الحد من مخاطر الكوارث سنة 2019 إلى أن عدد الكوارث الطبيعية التي تسببها الزالزل واالنهيارات 

األرضية والفيضانات وموجات الحرارة والمخاطر المناخية في ارتفاع مستمر.
ر أن يبلغ متوسط الخسائر السنوية الناجمة عن الكوارث في البيئة المبنية في بلدان “البنك” مستقَبالً نحو 24,6  ويقدَّ

ضيفت الخسائر المتوقعة المرتبطة بمخاطر الجفاف 
ُ
مليار دوالر أمريكّي، أي ما يقارب %8 من المجموع العالمّي. وإذا أ

الزراعي على نطاق واسع، فقد يصل المتوسط   اإلجمالي لمخاطر الكوارث السنوية في البلدان األعضاء إلى 70 مليار 
دوالر أمريكي. ويتجلى هذا الخطر في زيادة مستويات الخسائر واألضرار التي لحقت بالمرافق التعليمية والصحية، 

والطرق، والمياه، والصرف الصحي، والبنى التحتية للطاقة، والمباني العامة، والزراعة، والماشية، والتي تؤثر بدورها في 
سبل العيش وفي قدرة الحكومات على توفير الخدمات األساسية وضمان شروط الصحة والتعليم واالزدهار على األمد 

البعيد.
 للبلدان األعضاء المنخفضة الدخل والمتضررة من النزاعات والهشاشة، مما يقلل من 

ً
ل مخاطر الكوارث تهديدا

ّ
وتشك

 لتحقيق “أهداف التنمية المستدامة”. وتمثل خسائر 
ً
 مباشرا

ً
إمكانات نمّو ناتجها المحلّي اإلجمالّي، ويمثل عائقا

المستقبلية الناجمة عن الكوارث نسبة كبيرة من موازنات اإلنفاق االجتماعي )الصحة والتعليم والحماية االجتماعية( أو 
موازنات االستثمار في رأس المال )البنى التحتية( في العديد من البلدان األعضاء. وستواجه الحكومات في هذه البلدان 
صعوبة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للقطاع االجتماعي، مثل األهداف 1 و3 و4 أو األهداف ذات الصلة بالبنى 
التحتية، مثل األهداف 6 و7 و8 و9 و11. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يمثل ارتفاع مستويات التعرض والقابلية للجفاف 

 لتحقيق الهدف 2. 
ً
الزراعي عائقا

والغرض من هذه السياسة هو وضع المعايير ورسم التوجه االستراتيجي للبنك لدعم بلدانه األعضاء في إدارة المخاطر 
والصدمات الناجمة عن الكوارث الطبيعية، والمساهمة في تنميتها االقتصادية المستدامة.

أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة مسار البرنامج الخماسي للرئيس    

إطار السياسة

تسترشد هذه السياسة باالستراتيجية العشرية للبنك وبالبرنامج الخماسي للرئيس؛ وتتسق مع الهيكل التنظيمي 
 في درء المخاطر 

ً
الالّمركزّي، ومع األولويات االستراتيجية، ومع نموذج العمل الجديد للبنك. وستساهم السياسة أيضا

عن التدخالت الجديدة لتطوير سلسلة القيمة العالمية للبنك. وتتسق هذه السياسة تمام االتساق مع إطار سينداي 
للحد من مخاطر الكوارث، وستساهم في تحقيق الهدف واألغراض والغايات العالمية السبع المرتبطة به، وفي بلوغ 
األهداف المتعلقة بمخاطر الكوارث في إطار أهداف التنمية المستدامة في البلدان األعضاء السبعة والخمسين )57(. 
 به للتدخل، يركز على مهمتي إدارة الكوارث وبناء القدرة على الصمود. وتقوم هذه السياسة 

ً
 خاّصا

ً
وُيعّد البنك إطارا

على الركائز الرئيسة التالية:

•الركيزة األولى: إدارة مخاطر الكوارث واالستجابة لها؛
•الركيزة الثانية: دعم التخطيط للتعافي من الكوارث؛

•الركيزة الثالثة: االستثمار في البنى التحتية القادرة على الصمود والمعلومات المتعلقة بمخاطر الكوارث؛
•الركيزة الرابعة: تمويل إدارة مخاطر الكوارث.

التعزيز
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أما المبادئ التوجيهية لهذه السياسة، فهي: شمول النهج للبنك كله، واالبتكار، واالستناد إلى األدلة، والشراكة، 
وبناء القدرات، والشمول، والتضامن، والتعاون الثالثّي.

تنفيذ السياسة

ذ هذه السياسة من طريق استراتيجية تشغيلية وخطة عمل خماسية وإطار وأدوات ونماذج للتنمية القائمة 
ّ

ستنف
 للبلدان 

ً
 خطة موارد لتطوير أدوات تمويل مبتكرة لتعبئة الموارد دعما

ً
على النتائج. وستوفر االستراتيجية التشغيلية أيضا

األعضاء لالستجابة بفعالية للمخاطر والصدمات التي تسببها الكوارث الطبيعية.
 إلى خبرته في التمويل اإلسالمي، إلى استحداث منتجات تكافل جديدة ومبتكرة 

ً
كذلك، سيسعى البنك، مستندا

ل 
ِّ
لتمويل مخاطر الكوارث موافقة للشريعة. وسيضع استراتيجية تشغيلية تشتمل على خطة لحشد الموارد تحل

د مصادر التمويل المختلفة )كالجهات المانحة التقليدية وغير التقليدية والصناديق الدولية(. وتحدِّ

السياسات ذات الصلة

ترتبط هذه السياسة بالسياسات القطاعية والمحورية للبنك وهي: الزراعة، والتعليم، والطاقة، والصحة، والنقل، 
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتمكين المرأة، واستراتيجية تنمية الشباب، وسياسة الهشاشة والقدرة على 

الصمود؛ وتغير المناخ، والتعامل مع المجتمع المدنّي.

تاريخ اعتماد مجلس المديرين التنفيذيين لهذه السياسة:

االجتماع الثالث والثالثون بعد المائة الثالثة )333( ]15 ديسمبر 2019[

جهة التنسيق

12

شعبة التنمية البشرية إدارة القدرة على الصمود 
والتنمية االجتماعية طرية

ُ
مجّمع البرامج الق
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قطاع التعليم
معلومات أساسية عن السياسة والغرض منها

، مع ما تحقق من مكاسب 
ً
التعليم عامل أساسي من عوامل التنمية البشرية. وال يزال الكثير من المشاكل مطروحا

كبيرة على مر السنين في بلوغ غايات “األهداف اإلنمائية لأللفية”، المتمثلة في زيادة االلتحاق بالمدارس، وخفض عدد 
األطفال غير الملتحقين بالمدارس، وتقليص الفوارق بين الجنسين. وتشير االتجاهات الحالية إلى أن العالم ال يسير في 
الطريق الصحيح نحو الهدف 4 من “أهداف التنمية المستدامة”. إذ يواجه عقبات كأداء تتمثل في عدم كفاية التمويل، 

وزيادة استخدام الذكاء االصطناعي الذي يعّرض الوظائف الحالية للخطر في جميع أنحاء العالم، واالفتقار إلى الدافع 
لين، وفقر بيئات 

َّ
سين المؤه ي إلى نقص المدرِّ السياسّي لتنفيذ اإلصالحات، وسوء اإلدارة والتخطيط، وهو ما يؤدِّ

 قضايا جديدة تتمحور حول أداء النظم 
ً
التعلم، وعدم كفاية حصائل التعلم، وتقادم المناهج الدراسية، إلخ. وهناك أيضا

التعليمية وعدم تأهب المتعلمين للتعامل مع عالم سريع التغّير.
ويقوم موضوع “التعلم من أجل التنمية البشرية” على فكرة مؤّداها أن االهتمام ال ينصّب في التعليم على التمدرس 

 من هذه السياسة لتنّوع مستويات تحقيق 
ً
م، وأن التعلم يكون من المهد إلى اللحد. وإدراكا

ّ
بل على جودة التعل

 باالنتقائية والمرونة، في جميع 
ً
 متكامالً مقرونا

ً
أهداف التنمية المستدامة فيما بين البلدان األعضاء، فإنها تسلك نهجا

 من التعليم االبتدائي حتى التعليم العالي، ويشمل ذلك تطوير القدرات، مع التركيز على تعزيز التعليم 
ً
المراحل، بدءا

 شامالً.
ً
األساسي والتعليم ما بعد األساسي من أجل التصدي للمشاكل التي تواجه هذا القطاع تصّديا

أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة مسار البرنامج الخماسي للرئيس    

إطار السياسة

 غير تقديرّي للمبادئ والنوايا التي تنظم جميع االستثمارات والعمليات المتعلقة 
ً
ر هذه السياسة إطارا

ّ
النطاق: توف

بالتعليم التي يضطلع بها البنك والمنظمات الشريكة له في البلدان األعضاء. وهي الدليل الرئيس الذي ُيهتدى به 
لتحقيق أهداف البنك وغاياته، واتخاذ قرارات استثمارية واعية ومتسقة في مجال التعليم والتنمية البشرية. ويقوم 

إطار هذه السياسة على ثالث ركائز:

ز تدخالت في مجال رعاية الطفولة المبكرة ونموها، والتعليم االبتدائي ومحو 
ّ
يشمل توفير التعليم األساسي المعز

األمية، والتعليم غير الرسمي. وسينصب االهتمام في التدخالت في المستويين االبتدائي والثانوي على األطفال غير 
 على تعزيز 

ً
الملتحقين بالمدارس، ودمج نظام التعليم اإلسالمي الموازي مع النظام الرسمي. وسينصبُّ االهتماُم أيضا

الً.  تحوُّ
ُ

الت تأثيٌر ُيحِدث
ُّ
م التعليمية لضمان أن يكون للتدخ

ُ
ظ

ُّ
الن

ويشمل توفير التعليم ما بعد األساسي دعم التعليم الثانوي العالي والتعليم والتدريب الفنّي والمهنّي، والتعليم 
ما بعد الثانوّي أو العالي. وسيدعم انتقال المتعلمين من التعليم األساسي بمسارات متعّددة مؤدية إلى النجاح في 

المساعي األكاديمية وتنمية المهارات في العالم الرقمي لتعزيز قابلية الخريجين للتشغيل والعمل المأجور.
وستستلزم أنشطة المناصرة والخدمات االستشارية الدعوة إلى الشمول واإلنصاف بإصالح النظم وإجراء تدخالت 

ز البنك تعامله مع الشركاء ومع الجهات المعنية في النظام العالمّي للمعونة وفي الخطاب المتعلق 
ّ
هادفة. وسيعز

بالتعليم.

األداء التعزيز
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شعبة البنى التحتية 
االجتماعية

إدارة البنى التحتية االقتصادية 
واالجتماعية

طرية
ُ

مجّمع البرامج الق

• العوامل المساِعدة: العوامل المساِعدة الستة الشاملة لهذه السياسة هي: تعزيز النظم، والشمول، والتمويل 
المبتكر، والشراكات، وتطوير القدرات، وتكامل التكنولوجيا.

• المبادئ التوجيهية: ستسترشد هذه السياسة بالتعاليم اإلسالمية التي مؤداها أن طلب العلم فريضة على كل 
( حق العيش واالزدهار لبلوغ أقصى إمكاناتهم. أما المبادئ 

ً
 وإناثا

ً
مسلم ومسلمة، ووجوب منح جميع األطفال )ذكورا

التوجيهية، فهي: وضع أساس للتنمية البشرية؛ وتعزيز التنمية البشرية؛ وتطوير الشراكات ذات القيمة المضافة؛ 
وتحسين تمويل التعليم؛ واعتماد نهج مشترك في “مجموعة البنك”.

تنفيذ السياسة

 من البنك بالحاجة إلى االنتقائية والمرونة في خياراته 
ً
يجري إعداد استراتيجية لقطاع التعليم وإطار لتنفيذها وعيا

ط الضوء على ثالثة مستويات من 
ّ
واءم مع خيارات االستثمار في هذه السياسة التي تسل

ُ
االستثمارية. وست

االستثمارات هي: االستثمارات الضرورية لبناء أساسيات التنمية البشرية؛ واالستثمارات الحاجية لدعم تعزيز التنمية 
البشرية؛ واالستثمارات التحسينية التي تنطوي على المناصرة والخدمات االستشارية. وسيّبين في االستراتيجية حجم 

الموارد الالّزمة وآليات حشدها.

السياسات ذات الصلة

ترتكز هذه السياسة على االستراتيجية العشرية للبنك وأهداف البرنامج الخماسي للرئيس المتمثلة في تعميم 
 مع 

ً
م المستمّر الالّزم للحد من الفقر وتقاسم ثمار النمّو االقتصادّي. وتتوافق أيضا

ُّ
تعليم جّيد ومناسب يكفل التعل

تطلعات “أهداف التنمية المستدامة”، وتتسق تمام االتساق مع األولوية التي يحظى بها التعليم في “خطة عمل 
منظمة التعاون اإلسالمي 2025”.

وتوافق هذه السياسة السياسات التشغيلية لمجموعة البنك والوثائق الشاملة المتعلقة باالستراتيجية 
والسياسات، والسيما في مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، وتمكين المرأة والشباب، وتغير المناخ.

تاريخ اعتماد مجلس المديرين التنفيذيين لهذه السياسة:

االجتماع الثامن والعشرون بعد المائة الثالثة )328( ]3 ديسمبر 2018[

جهة التنسيق
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قطاع الطاقة

معلومات أساسية عن السياسة والغرض منها

تتوزع بلدان البنك في أربع قارات، وتواجه مشاكل متنوعة في مجاالت المناخ والبيئة والطاقة. وهي تتمتع بإمكانات 
عالية في مجال الطاقة المائية والطاقة الشمسية، ولكن االستفادة منها ال تزال ضعيفة حتى اآلن.

وتواجه بعض البلدان األعضاء في البنك ندرة في الطاقة، في حين تعاني بلدان أخرى من هدر في استخدام الطاقة. وبين 
جميع البلدان األعضاء تباين واضح في فرص الحصول على خدمات الطاقة الحديثة. وتحدد السياسة المتعلقة بقطاع 

 ألحكام “اتفاقية 
ً
الطاقة االتجاهات العامة لتوجيه عمليات الطاقة المستقبلية للبنك في البلدان األعضاء، وذلك طبقا

 إلى البرنامج الخماسي للرئيس.
ً
تأسيس البنك” واستراتيجيته العشرية وخطة تطويره استنادا

 والمتعلقة بالحصول على الطاقة، وزيادة حصة الطاقة المتجددة من مزيج 
ً
وتتناول السياسة القضايا المشار إليها آنفا

الطاقة بالنظر إلى اإلمكانات العالية للطاقة المتجددة في البلدان األعضاء وتدبير استهالك الطاقة.

أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة مسار البرنامج الخماسي للرئيس    

إطار السياسة

ستواصل هذه السياسة عملية التحول في محفظة قطاع الطاقة بالبنك لمواءمتها مع الهدف العام المتمثل في 
الحد من الفقر. وستنبني على مواطن القوة المعترف بها في البنك في ممارسة الطاقة، والسيما في مجاالت توليد 

 
ً
الطاقة التقليدية وشبكات نقل وتوزيع الطاقة. وستبذل كل الجهود الستخدام أنظف خيارات التكنولوجيا المتاحة تجاريا
. وفي الوقت نفسه، ستكون تدخالت البنك 

ً
وأكثرها كفاءة لزيادة األداء الفني وتحسين استخدام مصادر الطاقة عموما

أكثر انتقائية لتحقيق التوازن في تخصيص الموارد بين ركائز السياسة. ويتضمن إطار السياسة أربع ركائز رئيسة هي:

• زيادة فرص الحصول على خدمات الطاقة الحديثة: سيعزز البنك دعمه لفرص الحصول على الكهرباء بالمواظبة على 
ع أو 

ّ
ن “الوصول” إلى مشاريع الطاقة التقليدية؛ وإعداد نماذج عمل جديدة لتوفير الطاقة بالتوليد الموز إضافة مكوِّ

 للشكل الحديث لخدمات الطاقة لسّد االحتياجات 
ً
الشبكات الالَّمركزية أو الحلول المراعية للمستهِلك؛ والترويج تدريجيا

األساسية المتمثلة في اإلضاءة والطبخ والتدفئة، إلخ.

• توسيع نطاق الطاقة المتجددة: يعتزم البنك االضطالع بدور الحافز في تعزيز الطاقة المتجددة، والسيما الطاقة 
الشمسية، في سعيه لتحقيق هدفه المتمثل في تطوير الطاقات المستدامة بديالً عن أنواع الوقود األحفورّي.

• الكفاءة في استخدام الطاقة: سيساعد البنك البلدان األعضاء على تقييم الممارسات الفضلى في إدارة الطاقة؛ 
وتكييف هذه الممارسات مع الخصائص الفريدة للبلدان األعضاء؛ وتكييف أطر السياسات وإجراءات التخطيط واإلدارة 

العتماد تكنولوجيات جديدة في مجال الطاقة.

ل العمل القطاعّي والمساعدة الفنية عنصرين أساسيين في مساعدة البلدان 
ِّ
• تحسين الخدمات المعرفية: يشك

 
ً
األعضاء. وستركز هذه السياسة على عدد قليل من األنشطة المختارة بعناية لترسيخ مكانة البنك بصفته شريكا

 لمعارف رفيعة الجودة للبلدان األعضاء.
ً
ما  به ومقدِّ

ً
معترفا

األداء التمويل
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• العوامل المساِعدة: هناك أربعة عوامل مساِعدة رئيسة لحفز هذه السياسة هي: تنمية القطاع الخاص؛ والتمويل 
المبتكر )كفاءة الطاقة، الطاقة المتجددة، تغير المناخ(؛ والتكامل الطاقي اإلقليمي؛ وبناء الشراكات.

طرّي والنهج االنتقائّي، وآليات التمويل، 
ُ

• المبادئ التوجيهية: المبادئ التوجيهية لهذه السياسة هي التركيز الق
ومنها الشراكات بين القطاعين العاّم والخاّص، والقدرة، والمناصرة.

تنفيذ السياسة

طرية في كل بلد عضو من طريق عمليات البنك في قطاع الطاقة، 
ُ

لتعزيز الحوار في قطاع الطاقة ودعم االنتقائية الق
سيعد البنك استراتيجية قطاع الطاقة لتلخيص موقفه واحتياجاته وأولوياته في الدعم الذي سيقدمه في المستقبل. 

وسيلي ذلك إطار تنفيذ لتوفير أساس مدروس لمناقشة احتياجات القطاع وأولويات التمويل مع الحكومة.

السياسات ذات الصلة

، ومع سائر سياسات البنك.
ً
تتوافق السياسة المتعلقة بقطاع الطاقة مع السياسة المتعلقة بتغير المناخ خصوصا

تاريخ اعتماد مجلس المديرين التنفيذيين لهذه السياسة:

االجتماع الثامن والعشرون بعد المائة الثالثة )328( ]3 ديسمبر 2018[

جهة التنسيق

شعبة البنى التحتية البيئية
إدارة البنى التحتية االقتصادية 

واالجتماعية
طرية

ُ
مجّمع البرامج الق
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الهشاشة والقدرة على الصمود

معلومات أساسية عن السياسة والغرض منها

 داخل البلدان، وهو أعلى عدد من النزاعات 
ً
زادت النزاعات بعد عقود من االنخفاض النسبي. ففي سنة 2016، حدث 47 نزاعا

 بلغ 68,5 مليون شخص. وغالبية الالجئين على 
ً
 قياسيا

ً
خالل 20 سنة. وفي سنة 2018، بلغت حاالت النزوح القسري رقما

الصعيد العالمي )%57( ينحدرون من ثالثة بلدان، هي أفغانستان، والعراق، وسوريا. وتوجد بين البلدان األعضاء في البنك 
 من بالنزاعات. وتمثل البلدان األعضاء في البنك ما يزيد عن %50، أو 19 من أصل 36 

ً
بعض أشد البلدان هشاشة وتضررا

 إلى ذلك، يحّدد إطار حاالت 
ً

، من البلدان التي صنفها البنك الدولي ضمن البلدان الهشة والمتضررة من النزاعات. وإضافة
ً
بلدا

 يعاني من الهشاشة سنة 2018. ومن بين 
ً
الهشاشة الخاص بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 58 بلدا

 
ً
 أكبر أن من بين هذه البلدان األعضاء التسعة والعشرين يعاني 14 بلدا

ً
 في البنك. ومما يثير قلقا

ً
 عضوا

ً
تلك البلدان 29 بلدا

 في البنك من هشاشة مستمرة، ألنها وردت في كل قائمة من القوائم التي أصدرتها منظمة التعاون والتنمية 
ً
عضوا

في الميدان االقتصادي منذ سنة 2008.
 
