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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم،،،
�أ�صحاب املعايل �أع�ضاء اجلمعية العامة للم�ؤ�س�سة الدولية الإ�سالمية لتمويل التجارة،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته،،،
منذ �إن�شاء البنك الإ�سالمي للتنمية يف عام  1395هـ (1975م) ،و�ضع من �ضمن �أهدافه تعزيز التعاون االقت�صادي والتجاري بني الدول الإ�سالمية
من �أجل حتقيق التكامل االقت�صادي ،والذي ي�ساهم يف الو�صول �إىل تنمية اقت�صادية م�ستدامة وتنمية ب�رشية �شاملة لتح�سني امل�ستوى
املعي�شي لل�شعوب يف العامل الإ�سالمي وذلك من خالل الربامج التي تدعم التجارة البينية.
ومن �أجل ت�سهيل وت�رسيع التجارة البينية بني الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،برزت فكرة �إن�شاء «م�ؤ�س�سة دولية م�ستقلة»
وذلك �ضمن جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية من �أجل التعامل ب�شكل فاعل مع متويل وتعزيز التجارة بني الدول الأع�ضاء ،وهو ما ن�ص عليه قرار
جمل�س محافظي البنك الإ�سالمي للتنمية خالل االجتماع ال�سنوي الثالثون الذي عقد يف بوتراجايا ،ماليزيا يف  17جمادى الأول 1426هـ (24
يونيو 2005م).
و�أن�شئ هذا الكيان امل�ستقل حتت �أ�سم «امل�ؤ�س�سة الدولية الإ�سالمية لتمويل التجارة .وتن�ص اتفاقية ت�أ�سي�س هذه امل�ؤ�س�سة �إىل توحيد
وا�ستيعاب كافة برامج و�أن�شطة متويل وتنمية التجارة وت�شجيع الأن�شطة التجارية التي ُ تنفذها جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية حتت مظلة
واحدة .ومن �أهم ن�شاطات امل�ؤ�س�سة متويل وت�سهيل التجارة البينية بني الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي وكذلك التبادل اخلارجي
مع العامل .تعمل امل�ؤ�س�سة �أي�ضا على م�ساعدة الدول الأع�ضاء وم�ؤ�س�ساتها يف احل�صول على املوارد املالية اخلا�صة والعامة وخلق فر�ص
ا�ستثمارية من �أجل دفع عجلة التجارة البينية لتمكني الدول الأع�ضاء من تعزيز قدراتها لالندماج يف منظومة التجارة العاملية.

�إنه من دواعي �رسوري واعتزازي وا�ستنادا �إىل اتفاقية ت�أ�سي�س امل�ؤ�س�سة الدولية الإ�سالمية لتمويل التجارة �أن �أقدم �إىل اجلمعية العامة
املوقرة نيابة عن جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة التقرير ال�سنوي الأول الذي يغطي الفرتة 1429/01/01هـ 1429/12/30 -هـ (2008/01/10م –
2008/12/28م) .وي�شتمل التقرير على ملحة عامة عن انطالق �أعمال امل�ؤ�س�سة بالإ�ضافة �إىل ن�شاطاتها خالل العام وقوائمها املالية املدققة.
ويعك�س هذا التقرير جهود امل�ؤ�س�سة نحو تتويج م�سرية جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية وكذلك نحو حتقيق الهدف من �إن�شائها وهي تعتزم
مب�شيئة اهلل موا�صلة جهودها لتحقيق تطلعات امل�ساهمني.
�أدعو اهلل عز وجل بالتوفيق والنجاح للم�ؤ�س�سة لتتمكن من حتقيق �أهدافها ال�سامية.

د� .أحمد محمد علي
رئي�س جمل�س الإدارة

�أمتت امل�ؤ�س�سة الدولية الإ�سالمية لتمويل التجارة بحمد اهلل عامها الأول ،حيث بلغ حجم العمليات الإجمايل املعتمد �أكرث من  2.5مليار دوالر
�أمريكي مت متويلها من خالل املوارد الذاتية للم�ؤ�س�سة وموارد �إ�ضافية مت تعبئتها من الأ�سواق املالية الدولية بالرغم من الظروف العاملية
الراهنة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن برامج التعاون وتنمية التجارة التي نفذتها امل�ؤ�س�سة خالل هذا العام �ساهمت ب�شكل كبري يف حتقيق
وت�سهيل التجارة وبناء قدرات العديد من امل�ؤ�س�سات ومراكز تنمية التجارة يف الدول الأع�ضاء مبنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي.
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم،،،
تعتمد جناحات امل�ساعي الإن�سانية �إما على القدرات والإمكانات املوروثة
�أو على انتهاج �سيا�سات حكيمة تف�ضي �إىل الرخاء واالزدهار .وال ينفك
م�سعى د�ؤوب ًا للأمة
رفع م�ستوى املعي�شة ،وت�أمني حياة �أف�ضل ،ميثل
ً
الإ�سالمية .ولقد كان هذا امل�سعى خلري الأمة هو حجر الزاوية يف
ت�أ�سي�س امل�ؤ�س�سة الدولية الإ�سالمية لتمويل التجارة (.)ITFC
وتعتمد ا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة على النهو�ض بالتنمية مع �أخذ الربح
بعني االعتبار ،وكذلك على تنمية القطاعات اال�سرتاتيجية الأ�سا�سية
يف اقت�صاد الدول الأع�ضاء .وتتوائم هذه اال�سرتاتيجية مع هدف
«�إعالن مكة» اخلا�ص برفع ن�سبة التجارة البينية للدول الأع�ضاء
مبنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي �إىل  20%وذلك بحلول عام .2015
ويف هذا ال�سياق ،ف�إن امل�ؤ�س�سة الدولية الإ�سالمية لتمويل التجارة
تنتهج خم�سة م�سارات �أ�سا�سية لأعمالها و�أن�شطتها بغية حتقيق
هذا الهدف؛ متويل التجارة ،وتطوير التجارة ،وتي�سري التجارة ،وبناء
القدرات ،وتنمية ال�سلع اال�سرتاتيجية.

وقد ا�ستهلت امل�ؤ�س�سة ن�شاطها ر�سمي ًا يف الأول من املحرم من
عام 1429هـ (العا�رش من يناير  ،)2008وخالل العام الأول لعملياتها
متكنت من و�ضع �أ�سا�س متني للجهود التي ت�سهم يف تنمية التجارة
فيما الدول الأع�ضاء مبنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي بع�ضها البع�ض من
جهة ،وفيما بني تلك الدول وبني بقية العامل من جهة �أخرى .ولقد
كان حتول الن�شاط التجاري بالبنك �إىل هذه امل�ؤ�س�سة امل�ستقلة
حتو ً
ال ال عنت فيه ملا ورثته من زخم اخلربات املرتاكمة على مدى
ً
ثالثني عاما ،يف جمال متويل التجارة وتنميتها.

وقد �آلت امل�ؤ�س�سة على نف�سها التزام ًا نحو متويل التجارة البينية
الدول الأع�ضاء ،يتجلى يف الن�سبة العالية العتمادات متويل التجارة
البينية والتي بلغت  .83%وتعترب امل�ساعدات املوجهة �إىل م�ؤ�س�سات
الدول الأع�ضاء ذات احلجم ال�صغري واملتو�سط من �أولويات توجهات
امل�ؤ�س�سة ،نظر ًا ملا تتمخ�ض عنه �أن�شطة تلك امل�ؤ�س�سات من فر�ص
ت�صدير وتوظيف .كما يعمل الدعم املقدم �إىل الدول الأع�ضاء الأقل
فر�ص �أكرب للعمل ،وال�سيما فى املناطق الريفية
منو ًا على توفري
ٍ
واملجتمعات الزراعية.

و�إن هذا لإجنا ٌز جدي ٌر بالثناء ،ال�سيما �أنه حتقق يف ظل عدم اال�ستقرار
املايل الذي �شهده العامل خالل الن�صف الثاين من عام  .2008وقد
كان الأ�سا�س املتني الذي تقوم عليه �أ�ساليب التمويل الإ�سالمي
درع ًا واقي ًا لنا �إزاء تلك املحنة� ،إذ ال يحفل� ،إال باملعامالت التجارية
الكائنة يف �أر�ض الواقع ،دون �أميا �شائبة من مراهنة �أو مقامرة.