ً
وعالوة على ذلك، يحدث %60 من النزاعات في جميع أنحاء العالم في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي التي هي أيضا
عرضة للهشاشة المتعددة الجوانب وذات التكاليف البشرية الباهظة من حيث التدفق الجماعي لالجئين والنازحين. يضاف 
إلى ذلك أن %80 من أضعف الفئات في العالم، حسب تقرير “حاالت الهشاشة” الصادر عن منظمة التعاون والتنمية في 
خذ تدابير في هذا الشأن. وبناًء على 

ّ
الميدان االقتصادي، ستعيش في هذه السياقات الهشة قبل سنة 2030 إن لم تت

 لمنع نشوب النزاعات ولدعم جهود الوساطة.
ً
 كبيرا

ً
ذلك، ينبغي أن يولي البنك اهتماما

ويؤدي النزاع داخل البلدان وفيما بينها إلى خسائر في األرواح، وإلى اإلعاقة، والنزوح، وتدمير األصول، وضعف الحوكمة، 
 إلى القضاء على مكاسب التنمية االجتماعية واالقتصادية. وبالمثل، فإن 

ً
وانهيار التماسك االجتماعي، ويؤدي حتما

 على المستوى المؤسسي واالجتماعي واالقتصادي.
ً
ِشراك الهشاشة تعرقل النمّو واالزدهار وتحِدث أضرارا

ويتمثل الغرض من هذه السياسة في وضع المعايير ورسم التوجه االستراتيجي للبنك من أجل تعزيز المؤسسات، 
وبناء القدرة على الصمود، والمساهمة في التماسك االجتماعي والتنمية المستدامة في البلدان األعضاء.

بة للهشاشة، التي تتراوح بين اإلقصاء االجتماعي واالقتصادي  وتسعى هذه السياسة إلى التصدي للعوامل المسبِّ
والتهميش والتنمية غير المتكافئة. وإذ تستفيد هذه السياسة من خبرات البنوك اإلنمائية المتعددة األطراف األخرى 

 
ً
ز على خيار الشراكة، وتصّب اهتمامها على الوقاية وبناء جسر يكفل انتقاالً حاسما

ِّ
وما تواجهه من صعوبات، فإنها ترك

من اإلغاثة إلى التنمية.

أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة مسار البرنامج الخماسي للرئيس    

إطار السياسة

توافق هذه السياسة الركيزة الثالثة من ركائز إطار االستراتيجية العشرية، المتمثلة في التنمية االجتماعية 
ف عن الركب في مجاالت 

ّ
الشاملة، التي يسعى البنك في إطارها إلى سّد احتياجات السكان المعّرضين لخطر التخل

أساسية كالصحة، والتعليم، والتشغيل، والدعم خالل األزمات، وبناء المؤسسات، وتمكين المرأة، والتخفيف من حدة 
 وسريع 

ً
 البرنامج الخماسي للرئيس، الذي يدعو البنك إلى أن يكون مباِدرا

ً
الفقر المدقع. وتوافق هذه السياسة أيضا

االستجابة في مواجهة المشاكل التي تعانيها البلدان األعضاء، ومنها الهشاشة والنزاع. وتراعي هذه السياسة 
الهيكل التنظيمي الالّمركزي، واألولويات اإلستراتيجية، ونموذج عمل البنك. وتستند إلى الممارسات الفضلى والدروس 
المستفادة من بنوك إنمائية أخرى متعددة األطراف وجهات دولية فاعلة في التنمية. والركائز الرئيسة لهذه السياسة 

هي:

التعزيز
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- الركيزة األولى: االستثمار في الوقاية؛
- الركيزة الثانية: االنتقال من اإلغاثة إلى التنمية؛

- الركيزة الثالثة: دعم االنتعاش والقدرة على الصمود؛ 
- الركيزة الرابعة: حشد الموارد لتحقيق القدرة على الصمود.

وتحتوي هذه السياسة على المبادئ التوجيهية الستة التالية: انخراط البلدان، والقابلية للتكيف، والتضامن، 
واالنتقائية، والسياق، وحساسية النزاعات، والشراكات.

تنفيذ السياسة

د المواضع االستراتيجية واألطر والمعايير  يعكف البنك في الوقت الحالّي على إعداد استراتيجية تشغيلية تحدِّ
 لإلدارة القائمة على 

ً
والمالحظات التوجيهية وأدوات تنفيذ السياسة. وتقترح هذه االستراتيجية خطط عمل وإطارا

النتائج خالل السنوات الخمس المقبلة. وال تستمسك هذه االستراتيجية بنهج جامد، بل تعتمد على طائفة من المبادئ 
التوجيهية واألدوات والقوالب واإلجراءات المرنة والعملية التي يتعين على البنك اعتمادها حسبما يناسب كل حالة من 

حاالت الهشاشة والتضرر من النزاعات.
ويسعى البنك إلى االستفادة من موارده وتأثيره في حاالت الهشاشة والنزاع بإقامة شراكات مع الجهات الفاعلة 

اإلنسانية واإلنمائية األخرى ذات الصلة، وإضفاء الطابع الالمركزي على عملية اتخاذ القرار، واالستعانة بالمنصات العالمية 
لحشد التمويل الجماهيري، وغير ذلك من األساليب التشاركية لزيادة المعرفة واالبتكار وتعبئة الموارد والتنسيق. ومن 

أدوات التمويل المحتملة التي يمكن االستعانة بها آلية تمويل مكافحة الهشاشة )التسهيل التمويلي(، وهو آلية 
تمويل مبتكرة للصرف السريع تتيح الِمنح والتمويل الميّسر لدعم الوقاية، واالنتقال، واالنتعاش، والقدرة على الصمود.

السياسات ذات الصلة

ترتبط هذه السياسة بالسياسات القطاعية والمحورية للبنك، وهي الزراعة، والتعليم، والطاقة، والصحة، والنقل، 
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتمكين المرأة، واستراتيجية التنمية االجتماعية، والسياسة المتعلقة بالهشاشة 

والقدرة على الصمود، والسياسة المتعلقة بتغير المناخ، وسياسة التعامل مع المجتمع المدنّي. 

تاريخ اعتماد مجلس المديرين التنفيذيين لهذه السياسة:

االجتماع التاسع والعشرون بعد المائة الثالثة )329( ]24 فبراير 2019[

جهة التنسيق

شعبة التنمية البشرية
إدارة القدرة على الصمود 

والتنمية االجتماعية
طرية

ُ
مجّمع البرامج الق
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سياسة قطاع الصحة

معلومات أساسية عن السياسة والغرض منها

ترمي “سياسة البنك المتعلقة بالصحة” إلى توجيه كل برامج البنك وعملياته المتعلقة بالصحة، مع إيالء اهتمام 
خاص لضرورة االستفادة من التغطية الصحية الشاملة في البلدان األعضاء في سياق توفير الرعاية الصحية األولية. 

 للتوافق الدولي. 
ً
وستظل التغطية الصحية الشاملة حجر الزاوية في إعداد البرامج في البلدان األعضاء في البنك طبقا

وستجعل هذه السياسة البنك يستكشف وسائل جديدة ومبتكرة لتمويل الصحة وإحداث التأثير باالستعانة بنهج 
سلسلة القيمة العالمية الجديد من أجل “تسخير األسواق للتنمية”، وتتمحور حول موضوع “خدمات صحية جّيدة 

بتكلفة ميسورة من أجل التنمية البشرية”. وتبرز هذه السياسة رؤية البنك المتعلقة بصحة السكان في البلدان األعضاء 
 األذى” واالستفادة من الميزة المتأصلة للهوية اإلسالمية لتقديم البرامج 

ّ
في إطار المبدإ الشرعي األساسّي “كف

ى منها تحقيق الهدف 3 من 
َّ
الصحية في البلدان األعضاء. وتقوم السياسة المتعلقة بالصحة على ست ركائز ُيتوخ

“أهداف التنمية المستدامة”، والمساهمة في تحقيق الغايات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة 1 و2 و4 و5 و6 
 

ُ
رة في الصحة، ودعم الصحة في جميع السياسات. وهذه األهداف

ِّ
بالتركيز على العوامل االجتماعية واالقتصادية المؤث

موافقة لألهداف االستراتيجية العريضة الحالية للبنك، والسيما البرنامج الخماسي للرئيس، الذي يركز على الكفاءة، 
والروابط، واالبتكار في التمويل، وتحقيق النتائج.

أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة مسار البرنامج الخماسي للرئيس    

إطار السياسة

تقوم هذه السياسة على ست ركائز تعزز الهدف 3 من “أهداف التنمية المستدامة” وما يتصل به من غايات، 
وتساهم في تحقيقه. وتدعم جميع الركائز مباشرة خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي االستراتيجية في مجال 

الصحة، والبرنامج الخماسي للرئيس، واالستراتيجية العشرية:

استهداف المجتمعات الهشة والفقيرة: تركز هذه الركيزة على المسائل المتعلقة بأداء النظام الصحي، والوقاية • 
من األمراض ومكافحتها، وصحة األمهات والمواليد واألطفال، والحماية من المخاطر المالية للشرائح المنخفضة 

ة، ومنها النساء، واألطفال، والنازحون، والالجئون، واألقليات، وذوو االحتياجات الخاصة.
ّ

الدخل والهش

صية •  إعطاء األولوية لتقديم الرعاية الصحية األولية والوقاية، مع دعم محدود واستثنائي للرعاية الصحية التخصُّ
والمستشفيات المتخّصصة: فالرعاية الصحية األولية حجر الزاوية في نظام صحي مستدام وفي أهداف التنمية 
المستدامة المرتبطة بالصحة للتقليل من انعدام العدالة والمساهمة في تحسين الرفاهية والتنمية االجتماعية 

 البلدان. 
ّ

 إلى االستقرار واألمن االجتماعّيين في كل
ً

واالقتصادية، إضافة

دعم المبادرات الوطنية لتمويل الصحة من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة: يلتزم البنُك دعَم البرامج الحكومية • 
 والمتمثل في الحماية من المخاطر المالية، وذلك بالتغطية الصحية 

ً
المتعلقة بتحقيق الهدف المعترف به عالميا

الشاملة.

التمويل المبتكر لمشاريع الصحة وبرامجها: قدمت اآلليات واألدوات التمويلية المبتكرة الحالية للبنك، ومنها • 
صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية، والتمويل المبتكر الثالثي الترابح، وصندوق العيش والمعيشة، فرصة للمزيد 

 في 
ً
ته، بواسطة المنح والقروض الميّسرة للبلدان األعضاء. وينبغي أن ينظر البنك أيضا

ّ
من التمويل الميسر، على قل

النهوض بتسخير صيغ التمويل اإلسالمي القائمة )كالتكافل األصغر، والوقف، والزكاة( للصحة.

األداء التعزيز
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تحقيق االستثمار المؤثر بدعم القطاعات والسياسات المجالية األخرى: ستدعم هذه السياسة توجه البنك نحو • 
سالسل القيمة العالمية بثالثة أنواع من المبادرات: 1( تشجيع استثمارات كبيرة أخرى بالتصدي لمشاكل الصحة 

في العمل، والصحة المجتمعية، عند إجراء االستثمارات؛ 2( تشجيع التنمية االقتصادية الوطنية في صناعات قطاع 
الصحة التي يمكن أن تكتسب مزايا تنافسية كالصناعة الدوائية المحلية، والسياحة العالجية، وإنتاج اللقاحات 

وغيرها من المواد الصحية؛ 3( االستفادة من قطاعات سالسل القيمة العالمية الخمسة المنتقاة الستراتيجيات 
طرية من أجل اتخاذ مبادرات في قطاع الصحة تخدم البيئة والسكان )رأس المال البشرّي( الذين 

ُ
الشراكة الق

سيستفيدون من سالسل القيمة العالمية. وسيؤدي ذلك إلى االتساق مع تطوير رأس المال البشري في مجالي 
الصحة والتعليم.

تحسين حوكمة البنك وبناء قدراته في مجال الصحة: ستستلزم الضرورة أنشطة متخصصة لتعزيز قدرات الجهات • 
المعنية الداخلية والخارجية، ومنها البلدان األعضاء. وتتطلب عمليات قطاع الصحة الفعالة والمناسبة موظفين ذوي 

قدرات فنية عالية وتجربة في قطاع الصحة في كل من البنك والبلدان األعضاء. وينبغي أن يساءل الموظفون الفنيون 
والنظراء في البلدان األعضاء عن تحقيق األهداف وبلوغ مؤشرات األداء.

العوامل المساِعدة: العوامل المساِعدة هي: )1( اإلنصاف حتى “ال يتخلف أحد عن الركب”؛ )2( الشراكة وتعزيز التعاون 
مع كيانات مجموعة البنك لضمان االتساق الداخلي للعمليات؛ )3( الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق 

الشمول وحشد الموارد؛ )4( بناء قدرات موظفي البنك والشركاء الرئيسين على صعيد البلدان األعضاء.

تنفيذ السياسة

 المتعلقة بسياسة قطاع الصحة 
َ

 الممارسات العالمية في مجال البنى التحتية االجتماعية االستراتيجية
ُ

ِعّد إدارة
ُ
ست

وتضمن مراجعة الجودة واالتساق مع الممارسات العالمية، أي الغايات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة، وركائز 
السياسة، واألهداف المنشودة. وسيتولى رؤساء فرق العمليات المتعلقة بالصحة، العاملون في المراكز اإلقليمّية 

 لهذه المبادئ التوجيهية واالستراتيجية المتعلقة بالسياسة، إضافة 
ً
مسؤولية اإلشراف على تنفيذ المشروع طبقا

إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتوريد وصرف األموال. ويدخل دعم تصميم المشاريع، واإلعداد، والتقييم القبلي، 
 في صميم دور فريق إدارة الممارسات العالمية المعني بالصحة.

ً
والتقييم البعدي أيضا

ويندرج رصد عملية تنفيذ االستراتيجية ضمن دور الممارسات العالمية ذات الصلة. وستتعاون الجهات المعنية، ومنها 
 بحسب مزاياه النسبية. وسيوضع ألنواع 

ٌّ
الشركاء على الصعيدين الوطني والدولي، على تنفيذ االستثمارات كل

التعاون هذه، خالل تنفيذ السياسة المتعلقة بالصحة، مؤشرات أساسية للجودة لقياس مستويات وشكل التعاون 
في إطار الشراكات.

السياسات ذات الصلة

ستدعم السياسة المتعلقة بقطاع الصحة السياسات المحورية المتعلقة بتغير المناخ، والتنمية البشرية، وتمكين 
المرأة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وسياسة التعامل مع المجتمع المدنّي، والشراكات بين بلدان الجنوب 

من خالل برنامج تبادل المعارف والخبرات.

تاريخ اعتماد مجلس المديرين التنفيذيين لهذه السياسة:

 االجتماع الثالث والثالثون بعد المائة الثالثة )333( ]14 ديسمبر 2019[

جهة التنسيق

شعبة البنى التحتية 
االجتماعية

إدارة البنى التحتية االقتصادية 
واالجتماعية

طرية
ُ

مجّمع البرامج الق
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تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

معلومات أساسية عن السياسة والغرض منها

 فّعاالً في الخدمات العامة وعمليات القطاع الخاص إلى 
ً
سيؤدي عدم دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دمجا

توسيع الفوارق االجتماعية والتنافسية وعزل البلدان عن منافع االندماج في االقتصاد العالمّي. ولما كانت التكنولوجيا 
تتقدم بوتيرة سريعة، فإنه من الضرورّي التصدي للصعوبات التي تواجه البلدان األعضاء في مجال التنمية باالستخدام 

الناجع والفعال لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والحرص على مراعاة إمكانات اعتماد تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت- وهي إمكانات استراتيجية- في تصميم المشاريع وتنفيذها.

وترمي هذه السياسة إلى توسيع مجاالت العمل التقليدية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في البنك، التي تركز 
على تمويل البنى التحتية لشبكات االتصاالت. ويعتزم البنك دعم االستراتيجيات الرقمية الشاملة الرامية إلى تمكين 

البلدان األعضاء من التقدم في مجال االقتصاد والمجتمع القائمين على المعرفة.

أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة مسار البرنامج الخماسي للرئيس    

إطار السياسة

ل البنك في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بناًء على عوامل أبرزتها 
ُّ
تقوم هذه السياسة على أربع ركائز لتدخ
البلدان األعضاء وعلى الميزة النسبية للبنك:

• األنظمة: دعم البلدان األعضاء في وضع وتنفيذ األطر التنظيمية وأطر السياسات التي تجذب استثمارات القطاع 
الخاص في البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ابتغاء حصول الجميع على تلك التكنولوجيا بتكلفة 

ميسورة على الصعيد العالمي.

• البنى التحتية: االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتحفيز االستثمار فيها لتوفير البنى التحتية في 
المناطق التي تعاني من نقص الخدمات في المناطق الريفية والمناطق النائية، حيث ال يكون استثمار القطاع الخاص 

. وسيدعم البنك الجهود المبذولة لتوفير اإلنترنت الواسعة النطاق لالّجئين والنازحين.
ً
مربحا

• التطبيقات: مساعدة البلدان األعضاء على تعميم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحقيق “أهداف التنمية 
المستدامة” السبعة عشر )17(. وسيدعم البنك المشاريع والمبادرات واألنشطة التي تدمج تكنولوجيا المعلومات 

 من التعليم، والصحة، والزراعة، والمياه، والنقل، والطاقة، وتيسير الخدمات العامة وخدمات 
ّ

واالتصاالت في قطاع كل
التوريد.

• االقتصادات القائمة على المعرفة: مساعدة البلدان األعضاء على تنمية اقتصادها لتصبح قادرة على إنتاج المعرفة 
ونشرها واستخدامها. وسيصب البنك اهتمامه على تطوير القدرات البشرية لحفز التحّول الرقمي لألشخاص والشركات 

والحكومات.
العوامل المساِعدة: تقوم ركائز هذه السياسة على عوامل مساِعدة يتعين مراعاتها عند إعداد عمليات تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت. ومن هذه العوامل المساِعدة اإلطار المؤسسي، والقدرات والحوكمة، واألمن السيبراني، 
وحماية البيانات والخصوصية، والشمول االجتماعي، واالستدامة البيئية واالجتماعية، وتغير المناخ.

المبادئ التوجيهية: المبادئ التوجيهية لهذه السياسة هي التركيز القطري واالنتقائية، وآليات التمويل، ومنها 
الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمعارف والمناصرة.

األداء التمويل
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تنفيذ السياسة

طرّي في كل بلد من 
ُ

لتعزيز الحوار في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ودعم االنتقائية في التركيز الق
 للبنك في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، سيعدُّ البنك مذكرة خاصة بقطاع 

ٌ
ذ فيه عمليات

ّ
البلدان األعضاء تنف

ص حالة القطاع واحتياجاته وأولويات البنك في دعمه. وسيواءم 
ّ
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في كل بلد عضو تلخ

طرية.
ُ

ة وإعداد استراتيجيات الشراكة الق طرية السنويَّ
ُ

إعداد وتحديث هذه المذكرات مع البرمجة الق
وتقتضي هذه السياسة من البنك أن يرصد باستمرار أداءه في دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وال 

ر البنُك  بد لهذه السياسة من قياس مدى مساهمة االستثمارات في القطاع في تقّدم البلدان األعضاء. وسييسِّ
التقييم الرسمي ألداء استثماراته بموجب السياسة المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

السياسات ذات الصلة

توافق السياسة المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت جميع السياسات القطاعية للبنك.