وقد جَ َ
ت َّل ْت الثقة الكبرية التي حازتها امل�ؤ�س�سة يف الأ�سواق
املعنية خالل عامها الأول يف �صور عدة ،قد يكون �أبرزها النجاح يف
تعبئة الأموال من م�ؤ�س�سات مالية من مختلف �أنحاء العامل لتمويل
عملياتها .وتعكف امل�ؤ�س�سة حالي ًا – مبوجب ال�صالحيات املخولة لها
وبالتعاون مع بلدان �أع�ضاء بعينها – على ت�أ�سي�س �صناديق للتمويل
ثم �إدارتها وتوجيهها ملا فيه �صالح الدول الأع�ضاء .و�سوف ت�شمل
تلك التحالفات اال�سرتاتيجية م�ؤ�س�سات �أخرى ثنائية ومتعددة الأطراف
ُ
أهداف والغايات واحدة.
حيث ال

ولن يربح برنامج التعاون التجارة ( )TCPPي�ؤدي دوره بو�صفه قناة
للتوا�صل يف تقدمي اخلدمات وال�سيما بعد تعزيزه ب�رشكات ا�سرتاتيجية
ُت ُ
�صاغ حالي ًا مع جهات عدة ت�شمل؛ املنظمات املعنية بتنمية وتطوير
التجارة بالدول الأع�ضاء ،وم�ؤ�س�سات ومراكز التدريب ،وامل�ؤ�س�سات
املتخ�ص�صة التابعة ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي.
ول�سوف تغتنم امل�ؤ�س�سة ال�سنوات القادمة حل�شد مكا�سبها
وتوظيف مواردها يف تو�سيع نطاق �أن�شطتها من خالل �شبكة
ممتدة من الفروع ،تكون �أقرب لنب�ض عمالئها و� ْأقدَ َر على ا�ستقطاب
املزيد منهم .و�إن مما يعني على بلوغ ذلك ح�سن ا�ستغالل �أغلى ما
منلك من موارد وتطويره� ،أال وهو العن�رص الب�رشي.
و�إنني على ثقة من قدرة امل�ؤ�س�سة على الوفاء بتطلعات الأمة
وطموحاتها ،بف�ضل من اهلل ،ثم بف�ضل دعم الدول الأع�ضاء وتفاين
موظفي امل�ؤ�س�سة.

د .وليد الوهيب
الرئي�س التنفيذي
امل�ؤ�س�سة الدولية الإ�سالمية لتمويل التجارة

6

7

ال�سنوي 1429هـ
التقرير
ّ

امل�ؤ�س�سة
الدولية الإ�سالم ّية
لتمويل التجارة

8

9

ال�سنوي 1429هـ
التقرير
ّ

امل�ؤ�س�سة
الدولية الإ�سالم ّية
لتمويل التجارة

إ�سالمي للتنمية»
الريادي من «البنك ال
متثل «امل�ؤ�س�سة الدولية الإ�سالم ّية لتمويل التجارة» («امل�ؤ�س�سة») تتويج ًا لثالثني �سنة من االلتزام
ّ
ّ
إ�سالمي» وتو�سيع نطاقه .وقد بد�أ هذا االلتزام بتد�شني «البنك» �سنة 1395هـ
التجاري بني دول «منظمة امل�ؤمتر ال
(«البنك») بتنمية التبادل
ّ
ّ
ُ
هامة.
(1975م) وتطور خالل ثالثة عقود لي�شمل عدد ًا من الربامج واخلطط والعمليات التي �أطلِقت على م ّر الزمن ملعاجلة قطاعات �إمنائ ّية
ّ
ُ
ُ
ُ
ُ
«�صندوق
«محفظة البنوك الإ�سالم ّية لال�ستثمار والتنمية» ،و
«خطة متويل ال�صادرات» ،و
«عملية متويل جتارة الواردات» ،و
ومن تلك الربامج
اخلا�ص» ،و «�صندوق اال�ستثمار يف ممتلكات الأوقاف» .وقد �أن�شئت هذه الربامج
ح�ص�ص اال�ستثمار» ،و «امل�ؤ�س�سة الإ�سالم ّية لتنمية القطاع
ّ
والعمليات املتعددة لت�سهيل ودعم مختلف جوانب عمليات «البنك» يف جمال التجارة البينية .وبعد �أن تطورت محفظة «البنك» لتمويل التجارة
أي تداخل
ال�رضوري جمع عملياته املتعلقة بتمويل التجارة حتت مظلة واحدة
وتو�سعت خالل ثالثة عقود� ،صار من
�سواء من �أجل الق�ضاء على � ّ
ّ
ٌ
ُ
مختلف برامج التجارة  2109عملية جتارة بينية
مولت
وقد
وحت�سينها.
املوارد
تخ�صي�ص
ومن
الكفاءة
من
أكرب
يف العمل �أو من �أجل حتقيق قدر �
َّ
أمريكي.
يف الدول الأع�ضاء مببلغ  29.6مليار دوالر �
ّ
ً
ا�ستجابة للنداءات التي كانت تدعو �إىل زيادة حجم التجارة البينية ودفع عجلتها .وكان
و�أن�شئت «امل�ؤ�س�سة الدولية الإ�سالم ّية لتمويل التجارة»
ٌّ
ويل للعهد) خالل القمة العا�رشة
(وهو
�سعود
آل
�
العزيز
عبد
بن
اهلل
عبد
امللك
ال�رشيفني
�أول هذه النداءات املبادرة الكرمية خلادم احلرمني
بعدُ
إ�سالمي» يف بوتراجايا مباليزيا �سنة 1424هـ (2003م).
لـ»منظمة امل�ؤمتر ال
ّ
وقد �صادق جمل�س محافظي «جمموعة البنك» على �إن�شاء «امل�ؤ�س�سة الدولية الإ�سالم ّية لتمويل التجارة» يف جمادى الأوىل 1426هـ
ِّ
ووقع على اتفاقية الت�أ�سي�س يف ال�سنة التالية يف دولة الكويت .وكان الت�صور الذي
ال�سنوي الثالثني مباليزيا.
(2005م) خالل اجتماعه
ّ
و�ضع للم�ؤ�س�سة هو �أن تكون م�ؤ�س�سة موجهة نحو ال�سوق تعمل ب�صفة م�ستقلة حتت مظلة «جمموعة البنك الإ�سالم ّية للتنمية» («جمموعة
أمريكيُ .
�شف ر�سمي ًا عن هوية
أمريكي ،ور�أ�س املال املكتتب فيه  750مليون دوالر �
البنك») .وبلغ ر�أ�س املال امل�رصَّح به  3ماليري دوالر �
وك ِ
ّ
ّ
ال�سنوي  33ملجل�س محافظي «البنك» الذي ُعقِ د يف جدة
امل�ؤ�س�سة يوم  29جمادى الأوىل 1429هـ ( 3يونيو 2008م) خالل االجتماع
ّ
باململكة العربية ال�سعودية.
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َ
ُ
إ�سالمي» ال�ست واخلم�سني ( )56يف ثالث مناطق لعمليات
دول «منظمة امل�ؤمتر ال
ؤ�س�سة الدولية الإ�سالم ّية لتمويل التجارة»
وجمعت «امل�
ّ
َّ
منو ًا» .و�أما «منطقة
أقل
ل
ا
أع�ضاء
ل
ا
«الدول
من
معظمها
ت
ع
ي
دولة،
22
من
ألف
�
فتت
ال�صحراء»،
جنوب
أفريقيا
�
«منطقة
أما
�
ف
التجارة.
متويل
ّ
ُ برَ
فت�ضم  21دولة ،هي دول اخلليج وبلدان �شمال �أفريقيا وبلدان عربيان �آخران هما ال�سودان وموريتانيا .و�أما
ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا»،
ّ
«منطقة �آ�سيا» ،فت�شمل  17دولة ،منها تركيا و�إيران والدول الأع�ضاء يف «رابطة الدول امل�ستقلة».
املعني بـ»متويل عمليات التجارة» على ال�رشاكات التجار ّية وزيادة التجارة البينية .كما �أن�شئ هذا الفرع لتعزيز التجارة
فرع «امل�ؤ�س�سة»
ويركِّ ز
ُّ
ُ
إ�سالمي»
التجاري بني دول «منظمة امل�ؤمتر ال
بامل�ساهمة يف تنمية الأ�سواق والقدرات التجار ّية لكل الدول الأع�ضاء ،بهدف زيادة التبادل
ّ
ّ
التجاري ،وذلك بتزويد العملية التجار ّية مبنتجات
التكامل
وتعهد جوانب
والتجارة الدولية مع �سائر بلدان العامل .وترمي «امل�ؤ�س�سة» �إىل حتديد
ُّ
ّ
جديدة موافقة لل�رشيعة الإ�سالم ّية.
التجاري» -على حتقيق التكامل بني هيئات النهو�ض
املعني بتنمية التجارة وتعزيزها� -أي «برنامج التعاون والتعزيز
فرع «امل�ؤ�س�سة»
ويركِّ ز
ّ
ُّ
ُ
بالتجارة يف الدول الإ�سالم ّية من خالل نقل املهارات واملعرفة التي ت�ؤدي �إىل التعزيز الأ�صيل للقدرات.
إ�سالمي ،وال�س ّيما يف � ّ
منو ًا ،من خالل
أقل البلدان
ويظل ال�شغل ال�شاغل لـ»البنك» هو حت�سني حياة عامة النا�س يف مختلف �أرجاء العامل ال
ّ
ّ
التجاري .وكان هذا الهدف من العوامل الأ�سا�سية وراء �إن�شاء «امل�ؤ�س�سة».
التنمية االقت�صادية والتبادل
ّ
ومتول عمليات التجارة
وتقوم «امل�ؤ�س�سة» بتمويل التجارة وتي�سريها ،فت�ساعد على تعزيز التنمية االقت�صادية واالجتماعية لدولها الأع�ضاء.
ِّ
التي حتافظ على الوظائف وتتيح فر�ص عمل جديدة ،فت�ساهم يف التخفيف من وط�أة الفقر .وتنقل املهارات من خالل التدريب ،فت�سهم يف
تعزيز القدرات ويف حت�سني بيئة العمل يف الدول الأع�ضاء.
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ال�سنوي 1429هـ
التقرير
ّ

امل�ؤ�س�سة
الدولية الإ�سالم ّية
لتمويل التجارة
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ال�سنوي 1429هـ
التقرير
ّ

الــــموجـــز

بد�أت «امل�ؤ�س�سة الدولية الإ�سالم ّية لتمويل التجارة» عملياتها التجار ّية ر�سم ّي ًا يف فاحت محرم 1429هـ ( 10يناير 2008م) .وبالرغم مما �شهدته
هذه ال�سنة من تقلبات اقت�صاد ّية غري م�سبوقة ،متكنت «امل�ؤ�س�سة» ،يف �سنتها الأوىل ،من �إطالق واعتماد  70عملية لتمويل التجارة (منها
ثالث عمليات يف �إطار «امل�رصف
إ�سالمي» مببلغ
العربي للتنمية االقت�صادية يف �أفريقيا» [باديا] ) 1يف  22دولة من دول «منظمة امل�ؤمتر ال
ّ
ّ
أمريكي .ومتت هذه العمليات ،يف ال�سنة الأوىل من �أعمال «امل�ؤ�س�سة» ،يف ثالث مناطق هي« :منطقة �آ�سيا
قدره  2.505مليار دوالر �
ّ
ورابطة الدول امل�ستقلة» و»منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا» ،و»منطقة �أفريقيا جنوب ال�صحراء».

ّ
إجمايل يف و�ضع ج ّيد خالل �سنة 1429هـ (2008م) .غري �أنه يف نهاية
ي ال
ويف «منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا» ،كان الناجت املح ّل ّ
النمو الكربى؛ ومع ذلك� ،سجلت عمليات «امل�ؤ�س�سة» يف جمال متويل التجارة �أكرث من  878.5مليون
العاملي قطاعات
ال�سنة� ،أ�صاب الركودُ
ّ
ّ
ً
أمريكي وكان ت�أثريها مرتفعا يف جماالت ذات قيمة م�ضافة ،كقطاع الأدوية يف الأردن وقطاع القطن يف ال�سودان .وبلغت ن�سبة
دوالر �
ّ
أمريكي) ،وهو
أمريكي) من القيمة الإجمال ّية لعمليات متويل التجارة ( 989.5مليون دوالر �
املوارد املعب�أة من اخلارج  384( 43.7%مليون دوالر �
ّ
ّ
ما مي ِّثل �أعلى ن�سبة موارد ُع ِّبئت يف ّ
كل املناطق.
إجنازات � َّ
ُ
إ�سالمي»
أقل لفت ًا لالنتباه ،لأن العديد من دولها الأع�ضاء يف «منظمة امل�ؤمتر ال
ويف «منطقة �أفريقيا جنوب ال�صحراء» مل تكن ال
ّ
مما �أثر �سلب ًا على اقت�صاداتها القائمة على الزراعة .فبلغت عمليات «امل�ؤ�س�سة» يف
قد ت�رضرت من ارتفاع �أ�سعار الوقود والغذاء والأ�سمدةّ ،
أمريكي)
�ص�ص �أكرث من  55%منها ( 130.11مليون دوالر �
جمال متويل التجارة يف هذه املنطقة ما قيمته  235.11مليون دوالر �
ّ
أمريكيُ ،خ ِّ
ّ
هام ًا للعملة الأجنبية.
لقطاعات القطن الإ�سرتاتيج ّية يف بوركينافا�سو وكوت ديفوار ،اللتني ي�شكل فيهما القطن م�صدر ًا
ّ

1

ّ
واخلا�ص
العام
البياين  :1اعتمادات «امل�ؤ�س�سة» لتمويل التجارة يف القطاعني
الر�سم
ّ
ّ
االجمايل

القطاع العام
القطاع اخلا�ص

قيمة التمويل

إ�سالمي» ب�سبب انخفا�ض الطلب
العاملي يف الدول الآ�سيوية الأع�ضاء يف «منظمة امل�ؤمتر ال
االقت�صادي
وعلى الرغم من ظهور �أثر الركود
ّ
ّ
ّ
ً
ً
على ال�صادرات من الدول املجاورة الأخرى ،فقد �سجلت عمليات «امل�ؤ�س�سة» يف جمال متويل التجارة اجتاها ت�صاعد ّيا �سليما .غري �أنه ال ينبغي
املعامالت والقيمة
قيا�س القيمة احلقيقية لعمليات «امل�ؤ�س�سة» يف جمال متويل التجارة مبجرد اال�ستناد �إىل البيانات الكمية ،وهي عدد
َ
ّ
إجمايل للتجارة الإقليمية .بل ال بدّ من قيا�س �أثر متويل «امل�ؤ�س�سة» لعمليات التجارة وفق ًا لأثر كل عملية على الو�ضع
ال�صافية للتمويل ال
ّ
إجمايل عمليات متويل التجارة خالل ال�سنة املالية قيد املراجعة مببلغ 1280.75
واالقت�صادي لكل دولة على حدة .وقد ُق ِّدرت قيمة �
االجتماعي
ّ
ّ
أمريكي ،موارد معب�أة من اخلارج.
أمريكي ،كانت  27%منها� ،أي  346.5مليون دوالر �
مليون دوالر �
ّ
ّ

النمو حتى يتمكن من التخفيف من وط�أة الفقر يف املناطق الريفية؛ كما عزز التجارة
احليوي على
القطاع
دعم «امل�ؤ�س�سة» هذا
وقد �ساعد
ّ
َّ
َ
ُ
َ
أمريكي ( )58%من القيمة
البينية من خالل ا�سترياد املدخالت الزراع ّية (كالأ�سمدة) من الدول العربية� .أ�ضف �إىل ذلك �أن  137مليون دوالر �
ّ
الإجمال ّية لعمليات متويل التجارة جاءت من موارد مع َّب�أة من اخلارج ،وهي �أعلى ن�سبة مئوية من القيمة الإجمال ّية لعمليات متويل التجارة يف
كل املناطق.

املبلغ
ِّ
يج�سد التزام «امل�ؤ�س�سة» بامل�شاركة
اخلا�ص على  44%من االعتمادات لتمويل التجارة ،وهو ما
ح�صل القطاع
ّ
التناف�سي.
الفعالة يف منوّ القطاع اخلا�ص من خالل التمويل
ّ

العربي للتنمية االقت�صادية يف �أفريقيا» (باديا) برنامج خا�ص تديره «امل�ؤ�س�سة الدولية الإ�سالم ّية لتمويل التجارة»،
«خطة متويل ال�صادرات» التابعة لـ»امل�رصف
ّ
العربي للتنمية االقت�صادية يف �أفريقيا».
ب�أموال يقدمها «امل�رصف
ّ
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ال�سنوي 1429هـ
التقرير
ّ

«امل�ؤ�س�سة الدولية الإ�سالم ّية
وت�صديها للأزمة
لتمويل التجارة»
ِّ
املالية العاملية

أمريكي» .2ومن ثم ،ف�إن
تقدر نق�ص ال�سيولة يف متويل التجارة حالي ًا بنحو  25مليار دوال ر �
تذهب «منظمة التجارة العاملية» �إىل �أن «ال�سوق ِّ
ّ
التجاري بني الدول الأع�ضاء يف «جمموعة البنك» من خالل متويل التجارة مل تكن يف يوم من
االقت�صادي وزيادة التبادل
احلاجة �إىل التكامل
ّ
ّ
الأيام �أ�شد مما هي عليه الآن.
فعلى الرغم من �أن الأزمات ال�سابق ذكرها متثل حتدي ًا حقيقي ًا للتجارة العاملية ب�صفة عامة ولتمويل التجارة البينية ب�صفة خا�صة ،ف�إنها �أتاحت
واالقت�صادي بني الدول
التجاري
لـ»امل�ؤ�س�سة» �أي�ض ًا فر�صة درا�سة م�س�ألتني �أ�سا�سيتني عن كثب ،وهما� :أهمية العمل على دعم التعاون
ّ
ّ
ّ
ّ
النمو �سيكون يف االقت�صادات
محرك
إ�سالمي ب�شكل �أف�ضل .ونظر ًا لأن
وم�رصيف �
مايل
الإ�سالم ّية ،واحلاجة �إىل ا�ستخدام وتطوير منوذج
ّ
ّ
ِّ
ّ
احلايل ،وذلك
التجاري� -ستعمل جاهدة على احلدّ من �أثر الركود
التبادل
وت�شجيعها
التجاري
النا�شئة ،ف�إن «امل�ؤ�س�سة» -بتمويلها الن�شاط
ّ
ّ
بالتقليل من املخاطر التي ت�صاحب تزايد الطلب املتوقع على واردات الدول الأع�ضاء ،علم ًا ب�أن متويل التجارة ميثل �أحد �أكرث جماالت القطاع
ّ
ً
تعم االقت�صاد كله نظر ًا للت�أثري امل�ضاعِ ف الذي تحُ دِ ثه التجارة.
املايل �أمان ًا� ،
إ�ضافة �إىل منافعه التي ّ
ال �شام ً
ال عن ذلك� ،أجرت «امل�ؤ�س�سة» حتلي ً
وف�ض ً
ال للأثر املحتمل للأزمة املالية العاملية واتخذت عدد ًا من التدابري االحرتازية ،وذلك من �أجل
التخفيف من الآثار ال�سلبية التي ميكن �أن تعود بها الأزمة املالية واالقت�صادية احلالية على عمليات «امل�ؤ�س�سة» يف جمال متويل التجارة.
الداخلي� ،أجرت «امل�ؤ�س�سة» مراجعة �شاملة ملحفظة متويل التجارة العالقة لتقييم جودة العمليات التي �سبق اعتمادها �سنة
وعلى ال�صعيد
ّ
1429هـ (2008م) �أو َتق َّرر اعتمادها �سنة 1430هـ (2009م).
كما �شكلت «امل�ؤ�س�سة» فريق عمل لر�صد كل العمليات اخلا�ضعة لل�سحب واعتمدت طريقة �أكرث حتفظ ًا يف تقييم االئتمان و�إدارة املخاطر.
و�أعادت «امل�ؤ�س�سة» النظر كذلك يف �آليات حتديد الأ�سعار ويف �سيا�سات االئتمان ومبادئه التوجيهية الواجب �أخذها بعني االعتبار �إزاء ما اع ُت ِمد
من تغيريات يف الأ�سواق املالية .وبالرغم من هذه االحرتازات� ،ستحافظ «امل�ؤ�س�سة» على نف�س االلتزام و�ستدر�س �إمكان زيادة دعم وت�سهيل
التمويل لكل امل�ستفيدين امل� َّؤهلني.
ُ
ً
ً
م�ساهمة فعالة يف فريق العمل الذي �شكله «البنك» لر�صد وتقييم ت�أثري الأزمة على «جمموعة
ؤ�س�سة»
وعالوة على ذلك ،ت�ساهم «امل�
اخلارجي� ،شاركت «امل�ؤ�س�سة» م�شاركة ن�شيطة يف العديد من املنتديات واالجتماعات وامل�ؤمترات الإقليمية والدولية
البنك» .وعلى ال�صعيد
ّ
ّ
الدويل» و»�صندوق
التي نظمتها مختلف امل�ؤ�س�سات املالية الدولية واملنظمات املعنية بالتجارة (مثل «منظمة التجارة العاملية» و»البنك
ّ
الدويل») من �أجل الت�صدّ ي للتحديات احلقيقية املرتبطة بالأزمة احلالية ،و�أف�ضل الطرق للتخفيف من �آثارها ال�سلبية ،و�إيجاد �أر�ضية
النقد
العاملي.
الركود
هذا
مواجهة
يف
اعتمادها
الواجب
احللول
أف�ضل
ل
م�شرتكة
ّ
2