تاريخ اعتماد مجلس المديرين التنفيذيين لهذه السياسة:

االجتماع الثاني والثالثون بعد المائة الثالثة )332( ]8 سبتمبر  2019[

جهة التنسيق

شعبة البنى التحتية 
االقتصادية

إدارة البنى التحتية االقتصادية 
واالجتماعية

طرية
ُ

مجّمع البرامج الق



ملخص سياسات مجموعة البنك اإلسالمي للتنميةالسياسات القطاعية والمحورية 23

التعاون والتكامل اإلقليمي

معلومات أساسية عن السياسة والغرض منها

ه. 
ُ
ها الفرديُّ وحجُم اقتصادها الوطنّي وطبيعت

ُ
 من حيث موقُعها الجغرافيُّ ودخل

ً
 كبيرا

ً
عا تتنوع البلدان األعضاء تنوُّ

ويشمل هذا التنوع كذلك حجم ترابطها األقاليمّي ونوعيته ودرجة نفاذها إلى األسواق العالمية. وتتيح هذه 
 لتطبيق مبادئ ومبادرات التعاون والتكامل اإلقليمّي ابتغاء مواصلة تطوير 

ً
االختالفات بين البلدان األعضاء فرصا

الت التعاون 
ُّ
ن تدخ

ِّ
، من مزايا نسبية لمصلحتها الجماعية. وتمك

ً
 ومجتمعة

ً
واستخدام ما تتمتع به هذه البلدان، منفردة

والتكامل اإلقليمّي من تحرير حركة السلع والخدمات والمعلومات والوسائل التكنولوجية واألشخاص عبر الحدود.
ر السياسة المتعلقة بالتعاون والتكامل اإلقليمي توجيهات بشأن برمجة وتخطيط وتنفيذ ودعم 

ّ
ونتيجة لذلك، توف

وتمويل العمليات القطاعية وغيرها من العمليات المحورية التي تندرج في إطار أنشطة التعاون اإلقليمّي وتكامل 

األسواق.

أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة مسار البرنامج الخماسي للرئيس    

إطار السياسة

النطاق: ترمي “السياسة المتعلقة بالتعاون والتكامل اإلقليمّي” إلى سّد أولى احتياجات البلدان األعضاء في مجال 
الت البنك. وبعبارة أدق، ترمي هذه السياسة إلى بلوغ 

ُّ
التعاون والتكامل اإلقليمّي، وإلى تحسين فعالية وكفاءة تدخ

األهداف التالية: )1( تحسين فعالية وكفاءة تدخالت البنك؛ )2( دعم البنك لكي يصبح منصة ربط فعالة للتعاون بين البلدان 
األعضاء ومنظمات التعاون اإلقليمية؛ )3( تقوية التعاون االقتصادّي بين البلدان األعضاء، وتيسير المزيد من التجارة 

واالستثمار مع االقتصاد العالمّي.

وفيما يلي الركائز األربع الرئيسة لسياسة البنك واستراتيجيته الجديدة في مجال التعاون والتكامل اإلقليمّي:

• تعزيز الترابط العابر للحدود باالستثمار في أصول البنى التحتية المادية التي تربط بين األسواق وتضمن حسن عمل 
 االستثمار في الخدمات لتيسير التنقل العابر للحدود.

ً
الصناعات. ويشمل ذلك أيضا

• تحسين مناخ االستثمار لتيسير االستثمارات في البنى التحتية االقتصادية اإلقليمية. وسيتحقق ذلك في المقام 
األول بدعم تنمية سوق رأس المال والمال اإلقليمي من طريق وكاالت تشجيع االستثمار لجذب االستثمار األجنبي 

المباشر وتعبئة الموارد المحلية.

• تعميم تمويل التجارة والتمويل اإلسالمي من طريق استثمار الموقع الفريد للبنك بين مؤسسات التمويل اإلنمائي 
المتعددة األطراف لجمع كل بلدانه األعضاء تحت راية واحدة.

• تيسير التعاون في مجال توفير المنافع العامة اإلقليمية، مما يستدعي المزيد من التعاون بين البلدان األعضاء على 
إدارة الموارد الطبيعية المشتركة وتقديم المساعدة للسكان المستضعفين والنازحين في حاالت الهشاشة والنزاع 

العابرة للحدود.

األداء التعزيز



السياسات القطاعية والمحورية 24ملخص سياسات مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

طرية 
ُ

شعبة االستراتيجية الق
وتكامل األسواق

إدارة االستراتيجية والتعاون 
طرّي

ُ
الق

مجمع البرامج القطرية

• العوامل المساِعدة:’

-أهمية تنفيذ االتفاقيات القائمة العابرة للحدود أو االلتزامات الرسمية المشتركة؛
-المساهمة في تحسين حوار السياسات اإلقليمية بشأن التجارة واالستثمار والتعاون النقدي والمالي؛ والتعاون 
على المنافع العامة اإلقليمية؛ ومواءمة إصالحات السياسات المحلية مع األهداف العابرة للحدود؛ والبحوث ونقل 

المعارف واستخدامها؛
-إيجاد فرص جديدة لتحسين وتوسيع نطاق التعاون المباشر بين بلدان متعددة، ومنها منظمات التعاون اإلقليمية 

أو غيرها من المؤسسات اإلقليمية؛
-تقوية وتوسيع نطاق دور الحافز الذي يؤديه البنك في تعبئة وتسخير تمويل مباشر إضافي للمشاريع من مصادر 

رسمية أو من القطاع الخاص لفائدة البلدان األعضاء ومنظمات التعاون اإلقليمية لدعم السياسة المتعلقة 
بالتعاون والتكامل اإلقليمي، مع إعطاء األفضلية لتوليد قيمة مضافة في هيئة تمويل إسالمي؛

-إيجاد استثمارات إضافية بجلب تمويل خارجي، مثل االستثمار األجنبي المباشر، للبلدان المشاركة التي قد ال تكون 
جاهزة لتنفيذ مشاريع وطنية؛

• المبادئ التوجيهية: المبادئ التوجيهية هي: )1( ربط التدخالت بأهداف التنمية المستدامة؛ )2( دعم االندماج في 
 لتعزيز االندماج في سلسلة القيمة العالمية؛ )3( النهوض بتبادل المعارف. 

ً
سلسلة القيمة اإلقليمية تمهيدا

النهوض بالخدمات االستشارية في مجال الممارسات الفضلى وغير ذلك من االبتكارات وتقديمها ألنواع شتى من 
العمليات العابرة للحدود، وأداء دور جهة التنسيق لتبادل المعارف المتعلقة بالتعاون والتكامل اإلقليمي، ومنها 

الممارسات الفضلى، في القطاعات ومجاالت الخبرة ذات الصلة.

تنفيذ السياسة

ستنفذ “السياسة المتعلقة بالتعاون والتكامل اإلقليمّي” بتنسيق وثيق مع البرنامج الخماسّي للرئيس. وبعبارة أدق، 
ي البنك، وهو يعتمد على قدراته وموارده المؤسسية، أربعة أدوار تتعلق بالتعاون والتكامل اإلقليمّي: )1( دور  سيؤدِّ

ل؛ )3( دور الباني للقدرات والوسيط المعرفّي؛ )4( دور الشريك. المستشار؛ )2( دور المموِّ

لة تتعلق بالتعاون والتكامل  ِعّدت، على أثر اعتماد السياسة، إستراتيجية تشغيلية مفصَّ
ُ
ومن الناحية التشغيلية، أ

لة   لعمليات التعاون والتكامل اإلقليمي للبنك وشركائه من أجل إعداد خطط عمل إقليمية مفصَّ
ً
اإلقليمّي، أجرت تقييما

تتعلق بالتعاون والتكامل اإلقليمي، وذلك بالتنسيق مع شركاء البنك والجهات المعنية، ومنها المراكز اإلقليمية 
والبلدان األعضاء. وسيسعى البنك إلى جذب موارد عالمية يناهز قدرها 1,25 مليار دوالر أمريكي في البداية وتسخيرها 

لدعم عمليات التعاون والتكامل اإلقليمي، ويشمل ذلك المبادرات الداخلية )من جميع كيانات البنك( والعالمية )مثل 
صناديق المناخ الدولية، وصناديق البنى التحتية اإلقليمية، إلخ.( التي توفر موارد إضافية.

السياسات ذات الصلة

ترتبط هذه السياسة، من الناحية التشغيلّية، بسياسات واستراتيجيات مجالية وشاملة معلومة، وتتفاعل إلى 
حّد كبير مع السياسات المتعلقة بتعبئة الموارد )قيد اإلعداد(، والسياسات المتعلقة بتطوير القدرات، وتغير المناخ، 

والطاقة، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )قيد اإلعداد(، والتعليم.

تاريخ اعتماد مجلس المديرين التنفيذيين لهذه السياسة:

االجتماع الحادي والثالثون بعد المائة الثالثة )331( ]7 يوليو 2019[

جهة التنسيق
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تبادل المعارف والخبرات
معلومات أساسية عن السياسة والغرض منها

البنك اإلسالمي للتنمية هو البنك اإلنمائّي المتعدد األطراف الوحيد الذي ينتمي جميع بلدانه إلى “الجنوب” النامي. وما 
 أنشئ- مبادئ التعاون فيما بين بلدان الجنوب. وقد ظهرت مع مرور الوقت العديد من البرامج 

ْ
ز في تدخالته- ُمذ

ّ
فتئ يعز

الرائدة الرامية إلى تعزيز الترابط بين البلدان األعضاء. وتشمل هذه البرامج، على سبيل الذكر ال الحصر، )1( برنامج التعاون 
الفنّي؛ )2( برنامج التعاون وتشجيع التجارة؛ )3( برنامج المساعدة الفنية لتشجيع االستثمار.

، أنشئ برنامج التعاون الفني لدعم التعاون بين البلدان األعضاء بصفتها من بلدان الجنوب على أثر إعالن 
ّ

وبعبارة أدق
القمة الثالثة لمنظمة التعاون اإلسالمي، التي ُعقدت سنة 1401هـ بمكة المكرمة. واستناًدا إلى الدروس المستفادة 

 نحو تحقيق النتائج، والسيما 
ً

من عقود عديدة من الخبرة في مجال التعاون الفني، قّدم البنك آلية موسعة موّجهة
ِبر هذا البرنامج أربع سنوات )2016-2013( دون 

ُ
بالتعاون بين بلدان الجنوب، ُسميت “برنامج تبادل المعارف والخبرات”. وقد اخت

صياغة سياسة من أجل التعلم أّوالً من التجربة في هذا المجال وإعداد سياسة عن بّينة.

وبعد المرحلة التجريبية، شرع البنك في وضع السياسة المتعلقة بتبادل المعارف والخبرات من أجل رسم الحدود 
التشغيلية العملية وتحديد معالم السياسة الالّزمة لتوحيد استخدام آلية تبادل المعارف والخبرات في البنك بأكمله.

أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة مسار البرنامج الخماسي للرئيس    

إطار السياسة

 إلنماء القدرات بناًء على 
ً

ذ في المقام األول طريقة
َ
خ

َّ
ت

ُ
النطاق: “تبادل المعارف والخبرات” آلية تعاون فني موسعة ت

التعاون فيما بين البلدان األعضاء )ومنها الجاليات اإلسالمية في البلدان غير األعضاء(. ويمكن تكييفها بسهولة إلجراء 
أّي تدخل إنمائي ما دام ما ال يقل عن بلدين من البلدان األعضاء أو جاليتين إسالميتين من البلدان غير األعضاء يرغب في 
المشاركة في هذا التعاون. ويمكن أن يشمل ذلك التدخل كالًّ من الخدمات والمكونات المادية، ومنها التدريب، وتوفير 

الخبرة، وبناء التجهيزات وتوفيرها.

• العوامل المساِعدة:
-المواءمة اإلستراتيجية: يجب أن تكون تدخالت تبادل المعارف والخبرات موافقة ألولويات التنمية الوطنية للبلد 

المستفيد؛
 جميَع البلدان األعضاء والجاليات اإلسالمية في البلدان غير األعضاء، بصرف النظر عن 

ُ
عتِبر اآللية

َ
-الشمول: ت

مستوى تنميتها، ذات معرفة أو خبرة أو تكنولوجيا أو موارد ثبتت جدواها؛
-ترتيبات المكاسب المتبادلة: لدى جميع الجهات المعنية ما تكسبه من نقل المعارف والخبرات والتكنولوجيا 

 من 
ً
 من الخبرة والتجربة الدولية يمكن أن يؤتي مزيدا

ً
مة، فتكسب على األقل مزيدا ا الجهة المقدِّ والموارد. فأمَّ

فرص التعاون والتجارة واالستثمار؛ وأما الجهة المستفيدة، فتكسب خبرة وموارد في مجال كان يعوق تنميتها؛
-االنخراط وااللتزام: تستلزم آلية تبادل المعارف والخبرات من جميع أطراف التبادل االلتزام بتقديم موارد فنية، 

 للمشروع؛
ً
وعينية أو مالية أو هي معا

األداء التمويل
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 المستفيدة منها من البلدان 
ُ

مة للخدمة والجهة  المقدِّ
ُ

ّدّية: يقود مشاريَع تبادل المعارف والخبرات الجهة
ِّ
-مبدأ الن

األعضاء أو الجاليات اإلسالمية في البلدان غير األعضاء، من طريق عملية تشاورية مباشرة تستفيد من المعرفة 
مة. الداخلية للجهة المستفيدة ومن خبرة الجهة المقدِّ

 ،
ً
• المبادئ التوجيهية: يعتمد تبادل المعارف والخبرات على مبادئ التعاون فيما بين بلدان الجنوب المعترف بها دوليا

التي تشمل:
)1( احترام السيادة الوطنية؛ 

)2( الملكية الوطنية واالستقالل؛ 
)3( المساواة؛ 

)4( عدم فرض أّي شروط؛ 
)5( عدم التدخل في الشؤون الداخلية؛ )6( المنفعة المتبادلة.

تنفيذ السياسة

سياسة تبادل المعارف والخبرات سياسة غير محّددة التوقيت ُيسترشد بها في األخذ بآلية التعاون الفني. وشعبة 
تبادل المعارف والخبرات بالبنك هي المسؤول األول عن اإلشراف على تنفيذ هذه السياسة بتوفير التوجيه الالزم بشأن 
تصميم نتائج تدخالت تبادل المعارف والخبرات وتنفيذها وتقييمها. وفي هذا السياق، فإن استخدام اآللية مفتوح أمام 

جميع الوحدات اإلدارية في البنك التي ترى فائدة في األخذ بهذا النهج لبلوغ أهدافها.

صات سنوية من الموارد المالية للبنك   تتلقى، في إطار برنامج التعاون الفنّي، مخصَّ
ٌ

وآلية تبادل المعارف والخبرات أداة
 تعميمها في إطار العمليات 

ً
التي تنفق على إجراء تدخالت مستقلة في مجال تبادل المعارف والخبرات. ويمكن أيضا

العادية التي تنفذها أّي من الوحدات اإلدارية التابعة للبنك وكياناته.

حشد موارد مالية إضافية من الشركاء. وال يوجد مبلغ 
ُ
 من تدخالت تبادل المعارف والخبرات، في حين ت

ً
ويمّول البنك جزءا

د يدعم “سياسة تبادل المعارف والخبرات”، بل يجتذب كل من التدخالت الفردية تمويله الخاص. تمويل محدَّ

السياسات ذات الصلة

ُصّممت السياسة المتعلقة بتبادل المعارف والخبرات، من حيث هي آلية لتنفيذ التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون 
الثالثي، لكي توائم سائر سياسات البنك القائمة.

تاريخ اعتماد مجلس المديرين التنفيذيين لهذه السياسة:

االجتماع الثالث والعشرون بعد المائة الثالثة )323( ]24 ديسمبر 2017[

جهة التنسيق

شعبة تبادل المعارف والخبرات إدارة االستراتيجية والتعاون 
القطري

مجمع البرامج القطرية
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العلوم والتكنولوجيا واالبتكار

معلومات أساسية عن السياسة والغرض منها

تتمثل أهّم الصعاب في ضعف القدرات العلمية والتكنولوجية لمعظم البلدان األعضاء عن تقديم حلول مستَمّدٍة 
ف المنظومة الوطنية في كثير من البلدان 

ّ
من العلوم والتكنولوجيا واالبتكار للمشاكل اإلنمائية الرئيسة؛ وفي تخل

األعضاء؛ وفي محدودية البحث والتطوير في الصناعة بسبب انخفاض مشاركة القطاع الخاص في دورة االبتكار.

ولمواجهة تلك الصعاب، ستعمل هذه السياسة على تعزيز وتقوية العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في البلدان األعضاء 
ابتغاء تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية بمجموعة متنوعة من التدخالت تشمل بناء القدرات، ودعم السياسات، 

ظم االبتكار الوطنية، ومنظومات العلوم 
ُ
وأدوات السياسات المالئمة. وسيشمل ذلك الدعم والتوجيه لتطوير ن

والتكنولوجيا واالبتكار، ودمج العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في برامج ومشاريع “مجموعة البنك”.

أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة مسار البرنامج الخماسي للرئيس    

إطار السياسة

النطاق: تسري هذه السياسة على جميع المشاريع والبرامج والمبادرات التي يمّولها البنك في حقل العلوم 
والتكنولوجيا واالبتكار، وستضمن تحقيق التآزر بين االستثمارات. وتقوم هذه السياسة على ثالث ركائز هي:

• مزيج سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار: االستعانة بطائفة متنوعة من أدوات السياسات المالية 
المباشرة لتصميم وتنفيذ برامج مباشرة جديدة ودمج برامج ومشاريع أخرى قائمة، وبرامج ومشاريع مشتركة مع 

بنوك إنمائية أخرى متعددة األطراف، وتقييم برامج العلوم والتكنولوجيا واالبتكار الجارية وتحسينها بانتظام.

• تعزيز أنظمة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في البلدان األعضاء: تقديم الدعم والمشورة في مجال السياسات 
للبلدان األعضاء من أجل إعداد سياسات فعالة وبناء أنظمة ابتكار وطنية ومنظومات ديناميكية للعلوم 

والتكنولوجيا واالبتكار.

• الرصد والتقييم: تصميم واستدامة مرصد إلكتروني خاص بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار لفائدة البلدان 
األعضاء من أجل دعم وضع سياسات مدروسة وتنفيذها وتيسير المقارنة المرجعية للتقدم المحرز في العلوم 

والتكنولوجيا واالبتكار.

• العوامل المساِعدة: بناء البنك والبلدان األعضاء القدرات والشراكات: لتنفيذ هذه السياسة بفعالية، سُيسعى 
إلى إقامة تعاون فعال بعقد شراكات مع البنوك اإلنمائية المتعددة األطراف والمنظمات الدولية المتخصصة في 

العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.

• المبادئ التوجيهية:
المالءمة والمواءمات االستراتيجية: ستكون المبادرات والبرامج مالئمة لخطط البلد اإلنمائية وأولويات البنك.

األداء التعزيز



السياسات القطاعية والمحورية 28ملخص سياسات مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

شعبة استراتيجية العلوم 
والتكنولوجيا واالبتكار

إدارة العلوم والتكنولوجيا 
واالبتكار

مجمع الرئيس

 ذات منظور متعدد التخصصات حتى 
ً

 العلوم والتكنولوجيا واالبتكار تدخالٍت شاملة
ُ

الت
ُّ
التآزر والتكامل: يجب أن تكون تدخ

ق ويدمج بين أدوات البنك  دة بوضع واعتماد مزيج متوازن من السياسات، ينسِّ
َّ

يمكنها التصدي للصعوبات اإلنمائية المعق
المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار إلحداث تأثير أكبر ومستدام.

الشراكة من أجل التنمية: إقامة عالقات تعاون وشراكة إقليمية وعالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
و”أهداف التنمية المستدامة” ومع مؤسسات التمويل الدولية األخرى.

-االبتكار الشامل: إيالء االهتمام لالبتكار االجتماعّي والشامل، مع مشاركة فعالة للمرأة والشباب في تنفيذ 
هذه السياسة.

-فعالية التكاليف: بالنظر إلى التكاليف، يجب أن يكون الهدف من الطرائق واألدوات والموارد التي تستخدمها 
المبادرة هو تحقيق النتائج المتوخاة.

تنفيذ السياسة

ذ هذه السياسة على النحو التالي:
َّ

ستنف

أّوالً- تعميم العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في عمليات البنك. وفي هذا الصدد، يجري إنشاء هيكل اإلدارة والشعبة 
ف استشارّي 

ِّ
في الوقت الحالّي، وقد بلغت عملية التوظيف المرحلة النهائية. وُعّين المسؤول عن تنفيذ السياسة وُوظ

فنّي لدعم سيرورة التنفيذ.

- يدعم البنك منظومات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في البلدان األعضاء. وفي هذا الصدد، شرعت اإلدارة 
ً
ثانيا

المسؤولة- بالتعاون مع اليونسكو- في دعم بلدين، هما موزمبيق وأوزبكستان، بصفة هذين المشروعين مشروعين 
تجريبيين. وبموازاة ذلك، تعمل اإلدارة المسؤولة مع خبير فني إلعداد تصّور منظم لدعم البلدان األعضاء يشمل تجميع 

البلدان، وتحديد الشركاء المعنيين في البلدان األعضاء المشتركة إليجاد تآزر يغني عن تكرار الجهود.

السياسات ذات الصلة

سياسات البنك القطاعية، كالطاقة، والزراعة، والمياه، والصحة، والتعليم، والسياسات المحورية المتعلقة بإدارة 
الموارد الطبيعية، والحد من الفقر، والشراكة، والقدرة على الصمود والتنمية االجتماعية، وبناء القدرات، وتغير المناخ.

تاريخ اعتماد مجلس المديرين التنفيذيين لهذه السياسة:

االجتماع الثالث والثالثون بعد المائة الثالثة )333( ]15 ديسمبر 2019[

جهة التنسيق
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قطاع النقل

معلومات أساسية عن السياسة والغرض منها

 في الطلب نتيجة ارتفاع الدخل والمبادالت التجارية والتوسع الحضرّي. وُيتوقع أن يزيد 
ً
 سريعا

ً
يشهد قطاع النقل نمّوا

الطلب على الشحن البحرّي والشحن البرّي والنقل غير الحضرّي، بين سنتي 2015 و2050، ثالثة أضعاف، وأن يزيد الطلب 
على النقل الحضرّي ِضعفين. وفي العديد من البلدان النامية، ينبغي سّد نقص النقل سواٌء في المناطق الريفية أو في 
المناطق الحضرية. ولتلبية الطلب المتزايد وتحسين النقل، ال بّد من إيجاد استثمارات ضخمة في البلدان النامية. وتتباين 

البلدان األعضاء من حيث احتياجاتها إلى النقل في مختلف المناطق والمناطق الفرعية. فعلى سبيل المثال:

-في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تتمثل االحتياجات الرئيسة في إكمال ممرات الطرق والسكك الحديدية 
الوطنية واإلقليمية، وتحسين وسائل النقل إلى المناطق الريفية، وتعزيز أنشطة صيانة أصول الطرق الحالية.

-في غرب آسيا وجنوب شرق آسيا، حيث بلغ العديد من البلدان األعضاء مستوى الدخل المتوسط   أو المرتفع، 
تشمل احتياجات النقل وسائل النقل العام في المناطق الحضرية وتوسيع الموانئ والمطارات والسكك الحديدية.

وتتناول هذه السياسة القضايا المذكورة المتعلقة بتوفير النقل، وأنظمة النقل الفعالة، والربط اإلقليمي.

أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة مسار البرنامج الخماسي للرئيس    

إطار السياسة

لها البنك في قطاع النقل. تقوم هذه السياسة على خمس ركائز تحّدد األنواع الرئيسة للتدخالت التي سيموِّ
وتستند هذه الركائز إلى أنواع التدخالت التي تحتاج إليها البلدان األعضاء في مختلف المناطق والمناطق الفرعية، إلى 

جانب الميزة النسبية للبنك. ويتضمن إطار السياسة خمس ركائز رئيسة هي:

• تعميم النقل الميسور التكلفة:
سيدعم البنك تعميم النقل الميسور التكلفة في البلدان الفقيرة والمحرومة وفي أجزاء من البلدان. وسيشمل ذلك ما 

يلي:
- تحسين النقل إلى المناطق الريفية لزيادة نسبة السكان الذين يتاح لهم استخدام الطرق في جميع المواسم؛

- تحسين النقل إلى المناطق الحضرية لزيادة نسبة سكان المناطق الحضرية الذين يتاح لهم استخدام وسائل نقل 
عاّم مريحة وآمنة وميسورة التكلفة.

• إعادة اإلعمار بعد الكوارث والنزاعات:
سيساعد البنك البلدان األعضاء المتضررة على إعادة بناء البنى التحتية األساسية للنقل .

• أنظمة النقل الفعالة: سيمّول البنك االستثمارات الالّزمة لتحسين كفاءة نظم النقل الكبيرة الحجم وتنافسيتها من 
أجل تحسين استخدام الموارد وتمكين النمّو االقتصادّي.

األداء التمويل
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• الربط اإلقليمّي:
سيركز البنك في دعمه للربط اإلقليمي على ممرات النقل اإلقليمية ذات الحجم الكبير وعلى تبسيط إجراءات عبور 

الحدود والتدابير اللوجستية، ومن ثّم المساهمة في نمو التجارة.

• النقل األخضر:
 األعضاء ذات الدخل المتوسط والمرتفع التي ترغب في إعادة تشكيل أنظمة نقلها على الحد من 

َ
سيساعد البنُك البلدان

اآلثار البيئية الضارة، كازدحام الحواضر، وتلوث الهواء، والتلوث الناجم عن الضوضاء، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

- العوامل المساِعدة: يجب، عند إعداد جميع عمليات النقل، مراعاة ستة عوامل مساِعدة شاملة هي: استدامة 
األصول؛ والسالمة المرورية؛ واالستدامة االجتماعية؛ واالستدامة البيئية؛ وتغير المناخ؛ وتطوير القدرات.

- المبادئ التوجيهية: المبادئ التوجيهية لهذه السياسة هي تعزيز فهم حالة النقل واحتياجات البلدان األعضاء 
 القطري، واالنتقائية، وآليات التمويل، ومنها الشراكات بين القطاعين العام 

َ
في مجال النقل. ويشمل ذلك التركيز

والخاص، والمعارف، والمناصرة.

تنفيذ السياسة

طرّي، سيعمل البنك، في كل بلد من 
ُ

ص لقطاع الطاقة ولدعم االنتقائية القائمة على التركيز الق لتعزيز الحوار المخصَّ
هة لقطاع النقل بدعم منه، على إعداد استراتيجية قطاع النقل لتلخيص  ذ فيها عمليات موجَّ

َّ
البلدان األعضاء التي تنف

موقفه واحتياجاته وأولوياته فيما سيقدم من دعم في المستقبل. وسيلي ذلك إطار تنفيذ غايته توفير أساس 
مدروس لمناقشة احتياجات القطاع وأولويات التمويل مع الحكومات المعنية.

السياسات ذات الصلة

 ومع سياسات البنك األخرى 
ً
تتفق “السياسة المتعلقة بقطاع النقل” مع “السياسة المتعلقة بتغير المناخ” خصوصا

.
ً
عموما

تاريخ اعتماد مجلس المديرين التنفيذيين لهذه السياسة:

االجتماع الثامن والعشرون بعد المائة الثالثة )328( ]3 ديسمبر 2018[

جهة التنسيق

شعبة البنى التحتية 
االقتصادية 

إدارةالبنى التحتية االقتصادية 
االجتماعية

مجمع البرامج القطرية
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تمكين المرأة

معلومات أساسية عن السياسة والغرض منها

ترمي “السياسة المتعلقة بتمكين المرأة” إلى المساهمة في التنمية المستدامة والشاملة في البلدان األعضاء في 
البنك وفي أوساط الجاليات اإلسالمية في البلدان غير األعضاء، وذلك بتمكين النساء والفتيات من المشاركة في تنمية 

مجتمعاتهن واالستفادة منها.
وترمي هذه السياسة إلى تحسين فعالية المساعدة اإلنمائية التي يقدمها البنك لتحقيق عائدات اجتماعية 

واقتصادية أكبر وتنفيذ مهمته.

أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة مسار البرنامج الخماسي للرئيس    

إطار السياسة

 منه أن تمكين المرأة ينطبق على كل 
ً
النطاق: ستغطي هذه السياسة جميع قطاعات البنك ومجاالت نشاطه، إدراكا

من هذه القطاعات والمجاالت. وستطبق هذه السياسة على جميع اإلدارات والوحدات في البنك. وعليه، سيدمج 
 في جميع السياسات 

ً
البنك تمكين المرأة على جميع المستويات، ال في المشاريع والبرامج وحدها، وإنما أيضا

واالستراتيجيات واإلجراءات التشغيلية.
الركائز: تقوم هذه السياسة على أربع ركائز تجسد مشاكل البلدان األعضاء وأولوياتها والتزامات البنك المؤسسية 

والعالمية بدعم البلدان في الوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية. وهذه الركائز هي: النفاذ، والدمج، والوكالة، والتعلم.

- الركيزة األولى: رفع الحواجز التي تحول دون نفاذ المرأة إلى الخدمات األساسية والبنى التحتية لالستفادة من 
تمكينها ومهاراتها ومواردها اإلنتاجية، ومن ثم زيادة فرصها االقتصادية ومساعدتها على جمع الثروة وكنزها 

وبناء القدرة على الصمود.
طرية ودورة 

ُ
- الركيزة الثانية: استحداث طرائق وإجراءات لدمج تدابير تمكين المرأة في جميع مراحل البرمجة الق

طرية وانتهاًء بتحديد المشاريع وتصميمها وتنفيذها 
ُ

 من استراتيجية الشراكة الق
ً
المشاريع في البنك- بدءا

ورصدها وتقييمها والتعلم منها- لضمان مشاركة المرأة في تدخالت البنك في البلدان األعضاء والجاليات 
اإلسالمية واالستفادة منها.

- الركيزة الثالثة: تعزيز المشاركة الفعالة للمرأة في عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية، ومن ثم تمكينها 
من التحكم في الموارد والمشاركة الكاملة في عملية التنمية في مجتمعاتها وبلدانها.

- الركيزة الرابعة: تطوير وتيسير المعرفة وتطوير القدرات وفرص التعلم بين البلدان األعضاء، ومن ثم زيادة 
الممارسات الحسنة والنهوض باالبتكار.

• العوامل المساِعدة:

- االستفادة من الميزة النسبية للبنك وأدواته الفريدة
- االستفادة من الهيكل الالمركزي للبنك

- تعزيز الشراكات

األداء التعزيز
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• المبادئ التوجيهية:

- االنتقائية
- القدرة على التكيف والشمول

- التآزر والتكامل
- االبتكار

تنفيذ السياسة

ذ هذه السياسة بفضل استراتيجية تشغيلية وخطة عمل.
ّ

ستنف
 مشاريع ومبادرات قائمة بذاتها تستهدف النساء للقضاء على الفوارق بين الجنسين في قطاعات، 

ً
وسيضع البنك أيضا

كالصحة أو التعليم أو الزراعة أو الخدمات المالية.

السياسات ذات الصلة

 من هذه القطاعات والمجاالت، ستطّبق هذه السياسة على جميع اإلدارات 
ٍّ

 لكون تمكين المرأة يسري على كل
ً
إدراكا

والوحدات في البنك. ومن ثم، سيدمج البنك تمكين المرأة في جميع المستويات، ليس في المشاريع والبرامج فحسب، 
 في جميع السياسات واالستراتيجيات واإلجراءات التشغيلية.

ً
ولكن أيضا

وفي غياب وحدات تمكين المرأة في كيانات “مجموعة البنك”، يمكن لهذه السياسة أن توّجه أيَّ عمل يتعلق بتمكين 
المرأة تقوم به كيانات “مجموعة البنك”.

تاريخ اعتماد مجلس المديرين التنفيذيين لهذه السياسة:

 االجتماع التاسع والعشرون بعد المائة الثالثة )329( ]فبراير 2019[

جهة التنسيق

شعبة تمكين النساء 
والشباب

إدارة القدرة على الصمود 
والتنمية االجتماعية

مجمع البرامج القطرية



ملخص سياسات مجموعة البنك اإلسالمي للتنميةالسياسات القطاعية والمحورية 33

استراتيجية تنمية الشباب
معلومات أساسية عن السياسة والغرض منها

 أفضل في عمليات البنك. وهي 
ً
 وشامالً لدمج احتياجات الشباب دمجا

ً
 هادفا

ً
تقترح استراتيجية تنمية الشباب تصورا

عة لتعزيز تنمية الشباب؛ )2( بناء شراكات استراتيجية  ترمي إلى ما يلي: )1( تسخير معارف البنك وخبراته وموارده المجمَّ
اءة غايتها بناء جيل منتج من قادة 

َّ
الت إيجابية وبن

ُّ
 بإجراء تدخ

ً
لدعم تمكين الشباب؛ )3( تحقيق نتائج إنمائية أكثر تأثيرا

المستقبل في الشركات والمجتمعات واالقتصادات.

أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة مسار البرنامج الخماسي للرئيس    

إطار السياسة

النطاق: تدعم هذه السياسة العدد الضرورّي من الشباب الذين يساهمون مساهمة إيجابية في المجتمع. وستعزز 
هذه االستراتيجية حالة من االلتزام يدرك فيها الشباب احتياجات مجتمعهم وإمكاناتهم وقدراتهم، ويكونون 
مستعدين لألخذ بزمام المبادرة وتقديم مساهمة إيجابية في تنمية أنفسهم وتنمية مجتمعاتهم وبلدانهم. 

ولمواءمة خطة الشباب مع األولويات التشغيلية األساسية للبنك واحتياجات البلدان األعضاء، تقترح هذه االستراتيجية 
: التعليم، والتمكين االقتصادي، والمشاركة.

ً
ز بعضها بعضا

ّ
ثالث ركائز يعز

• العوامل المساِعدة:
- االستفادة من الميزة النسبية للبنك وأدواته الفريدة؛

- االستفادة من الهيكل الالّمركزي للبنك؛
- تعزيز الشراكات؛

• المبادئ التوجيهية:
- ضمان الشمول؛

- تعزيز مشاركة الشباب؛
- سلوك نهج قائم على األدلة.

تنفيذ السياسة

سيتطلب إنجاح تنفيذ هذه االستراتيجية اتخاذ تدابير استراتيجية محددة األهداف على المستويات التالية:

ه، بحيث يشارك فيها موظفو المقر 
َّ
• التدابير التنظيمية: ُوِضعت استراتيجية تنمية الشباب لتشمل “البنك” كل

والمراكز اإلقليمية وجميع اإلدارات والوحدات.
• مناصرو الشباب: سينشئ البنك شبكة من مناصري الشباب أو جهات التنسيق لتعزيز الشعور باالنخراط وزيادة 

الدعم لتعميم الشباب.
طرية 

ُ
طرية: ستقدم شعبة تمكين النساء والشباب بيانات للمراكز اإلقليمية وفرق االستراتيجية الق

ُ
• البرمجة الق

والتعاون عند إعداد استراتيجيات الشراكة القطرية.

األداء التعزيز
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شعبة تمكين النساء 
والشباب

إدارة القدرة على الصمود 
والتنمية االجتماعية

مجمع البرامج القطرية

دمج تدخالت محّددة في عمليات البنك. 
ُ
ز على الشباب وست

ّ
• العمليات والبرامج: ستنشأ مبادرات قائمة بذاتها ترك

وفي كلتا الحالتين، ستجّسد األهداف والموازنات الخاصة باألنشطة المتعلقة بالشباب في اإلطار القائم على 
النتائج حتى يتسنى رصد النتائج وتتبعها على الصعيد المؤسسي وعلى صعيد المشاريع.

السياسات ذات الصلة

 من هذه القطاعات والمجاالت، ستطّبق هذه االستراتيجية على جميع اإلدارات 
ٍّ

إدراكا النطباق تنمية الشباب على كل
والوحدات التابعة للبنك.

وفي غياب وحدات تمكين الشباب في كيانات مجموعة البنك، يمكن لهذه االستراتيجية أن توّجه أيَّ عمل يتعلق 
بتمكين الشباب تقوم به كيانات مجموعة البنك.

تاريخ اعتماد مجلس المديرين التنفيذيين لهذه السياسة:

االجتماع الثالث والثالثون بعد المائة الثالثة )333( ]15 ديسمبر 2019[

جهة التنسيق
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صرف التمويل

معلومات أساسية عن السياسة والغرض منها

تلخــص هــذه السياســة وتدمــج جميــع سياســات البنــك الحاليــة المتعلقــة بصــرف التمويــل للمشــاريع، وتبّيــن شــروط هــذا 
الصــرف ومتطلباتــه وأحكامــه. وتســلط هــذه السياســة الضــوء علــى الشــروط األساســية التــي يجــب اســتيفاؤها قبــل 
بــدء أي عمليــة صــرف، وهــي: دخــول اتفاقيــة التمويــل حّيــز النفــاذ، واســتيفاء أّي شــروط صــرف منصــوص عليهــا صراحــة 

فــي هــذه االتفاقيــة.

مسار البرنامج الخماسي للرئيس 

إطار السياسة

النطــاق: أن تكــون أداة مرجعيــة للجهــات المســتفيدة، ووكاالت اإلنجــاز، ووحــدات تنفيــذ المشــاريع، والجهــات المشــاركة 
دة، واألطــراف المتعاقــدة الخارجيــة األخــرى المشــاركة فــي إعــداد وتنفيــذ المشــاريع  فــي التمويــل، والجهــات المــورِّ

ل مــن طريقــه. ــك أو تمــوَّ والبرامــج التــي يمّولهــا البن

المبــادئ التوجيهيــة: يجــب أن يتخــذ البنــك التدابيــر الالّزمــة لضمــان اســتخدام مــا يوفــره مــن أمــوال فيمــا ُرِصــدت لــه مــن 
أغــراض.

تنفيذ السياسة

ُدّونــت هــذه السياســة المتعلقــة بالصــرف، مــع المبــادئ التوجيهيــة واإلجــراءات ذات الصلــة، فــي “دليــل الصــرف” الــذي 
ز تنفيــذ مــا ُوضــع مــن سياســات بالفعــل.

ّ
يعــز

 للكفــاءة، نجــم عــن التحــّول االســتراتيجّي الــذي أحدثــه “البرنامــج الخماســي للرئيــس” تدبيــُر المراكــز اإلقليميــة 
ً
ــزا وتعزي

ــون تنســيق المصروفــات  للمســؤولية عــن الصــرف. ومــن بيــن الموظفيــن فــي المراكــز موظفــون معنيــون بالصــرف يتول
ــة المشــروع حتــى اكتمــال تنفيــذه. التشــغيلية مــن بداي

عقــد لــوكاالت اإلنجــاز ووكاالت التنفيــذ خــالل 
ُ
 مــا يجــري التدريــب الخارجــي علــى المشــاريع فــي دورات تعليميــة ت

ً
وعــادة

ورشــات إطــالق المشــاريع بعــد موافقــة البنــك علــى تمويلهــا.

األداء التعزيز
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شعبة التنمية البشرية إدارة الرقابة المالية
مجمع المالية وكبير 
المسؤولين الماليين

السياسات ذات الصلة

السياسة المتعلقة بالحساب الخاص؛ والسياسة المتعلقة بوقف التمويل؛ وسياسة التسعير

تاريخ اعتماد مجلس المديرين التنفيذيين لهذه السياسة:

إرشادات متعددة من مجلس المديرين التنفيذيين وهيئة اإلدارة

جهة التنسيق
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التدبير المالي للمشاريع
معلومات أساسية عن السياسة والغرض منها

التدبيــر المالــي جــزء ال يتجــزأ مــن ســير العمليــة اإلنمائيــة. فهــو فــي القطــاع العــاّم، يكفــل المســاءلة والكفــاءة فــي 
ز اســتدامة االســتثمار والنمــّو. والتدبيــر المالــي للمشــاريع عمليــة تجمــع 

ّ
تدبيــر مــوارد البلــد. وهــو فــي القطــاع الخــاص، يعــز

ــر  ــق، وتدبي ــات التدقي ــة، وعملي ــة الداخلي ــة، والرقاب ــر المالي ــداد التقاري ــة، والمحاســبة، وإع ــداد الموازن ــط، وإع ــن التخطي بي
 تتحقــق بــه النتائــج اإلنمائيــة المنشــودة.