منظمة التجارة العاملية (2008م)« ،اخلرباء يبحثون م�شكالت متويل التجارة» .ميكن احل�صول عليه من �شبكة االنرتنت على العنوان التايل:

www.wto.org/english/news_e/news08_e/trade_finance_12nov08_ehtm
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الرتكي لأ�صحاب
«االحتاد
ّ
الأعمال و�أرباب ال�صناعة
امل�ستقلني» ()MÜSIAD
�صادرات الدول الأع�ضاء من
معدّ ات البناء

«الكوم�سيك»
الطريق �إىل مزيد من
التجارة البين ّية
ُ
تنظيم «اجتماع لفريق اخلرباء» ،جمعت فيه خرباء من
ؤ�س�سة» خالل ال�سنة الأوىل من ت�أ�سي�سها
الهامة التي اتخذتها «امل�
ومن املبادرات
ُ
ّ
ً
إ�سالمي» وامل�ؤ�س�سات واملنظمات الدول ّية الأخرى .وقد
ل
ا
ؤمتر
�
امل
«منظمة
يف
أع�ضاء
ل
ا
الدول
من
خرباء
إىل
�
إ�ضافة
�
الدولية
املنظمات
ّ
و�ضع «اجتماع فريق اخلرباء» هذا خطة تاريخية لتعزيز التجارة البينية .وتت�صدى هذه اخلطة ملجاالت عمل «امل�ؤ�س�سة» اخلم�سة ،وهي :متويل
التجارة ،وتعزيز التجارة ،وتي�سري التجارة ،وتعزيز القدرات ،وتطوير ال�سلع الإ�سرتاتيج ّية .كما تقرتح «خطة التجارة البينية» �سب ً
ال لتحقيق حجم
إ�سالمي» لدولها الأع�ضاء ( ،)20%وت�ضع يف الوقت
الع�رشي لـ»منظمة امل�ؤمتر ال
التجاري امل�ستهدَ ف الذي حدّ ده برنامج العمل
التبادل
ّ
ّ
ّ
ُ
الوزاري الرابع والع�رشين
االجتماع
خالل
اخلطة
هذه
دت
م
ت
اع
ثم
ومن
البينية.
التجارة
تعزيز
يف
احلا�صل
ال�شامل
التقدم
لقيا�س
ر�صد
آلية
�
نف�سه
ِ
ّ
ّ
إ�سالمي») يف �أكتوبر 2008م ب�إ�سطنبول.
والتجاري التابعة ملنظمة امل�ؤمتر ال
االقت�صادي
لـ»الكوم�سيك» («اللجنة الدائمة للتعاون
ّ
ّ
ّ
حولت «امل�ؤ�س�سة» ذلك الر�صيد من النجاح الذي ا�ستمر ثالثني �سنة يف جمال متويل التجارة� ،إىل م�ؤ�س�سة فاعلة وموجهة نحو ال�سوق
وقد ّ
إ�سالمي.
ل
ا
العامل
يف
واالجتماعية
االقت�صادية
والرفاهية
الب�رشية
التنمية
يدعم
للحدود
عابر
جتاري
تعامل
إقامة
�
ب
ملتزمة
ّ
ّ
أ�سا�سي للتجارة البينية ،ف�إن هدفها الأول هو دعم برنامج «امل�ؤ�س�سة» يف جمال التجارة البينية من
امل�شجع ال
مبا �أن «جمموعة البنك» هي
ّ
ِّ
ّ
ً
مهم
البينية
للتجارة
إيجابي
ل
ا
فالنمو
.
ا
منو
أع�ضاء
ل
ا
الدول
أقل
�
على
الرتكيز
مع
أع�ضاء،
ل
ا
الدول
بني
ني
ي
التجار
والتعاون
خالل تنمية وتعزيز التبادل
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
إ�سالمي �أجمع.
واملايل يف العامل ال
االقت�صادي
لتعزيز الت�ضامن
ّ
ّ

ّ
البياين  :2اعتمادات «امل�ؤ�س�سة» لتمويل التجارة يف الدول الأع�ضاء والدول غري الأع�ضاء
الر�سم

ِّ
ويعزز القدرات الب�رشية.
إ�سالمي ،فيخفف من وط�أة الفقر
�إن تعزيز التجارة البينية ي�ؤثر على معي�شة املاليني من النا�س العاديني يف العامل ال
ّ
وت�سهم عمليات «امل�ؤ�س�سة» املتعلقة بالتجارة البينية يف تنمية القدرات الب�رشية من خالل نقل املهارات ،وبرامج التدريب املتخ�ص�صة ،وغريها
يكمل جهود عمليات متويل
من مبادرات املعونة الفنية .كما �أن تي�رس م�شاريع جتار ّية جديدة ي�ؤدي �إىل �إيجاد فر�ص عمل �إ�ضافية ،الأمر الذي
ِّ
التجارة التي تدعم القطاعات االقت�صادية الأ�سا�سية وت�سهم يف احلفاظ على فر�ص العمل القائمة و�إيجاد �أخرى جديدة.
إ�سالمي» موافق
وفرع «متويل التجارة» التابع لـ» امل�ؤ�س�سة» م�س�ؤول عن توفري متويل لتجارة الدول الأع�ضاء يف «منظمة امل�ؤمتر ال
ّ
التجاري بني هذه الدول .وتقدم «امل�ؤ�س�سة» متوي ً
املقدمة
ال مبا�رش ًا �أو تتعاون مع غريها من اجلهات
لل�رشيعة ،مع الرتكيز على متويل التبادل
ِّ
ّ
املعني بـ»تعبئة املوارد» من �أجل توفري مزيد من التمويل لعملياتها املتعلقة بتمويل التجارة التي تدعم التبادل
للأموال من خالل فرعها
ّ
إ�سالمي» .وتغطي عمليات متويل التجارة التي تقوم بها «امل�ؤ�س�سة» جمموعة من
التجاري بني الدول الأع�ضاء يف «منظمة امل�ؤمتر ال
ّ
ّ
ال�سلع والب�ضائع واخلدمات ،ومنها ال�سلع الر�أ�سمالية ،والبرتول اخلام ،واملنتجات البرتولية ،والبرتوكيماويات ،والأ�سمدة ،ومنتجات اجلوت،
والإ�سمنت ،واجلب�س ،واملواد ال�صناعية اخلام ،واملحا�صيل التجار ّية ،وال�سلع الإ�سرتاتيج ّية ،وزيوت الطبخ ،والكيماويات ،وال�سلع ال�صناعية
الو�سيطة.
ِّ
املحفز لتنمية التجارة من خالل �إقامة عالقات جتار ّية جديدة بني الدول الأع�ضاء،
ولذلك ي�ؤدي فرع «متويل التجارة» التابع لـ»امل�ؤ�س�سة» دور
ً
وعالوة على ذلك ،ف�إن
و�إيجاد بيئة مواتية للعالقات التجار ّية احلالية املبا�رشة ،وتعزيز ال�شبكات امل�رصف ّية املماثلة بني الدول الأع�ضاء.
«امل�ؤ�س�سة» قادرة على تب�سيط عملية متويل التجارة ب�إ�صدار «التزام بال�سداد ال رجعة فيه» بناء على االعتمادات امل�ست َند ّية ال�صادرة مبوجب
متويل التجارة الذي توافق عليه «امل�ؤ�س�سة».
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القيمة