ً
 ســليما

ً
 لتدبيــر المــوارد تدبيــرا

ً
تدفــق األمــوال توخيــا

ويتعامــل البنــك مــع بلــدان وقطاعــات بلغــت مراحــل مختلفــة مــن التنميــة وذات مــوارد وقــدرات مختلفــة. وإذ يلتــزم البنــك 
ــى وفــق قواعــد وإجــراءات وإرشــادات صارمــة، فــإن هــذه السياســة  ــأن يكفــل إجــراء جميــع أنشــطته عل  ب

ً
ــا  قوي

ً
التزامــا

ترمــي إلــى ضمــان أقصــى قــدر مــن االنتظــام والشــفافية والنزاهــة والشــرعية فــي جميــع أنشــطة البنــك. وترمــي هــذه 
السياســة المتعلقــة بالتدبيــر المالــي للمشــاريع إلــى بلــوغ أربعــة أهــداف وثيقــة الترابــط فيمــا بينهــا، وتشــمل:

• الحرص على جودة التدبير المالي للمشروع خالل دورة المشروع كلها؛

• المساهمة في توفير تأكيد معقول بشأن إنفاق أموال البنك؛

• دعــم البلــدان األعضــاء فــي تحســين أدائهــا فــي مجــال التدبيــر المالــي وتعزيــز قدرتهــا علــى تعزيــز الكفــاءة فــي 
تنفيــذ المشــاريع؛

ــة المتعــددة األطــراف  ــوك اإلنمائي ــره مــن البن ــي للمشــاريع مــع ممارســات غي ــر المال • مواءمــة ممارســات التدبي

ــرى. ــة األخ ــة الدولي والمؤسســات المالي

أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة مسار البرنامج الخماسي للرئيس    

إطار السياسة

ــص لــه مــن  صِّ
ُ
النطــاق: ترمــي هــذه السياســة إلــى ضمــان اســتخدام األمــوال التــي يوفرهــا البنــك للبلــدان األعضــاء فيمــا خ

أغــراض، وذلــك بالمســاهمة فــي بنــاء القــدرات المســتدامة ألنظمتهــا المتعلقــة بالتدبيــر المالــي، وتوجيــه شــراكات البنــك 
مــع المؤسســات اإلنمائيــة األخــرى. وترتكــز سياســة التدبيــر المالــي للمشــاريع علــى المــادة 16)2( مــن “اتفاقيــة تأســيس 
ــل  ــي “أن ينحصــر اســتخدام التموي ــل ف ــاّم المتمث ــدإ الع ــة”. وتسترشــد هــذه السياســة بالمب ــك اإلســالمّي للتنمي البن
ــص لــه مــن أغــراض” حســب التمويــل اإلســالمي الــذي هــو إلزامــي فــي جميــع عمليــات البنــك التمويليــة )ومنهــا  صِّ

ُ
فيمــا خ

المســاعدة الفنيــة والمنــح( والعمليــات غيــر التمويليــة الماليــة )ومنهــا الضمانــات(.

العوامل المساِعدة:

- المادة 16)2( من “اتفاقية تأسيس البنك اإلسالمّي للتنمية”

د عليهــا فــي “مبــادئ الحوكمــة المؤسســية لمجموعــة البنــك” )مجموعــة البنــك،   - المســؤولية االئتمانيــة المشــدَّ
ديســمبر 2009(.

األداء التعزيز
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المبادئ التوجيهية: تستند “سياسة التدبير المالّي للمشاريع” إلى المبادئ التوجيهية التالية:

 
ً
ــك حرصــا ــك، وذل ــر المالــي يقبلهــا البن ــّي للمشــاريع التــي تقتضــي االحتفــاظ بأنظمــة للتدبي ــر المال - شــروط التدبي

ــك المشــاريع ونفقاتهــا. علــى توفيــر معلومــات دقيقــة ومناســبة عــن مــوارد تل

- سلوك النهج القائم على المخاطر في تقييم مخاطر التدبير المالّي للمشاريع وتدبير تلك المخاطر.

طريــة بصفتهــا أداة للتواصــل مــع البلــدان 
ُ

- إدراج شــروط التدبيــر المالــي للمشــاريع فــي اســتراتيجية الشــراكة الق
األعضــاء.

- مكافحة االحتيال والفساد.

- االمتثال لسياسة مكافحة غسل األموال، ومكافحة تمويل اإلرهاب، ومعرفة هوية العمالء.

- مواءمة ممارسات البنك في مجال التدبير المالي للمشاريع مع ممارسات غيره من الجهات المانحة.

طرية.
ُ

- استخدام األنظمة الق

- تعزيــز قــدرات التدبيــر المالــي للمشــاريع فــي البلــدان األعضــاء حتــى تتمكــن هــذه البلــدان مــن اتخــاذ قــرارات ســليمة 
ــن  ــل المســؤولية ع ــه تحمُّ ــي، ومن ــال االئتمان  لالمتث

ً
ــا ــرات فــي الظــروف التشــغيلية تحقيق ومــن مواجهــة التغي

النتائــج.

تنفيذ السياسة

ــة  ــق المراكــز اإلقليمي ــدان األعضــاء مــن طري ــر كثافــة مــع البل ــي للمشــاريع” تواصــالً أكث ــر المال ــر “سياســة التدبي تيسِّ
م للبلــدان األعضــاء.  لمناقشــة السياســة واالســتراتيجية وإثــراء الخيــارات االســتثمارية وغيرهــا مــن أشــكال الدعــم المقــدَّ
ــذ “سياســة التدبيــر المالــي 

َّ
 خيــار “اســتراتيجيات الشــراكة القطريــة” بواســطة مبــادئ “مجموعــة البنــك”. وتنف

ً
ز أيضــا

ِّ
وتعــز

ــل بفضــل المبــادئ التوجيهيــة للتدبيــر المالــّي للمشــاريع ومراجعــة الحســابات. للمشــاريع” وتفعَّ

السياسات ذات الصلة

تحــرص “سياســة التدبيــر المالــي للمشــاريع” علــى ضمــان االمتثــال لسياســة البنــك المتعلقــة بالنزاهــة، وسياســته 
المتعلقــة باإلفصــاح عــن المعلومــات، وسياســته المتعلقــة بتضــارب المصالــح، وسياســته المتعلقــة باإلبالغ عــن المخالفات، 

فيمــا يخــص مكافحــة الرشــوة والفســاد واالحتيــال وتضــارب المصالــح. 

رة، ومنهــا المشــاركة والبرمجــة القطريــة،  طريــة الموجــودة والمقــرَّ
ُ

 بوثائــق السياســات الق
ٌ

 صلــة
ً
ولهــذه السياســة أيضــا

 بمختلــف 
ً

والبلــدان األعضــاء الهشــة والمتضــررة مــن النزاعــات، والتعامــل مــع الحكومــات الفعليــة؛ كمــا أن لهــا صلــة
 إلــى ذلــك، ترتبــط هــذه السياســة، علــى المســتوى 

ً
وثائــق سياســة العمليــات، ووثائــق تدبيــر وإدارة العمليــات. وإضافــة

ــة. ــة والناظمــة ذات الصل ــق السياســات واالســتراتيجيات المحوري ــع وثائ التشــغيلّي، بجمي

تاريخ اعتماد مجلس المديرين التنفيذيين لهذه السياسة:

االجتماع الحادي والثالثون بعد المائة الثالثة )331( ]6 يوليو 2019[

جهة التنسيق

شعبة التدبير المالّي للمشاريع طرية
ُ

مجّمع البرامج الق
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التوريد للمشاريع 

معلومات أساسية عن السياسة والغرض منها

ــاريع.  ــات المش ــّي واحتياج
ّ
ــياق المحل  للس

ً
ــا ــاريع تبع ــد للمش ــي التوري ــد ف َم

َ
عت

ُ
 ت

ً
ــة ــر مرون ــة أكث ــات طريق ــل التوجيه تمث

وتســاعد الجهــات المســتفيدة مــن المشــاريع التــي يمولهــا البنــك علــى االســتخدام األمثــل للمــوارد. وتســمح التوجيهــات 
 البنــك والجهــة 

َ
 يســتوفي شــروط

ً
لمقدمــي العطــاءات أو العــروض بإعــداد العطــاءات أو العــروض وتنفيــذ العقــود تنفيــذا

 بجــودة االستشــارات والســلع واألشــغال والخدمــات ذات الصلــة.
َ

المســتفيدة المتعلقــة

أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة مسار البرنامج الخماسي للرئيس    

إطار السياسة

ــة،  ــذ المشــاريع، كالهندســة، والهندســة المعماري ــة بتنفي ــرة متصل النطــاق: تشــمل الخدمــات االستشــارية مهــام كثي
ــج ممــا ســبق. ــد لهــا، ومزي ــر المشــاريع والتوري ــة والماليــة المتعلقــة بتدبي واألمــور االقتصادي

وتنقسم الخدمات االستشارية إلى الفئات التالية:

• الخدمات االستشارية واإلرشادية 

• دراسات ما قبل االستثمار

• دراسات الهندسة والتصميم

• خدمات التنفيذ واإلشراف

• تدبير المشروع

وتشــمل الســلع واألشــغال المنصــوص عليهــا فــي التوجيهــات الخدمــات ذات الصلــة، كالنقــل، والتأميــن، والتركيــب، 
والتشــغيل، والتدريــب، والصيانــة األوليــة، والخدمــات غيــر االستشــارية.

طريــة، والممارســات العالميــة، والتقارير عن أداء المشــاريع، ووكاالت 
ُ

• العوامــل المســاِعدة: العالقــات والخدمــات الق
اإلنجــاز، ووحدات إدارة المشــاريع.

• المبــادئ التوجيهيــة: مبــادئ التوريــد األساســية المتمثلــة فــي االقتصــاد، والكفــاءة، واإلنصــاف، والفعاليــة فــي 
التمويــل اإلنمائــي.

تنفيذ السياسة

عــّدت أدوات ومذكــرات إرشــادية متنوعــة لدعــم تنفيــذ السياســة، ومنهــا إعــداد خطــة التوريــد، واســتراتيجية التوريــد 
ُ
• أ

ــل  ــي، والشــراكات والتموي ــال، وأنظمــة الجهــات المســتفيدة، والدعــم العمل لجميــع المشــاريع والبرامــج، وعــدم االمتث
المشــترك، والتوريــد اإللكترونــي، والشــكاوى ذات الصلــة بالتوريــد. وتنطــوي المبــادئ التوجيهيــة علــى الخصائــص التاليــة:

األداء
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ــذ مبــادئ توجيهيــة جديــدة منــذ أبريــل 2019، وتتيــح هــذه المبــادئ مرونــة أكبــر فــي توريــد الخدمــات االستشــارية أو 
َّ

نف
ُ
• ت

الســلع أو األشــغال أو الخدمــات ذات الصلــة؛

ــة للجهــات المســتفيدة فرصــة  طري
ُ

ــي واســتخدام األنظمــة الق ــد اإللكترون • ســيعطي اســتحداث أحــكام بشــأن التوري
الســتخدام منصــات التوريــد اإللكترونيــة الخاصــة بهــا وأنظمــة البلد في توريد الســلع واألشــغال وفي اختيار االستشــاريين؛

• اعتماد مبدأي االستخدام األمثل للموارد والتكييف مع الهدف المنشود لتحقيق مبادئ التوريد األساسية؛

• التوريد بالسعر المناسب وبالجودة المناسبة والكمية الصحيحة وفي التوقيت المناسب ومن المصدر الصحيح.

السياسات ذات الصلة

ترتكــز هــذه السياســة علــى “االســتراتيجية العشــرية لمجموعــة البنــك” وأهــداف “البرنامــج الخماســي للرئيــس” المتمثلــة 
فيمــا يلــي: )1( توفيــر الدعــم المناســب إلعــداد المشــاريع وتنفيذهــا؛ )2( المســاهمة فــي إعــداد “اســتراتيجية الشــراكة 
القطريــة”؛ )3( تقييــم وبنــاء قــدرة التوريــد الخاصــة بالجهــات المســتفيدة، ومنهــا تدريــب العامليــن فيها، وإســداء المشــورة 
إليهــا بشــأن المســائل المتصلــة بالتوريــد للمشــاريع؛ )4( تقييــم أنظمــة التوريــد الخاصــة بالجهــات المســتفيدة وتقويتهــا.

ــال  ــص االحتي ــا يخ ــاد فيم ــة الفس ــة بمكافح ــك المتعلق ــة البن ــة لمجموع ــادئ التوجيهي ــة المب ــذه السياس ــق ه وتواف
ــات، وأطــر  ــك” المتعلقــة بالعملي ــة البن ــك”، وسياســات “مجموع ــة البن لهــا “مجموع ــي تموِّ والفســاد فــي المشــاريع الت
التوريــد المعمــول بهــا فــي البنــوك اإلنمائيــة المتعــددة األطــراف، ومتطلبــات العطــاء والتوريــد باإلنترنــت ألجــل التوريــد الــذي 

ــه البنــوك اإلنمائيــة المتعــددة األطــراف. تمول

تاريخ اعتماد مجلس المديرين التنفيذيين لهذه السياسة:

االجتماع السابع والعشرون بعد المائة الثالثة )327( ]2 سبتمبر 2018[

جهة التنسيق

شعبة التوريد للمشاريع  أمانة مكتب نائب الرئيس
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سياسات مجموعة البنك وتوجيهاتها األخرى
سياسات البنك اإلدارية

السياسة المتعلقة بالسفر في مهمة رسمية

تركــز “السياســة المتعلقــة بالســفر فــي مهمــة رســمية” علــى التخطيــط للســفر فــي المهــام الرســمية وترشــيده، 
ــاالت  ــاء الســفر فــي مهمــة رســمية، وح ــدل اليومــي أثن ــه، والب ــه، ومســارات الســفر ودرجات ــه، والموافقــة علي واإلذن ب
ــي  ــفر ف ــة بالس ــك المتعلق ــة البن ــة مجموع ــري “سياس ــا. وتس ــة، وتعديله ــاذ السياس ــة، ونف ــن السياس ــتثناء م االس
دة المــّدة وعلــى جميــع األفــراد  مهمــة رســمية” علــى جميــع موظفــي “مجموعــة البنــك” المعينيــن بعقــود دائمــة أو محــدَّ

اآلخريــن الذيــن يســافرون علــى نفقــة “مجموعــة البنــك” وبالنيابــة عنهــا، مــا لــم ُينــّص علــى خــاف ذلــك.

اإلدارة المسؤولة: الخدمات اإلدارية

ــة )292(  ــة الثاني ــد المائ ــي والتســعون بع ــاع الثان ــن لهــذه السياســة: االجتم ــن التنفيذيي ــس المديري ــاد مجل ــخ اعتم تاري

]ديســمبر 2014[

السياسة المتعلقة بالتوريد المؤسسّي

توافــق “السياســة المتعلقــة بالتوريــد المؤسســّي” الممارســات المعمــول بهــا فــي بنــوك إنمائيــة أخــرى متعــددة 
األطــراف، وتتنــاول المجــاالت الرئيســة المندرجــة ضمــن الشــفافية، ومكافحــة الفســاد، والتوريــد األفضــل قيمــة، وأهليــة 

ــخ. ــر العقــود، إل ــن، والســرية، وتدبي الموّردي

اإلدارة المسؤولة: الخدمات اإلدارية

سلطة االعتماد وتاريخ االعتماد: رئيس مجموعة البنك )2016(



سياسات مجموعة البنك وتوجيهاتها وأطرها األخرى 46ملخص سياسات مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

سياسات البنك المالية

التوجيهات المتعلقة بمكافحة الفساد

ُصّممــت المبــادئ التوجيهيــة لمجموعــة البنــك المتعلقــة بمكافحــة الفســاد لمنــع ومكافحــة ممارســات الفســاد واالحتيال 
التــي قــد تحــدث عنــد اســتخدام عائــدات التمويــل الــذي يقّدمــه البنــك أو أّي مــن المؤسســات الشــريكة أو التابعــة 
لمجموعــة البنــك أثنــاء إعــداد وتنفيــذ األنشــطة التــي تمّولهــا مجموعــة البنــك. وتحــّدد هــذه المبــادئ التوجيهيــة المبــادئ 
والمتطلبــات والعقوبــات العامــة المطبقــة علــى األشــخاص والكيانــات التــي تتلقــى تلــك العائــدات أو تكــون مســؤولة عــن 

إيداعهــا أو نقلهــا أو اتخــاذ القــرارات المتعلقــة باســتخدامها أو تؤثــر فــي تلــك القــرارات.

اإلدارة المسؤولة: إدارة النزاهة وأخاقيات العمل

مكافحة غسل األموال، ومكافحة تمويل اإلرهاب، ومعرفة هوية العمالء

يتمثــل الغــرض مــن هــذه السياســة فــي وضــع الحــد األدنــى مــن المتطلبــات المنطبقــة علــى البنــك مــن أجــل الحيلولــة دون 
إســاءة اســتخدامه فــي غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، وتدبيــر المخاطــر المرتبطــة بغســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب 

وســائر المخاطــر ذات الصلــة.

اإلدارة المسؤولة: إدارة االمتثال

ــة الثالثــة )333( ]15  ــن التنفيذييــن لهــذه السياســة: االجتمــاع الثالــث والثاثــون بعــد المائ ــخ اعتمــاد مجلــس المديري تاري
ــمبر 2019[ ديس

إطار إدارة األصول والخصوم

يحــّدد إطــار إدارة األصــول والخصــوم )“اإلطــار”( المبــادئ التوجيهيــة الرفيعــة المســتوى وإطــار الحوكمــة والبنــى التحتيــة 
 فعــاالً. ويشــمل هــذا اإلطــار جميــع أنشــطة 

ً
الفنيــة التــي يتعيــن تنفيذهــا لتدبيــر مخاطــر إدارة األصــول والخصــوم تدبيــرا

إدارة األصــول والخصــوم، ومنهــا عمليــات توفيــر األمــوال، وعمليــات التمويــل، وعمليــات الخزانــة، والســيولة، ومعــدل الربــح، 
وتدبيــر مخاطــر العمــات. ويحــّدد هــذا اإلطــار حــدود وظيفــة إدارة األصــول والخصــوم فــي البنــك، التــي تشــمل مخاطــر معدل 
الربــح، ومخاطــر العمــات، ومخاطــر التمويــل والســيولة. ويشــمل هــذا اإلطــار، علــى وجــه الخصــوص، المكونــات التاليــة: )1( 
منهجيــات ومقاييــس إدارة األصــول والخصــوم؛ )2( النمــوذج التشــغيلي إلدارة األصــول والخصــوم؛ )3( الهيــكل التنظيمــي 
إلدارة األصــول والخصــوم؛ )4( الهيــكل التكنولوجــّي إلدارة األصــول والخصــوم؛ )5( حوكمــة مخاطــر إدارة األصــول والخصوم. 
ويتمثــل الهــدف الشــامل المتوخــى مــن تدبيــر مخاطــر إدارة األصــول والخصــوم فيمــا يلــي: )1( الحفــاظ علــى حقــوق ملكيــة 
ــب 

ّ
“البنــك”؛ )2( ضمــان نمــّوه بالحــد مــن مخاطــر إدارة األصــول والخصــوم؛ )3( تثبيــت هوامــش الربــح الصافــي؛ )4( تقليــل تقل

الدخــل إلــى الحــّد األدنــى.