الدول الأع�ضاء

الدول غري الأع�ضاء

املجموع

أمريكي� ،أي  ،83%من اعتماداتنا لتمويل التجارة.
تتلقى الدول الأع�ضاء �أزيد من ملياري دوالر �
ّ
وهذا يدل على حر�ص «امل�ؤ�س�سة» على تنمية الإمكانات
الت�صديرية لدولنا الأع�ضاء والعالقات التجاريّة بني هذه الدول وبقية العامل.
21
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ّ
إجمايل عمليات «امل�ؤ�س�سة» يف جمال متويل التجارة
اجلدول � :1
رقم

يف �سنة من التقلبات االقت�صاد ّية غري امل�سبوقة ،قفزت �أ�سعار ال�سلع الأولية �إىل م�ستويات قيا�سية يف �صيف �سنة 2008م وت�سببت �أزمة
عم العامل ب�أ�رسه .ويف نهاية ال�سنة ،كان العامل يواجه ركود ًا عاملي ًا وانخفا�ض ًا
اقت�صادي
الثانوي يف حدوث انكما�ش
العقاري
الرهن
عاملي ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
االقت�صادي يف املنطقة.
يف الطلب وتقييد ًا لالئتمان ،مما �أدى �إىل تباط�ؤ النمو
ّ
ّ
الدويل» ،ارتفع
ومما ال ريب فيه �أن �أزمة االئتمان العاملية �ست�ؤدي �إىل زيادة م�ستويات الفقر احلالية يف العامل النامي .ووفق ًا لـ»البنك
ّ
إجمايل ملن يعانون �سوء التغذية نحو مليار ()01
عدد من يعانون �سوء التغذية يف العامل بواقع  44مليون ن�سمة �سنة 2008م ،فبلغ العدد ال
إ�سالمي» �ضمن الدول اخلم�سني ال ّ
منو ًا يف العامل.
أقل
ن�سمة .وتوجد �ست وع�رشون دولة من دول «منظمة امل�ؤمتر ال
ّ
ّ
ّ
ً
االئتماين ملعظم البنوك ب�سبب التقلي�ص الكبري
وعالوة على ذلك ،ف�إن الأزمة االقت�صادية العاملية �أثرت يف الدول الآ�سيوية� .إذ ت�رضر الت�صنيف
ُ
االقت�صادي.
والنمو
قدم مببالغ �صغرية وب�رشوط �سداد مق َّيدة ،الأمر الذي �أدى �إىل انخفا�ض الإنتاجية ال�صناعية
للإقرا�ض .و�صارت القرو�ض ت َّ
ّ
ّ
ّ
ّ
يحل تاريخ ا�ستحقاقها خالل �سنة 2009م.
املايل الآن ديون ًا محدودة الأجل
ويواجه القطاع
زد على ذلك �أن �أثر الأزمة االقت�صادية كان متعدد الأوجه يف «منطقة �أفريقيا جنوب ال�صحراء» :فقد تهاوت حتويالت الأفارقة العاملني يف
اخلارج التي تقي ماليني الأ�رس من الفقر ،كما ت�رضرت املعونات الأجنبية التي تعتمد عليها الكثري من احلكومات الأفريقية .وقلل تقييد االئتمان
من توافر ر�ؤو�س الأموال ومن متويل التجارة الذي تقدمه امل�ؤ�س�سات التجار ّية .و�أدى انخفا�ض الطلب على ال�صادرات هو �أي�ض ًا �إىل انخفا�ض
�أ�سعار ال�سلع ،مما �أدى �إىل تناق�ص حجم التجارة .و�سيكون لهذا االنخفا�ض انعكا�س على احل�سابات املالية واخلارجية لدول «منطقة �أفريقيا
جنوب ال�صحراء» ،الأمر الذي �سي�ؤثر على برامج التنمية يف املنطقة.
ومن ناحية �أخرى ،كانت االقت�صادات القائمة على البرتول يف هذه املنطقة مزدهرة خالل الثالثة �أرباع الأوىل من ال�سنة نتيجة ارتفاع �أ�سعار
العاملي للبرتول يف الربع الرابع من ال�سنة� ،أ�صبح من الأمور امللحة على بع�ض الدول تنويع اقت�صاداتها
البرتول .غري �أنه مع انخفا�ض اال�ستهالك
ّ
وعدم التعويل على البرتول ،الذي ميثل  80%من �إيراداتها من العمالت الأجنبية.
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الدولة

عدد العمليات

املبلغ
باملاليني

الن�سبة املئوية
()%

بنغالدي�ش
بنني
بوركينافا�سو
كوت ديفوار
م�رص
غامبيا
�إيران
الأردن
كينيا
الكويت
لبنان
جزر املالديف
ماليزيا
موريتانيا
املغرب
النيجر
نيجرييا
باك�ستان
اململكة العربية ال�سعودية
ال�سودان
جزر �سي�شيل
طاجيك�ستان
تون�س
تركيا
املجموع

أمريكي يف  24دولة من الدول الأع�ضاء،
جتاوزت قيمة  70عملية لتمويل التجارة  2,5مليار دوالر �
ّ
من اململكة املغربية يف �شمال �أفريقيا �إىل جزر �سي�شيل يف املحيط الهندي.
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اتفاقية عملية متويل للتجارة مع موريتانيا.

«امل�ؤ�س�سة» توقع اتفاقيات مع بنوك تركية.

«منطقة �آ�سيا ورابطة الدول امل�ستقلة»
أمريكي .وكان العديد من
خالل �سنة 1429هـ (2008م) ،اعتمدت «امل�ؤ�س�سة»  37عملية يف  7دول بلغت قيمتها  1280.75مليون دوالر �
ّ
عمليات متويل التجارة التي قامت بها «امل�ؤ�س�سة» يف املنطقة من باب الت�صدّ ي لأزمتي الغذاء واالقت�صاد العامليتني.
وبلغت اعتمادات «امل�ؤ�س�سة» لآ�سيا  51%من جممل متويالتها ،حظي منها القطاع اخلا�ص بن�سبة ّ .44%
وركز ن�شاط «امل�ؤ�س�سة» يف �آ�سيا
على قطاعات الزراعة والن�سيج والبرتول وال�صريفة.
عام ًا.
�سجل متويل التجارة يف منطقة �آ�سيا اجتاه ًا ت�صاعد ّي ًا ّ
وعلى اجلملةّ ،

اجلدول  : 2ت�أثري عمليات «امل�ؤ�س�سة» املتعلقة بتمويل التجارة يف «منطقة �آ�سيا ورابطة الدول امل�ستقلة»
الدولة

عدد العمليات

ّ
إجمايل العمليات املعتمدة
�
(مباليني الدوالرات الأمريك ّية)

الت�أثري

بنغالدي�ش

�ساعدت الدولة على �سد حاجياتها من الوقود ،ودعمت
تناف�سي ال�سترياد البرتول
اقت�صادها من خالل متويل
ّ
اخلام و املنتجات البرتولية من اململكة العربية
ال�سعودية (�أرامكو) و�أبو ظبي (�أدنوك).

�إيران

دعمت قطاع ال�صناعات التحويلية يف �إيران

ماليزيا

زوّ دت م�ص ِّنع املواد الغذائية اال�ستهالكية (وهو �أحد
التجاري بني
كبار �أرباب العمل و�أحد �أطراف التبادل
ّ
إ�سالمي») بالتمويل ال ّ
الزم
دول «منظمة امل�ؤمتر ال
ّ

جزر املالديف

قدمت التمويل ال�سترياد املنتجات البرتولية املك َّررة.

باك�ستان

�ساعدت البالد على �سدّ احتياجاتها من الوقود ،ودعمت
التناف�سي ال�سترياد
اقت�صادها عن طريق التمويل
ّ
البرتول اخلام.

طاجيك�ستان

إ�سرتاتيجي
جتاري �
دعمت قطاع القطن ،وهو مح�صول
ّ
ّ
وم�صدر للعملة الأجنبية.

تركيا

َ
ال�صناعة امل�رصف ّية الإ�سالم ّية واملن�ش�آت
دعمت
ال�صغرية واملتو�سطة؛ كما �سدت احتياجات البالد من
املواد اخلام وال�سلع ال�صناعية الو�سيطة.

للواردات.

فخامة الرئي�س الرتكي ال�سيد عبد اهلل َكيل ،ومعايل الدكتور �أحمد محمد علي رئي�س «جمموعة البنك» ،والدكتور وليد الوهيب
التنفيذي لـ»امل�ؤ�س�سة» وهم يتجاذبون �أطراف احلديث.
الرئي�س
ّ

عمليات عالية الت�أثري :طاجيك�ستان
خالل �سنة 1429هـ (2008م) ،اعتمدت «امل�ؤ�س�سة» �أول عملية -ولكنها عملية حيوية -لتمويل التجارة يف طاجيك�ستان ،وذلك من �أجل امل�ساعدة
على دعم قطاع القطن فيها ،وهو ما من �ش�أنه �أن ي�ساعد طاجيك�ستان على ك�سب العملة الأجنبية ال ّ
الغذائي يف البالد بعد
الزمة لإعادة الأمن
ّ
�سنتني من املحن التي متثلت يف اجلفاف خالل ربيع و�صيف �سنة 1428هـ (2007م) ،وموجة الربد يف �شتاء �سنة 1429هـ (2008م) ،ودرجات
احلرارة العالية يف ال�صيف ،و�أ�رساب اجلراد ،وارتفاع �أ�سعار الوقود ،مما ت�سبب يف ارتفاع �شديد يف �أ�سعار املواد الغذائية.
وللت�صدّ ي لهذه املحنة ودعم الزراعة يف طاجيك�ستان ،قدمت «امل�ؤ�س�سة» ت�سهي ً
أمريكي -عن طريق م�ؤ�س�سة
ال ائتماني ًا قدره  14مليون دوالر �
ّ
«كرديت �إنفي�ست» [ - ]Credit Investلتمويل ا�سترياد ال�سماد ال ّ
إ�سرتاتيجي يف البالد .ولذلك كانت هذه العملية من
الزم لدعم قطاع القطن ال
ّ
العمليات التاريخية التي �أجنزتها «امل�ؤ�س�سة» خالل ال�سنة قيد التقييم.

عمليات عالية الت�أثري :تركيا
خالل �سنة 1429هـ (2008م) ،اعتمدت «امل�ؤ�س�سة» ما جمموعه ع�رش عمليات لتمويل جتارة م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص والبنوك الإ�سالم ّية بقيمة
االعتمادات متوي ً
ُ
ال ب�صيغة املرابحة على مرحلتني ُق ِّدم لأربعة بنوك �إ�سالم ّية (هي «بنك
أمريكي .و�شملت
�إجمال ّية قدرها  102.75مليون دوالر �
ّ
أمريكي
الرتكي» ،و «بنك تركيا فاينان�س») بقيمة �إجمال ّية قدرها  60مليون دوالر �
الرتكي» ،و «بنك �آ�سيا
الكويتي
الرتكي» ،و «البنك
الربكة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الفقري القت�صاد البالد .وقد متكنت «امل�ؤ�س�سة» ،بجمعها بني
من �أجل دعم متويل املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ،التي هي العمود
ّ
ُ
التمويل الذي قدمته
�أربعة بنوك �إ�سالم ّية لعمليات متويل التجارة ،من امل�ساعدة على النهو�ض بقطاع ال�صريفة الإ�سالم ّية يف تركيا .و�سمح
ُ
ؤ�س�سة» للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة وللقطاعات ال�صناعية الإ�سرتاتيج ّية الرتكية ب�سد احتياجاتها من الواردات -وال�س ّيما املواد اخلام
«امل�
وال�سلع ال�صناعية الو�سيطة -من �أجل التو�سع يف ال�صناعات التحويلية.

ّ
ي
املجموع
الكل ّ
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«منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا»
خالل �سنة 1429هـ (2008م) ،اعتمدت «امل�ؤ�س�سة»  20عملية متويل للتجارة يف «منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا» .وا�ست�أثرت �أربع
أمريكي (�أي  .)82%غري �أن
دول (هي ال�سعودية واملغرب والكويت وم�رص) بن�صيب الأ�سد من هذا التمويل الذي بلغ �إجمال ُّيه  812مليون دوالر �
ّ
َ
أمريكي) وللأدوية وقطاع ال�صناعات
للمدخالت الزراع ّية يف ال�سودان ( 50مليون دوالر �
موجهة
عمليات متويل التجارة ذات الت�أثري الأكرب كانت
ّ
َّ
أمريكي).
التحويلية للمنتجات اال�ستهالكية يف الأردن ( 48.5مليون دوالر �
ّ

اجلدول  :3ت�أثري عمليات «امل�ؤ�س�سة» املتعلقة بتمويل التجارة على «منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا»
الدولة

عدد العمليات

ّ
إجمايل العمليات املعتمدة
�
(مباليني الدوالرات الأمريك ّية)

الت�أثري

م�رص

الطبيعي امل�سال من اجلزائر
دعمت ا�سترياد الغاز
ّ
ملنتجات التكرير ،ف�ساهمت بذلك يف زيادة التبادل
إ�سالمي»
التجاري بني دول «منظمة امل�ؤمتر ال
ّ
ّ

الأردن

تدعم بع�ض القطاعات الإ�سرتاتيج ّية يف الأردن ،كما
َ
وتنمية القطاع
تدعم تعزي َز القدرات و�إيجادَ فر�ص عمل
الريفي يف الأردن .وقد اعتمدت عملية لتمويل التجارة
ّ
لفائدة «كابيتال بنك» يف الأردن مببلغ  3.5ماليني
أمريكي من �أجل دعم وتوفري التمويل للمن�ش�آت
دوالر �
ّ
ال�صغرية واملتو�سطة العميلة لهذا البنك.

الكويت

�ساعدت البالد على التو�سع يف �صناعة قطاعها
اخلا�ص الأكرث �إنتاجية.

لبنان

دعمت احتياجات املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة من
ّ
إ�سالمي.
امل�رصيف ال
الواردات ،ودعمت القطاع
ّ

موريتانيا

مت�س احلاجة �إليها
�رشاء املواد الغذائية التي
ّ

اململكة املغربية

�ساعدت البالد على �سدّ حاجياتها من الوقود ،ودعمت
التناف�سي ال�سترياد البرتول
اقت�صادها من خالل التمويل
ّ
اخلام ،و�ساعدتها على التو�سع يف قدرات التكرير.

اململكة العربية ال�سعودية

دعمت قطاع البناء يف ال�سعودية ،وهو �أحد �أكرب و�أهم
االقت�صادي.
ّ
محركات النموّ

ال�سودان

الزراعي يف ال�سودان ،وتعزز التبادل
تدعم القطاع
ّ
التجاري بني الدول الأع�ضاء.
ّ

تون�س

تعزز قدرات تون�س الت�صديرية يف �صناعتي ال�صلب
والورق.

ّ
ي
املجموع
الكل ّ

أمريكي
مليون دوالر �
ّ

التنفيذي لـ»امل�ؤ�س�سة»� ،أثناء زيارة من�ش�أة �صناع ّية يف الأردن.
الدكتور وليد الوهيب ،الرئي�س
ّ

عمليات عالية الت�أثري :الأردن
خالل �سنة 1429هـ (2008م) ،اعتمدت «امل�ؤ�س�سة»  3عمليات لتمويل التجارة يف الأردن بغر�ض دعم قطاعي ال�صناعات التحويلية والأدوية.
لـ»جممع ال�رشق الأو�سط للهند�سة والإلكرتونيات وال�صناعات الثقيلة» -وهو من
أمريكي
فاع ُت ِمدت عملية مرابحة مبا�رشة مببلغ  40مليون دوالر �
ّ
ّ
َ
واملكونات ال�صناعية لت�صنيع الأجهزة املنزلية.
رواد ال�صناعة يف الأردن -من �أجل متويل ا�سترياد املدخالت
ِّ
ّ
أمريكي لـ»ال�رشكة الأردنية لإنتاج الأدوية « [ ]Jordan Pharmaمن
كذلك اعتمدت «امل�ؤ�س�سة» عملية مرابحة مبا�رشة مببلغ  5ماليني دوالر �
ّ
�أجل متويل ا�سترياد املواد ال�صيدالنية اخلام ،ولوازم ال�صناعة التحويلية ،وامل�شرتيات املحلية من موادّ التعبئة والتغليف .وتغطي الأموال
املعتمدة ما يقارب ن�صف احتياجات «�رشكة الأردنية لإنتاج الأدوية» ملدة � 12شهر ًا.
َ
ت�صدر �إىل اجلزائر
إ�سالمي» .فهي
وقد �أ�س�ست «ال�رشكة الأردنية لإنتاج الأدوية « محفظة قوية للتجارة البينية مع دول «منظمة امل�ؤمتر ال
ِّ
ّ
والبو�سنة والإمارات العربية املتحدة واليمن ولبنان وال�سودان وتركيا وكازاخ�ستان ،عالوة على �إبرامها اتفاقيات توزيع مع ال�رشكات التابعة يف
موزمبيق و�إريرتيا وتون�س وم�رص .ومتثل هذه العملية من عمليات متويل التجارة �أول مغامرة لـ»امل�ؤ�س�سة» يف جمال ال�صناعة ال�صيدالنية
بالأردن .و»امل�ؤ�س�سة» ،بتمويلها « ال�رشكة الأردنية لإنتاج الأدوية» ،تدعم قطاع ًا ح�سا�س ًا يقوم على املعرفة ويحظى ب�إمكانات هائلة للتو�سع
إ�سالمي.
عرب العامل ال
ّ

عمليات عالية الت�أثري :ال�سودان
أمريكي لكل منهما ،وذلك ل�رشاء
مولت «امل�ؤ�س�سة» عمليتني مبا�رشتني ب�صيغة املرابحة مببلغ  25مليون دوالر �
ّ
خالل �سنة 1429هـ (2008م)َّ ،
�أ�سمدة ملح�صويل القطن والذرة يف منطقة اجلزيرة بال�سودان ،وهي �أكرب منطقة يتم ر ّيها �صناع ّي ًا يف العامل .وتبلغ م�ساحتها �أكرث من 2.2
زراعي
أهم م�رشوع
ّ
مليون فدان ،وت�سهم يف �إنتاج نحو  65%من �إنتاج ال�سودان من القطن وقدر وفري من �إنتاج القمح والذرة .وهذا امل�رشوع � ّ
يف ال�سودان� ،إذ ي�سهم يف �إعالة نحو  15.000مزارع ومزارعة.
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وقد ح�سنت عملية متويل التجارة التي قامت بها «امل�ؤ�س�سة» ،كثري ًا ،من فعالية كل هكتار مزروع ،فارتفع �إنتاج الذرة بن�سبة  40%من 600.000
طن �إىل  01مليون طن ،وارتفع �إنتاج القطن بن�سبة  30%من  42.250طن �إىل  65.000طن .ونتيجة لهذه العملية وحدها ،حت�سن �إيراد مبيعات
الذرة كثري ًا.
ا�ستوردت من ال�سعودية ،ف�ساهمت
وع ِّبئ �أكرث من  66%من القيمة الإجمال ّية لعمليتي متويل التجارة من بنوك خارجيةّ � .أما الأ�سمدة التي
ُ
ِ
التجاري بني ال�سودان واململكة العربية ال�سعودية.
يف تعزيز التبادل
ّ

اجلدول  :5عمليات «امل�ؤ�س�سة» لتمويل التجارة يف «منطقة �أفريقيا جنوب ال�صحراء» والدول الأفريقية
الدولة
بنني

ا�سترياد املنتجات البرتولية املكررة ،ال�رضورية لإجناز ّ
كل
الأن�شطة االقت�صادية يف البالد.