اإلدارة المسؤولة: إدارة المخاطر

ــة الثالثــة )318( ]مــارس  تاريــخ اعتمــاد مجلــس المديريــن التنفيذييــن لهــذه السياســة: االجتمــاع الثامــن عشــر بعــد المائ
]2017

المبادئ التوجيهية لتقييم مخاطر التمويل المؤسسّي

تقــّدم مجموعــة البنــك، فــي إطــار واليتهــا، التمويــل لمختلــف األطــراف المقابلــة، ومنهــا مجموعــة البنــك والمؤسســات 
ــد المخاطــر الرئيســة  ــادئ التوجيهيــة إطــاًرا مفصــاً لتحدي ــر هــذه المب

ّ
ــات ســيادية صريحــة. وتوف ــر المدعومــة بضمان غي

المتعلقــة بعمليــات التمويــل المؤسســي وتقييــم تلــك المخاطــر والحــد منهــا، وبيــان منهجيــة تطبيــق نمــوذج التنقيــط 
ذي الصلــة )نمــوذج التنقيــط الداخلــي( لتحديــد تصنيــف المخاطــر المناســب لــكل عمليــة مــن عمليــات التمويــل المؤسســي.

اإلدارة المسؤولة: إدارة المخاطر

تاريــخ اعتمــاد مجلــس المديريــن التنفيذييــن لهــذه السياســة: االجتمــاع الخامــس والثمانــون بعــد المائــة الثانيــة )285( ]9 
ســبتمبر 2012[



ملخص سياسات مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية سياسات مجموعة البنك وتوجيهاتها وأطرها األخرى 47

طرية
ُ

المبادئ التوجيهية لتقييم المخاطر الق

ــدان  ــادئ التوجيهيــة العامــة لتقييــم الجــدارة االئتمانيــة للبل طريــة المب
ُ

ــادئ التوجيهيــة لتقييــم المخاطــر الق ــر المب
ّ

توف
وتبيــن أيضــا منهجيــة اســتخدام نمــوذج التنقيــط ذي الصلــة )نمــوذج التنقيــط الداخلــي( لتحديــد تصنيــف المخاطــر المناســب 

لبلــد مــن البلــدان.

اإلدارة المسؤولة: إدارة المخاطر

تاريــخ اعتمــاد مجلــس المديريــن التنفيذييــن لهــذه السياســة: االجتمــاع الخامــس والثمانــون بعــد المائــة الثانيــة )285( ]9 
ســبتمبر 2012[

المبادئ التوجيهية لتقييم مخاطر المؤسسات المالية

تتعامــل مجموعــة البنــك، فــي إطــار عمليــات أعمالهــا، مــع بنــوك ومؤسســات ماليــة شــتى. ويتخــذ هــذا التعامــل أشــكاال 
ــد  ــل، وتمدي ــر خطــوط التموي ــات، وتوفي ــول الضمان ــداع األمــوال، واالســتثمار فــي إصــدار الصكــوك، وقب ــل إي متنوعــة مث

التمويــل المباشــر، والمشــاركة فــي حقــوق الملكيــة، وغيــر ذلــك، وإســناد تصنيــف المخاطــر المناســب.

اإلدارة المسؤولة: إدارة المخاطر

تاريــخ اعتمــاد مجلــس المديريــن التنفيذييــن لهــذه السياســة: االجتمــاع الخامــس والثمانــون بعــد المائــة الثانيــة )285( ]9 
ســبتمبر 2012[

النظام الداخلّي للمراجعة الداخلية للحسابات

 تحــّدد الغــرض مــن نشــاط المراجعــة الداخليــة وصاحياتــه 
ٌ

 رســمية
ٌ

النظــام الداخلــّي للمراجعــة الداخليــة للحســابات وثيقــة
والمســؤولية عنــه. ويحــّدد هــذا النظــام الداخلــّي موقــع نشــاط المراجعــة الداخليــة فــي المؤسســة، ومنــه طبيعــة العاقة 
ــاع علــى الســجات، 

ّ
التراتبيــة الوظيفيــة للمســؤول عــن المراجعــة الداخليــة مــع مجلــس المديريــن التنفيذييــن؛ ويــأذن باالط

والموظفيــن، والممتلــكات الماديــة ذات الصلــة بــأداء المهــام؛ ويحــّدد نطــاق أنشــطة المراجعــة الداخليــة. وتكــون للمجلــس 
صاحيــة الموافقــة النهائيــة علــى النظــام الداخلــّي للمراجعــة الداخليــة.

اإلدارة المسؤولة: إدارة المراجعة الداخلية

تاريــخ اعتمــاد مجلــس المديريــن التنفيذييــن لهــذه السياســة: االجتمــاع الســابع والعشــرون بعــد المائــة الثالثــة )327( ]2 
ســبتمبر 2018[

 باســتثمار مــوارده الرأســمالية العاديــة فــي أســهم رؤوس أمــوال 
ُ

 البنــك المتعلقــة
ُ

سياســة
الشــركات وفــي الصناديــق

ــه والتخصيــص االســتراتيجّي لجميــع االســتثمارات فــي األســهم  يتمثــل الغــرض مــن هــذه السياســة فــي تحديــد التوجُّ
ــا إطــار الحوكمة الخــاص بجميع االســتثمارات 

ً
والصناديــق مــن مــوارد البنــك الرأســمالية العاديــة. وتحــّدد هــذه السياســة أيض

فــي األســهم والصناديــق مــن مــوارد البنــك الرأســمالية العاديــة. وتخضــع الصناديــق األخــرى التــي يديرهــا البنــك، والتــي 
يجــري دمجهــا فــي الميزانيــة العموميــة للمــوارد الرأســمالية العاديــة لمذكــرات التفاهــم واالتفاقيــات المنفصلــة المبرمــة 
 يســاعد علــى اإلشــراف علــى االســتثمارات فــي األســهم 

ً
ل هــذه السياســة إطــارا

ِّ
مــع األطــراف المعنيــة. وتشــك

والصناديــق مــن المــوارد الرأســمالية العاديــة وإدارة المحافــظ، ولكــن دون إعاقــِة أو حــدِّ عمليــة إصــدار حكــم أو اتخــاذ قــرار 
فكــرّي. ويســعى إطــار السياســة هــذا، فــي الوقــت ذاتــه، إلــى إتاحــة هيــكل قــوي لمراقبــة الجوانــب التشــغيلية واإلداريــة 

المفصلــة لاســتثمارات فــي األســهم والصناديــق مــن المــوارد الرأســمالية العاديــة.

اإلدارة المسؤولة: إدارة االستثمار

تاريــخ اعتمــاد مجلــس المديريــن التنفيذييــن لهــذه السياســة: االجتمــاع الثامــن والثمانــون بعــد المائــة الثانيــة )288( ]فبرايــر 
]2013



سياسات مجموعة البنك وتوجيهاتها وأطرها األخرى 48ملخص سياسات مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

التضامــن  ــذة بواســطة “صنــدوق 
َّ

المنف سياســة االســتثمار وإدارة المحفظــة لالســتثمارات 
)“الصنــدوق”( للتنميــة”  اإلســالمي 

وضــع مجلــس إدارة الصنــدوق هــذه السياســة المتعلقــة باالســتثمار لتحقيــق مــا يلــي: )1( إرســاء فهــم واضــح للغايــات 
واألهــداف المتوخــاة مــن اســتثمار مــوارد الصنــدوق؛ )2( تقديــم المشــورة وبيــان حــدود اســتثمار مــوارد الصنــدوق؛ )3( وضــع 

األســس الاّزمــة لتقييــم نتائــج االســتثمار.

اإلدارة المسؤولة: إدارة االستثمار

تاريخ اعتماد مجلس إدارة الصندوق لهذه السياسة: االجتماع الثاني واألربعون )42( ]سبتمبر 2013[

السياسة المتعلقة باالستدانة

يتمثــل الغــرض مــن “السياســة المتعلقــة باالســتدانة” فــي تحديــد الحــد األقصــى مــن التمويــل الخارجــي مقابــل التمويــل 
ــر عنــه بنســبة االســتدانة، والــذي ال ينبغــي أن يتجــاوزه البنــك فــي أّي وقــت. الداخلــي، الــذي يعبَّ

اإلدارة )اإلدارات( المسؤولة: السياسة المالية والتخطيط والتحليل )الرقابة والتحديث(؛ والخزانة )التنفيذ(

تاريخ اعتماد مجلس المديرين التنفيذيين لهذه السياسة: االجتماع الخامس بعد المائة الثالثة )305( ]يونيو 2015[

سياسة السيولة )الموارد الرأسمالية العادية(

يتمثــل الغــرض مــن “سياســة الســيولة” فيمــا يلــي: )1( تحديــد الحــد األدنــى مــن الســيولة الــذي ينبغــي أن يحافــظ عليــه 
“البنــك” للحــد مــن أّي انقطــاع فــي األنشــطة التشــغيلية بســبب الضائقــة االقتصاديــة أو بســبب تعــذر الوصــول إلــى أســواق 
ــن “البنــك” مــن الحفــاظ علــى قوتــه الماليــة، وتصنيفــه االئتمانــي الممتــاز 

ِّ
 أمثــل يمك

ً
رأس المــال؛ )2( تدبيــر الســيولة تدبيــرا

)AAA(، وثقــة المســتثمرين والجهــات المعنيــة الخارجيــة بــه. 

اإلدارة )اإلدارات( المسؤولة: السياسة المالية والتخطيط والتحليل )الرقابة والتحديث(؛ والخزانة )التنفيذ(

ــة الثانيــة )292( ]1  تاريــخ اعتمــاد مجلــس المديريــن التنفيذييــن لهــذه السياســة: االجتمــاع الثانــي والتســعون بعــد المائ
ســبتمبر 2013[

اإلطار الخاص بإدارة تعرض الموارد الرأسمالية العادية للمخاطر

اإلطــار الخــاص بــإدارة التعــرض عنصــر أساســيٌّ إلدارة البنــك مخاطــر االئتمــان وتيســير حصــول البلــدان األعضــاء علــى التمويــل 
علــى قــدم المســاواة فــي حــدود قــدرة “البنــك” علــى تحمــل المخاطــر، مــع الحــرص علــى تنويــع المحفظــة بالقــدر الكافــي 
للحــد مــن مخاطــر التركيــز. ويحــرص البنــك، بهــذا اإلطــار، علــى بلــوغ أهدافــه اإلنمائيــة مــع الحفــاظ علــى تصنيفــه االئتمانــي 

الممتاز.

اإلدارة المسؤولة: إدارة المخاطر

تاريخ اعتماد مجلس المديرين التنفيذيين لهذا اإلطار: االجتماع العاشر بعد المائة الثالثة )310( ]14 فبراير 2016[

السياسة المتعلقة بالتسعير السيادي ضمن الموارد الرأسمالية العادية 

يتمثــل الغــرض مــن هــذه السياســة فــي تحديــد هيــكل التســعير وهامــش الربــح المتعلقيــن بصيــغ تمويــل البنــك القائمــة 
ــارة الخدمــات،  ــل، وإج ــع اآلِج ــي تشــمل االســتصناع، والبي ــاً( الت ــة، مث ــع الســيادي )المــوارد الرأســمالية العادي ــى البي عل

ــدة. والمضاربــة المقيَّ

اإلدارة المسؤولة: السياسة المالية والتخطيط والتحليل )الرقابة والتحديث(

ــر  ــة الثالثــة )317( ]فبراي تاريــخ اعتمــاد مجلــس المديريــن التنفيذييــن لهــذه السياســة: االجتمــاع الســابع عشــر بعــد المائ
]2017
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وقف صرف التمويل بسبب المتأخرات

ــر عــن الســداد أو تحصيلهــا. ومــن ثــّم ال بــّد 
ُّ
تحظــر مبــادئ الشــريعة اإلســامية علــى “البنــك” فــرض أيِّ غرامــة علــى التأخ

 الملتزميــن علــى ســداد مســتحقاتهم دون تأخيــر. والغــرض مــن هــذه السياســة 
ّ

للبنــك مــن النظــر فــي وســائل أخــرى تحــث
هــو اجتنــاب تأخــر المتعهديــن بااللتــزام عــن الســداد ووضــع آليــة للتعامــل مــع حــاالت التأخيــر هــذه عنــد حدوثهــا.

اإلدارة المسؤولة: السياسة المالية والتخطيط والتحليل )الرقابة والتحديث(

تاريخ اعتماد مجلس المديرين التنفيذيين لهذه السياسة: االجتماع الثمن والخمسون بعد المائة )317( ]نوفمبر 1998[

السياسة المتعلقة باستثمارات صندوق المعاش التقاعدّي

 لاســتثمار االســتراتيجّي إلدارة اســتثمارات صنــدوق المعــاش التقاعــدّي 
ً
ــعا  موسَّ

ً
ل هــذه السياســة إطــارا

ِّ
تشــك

لموظفــي البنــك. وتخضــع اســتثمارات صنــدوق المعــاش التقاعــدّي التــي يديرهــا البنــك أو أّي مديــر خارجــّي نيابــة عنــه، لهذه 
السياســة ولاتفاقــات المنفصلــة المبرمــة مــع األطــراف المعنيــة. ويســعى إطــار السياســة هــذا إلــى توفيــر هيــكل قــوّي 
لضبــط الجوانــب التشــغيلية واإلداريــة المفصلــة الســتثمارات صنــدوق المعــاش التقاعــدي، ويحــّدد التخصيــص االســتراتيجّي 

دات للمخاطــر. لألصــول مــع مــا يصاحبــه مــن محــدِّ

اإلدارة المسؤولة: إدارة االستثمار

تاريخ اعتماد مجلس المديرين التنفيذيين لهذه السياسة: ]25 فبراير 2019[

السياسة المتعلقة بالتدبير المالي للمشاريع

ترمــي “السياســة المتعلقــة بالتدبيــر المالــي للمشــاريع” إلــى ضمــان أقصــى قــدر مــن االنتظــام والشــفافية والنزاهــة 
ــى مــن هــذه السياســة بلــوغ أربعــة أهــداف وثيقــة الترابــط فيمــا بينهــا، هــي: 

َّ
والشــرعية فــي جميــع أنشــطة البنــك. وُيتوخ

)1( الحــرص علــى جــودة التدبيــر المالــي للمشــروع خــال دورة المشــروع كلهــا؛ )2( المســاهمة فــي توفيــر تأكيــد معقــول 
بشــأن إنفــاق أمــوال البنــك؛ )3( دعــم البلــدان األعضــاء فــي تحســين أدائهــا فــي مجــال التدبيــر المالــي وتعزيــز قدرتهــا علــى 
تعزيــز الكفــاءة فــي تنفيــذ المشــاريع؛ )4( مواءمــة ممارســات التدبيــر المالــي للمشــاريع مــع ممارســات غيــره مــن البنــوك 

اإلنمائيــة المتعــددة األطــراف والمؤسســات الماليــة الدوليــة األخــرى.

الشعبة المسؤولة: شعبة التدبير المالّي للمشاريع

تاريــخ اعتمــاد مجلــس المديريــن التنفيذييــن لهــذه السياســة: االجتمــاع الخامــس والثمانــون بعــد المائــة الثانيــة )285( ]9 
ســبتمبر 2012[

السياسة االستثمارية لصندوق الوقف

يتمثــل الغــرض مــن هــذه السياســة فــي تحديــد التوجــه والتخصيــص االســتراتيجّي لجميــع االســتثمارات غيــر القديمــة 
ووضــع الصنــدوق علــى مســار أكثــر اســتدامة بتحديــد سياســات اســتثمار وإنفــاق متماســكة. ولوضــع حوكمــة جديــدة 
ــى مــن هــذه السياســة تأكيــد مبــادئ 

َّ
 للمخاطــر وخطــة للتنفيــذ. وُيتوخ

ً
لاســتثمار، تحــّدد هــذه السياســة إطــارا

االســتثمار الناظمــة للقــرارات المتصلــة باســتثمارات الصنــدوق. ويشــمل نطــاق هــذه السياســة جميــع أصــول الصنــدوق، مــا 
عــدا أصولــه القديمــة غيــر الســائلة.

اإلدارة المسؤولة: إدارة االستثمار

تاريــخ اعتمــاد مجلــس المديريــن التنفيذييــن لهــذه السياســة: االجتمــاع التاســع والعشــرون بعــد المائــة الثالثــة )329( ]24 
فبرايــر 2019[
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سياسات البنك المتعلقة بالموارد البشرية

نة السلوك
ّ

مدو

تحــّدد “مدونــة الســلوك” الخاصــة بمجموعــة البنــك المبــادئ والمعاييــر األخاقيــة التــي يتعيــن علــى موظفــي “مجموعــة 
البنــك” مــن جميــع المســتويات التزامهــا بحكــم مركزهــم ومســؤولياتهم فــي “مجموعــة البنــك”. وترشــد الموظفيــن فــي 
حالــة التضــارب الفعلــي أو الظاهــر بيــن مصالحهــم الخاصــة وواجباتهــم العامــة، والســلوك الــذي يجــب مراعاتــه فــي بيئــة 

عمــل متنوعــة ومتعــددة الثقافــات.

اإلدارة المسؤولة: إدارة النزاهة وأخاقيات العمل

سياسة النزاهة

ــن  ــم م ــك وغيره ــو البن ــرف موظف ــي: )1( أن يتص ــا يل ــان م ــى ضم ــك إل ــة البن ــة بمجموع ــة الخاص ــة النزاه ــعى سياس تس
 ألعلــى درجــات النزاهــة المتوقعــة مــن موظفــي المؤسســات الدوليــة اإلســامية؛ )2( أن تكــون جميــع 

ً
العامليــن طبقــا

 أو 
ً
األنشــطة والمعامــات والمشــاريع والعمليــات التــي يمولهــا أو يضطلــع بهــا أي عضــو فــي مجموعــة البنــك )منفــردا

ــذ فــي بيئــة رقابيــة مناســبة؛ )3( أن 
َّ

باالشــتراك مــع مؤسســات أخــرى( خاليــة مــن ممارســات االحتيــال والفســاد، وأن تنف
ــر علــى   وتفسَّ

َ
تدعــم سياســات مجموعــة البنــك وإجراءاتهــا ومبادئهــا التوجيهيــة وممارســاتها القائمــة هــذه السياســة

.
ً
وفقهــا لتحقيــق أقصــى قــدر مــن أهــداف “مجموعــة البنــك” وغاياتهــا النبيلــة األوســع نطاقــا

اإلدارة المسؤولة: إدارة النزاهة وأخاقيات العمل

تاريخ اعتماد مجلس المديرين التنفيذيين لهذه السياسة: ]8 ديسمبر 2010[

المبادئ والتوجيهات المتعلقة بالنزاهة

ســتحرص مجموعــة البنــك علــى التــزام جميــع مشــاريع المجموعــة وأنشــطتها وموظفيهــا بأعلــى المعاييــر األخاقيــة. 
ا باســم “مكتــب 

ً
وللمســاعدة علــى بلــوغ هــذا الهــدف، ُعّينــت إدارة النزاهــة وأخاقيــات العمــل )التــي كانــت تعــرف ســابق

ــك. وتتمثــل مهمــة  النزاهــة للمجموعــة”( لمعالجــة جميــع المســائل المتعلقــة بالنزاهــة المؤسســية فــي مجموعــة البن
إدارة النزاهــة وأخاقيــات العمــل فــي تنفيــذ سياســة مجموعــة البنــك المتعلقــة بالنزاهــة بالقيــام بــدور جهــة اتصــال فــي 
االدعــاءات المتعلقــة بممارســات الفســاد واالحتيــال وســوء ســلوك الموظفيــن، علــى النحــو المبيــن فــي هــذه التوجيهات، 
 لذلــك، مســؤولية الكشــف عــن انتهــاكات 

ً
ــك. وتتولــى هــذه اإلدارة، طبقــا فــي األنشــطة التــي تمّولهــا مجموعــة البن

سياســات مجموعــة البنــك التــي تحظــر االحتيــال والفســاد والتحقيــق فــي تلــك االنتهــاكات ومنعهــا فــي النهايــة.

اإلدارة المسؤولة: إدارة النزاهة وأخاقيات العمل

صندوق التضامن الطبي للمتقاعدين

ــن ســيتقاعدون فــي المســتقبل  ــك الذي ــة لموظفــي البن ــة طبي ــل الغــرض مــن هــذه السياســة فــي إنشــاء تغطي يتمث
ــن. ــة لهــؤالء المتقاعدي ــي يغطــي التكلفــة الطبي ــدوق تضامــن طب بإنشــاء صن

اإلدارة المسؤولة: إدارة الموارد البشرية
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السياسة المتعلقة بخصوصية البيانات الشخصية

ترمــي هــذه السياســة إلــى إرســاء ممارســة واعيــة ومنهجيــة إلدارة البيانات الشــخصية بخصــوص جمع البيانات الشــخصية 
ومعالجتهــا واالحتفــاظ بهــا وحذفهــا أو شــطبها، مــع مواءمــة الجهــود وتنســيقها بطريقــة واعيــة داخــل البنــك وتحديــث 

 للممارســات العالميــة الفضلــى.
ً
هــذه السياســة باســتمرار طبقــا

اإلدارة المسؤولة: اإلدارة القانونية

ــة )332( ]8  ــة الثالث ــون بعــد المائ ــي والثاث ــن لهــذه السياســة: االجتمــاع الثان ــن التنفيذيي ــخ اعتمــاد مجلــس المديري تاري
ســبتمبر 2019[

سلم الرواتب والمنافع

ــى مــن هــذه 
َّ
تحــدد هــذه السياســة التوجهــات العامــة المتعلقــة بهيــكل التعويضــات والمنافــع فــي البنــك. وُيتوخ

ــتبقاء  ــذاب واس ــى اجت ــدرة عل ــز الق ــوق لتعزي ــع الس ــا م ــع ومواءمته ــات والمناف ــية التعويض ــان تنافس ــة ضم السياس
المواهــب.

اإلدارة المسؤولة: إدارة الموارد البشرية

تاريــخ اعتمــاد مجلــس المديريــن التنفيذييــن لهــذه السياســة: االجتمــاع الثامــن والعشــرون بعــد المائــة الثالثــة )328( ]16 
ديســمبر 2018[

غين عن المخالفات والشهود
ِّ
السياسة المتعلقة بحماية المبل

مــة للمبلغيــن  غيــن عــن المخالفــات والشــهود” إلــى تحديــد تدابيــر الحمايــة المقدَّ
ِّ
ترمــي “السياســة المتعلقــة بحمايــة المبل

ِلعــون 
ْ
عــن المخالفــات والشــهود، حســب أحــكام هــذه السياســة. والهــدف مــن ذلــك هــو الحــرص علــى أن يكــون مــن ُيط

 لهــذه السياســة.
ً
يــن مــن االنتقــام، طبقــا “مجموعــة البنــك” علــى معلومــات عــن ممارســات الفســاد واالحتيــال محميِّ

اإلدارة المسؤولة: إدارة النزاهة وأخاقيات العمل
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سياسات البنك المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات

السياسة المتعلقة باالستخدام المقبول

ــة  ــات الرقمي ــات والبيان ــا المعلوم ــن تكنولوجي ــك م ــول ألصــول البن ــان االســتخدام المقب ــى بي ترمــي هــذه السياســة إل
وخدمــات تكنولوجيــا المعلومــات.

اإلدارة المسؤولة: إدارة المعلومات وتكنولوجيا القطيعة

سلطة االعتماد وتاريخ االعتماد: لجنة إدارة المخاطر: ]29 أكتوبر 2018[

سياسة مراقبة االستخدام

الغــرض مــن هــذه الوثيقــة هــو توفيــر قواعــد تنظــم اســتخدام مختلــف المســتخدمين )موظفــي البنــك، واالستشــاريين، 
واألطــراف الخارجيــة( لخدمــات تكنولوجيــا المعلومــات الخاصــة بالبنــك وأصولــه وبياناتــه الرقميــة.

اإلدارة المسؤولة: إدارة المعلومات وتكنولوجيا القطيعة

سلطة االعتماد وتاريخ االعتماد: لجنة إدارة المخاطر ]29 أكتوبر 2018[

السياسة المتعلقة بمكافحة البرمجيات الخبيثة

ــك فــي مكافحــة البرمجيــات الخبيثــة. وتســتهدف هــذه السياســة إدارة تكنولوجيــا  تحــّدد هــذه الوثيقــة سياســة البن
المعلومــات وأمــن المعلومــات وموظفــي الدعــم الذيــن يقومــون بتنفيــذ وصيانــات دفاعــات المؤسســة. وتــرد فــي وثائــق 
 بشــأن البرمجيــات الخبيثــة لكــي يســتعين بهمــا 

ُ
 والمشــورة

ُ
السياســة ذات الصلــة المشــار إليهــا فيمــا يأتــي المعلومــات

المســتخِدمون.

اإلدارة المسؤولة: إدارة المعلومات وتكنولوجيا القطيعة

سلطة االعتماد وتاريخ االعتماد: لجنة إدارة المخاطر ]29 أكتوبر 2018[

السياسة المتعلقة بالحفظ االحتياطي

السياسة المتعلقة بالحفظ االحتياطي مهمة الستمرار الخدمة. وهي تصف كيفية أخذ نسخ احتياطية وتدبيرها.

اإلدارة المسؤولة: إدارة المعلومات وتكنولوجيا القطيعة

سياسة األمن السحابّي

يتمثل الغرض من هذه الوثيقة في وضع سياسة للبنك في مجال الحوسبة السحابية.

اإلدارة المسؤولة: إدارة المعلومات وتكنولوجيا القطيعة

سلطة االعتماد وتاريخ االعتماد: لجنة إدارة المخاطر ]29 أكتوبر 2018[

سياسة الترميز

ترمــي هــذه السياســة إلــى ضمــان االســتخدام الســليم والفعــال للترميــز مــن أجــل حمايــة ســرية المعلومــات وصحتهــا 
وســامتها.

اإلدارة المسؤولة: إدارة المعلومات وتكنولوجيا القطيعة

سلطة االعتماد وتاريخ االعتماد: لجنة إدارة المخاطر ]29 أكتوبر 2018[
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السياسة المتعلقة بالبريد اإللكترونّي- المستخِدمون

ترمي هذه السياسة إلى تحديد قواعد االستخدام المشروع للبريد اإللكتروني.

اإلدارة المسؤولة: إدارة المعلومات وتكنولوجيا القطيعة

سلطة االعتماد وتاريخ االعتماد: لجنة إدارة المخاطر ]29 أكتوبر 2018[

السياسة المتعلقة بالبريد اإللكتروني- المديرون

م للمديريــن قواعــد تدبيــر  ترمــي هــذه السياســة إلــى تحديــد قواعــد االســتخدام المشــروع للبريــد اإللكترونــي. كمــا تقــدِّ
.
ً
 مأمونــا

ً
خدمــة البريــد اإللكترونــّي تدبيــرا

اإلدارة المسؤولة: إدارة المعلومات وتكنولوجيا القطيعة

سلطة االعتماد وتاريخ االعتماد: لجنة إدارة المخاطر ]29 أكتوبر 2018[

السياسة المتعلقة بأمن المعلومات

تحــّدد هــذه السياســة كيفيــة إنشــاء نظــام إلدارة أمــن المعلومــات وإدارتــه وقياســه واإلبــاغ عنــه وتطويــره والمســائل 
المتصلــة بأمــن المعلومــات فــي “البنــك” لتنفيــذ “اســتراتيجية مجموعــة البنــك” و”البرنامــج الخماســي للرئيــس”.

اإلدارة المسؤولة: إدارة المعلومات وتكنولوجيا القطيعة

سلطة االعتماد وتاريخ االعتماد: لجنة إدارة المخاطر ]29 أكتوبر 2018[

دين
ّ
السياسة المتعلقة بأمن المعلومات في مجال العالقات مع المور

ترمي هذه الوثيقة إلى وضع سياسة المؤسسة المتعلقة بأمن المعلومات في مجال العاقات مع الموّردين.

اإلدارة المسؤولة: إدارة المعلومات وتكنولوجيا القطيعة

سلطة االعتماد وتاريخ االعتماد: لجنة إدارة المخاطر ]29 أكتوبر 2018[

السياسة المتعلقة باستخدام اإلنترنت

ترمي هذه السياسة إلى توجيه جميع مستخِدمي اإلنترنت المعنيين عن طريق ما يلي:

- توجيه الممارسة المتوقعة عند استخدام اإلنترنت؛

- وصف المعايير التي يجب أن يلتزمها المستخِدمون؛

- ذكر التدابير التي يمكن اتخاذها لمراقبة فعالية هذه السياسة؛

- تنبيه المستخِدمين إلى عواقب االستخدام غير الاّئق لإلنترنت.

اإلدارة المسؤولة: إدارة المعلومات وتكنولوجيا القطيعة

سلطة االعتماد وتاريخ االعتماد: لجنة إدارة المخاطر ]29 أكتوبر 2018[
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السياسة المتعلقة بتدبير أصول تكنولوجيا المعلومات

يتمثــل الهــدف مــن هــذه السياســة فيمــا يلــي: )1( مســاعدة إدارة المعلومــات وتكنولوجيــا القطيعــة علــى إرســاء 
ممارســة لتدبيــر أصــول تكنولوجيــا المعلومــات والمحافظــة عليهــا، والســهر علــى تســجيل معلومــات مفصلــة عــن أصــول 
تكنولوجيــا المعلومــات وتحديثهــا علــى نحــو ســليم؛ )2( تدبيــر أصــول تكنولوجيــا المعلومــات خــال دورة حياتهــا كلهــا 
فــة، وأنهــا تظــل جاهــزة للعمــل )مائمــة للغــرض المنشــود منهــا(، وأنهــا 

ِّ
م قيمــة غيــر مكل للتحقــق مــن أن اســتخدامها يقــدِّ

محوَســبة ومحميــة حمايــة ماديــة؛ )3( التحقــق مــن أن هــذه األصــول ذات األهميــة الحاســمة لدعــم القــدرة علــى الخدمــة 
 وموافقــة لسياســة البنــك المتعلقــة باألصــول الثابتــة.

ٌ
 ومتاحــة

ٌ
موثوقــة

اإلدارة المسؤولة: إدارة المعلومات وتكنولوجيا القطيعة

السياسة المتعلقة بالتسجيل وبمراقبة نظم تكنولوجيا المعلومات 

يتمثــل الغــرض مــن هــذه السياســة فــي تأمين أصــول البنك وبياناتــه الرقمية. ومن الضروري مراقبة أنشــطة المســتخدمين 
المصــرح لهــم وغيــر المصــرح لهــم للكشــف عــن أي أنشــطة ال يتســق مــع الحفــاظ علــى االســتخدام اآلمــن للتجهيــزات 

المتاحة.

اإلدارة المسؤولة: إدارة المعلومات وتكنولوجيا القطيعة

سلطة االعتماد وتاريخ االعتماد: لجنة إدارة المخاطر ]29 أكتوبر 2018[

السياسة المتعلقة باستخدام األجهزة المحمولة

يتمثــل الغــرض مــن هــذه السياســة فــي تحديــد مــا يجــب وضعــه مــن ضوابــط الســتخدام األجهــزة المحمولــة. وهــي ترمــي 
إلــى الحــد مــن المخاطــر المرتبطــة بمــا يلــي: )1( ضيــاع أو ســرقة األجهــزة المحمولــة، والســيما مــا تحويــه مــن بيانــات؛ )2( 
تعريــض أمــن المعلومــات الســرية للخطــر باطــاع الجمهــور عليهــا؛ )3( إدخــال فيروســات وبرمجيــات خبيثــة إلــى الشــبكة؛ 

)4( اإلضــرار بالســمعة.

اإلدارة المسؤولة: إدارة المعلومات وتكنولوجيا القطيعة

سلطة االعتماد وتاريخ االعتماد: لجنة إدارة المخاطر ]29 أكتوبر 2018[

السياسة المتعلقة بأمن الشبكات

تبيــن هــذه السياســة قواعــد البنــك ومعاييــره المتعلقــة بحمايــة الشــبكات، وتقــدم توجيهــات لمــن ينشــئ ويصــون البنى 
ــا المعلومــات  ــك. وهــي تســتهدف موظفــي إدارة ودعــم أمــن تكنولوجي ــا المعلومــات الخاصــة بالبن ــة لتكنولوجي التحتي

المعلومــات الذيــن يتولــون تنفيــذ وصيانــة دفاعــات المؤسســة. 

اإلدارة المسؤولة: إدارة المعلومات وتكنولوجيا القطيعة

سلطة االعتماد وتاريخ االعتماد: لجنة إدارة المخاطر ]29 أكتوبر 2018[

السياسة المتعلقة بتخصيص األجهزة التقنية المكتبية

ات التكنولوجيــا المكتبيــة المســتخدمة فــي البنــك وتخصيصهــا أو  ترمــي هــذه السياســة إلــى ضمــان اســتخدام معــدَّ
إعــادة تخصيصهــا بحســب متطلبــات الوظيفــة والمســؤوليات واألقدميــة واحتياجــات موظفــي البنــك. وترمــي كذلــك إلــى 
التحقــق مــن أن المعــدات وتكنولوجيــا االتصــاالت المكتســبة مناســبة مــن الناحيــة الفنيــة وموافقــة لمعاييــر ومبــادئ بيئــة 

تكنولوجيــا المعلومــات الخاصــة بالبنــك وفعالــة مــن حيــث التكلفــة.

اإلدارة المسؤولة: إدارة المعلومات وتكنولوجيا القطيعة
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السياسة المتعلقة بكلمة المرور- المديرون

ترمي هذه السياسة إلى إرساء معيار إلنشاء كلمات مرور منيعة وحمايتها ووتيرة تغييرها.

اإلدارة المسؤولة: إدارة المعلومات وتكنولوجيا القطيعة

سلطة االعتماد وتاريخ االعتماد: لجنة إدارة المخاطر ]29 أكتوبر 2018[

السياسة المتعلقة بكلمة المرور- المستخِدمون

ترمي هذه السياسة إلى إرساء معيار إلنشاء كلمات مرور منيعة وحمايتها ووتيرة تغييرها.

اإلدارة المسؤولة: إدارة المعلومات وتكنولوجيا القطيعة

سلطة االعتماد وتاريخ االعتماد: لجنة إدارة المخاطر ]29 أكتوبر 2018[

السياسة المتعلقة باألمن المادي

تبيــن هــذه السياســة أهــم التدابيــر االحتياطيــة التــي يجــب اتخاذهــا لحمايــة الوصــول المــادي إلــى أصــول “البنــك” 
 مبــادئ توجيهيــة لوضــع ضوابــط أمنيــة تقــي مــن الضــرر الناجــم عــن التهديدات 

ً
المعلوماتيــة وبياناتــه الرقميــة. وتوفــر أيضــا

التــي تســتهدف األمــن المــادي والمخاطــر البيئيــة.

اإلدارة المسؤولة: إدارة المعلومات وتكنولوجيا القطيعة

سلطة االعتماد وتاريخ االعتماد: لجنة إدارة المخاطر ]29 أكتوبر 2018[

السياسة المتعلقة بحفظ وحماية السجالت

الغرض من هذه السياسة هو تحديد الضوابط الازمة للسجات المخزونة في نظم البنك والخدمات السحابية.

اإلدارة المسؤولة: إدارة المعلومات وتكنولوجيا القطيعة

سلطة االعتماد وتاريخ االعتماد: لجنة إدارة المخاطر ]29 أكتوبر 2018[

عد
ُ
السياسة المتعلقة بالنفاذ عن ب

ترمي هذه الوثيقة إلى تحديد قواعد االتصال بشبكة “البنك” وبتطبيقات أّي مضيف خارجّي. 

اإلدارة المسؤولة: إدارة المعلومات وتكنولوجيا القطيعة

سلطة االعتماد وتاريخ االعتماد: لجنة إدارة المخاطر ]29 أكتوبر 2018[

السياسة المتعلقة بتطوير تطبيقات آمنة

نــات البرمجيــات علــى نحــو  الغــرض مــن هــذه السياســة هــو تحديــد سياســة البنــك فــي مجــال تطويــر التطبيقــات ومكوِّ
يعظــم أمنهــا الذاتــّي.

اإلدارة المسؤولة: إدارة المعلومات وتكنولوجيا القطيعة

سلطة االعتماد وتاريخ االعتماد: لجنة إدارة المخاطر ]29 أكتوبر 2018[
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السياسة المتعلقة بالبرمجيات

يتمثل الغرض من هذه السياسة في تحديد كيفية اقتناء وتسجيل وتركيب وتطوير البرمجيات في “البنك”.

اإلدارة المسؤولة: إدارة المعلومات وتكنولوجيا القطيعة

سلطة االعتماد وتاريخ االعتماد: لجنة إدارة المخاطر ]29 أكتوبر 2018[

السياسة المتعلقة بإدارة الثغرات الفنية

تحــّدد هــذه الوثيقــة سياســة المؤسســة المتعلقــة بكيفيــة تقييــم وتدبيــر الثغــرات الفنيــة فــي بيئــة تكنولوجيــا 
المعلومــات التــي تشــمل الخدمــات الســحابية التــي تســتخدمها المؤسســة. وتســتهدف هــذه السياســة إدارة 

المعلومــات وتكنولوجيــا القطيعــة وموظفــي الدعــم الذيــن يتولــون تنفيــذ وصيانــة دفاعــات المؤسســة.

اإلدارة المسؤولة: إدارة المعلومات وتكنولوجيا القطيعة

سلطة االعتماد وتاريخ االعتماد: لجنة إدارة المخاطر ]29 أكتوبر 2018[

السياسة المتعلقة بإدارة نفاذ المستخدمين

الغــرض مــن وثيقــة السياســة هــذه هــو منــع النفــاذ غيــر المصــرح بــه إلــى نظــم المعلومــات الخاصــة بالبنــك. وتصــف هــذه 
السياســة عمليــة تســجيل المســتخِدمين وحــذف تســجيلهم فــي جميــع نظــم وخدمــات المعلومــات الخاصــة بالبنــك.

اإلدارة المسؤولة: إدارة المعلومات وتكنولوجيا القطيعة

سلطة االعتماد وتاريخ االعتماد: لجنة إدارة المخاطر ]29 أكتوبر 2018[

السياسة المتعلقة بحوكمة اإلنترنت

الغــرض مــن وثيقــة السياســة هــذه هــو التحقــق مــن وجــود ضوابــط مناســبة إلدارة وإدامــة حضــور البنــك علــى شــبكة 
اإلنترنــت بكيفيــة منظمــة.

اإلدارة المسؤولة: إدارة المعلومات وتكنولوجيا القطيعة
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سياسات البنك المتعلقة بالعمليات

التوجيهات المتعلقة بتوريد الخدمات االستشارية في إطار تمويل “البنك” للمشاريع

والتوجيهــات المتعلقــة بتوريــد الســلع واألشــغال ومــا يتصــل بهــا مــن خدمــات فــي إطــار تمويــل 
“البنــك” للمشــاريع

تنــّص التوجيهــات المتعلقــة بالتوريــد للمشــاريع علــى طريقــة مرنــة تقــوم علــى الســياق المحلــي وعلــى احتياجــات 
ــى جــودة  ــى أعل ــى الحصــول عل ــك عل المشــاريع. وهــي تســاعد الجهــات المســتفيدة مــن المشــاريع التــي يمولهــا البن
ــد  ــذ إطــار السياســة الجدي ــى بالمــوارد المســتخدمة. ويســمح إطــار تنفي ــق المنافــع المثل ــى تحقي ــل المــال، أي عل مقاب
لمقدمــي العطــاءات أو العــروض بإعــداد عطــاءات أو عــروض وتنفيــذ عقــود تســتوفي متطلبــات البنــك والمســتفيد للحصول 

ــة الجــودة. ــة العالي ــى االستشــارات والســلع واألشــغال والخدمــات ذات الصل عل

اإلدارة المسؤولة: التوريد للمشاريع

العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار”  إلــى “صنــدوق  الطلبــات  لتقديــم  التشــغيلية  التوجيهــات 
التحــول”( )“صنــدوق 

يرمــي “صنــدوق التحــول” إلــى تســريع الحلــول القائمــة علــى العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار التــي تقــود التنمية الشــاملة 
والمســتدامة فــي البلــدان األعضــاء. وهــو مــا يتســق مــع “البرنامــج الخماســي لرئيــس مجموعــة البنــك”، الــذي يرمــي إلــى 
تحويــل البنــك إلــى مؤسســة لإلنمائييــن مــن الطــراز األول باتبــاع طريقــة “اســتباقية” فــي عــرض الحلــول اإلنمائيــة الشــاملة 

علــى البلــدان األعضــاء.