بوركينافا�سو

ّ
ائتماين لتمويل �سل�سلة التوريد لتمويل
ت�سهيل
جماعي ب�صيغة املرابحة على مرحلتني من �أجل تعزيز
ّ
َ
املدخالت الزراع ّية وتوفري متويل ما بعد
ومتويل �رشاء
احل�صاد لزارعي القطن.

كوت ديفوار

َّ
عملية
منظمة تاريخية لتمويل �سل�سلة من التوريدات
إ�سرتاتيجي يف هذه البالد-
دعم ًا لقطاع القطن ال
ّ
وقد نالت «امل�ؤ�س�سة» من جملة «يورومني» جائزة
مرموقة هي «�صفقة العام» لتمويل التجارة.

غامبيا

املا�سة �إىل املنتجات
�ساعدت على �سدّ حاجة البالد
ّ
البرتولية املكررة و�إىل الوقود الثقيل والديزل.

اجلدول  :4عمليات «امل�ؤ�س�سة» املتعلقة بتمويل التجارة يف «الدول الأع�ضاء ال ّ
أقل منوّ ًا»
الدولة

رقم

عدد العمليات

ماليني الدوالرات
الأمريك ّية

بنغالدي�ش
بنني
بوركينافا�سو
غامبيا
كوت ديفوار
جزر جزر املالديف
موريتانيا

كينيا

ال�سترياد البرتول،
االقت�صادي للبالد.
ّ

النيجر

إ�سالمي للتجارة واال�ستثمار» من
دعمت «بنك النيجر ال
ّ
�أجل ا�سترياد ال�سلع الأ�سا�سية.

نيجرييا

دعمت ا�سترياد جمموعة من املنتجات مثل املنتجات
البرتولية املكررة والأ�سمدة واملواد الأولية.

جزر �سي�شيل

دعمت عدد ًا من ال�سلع ،ومنها الأ�سمنت والبتيومني؛
كما دعمت قطاع ال�صحة.

النيجر
ال�سودان
طاجيك�ستان
إجمايل العمليات املعتمدة لـ»الدول الأع�ضاء ال ّ
ّ
أقل منوّ ًا»
�

عدد العمليات

ّ
إجمايل العمليات املعتمدة
�
(مباليني الدوالرات الأمريك ّية)

الت�أثري

الذي

يتوقف

عليه

النمو
ّ

ّ
ي
املجموع
الكل ّ

ّ
إجمايل العمليات املعتمدة �سنة 1429هـ
�
الن�سبة املئوية

ا�ستفادت الدول الأع�ضاء ال ّ
أقل منوّ ًا من  43%من عملياتنا املتعلقة بتمويل التجارة .وهذا التزام غري م�رشوط
من جانب «امل�ؤ�س�سة» لبناء قدرات هذه الدول ودفع عجلة التنمية بها من خالل متويل التجارة.

«منطقة �أفريقيا جنوب ال�صحراء»
خالل �سنة 1429هـ (2008م) ،اعتمدت «امل�ؤ�س�سة»  12عملية متويل جتارة يف ثماين دول من «منطقة �أفريقيا جنوب ال�صحراء» مببلغ قدره
أمريكي ُع ِّبئ  58%منها من م�صادر خارجية .وميثل هذا الرقم �أعلى ن�سبة متويالت ُع ِّبئت يف ّ
ً
و�شهادة
كل املناطق،
 235.11مليون دوالر �
ّ
على القوة املالية التي تتجلى يف ما تتمتع به «جمموعة البنك» من مكانة عالية االئتمان.

منو �صناعة القطن عن طريق
هام ًا للعملة ال�صعبة .ولذلك يُحدِ ث دعم
وت�شكل زراعة القطن ،يف دول مثل بوركينافا�سو وكوت ديفوار ،م�صدر ًا
ّ
ّ
ّ
َ
ي ،وي�ساعد على التخفيف من وط�أة
املدخالت الزراع ّية (كال�سماد امل�ستورد من الدول العربية) ت�أثري ًا حيو ّي ًا على �
توفري
إجمايل الناجت املح ّل ّ
الفقر يف املناطق الريفية ،التي يزاول فيها املزارعون زراعة القطن.
دعى «متويل �سل�سلة التوريد»َّ ،
مهمتها
مكن «امل�ؤ�س�سة» من �أداء
ّ
وقد انتهجت «امل�ؤ�س�سة» نهج ًا عمل ّي ًا مبتكر ًا يف متويل التجارة ُي َ
برمتها والإ�رشاف على ّ
كل جوانب العملية،
الإمنائية التي تتمثل يف دعم القطاعات االقت�صادية الإ�سرتاتيج ّية وامل�شاركة يف الدورة الزراع ّية ّ
بدء ًا من الزراعة حتى الت�صدير .وبهذه الطريقة ،متكنت «امل�ؤ�س�سة» من �ضمان مح�صول ناجح وت�أمني ا�ستثماراتها ،مع تقليل املخاطر ومتكني
املزارعني من مزيد من الدخل القابل للإنفاق .وقد ا�س ُتخدمت هذه ال�صيغة من �صيغ متويل التجارة م� َّؤخر ًا يف قطاعي القطن بكوت ديفوار
وبوركينافا�سو ،اللذين انتع�شا بف�ضل جهود «امل�ؤ�س�سة» وكانا من �أوىل العمليات التي ربطت تطبيق الأدوات املالية الإ�سالم ّية بنظام ر�صد
ومراقبة دقيق لتخفيف املخاطر املتعلقة بالدورة الكاملة لإنتاج القطن.
وب�صفة عامة� ،شملت عمليات متويل التجارة متويل الأ�سمدة واملنتجات البرتولية والكربيت واملواد الغذائية امل�ستوردة من الدول الأع�ضاء،
فع َّززت بذلك التجارة البينية.
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جني القطن يف بوركينافا�سو.

عملية جمع القطن على الطريق �إىل التخزين يف كوت ديفوار.

عمليات عالية الت�أثري :بوركينافا�سو

عمليات عالية الت�أثري :كوت ديفوار

الزراعي يف بوركينافا�سو ،قدّ مت «امل�ؤ�س�سة» �إىل «ال�رشكة البوركينية للألياف» (�سوفيتك�س) ت�سهيالت ائتمانية
من �أجل النهو�ض بالقطاع
ّ
َ
املدخالت الزراع ّية
أمريكي ،وذلك لتمويل
جماعية لتمويل �سل�سلة التوريد ب�صيغة املرابحة على مرحلتني مببلغ قدره  102.72مليون دوالر �
ّ
وتقدمي متويل ما بعد احل�صاد ملزارعي القطن.

ُ
ً
ً
ً
قيمة عملية التمويل
تاريخية لتمويل التجارة .وقد بلغت
منظمة
عملية
اجلماعي ل�سل�سلة التوريد الذي اعتمدته «امل�ؤ�س�سة»
ي�شكِّ ل التمويل
ّ
ّ
موجهة مل�ساعدة الفالحني على �رشاء الأ�سمدة واليوريا
أمريكي) ،وهي عملية
اجلماعي ب�صيغة املرابحة  23مليون يورو ( 27.39مليون دوالر �
ّ
ّ
َّ
َ
إ�سرتاتيجي يف كوت ديفوار والذي �ساعد على �إحياء �إنتاج
املدخالت الزراع ّية ال�رضورية ملح�صول القطن ال
واملبيدات احل�رشية وغريها من
ّ
ال جتار ّي ًا ،يد ّر دخ ً
القطن يف البالد وكان حا�سم ًا يف ت�شغيل  150.000مزارع للقطن� .أ�ضف �إىل ذلك �أن قطاع القطن ،ب�صفته مح�صو ً
ال مبا�رش ًا
وغري مبا�رش على نحو  3.5ماليني من �أبناء كوت ديفوار.