اإلدارة المسؤولة: إدارة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار

تاريــخ اعتمــاد مجلــس المديريــن التنفيذييــن لهــذه السياســة: االجتمــاع الثامــن عشــر بعــد المائــة الثالثــة )318( ]18 مــارس 
]2018

إطار إدارة المخاطر التشغيلية

يدعــم هــذا اإلطــار )ومنــه السياســات واإلجــراءات( تحديــد وتقييــم ومراقبــة وإدارة المخاطــر التشــغيلية، بطريقــة متســقة 
ومتناســقة، فــي وحــدات “مجموعــة البنــك” كلهــا. ويراعــي هــذا اإلطــار خصوصيــة “البنــك” و”مجموعــة البنــك” اللذيــن 

دة هــي مــن صميــم طبيعــة ومهمــة “مجموعــة البنــك”. يعمــان وفــق الشــريعة اإلســامية وفــي ظــل مخاطــر محــدَّ

اإلدارة المسؤولة: إدارة المخاطر

تاريــخ اعتمــاد مجلــس المديريــن التنفيذييــن لهــذه السياســة: االجتمــاع الخامــس والثمانــون بعــد المائــة الثانيــة )285( ]9 
ســبتمبر 2012[

التوجيهات المتعلقة بتقييم مخاطر تمويل المشاريع

ــف  ــم وتخفي ــد وتقيي ــاً لتحدي  مفصَّ
ً
ــارا ــل المشــاريع” إط ــات تموي ــم مخاطــر عملي ــة بتقيي م “التوجيهــات المتعلق ــدِّ تق

 اســتخدام نمــوذج 
َ

 منهجيــة
ُ

ــح هــذه التوجيهــات
ِّ

المخاطــر الرئيســة المتصلــة بعمليــات تمويــل المشــاريع. كمــا توض
التصنيــف ذي الصلــة )نمــوذج التصنيــف الداخلــّي( لتحديــد درجــة المخاطــر التــي تناســب كل مشــروع.

اإلدارة المسؤولة: إدارة المخاطر

57
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سياسات الكيانات
سياســات المؤسســة اإلســامية لتأميــن االســتثمار وائتمــان 

الصــادرات

السياسة المتعلقة بشطب الديون المعدومة

تســري هــذه السياســة علــى أقســاط التأميــن المســتَحقة والمطالبــات المدفوعــة الناجمــة عــن مخاطــر تجاريــة. وترمــي 
قــة مــدة طويلــة بعــد اســتنفاد كل 

ّ
هــذه السياســة إلــى التأكــد مــن شــطب األمــوال المســتحقة التــي ظلــت معل

ــم أيُّ ديــون مســتحقة منــذ مــدة طويلــة لتحديــد إمــكان تحقيــق هــذا  قيَّ
ُ
المحــاوالت الســتردادها. وعــاوة علــى ذلــك، ت

الدخــل فــي شــكل إيــرادات. 

اإلدارة المسؤولة: اإلدارة القانونية

سلطة االعتماد وتاريخ االعتماد: مجلس اإلدارة ]2010[

نموذج استخدام القدرة التأمينية

 إلى نهج التعرض والتعرض المحتمل.
ً
الغرض من هذه السياسة هو تحسين القدرة التأمينية للمؤسسة استنادا

اإلدارة المسؤولة: اإلدارة المالية

تاريخ اعتماد مجلس اإلدارة لهذا النموذج: االجتماع الثالث والثمانون )83( ]15 فبراير 2016[

لوائح العمليات

ــذ فــي إطارهــا عملياتهــا التأمينيــة المتعلقــة بأنشــطة 
ِّ

 التــي يمكــن للمؤسســة أن تنف
َ

د “لوائــُح العمليــات” الثوابــت تحــدِّ
تأميــن الصــادرات واالســتثمارات.

اإلدارة المسؤولة: اإلدارة القانونية

تاريخ االعتماد: ]2014[

االحتياطيات الفنية

 إلى نهج التعرض والتعرض المحتمل.
ً
الغرض من هذه السياسة هو تحسين القدرة التأمينية للمؤسسة استنادا

اإلدارة المسؤولة: اإلدارة المالية

سلطة االعتماد وتاريخ االعتماد: اعتمدها الرئيس التنفيذّي للمؤسسة ]2015[
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سياسات المؤسسة اإلسامية لتنمية القطاع الخاص

السياسة المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 لغســل 
ً

هــة للحيلولــة دون اتخــاذ “المؤسســة” وســيلة الغــرض مــن هــذه السياســة هــو وضــع المعاييــر األساســية الموجَّ
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.

اإلدارة المسؤولة: إدارة المخاطر

تاريخ االعتماد: ]1 أغسطس 2011[ 

السياسة المتعلقة بإدارة األصول والخصوم

تحــدد هــذه السياســة التوجيهــات المتعلقــة بــإدارة األصــول والخصــوم الماليــة للمؤسســة. ويوفــر بيــان هــذه السياســة 
ــإدارة األصــول والخصــوم والمســائل المتعلقــة بجميــع  ــة ب ــر جميــع مخاطــر المؤسســة المتصل ــه تدبي  شــاماً يوجِّ

ً
إطــارا

عمليــات تمويــل الديــون، واألصــول الســائلة، وأصــول العمليــات.

اإلدارة المسؤولة: إدارة المخاطر

تاريخ االعتماد: ]14 يوليو 2014[

كفاية رأس المال

الغــرض مــن هــذه السياســة هــو: )1( تحديــد منهجيــة تقييــم كفايــة رأســمال المؤسســة؛ )2( تعيين الحد األدنــى االحترازي 
مــن رأس المــال الــذي يجــب أن تحتفــظ بــه المؤسســة فــي جميــع األوقــات؛ )3( تحديــد متطلبــات مــدة التنفيــذ واإلبــاغ. 
 علــى الحــد األدنــى االحتــرازي مــن رأس 

ً
وال تركــز هــذه السياســة علــى كفايــة رأس المــال الحالــي فحســب، بــل تركــز أيضــا

المــال الــذي تحتاجــه المؤسســة للحفــاظ علــى كفايــة رأس المــال علــى المــدى المتوســط، بالنظــر إلــى اســتراتيجياتها 
 للظــروف الماليــة واالقتصاديــة الضاغطــة المحتملــة. 

ً
المؤسســية ومراعــاة

اإلدارة المسؤولة: إدارة المخاطر

تاريخ االعتماد: ]17 يونيو 2014[

ض لمخاطر االئتمان
ُّ
السياسة المتعلقة بإدارة التعر

ــة  طري
ُ

ــة للتعــرض للمخاطــر الق ــدود االحترازي ــات األصــول والح ــدود االســتراتيجية لفئ ــن الح ــّدد هــذه السياســة كاًّ م تح
ــرض  ــى التع  عل

َ
ــاظ ــتراتيجيُّ الحف ــدُّ االس ــتهدف الح ــراد. ويس ــن األف ــة والملتِزمي ــركات المجموع ــات وش ــر الصناع ومخاط

مــت  اإلجمالــي لمخاطــر االئتمــان فــي حــدود قــدرة المؤسســة علــى تحمــل المخاطــر أو رأســمالها الســهمّي، فــي حيــن ُصمِّ
 يكفــي الجتنــاب الخســائر الكبيــرة المترابطــة. ولضمــان االســتخدام 

ً
عــا ض للمخاطــر تنوُّ ع التعــرُّ الحــدود االحترازيــة لضمــان تنــوُّ

ــال لــرأس المــال، تنظــر السياســة بعنايــة فــي ملــف المخاطــر الخــاص بالتعرضــات المختلفــة ومتطلبــات رأس المــال ذات  الفعَّ
م( وعمليــات الخزانــة. 

ُ
ْيــن واألســه الصلــة. وتغطــي السياســة كاًّ مــن التمويــل )الدَّ

اإلدارة المسؤولة: إدارة المخاطر

تاريخ االعتماد: ]18 يونيو 2019[

سياسة التمويل

ــن المؤسســة مــن تحديــد المســتوى األدنــى الــذي 
ِّ
د هــذه السياســة التقييــم العــاّم للتمويــل والعمليــة التــي تمك تحــدِّ

يتعيــن علــى جميــع الموظفيــن فيــه مراعاتــه لضمــان ســلوك حصيــف فــي مجــال التمويــل واألنشــطة التجاريــة.

اإلدارة المسؤولة: إدارة المخاطر

تاريخ االعتماد: )10 أكتوبر 2011(
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السياسة المتعلقة بالبريد اإللكتروني لتكنولوجيا المعلومات

الغرض من هذه السياسة هو زيادة اإلنتاجية.

اإلدارة المسؤولة: إدارة تكنولوجيا المعلومات

تاريخ االعتماد: ]11 أكتوبر 2010[

السياسة المتعلقة بمكتب المساعدة في مجال تكنولوجيا المعلومات

الغرض من هذه السياسة هو توفير إطار لطلب الدعم في مجال تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسة.

اإلدارة المسؤولة: إدارة تكنولوجيا المعلومات

تاريخ االعتماد: )30 ديسمبر 2009(

السياسة المتعلقة بإدارة حوادث تكنولوجيا المعلومات

الغــرض مــن هــذه السياســة هــو بيــان السياســة التــي تنظــم كيفيــة قيــام إدارة تكنولوجيــا المعلومــات بــإدارة الطلبــات 
المتعلقــة بالحــوادث والخدمــات فيمــا يتصــل بعــرض خدمــات اإلدارة المســؤولة.

اإلدارة المسؤولة: إدارة تكنولوجيا المعلومات

تاريخ االعتماد: ]27 أغسطس 2018[

السياسة المتعلقة بشراء تكنولوجيا المعلومات

الغــرض مــن هــذه السياســة هــو الحــرص علــى توخــي الحصافــة عنــد الشــراء واســتخدام المــوارد المتاحــة االســتخدام 
األمثــل.

اإلدارة المسؤولة: إدارة تكنولوجيا المعلومات

تاريخ االعتماد: )27 أغسطس 2018(

سياسة السيولة

يتمثــل الغــرض مــن هــذه السياســة فيمــا يلــي: )1( التحقــق مــن كفايــة الســيولة المتاحــة لتغطيــة االلتزامــات الماليــة 
ــة  ــر المرون ــهم؛ )2( توفي ــي األس ــتثمارات ف ــة، واالس ــر المصروف ــات غي ــن، وااللتزام ــة الدي ــات خدم ــل مدفوع ، مث

ً
ــة كامل

لتخفيــف نســق االقتــراض باالســتفادة مــن الفــرص المواتيــة التــي تتيحهــا األســواق وإرجــاء القــروض الجديــدة فــي ظــل 
ظــروف الســوق غيــر المواتيــة دون إضعــاف قــدرة المؤسســة علــى اإليفــاء بااللتزامــات الماليــة؛ )3( تقويــة ثقــة البلــدان 
األعضــاء والمســتثمرين ووكاالت التصنيــف فــي الجــدارة االئتمانيــة للمؤسســة بضمان مركز ســيولة قوّي؛ )4( المســاهمة 

فــي الربحيــة بالحفــاظ علــى التكلفــة اإليجابيــة بفضــل تنويــع األصــول الســائلة واإلدارة الفعالــة للمخاطــر.

اإلدارة المسؤولة: إدارة المخاطر

تاريخ االعتماد: ]17 يونيو 2014[

سياسة الترقية

ــة للترقيــة، والحفــاظ علــى مســتوى عــاٍل مــن أداء   متكافئ
ً
تتيــح هــذه السياســة لجميــع الموظفيــن المؤهليــن فرصــا

ــم  ــم ومؤهاته ــم وكفاءته ــن وتدريبه ــرات الموظفي ــن خب ــن م ــدر ممك ــى ق ــتفادة بأقص ــم، واالس ــن ورضاه الموظفي
ــة. التعليمي

اإلدارة المسؤولة: إدارة الموارد البشرية

تاريخ االعتماد: ]14 أغسطس 2012[
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صات
َّ

سياسة وضع المخص

ــل، حتــى  ــق بالذمــم المســتحقة والتموي ــرة فيمــا يتعل ــات األصــول المتعث ــى لمتطلب د هــذه السياســة الحــدَّ األدن تحــدِّ
 
ً
 واقعيــا

ً
تتوافــق مــع تصنيــف الحســابات وقيــد الدخــل وتســتطيع “المؤسســة” بذلــك تقييــَم األصــول التمويليــة تقييمــا

واتبــاَع نهــج حصيــف فــي قيــد الدخــل.

اإلدارة المسؤولة: إدارة المخاطر

تاريخ االعتماد: ]10 أكتوبر 2011[

سياسة التناوب

ــة  ــذي قــد ينجــم عــن القيــام بنفــس الوظيفــة لفتــرة طويل ــل ال الغــرض مــن هــذه السياســة هــو تافــي التعــب والمل
ــي  ــى تحســين أدائهــم الحال ــي عل ــن مــن المســتويين المتوســط والعال ــة ومســاعدة المهنيي ــر القــدرات المديري وتطوي

ــراء خبراتهــم وإعدادهــم للمهــام المســتقبلية. وإث

اإلدارة المسؤولة: إدارة الموارد البشرية

تاريخ االعتماد: ]14 أغسطس 2012[

السياسة المتعلقة بإدارة مخاطر الخزانة

ترمــي هــذه السياســة إلــى ضمــان ســامة هــذه األمــوال وســيولتها ببيــان حــدود المخاطــر المختلفــة. وتشــمل هــذه 
الحــدود األهــداف المحــّددة المــدة مــن أجــل التحكــم فــي مخاطــر معــدل الربــح، وأدوات االســتثمار المســموح بهــا، والحــد 
األدنــى لمتطلبــات التصنيــف للتحكــم فــي مخاطــر االئتمــان، وحــدود االســتحقاق للتحكــم فــي مخاطــر الســيولة، وحــدود 
إصــدار الصكــوك بحســب البلــد أو المصــِدر أو الطــرف المقابــل، مــن أجــل التحكــم فــي مخاطــر التركيــز. وتوفر هذه السياســة 
ســتثَمر هــذه األمــوال 

ُ
 توجيهــات فــي مجــال التخصيــص االســتراتيجي والتكتيكــّي لألصــول، مــن أجــل ضمــان أن ت

ً
أيضــا

لتحقيــق أقصــى عائــد.

  اإلدارة المسؤولة: إدارة المخاطر

تاريخ االعتماد: ]2 أكتوبر 2017[

سياسة شعبة الخزانة

الغرض من هذه السياسة هو تحديد السياسات والتوجيهات الرئيسة لتفعيل ومراقبة وظيفة شعبة الخزانة.

اإلدارة المسؤولة: الخزانة

تاريخ االعتماد: ]14 ديسمبر 2010[

السياسة المتعلقة بخدمة البريد اإللكترونّي الفورّي

الغرض من هذه السياسة هو مراقبة النفقات المتعلقة باستخدام الخدمات والهواتف المحمولة. 

اإلدارة المسؤولة: إدارة تكنولوجيا المعلومات

تاريخ االعتماد: ]28 مايو 2015[
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سياسات المعهد اإلسامي للبحوث والتدريب

التوجيهات المتعلقة بمشاريع الكتابة

ــدة  ــت، وتحقيــق الفائ ترمــي هــذه التوجيهــات إلــى تيســير التــواؤم مــع أهــداف المعهــد، واالتســاق مــع موضــوع ثاب
للمســتخدمين النهائييــن، وقابليــة التســويق للعمــاء المســتهَدفين، والتخطيــط للمشــاريع بطريقــة مهنيــة. وتســعى 
هــذه التوجيهــات كذلــك لضمــان مراقبــة الجــودة بتنفيــذ اإلجــراءات التفصيليــة وآليات العمــل لمراجعة المشــاريع ومراقبتها 

والموافقــة عليهــا.

اإلدارة المسؤولة: إدارة خدمات البحث والتطوير

تاريخ االعتماد في نظام إدارة محتوى المؤسسة: ]يوليو 2019[

التوجيهات المتعلقة بسلسلة وثائق العمل الخاصة بالمعهد اإلسامي للبحوث والتدريب

يسعى هذا المنشور إلى توحيد آلية الموافقة وطرائق طباعة وتوزيع وثائق العمل.

اإلدارة المسؤولة: إدارة خدمات البحوث والتطوير

تاريخ االعتماد في نظام إدارة محتوى المؤسسة: ]يوليو 2011[

التوجيهات المتعلقة بأتعاب المعهد اإلسامي للبحوث والتدريب

تســلط هــذه التوجيهــات الضــوء علــى األســعار المطبقــة وهيــكل التكاليــف المتعلقيــن بفعاليــات وأنشــطة معلومــة، 
كالتعلــم عــن ُبعــد، والــدورات التدريبيــة، وبرامــج المنــح الدراســية، وزمالــة المعهــد، والباحثيــن الزائريــن للمعهــد، ومقــاالت 

ميــن فــي الكتــب، إلــخ.
َّ
مجــات المعهــد، وبحــوث مؤتمــرات المعهــد، والمحك

اإلدارة المسؤولة: مكتب المدير العام

تاريخ االعتماد في نظام إدارة محتوى المؤسسة: ]أبريل 2014[

دليل إجراءات التدريب القياسية

نهــم مــن تنفيــذ أنشــطة التدريــب 
ِّ
 تمك

ً
يوفــر “دليــل إجــراءات التدريــب القياســية” لموظفــي شــعبة التدريــب قاعــدة

ــم، وااللتــزام بتقديــم خدمــات جيــدة.
ُّ
بســهولة، وتوحيــد وتبســيط عمليــات التعل

اإلدارة المسؤولة: إدارة بناء القدرات في مجال المالية اإلسامية

تاريخ االعتماد في نظام إدارة محتوى المؤسسة: ]1 أبريل 2017[
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سياسات المؤسسة الدولية اإلسامية لتمويل التجارة

الدليل المتعلق بتمويل المؤسسة 

ترمي هذه الوثيقة إلى أن تكون دلياً شاماً لما تقدمه المؤسسة من حلول لتمويل التجارة.

اإلدارة المسؤولة: إدارة تمويل التجارة

سلطة االعتماد: اعتمدته إدارة المؤسسة
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البنك اإلسالمي للتنمية

ملخص سياسات مجموعة 
البنك اإلسالمي للتنمية

نبذة عن البنك اإلسالمي للتنمية

٨١١١ شارع الملك خالد، النزلة اليمانية، الوحدة ١، جدة، ٢٢٣٣٢-٢٤٤٤، المملكة العربية السعودية

البنƠƠك اإلسƠƠالمي للتنميƠƠة بنƠƠك إنمائƠƠي متعƠƠدد األطƠƠراف يعمل منذ أكثر من ٤٠ سƠƠنة في 
سƠƠبيل تحسƠƠين حيƠƠاة المجتمعƠƠات التƠƠي يخدمهƠƠا بإحƠƠداث تأثيƠƠر واسƠƠع النطƠƠاق فيهƠƠا. 
 من أربع قارات ويؤثر في حياة واحد من كل خمسƠƠة أشƠƠخاص 

ً
 عضوا

ً
ويضم البنك ٥٧ بلدا

مƠƠن سƠƠكان العالƠƠم. ويقƠƠع مقƠƠّر البنƠƠك فƠƠي مدينƠƠة جƠƠدة (المملكƠƠة العربيƠƠة السƠƠعودية). 
 مƠƠن بنغالديƠƠش، ومصƠƠر، وإندونيسƠƠيا، وقازاقسƠƠتان، والمغƠƠرب، 

ّ
وللبنƠƠك مركƠƠز فƠƠي كل

وأوغنƠƠدا.  المتحƠƠدة،  العربيƠƠة  واإلمƠƠارات  وتركيƠƠا،  وسƠƠورينام،  والسƠƠنغال،  ونيجيريƠƠا، 
االقتصƠƠادي  بالتقƠƠدم  للنهƠƠوض  يلزمهƠƠم  بمƠƠا  النƠƠاس  مƠƠّد  فƠƠي  رسƠƠالته  وتتمثƠƠل 
واالجتماعƠƠي علƠƠى نطƠƠاق واسƠƠع، وإقامƠƠة البنƠƠى التحتيƠƠة لتمكينهƠƠم مƠƠن تحقيƠƠق 

قدراتهم.
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