العام ذات م�س�ؤولية محدودة� ،أن�شئت �سنة  ،1979وهي من �أكرب �رشكات القطن يف غرب �أفريقيا .وقد
و�رشكة «�سوفيتك�س» �رشكة من القطاع
ّ
َ
املدخالت الزراع ّية
مق�سمة �إىل �رشيحتني .وتغطي ال�رشيحة الأوىل منهما
أمريكي
املقدم ل�سل�سلة التوريد  102.720مليون دوالر �
بلغ التمويل
َّ
َّ
ّ
أمريكي.
أمريكي؛ �أما ال�رشيحة الثانية ،فتغطي مرحلة احللج و�إنتاج البذور بعد احل�صاد مببلغ  71مليون دوالر �
مببلغ  31.72مليون دوالر �
ّ
ّ
ال�سنوي من القطن،
ولقد دعمت «امل�ؤ�س�سة» قطاع ًا �إ�سرتاتيج ّي ًا من االقت�صاد يدعم ماليني النا�س .وهي بتقدميها الأموال لدعم املح�صول
ّ
ِّ
وتعزز ر�ؤية «امل�ؤ�س�سة» للتنمية يف بوركينافا�سو.
وتوجد فر�ص ًا اقت�صاد ّية،
ت�سهم م�ساهمة مبا�رشة يف التخفيف من وط�أة الفقر،
ِ

وقدمت عملية التمويل ب�صيغة املرابحة �إىل �رشكة « -»Yebe Wognonوهي م�ؤ�س�سة جامعة ت�ضم العديد من تعاونيات مزارعي القطن -من
املقدمة لتمويل التجارة) .وقد �ساعدت عملية متويل التجارة على
خالل «ال�رشكة الإيفوارية لتنمية الن�سيج» (التي هي قناة توزيع الأموال
َّ
أم�س احلاجة �إليها ،ف�ساعدت بدورها على النهو�ض مب�ستوى معي�شة مزارعي
الإنعا�ش
االقت�صادي للبالد مبا وفرته من �أموال كانت البالد يف � ّ
ّ
القطن يف البالد .زد على ذلك �أن هذه العملية �ساعدت على التخفيف من م�ستوى الفقر يف املناطق الريفية من خالل عمليات متويل
التجارة املهتمة بالتنمية.
اجلماعي ب�صيغة املرابحة الذي تقدمه «امل�ؤ�س�سة» .فقد كان هذا التمويل من العمليات الفريدة
تالحظ �سمات �أخرى ينفرد بها التمويل
ّ
كما َ
التي تربط تطبيق �أدوات مالية �إ�سالم ّية بنظام �إدارة مخاطر دقيق يت�صل بكامل دورة زراعة القطن .وا�ستخدمت «امل�ؤ�س�سة» رقابة موازية-
عن طريق تعيني مدير لل�ضمان ووكيل للت�سهيالت االئتمانية -لأحكام عقود الت�صدير والإ�رشاف على ح�صاد القطن وتخزينه بق�صد ت�صديره يف
النهاية.
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الر�سم البياين  :3عمليات «امل�ؤ�س�سة» يف جمال متويل التجارة بح�سب ال�سلع
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املبلغ باملاليني الدوالرات االمريكية

�سخِّ ر �أكرث من  30%من عملياتنا املتعلقة بتمويل التجارة لقطاعات الزراعة والبناء وال�صناعة ،يف حني
ُ
ا�ستخدم �أكرث من  60%لدعم تلك القطاعات والنهو�ض باقت�صادات دولنا الأع�ضاء.

العربي للتنمية االقت�صادية يف �أفريقيا» [باديا]
«خطة متويل ال�صادرات» التابعة لـ»امل�رصف
ّ

تعبئة املوارد

العربي للتنمية االقت�صادية يف �أفريقيا» [باديا] ،الذي يوجد مقره يف
هذه اخلطة خطة خا�صة تديرها «امل�ؤ�س�سة» ،بتمويل من «امل�رصف
ّ
ً
العربي للتنمية
اخلرطوم ،عا�صمة جمهورية ال�سودان .و�أطلقت هذه اخلطة �سنة 1419هـ (1998م) ،وفقا ملذكرة تفاهم بني «امل�رصف
ّ
إ�سالمي للتنمية» .ثم نقلت محفظتها �إىل «امل�ؤ�س�سة» ،وفق ًا ملذكرة تفاهم جديدة بني «امل�ؤ�س�سة»
االقت�صادية يف �أفريقيا» و»البنك ال
ّ
العربي للتنمية االقت�صادية يف �أفريقيا» وقعت يوم  17ربيع الثاين 1429هـ (� 23أبريل 2008م).
و»امل�رصف
ّ

إ�سالمي للتنمية» �سنة 1419هـ (1999م) ،وذلك بغية تكميل موارد البنك الذاتية وامل�ساعدة على
�أُطلِق فرع «تعبئة املوارد» التابع لـ»البنك ال
ّ
توفري موارد مالية �إ�ضافية ملواجهة الأحجام املتزايدة من العمليات نتيجة تزايد الإقبال على متويل التجارة يف الدول الأع�ضاء.

العربي للتنمية االقت�صادية يف �أفريقيا» [باديا] هو ت�شجيع ال�صادرات العربية عن
والهدف من «خطة متويل ال�صادرات» التابعة لـ»امل�رصف
ّ
طريق منح امل�ستفيدين من الدول الأفريقية غري الأع�ضاء يف اجلامعة العربية ت�سهيالت ائتمانية لتمويل التجارة .وتنطبق «�أهلية الدول
الأفريقية غري الأع�ضاء» على الدول التي ت�ستورد �سلع ًا وب�ضائع من الدول الأع�ضاء يف «اجلامعة العربية».
أمريكي خالل �سنة 1429هـ (2008م) مقابل هدف هو 40.00
ويف �إطار هذه اخلطة ،اعتمد ما جمموعه  5عمليات مببلغ  38.00مليون دوالر �
ّ
أمريكي .وت�شمل هذه االعتمادات  3عمليات متويل م�ش َ
رتك بني «امل�ؤ�س�سة» وم�ؤ�س�سات �إقرا�ض �أخرى لفائدة غامبيا وكوت
مليون دوالر �
ّ
ديفوار.

وخالل ال�سنة الأوىل لعمليات «امل�ؤ�س�سة»� ،أ�صبح فرع «تعبئة املوارد» جزء ًا ال يتجز�أ من �أن�شطتها املتعلقة بتمويل التجارة ،مما يدل على �أهميته
ومداه .وقد بلغت القيمة الإجمال ّية لعمليات متويل التجارة التي اعتمدتها «امل�ؤ�س�سة» ل«منطقة �آ�سيا ورابطة الدول امل�ستقلة» 1280.73
ّ
إجمايل املوارد املعب�أة ،يف «منطقة
أمريكي) من خالل تعبئة املوارد .كذلك ،بلغ �
أمريكي ،كان  27%منها (�أي  346.5مليون دوالر �
مليون دوالر �
ّ
ّ
ّ
إجمايل اعتمادات التجارة التي تبلغ قيمتها  878.5مليون دوالر
أمريكي � -أي  -43.7%من �
ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا» 384 ،مليون دوالر �
ّ
أمريكي ،وهو ما ميثل �أعلى ن�سبة موارد عُ ِّبئت يف كل املناطق .ومن ناحية �أخرى ،بلغت القيمة الإجمال ّية لعمليات متويل التجارة ل«منطقة
�
ّ
أمريكي) من خالل تعبئة املوارد.
أمريكي ،ا�ستعملت  58%منها (�أي  137مليون دوالر �
�أفريقيا جنوب ال�صحراء»  235.11مليون دوالر �
ّ
ّ
وبالإ�ضافة �إىل ما يقوم به فرع «تعبئة املوارد» من ت�أمني للأموال ال ّ
الزمة لعمليات متويل التجارة ،ف�إن من �أن�شطته كذلك �إقامة �شبكة
ً
وا�سعة من العالقات اجلديدة واحلفاظ على القائم منها مع البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الدولية والإقليمية واملحلية الكربى .ونظرا ملا
إ�سالمي للتجارة ،ف�إنه
اجلماعي ال
ال�رشعي الذي يحكم تنفيذ هذه العمليات اجلماعية من دور رائد يف تعزيز و�إدارة عمليات التمويل
للنموذج
ّ
ّ
ّ
إ�سالمي لتنظيم عملياتها املتعلقة
�أ�صبح الأ�سا�س الذي ت�ستند �إليه البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى العاملة يف جمال �صناعة التمويل ال
ّ
بتمويل التجارة.
وقد ّ
َ
ؤ�س�سة» من تعبئة الأموال وتبادل املعلومات واخلربات مع هذه امل�ؤ�س�سات املالية ،ف�ساعد على توجيه �إدارات «امل�ؤ�س�سة»
مكن ذلك «امل�
ً
الأخرى (ك�إدارة الت�سويق ،مثال) عند �إعادة النظر يف �آلياتها اخلا�صة بالت�سعري ،ومعايري تقييم عمالئها ،والر�صد الدقيق للتحديات والتطورات
التي قد تطر�أ على الأ�سواق املالية والتي قد يكون لها ت�أثري على عمليات «امل�ؤ�س�سة».
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َ
ؤ�س�سة» على فر�ض ر�سم على عملياتها التمويلية
فرع «تعبئة املوارد» «امل�
ونظر ًا الجتاه �أ�سعار ال�سوق �إىل االنخفا�ض خالل �سنة 2008م ،حث
ُ
ليكون م�صدر ًا �إ�ضاف ّي ًا لعائدات «امل�ؤ�س�سة» .واتخذت «امل�ؤ�س�سة» بع�ض التدابري يف �أعقاب الأزمة املالية العاملية ،ف�أطلقت مبادرة جديدة
أفريقي للتنمية»)
لإن�شاء �صناديق لتمويل التجارة بالتعاون مع م�ؤ�س�سات مالية دولية �أخرى (مثل «م�ؤ�س�سة التمويل الدولية» و«البنك ال
ّ
للت�صدّ ي مل�س�ألة نق�ص ال�سيولة.
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الر�سم البياين  :4مقارنة بني متويل «امل�ؤ�س�سة» للتجارة ومواردها املع َّب�أة بح�سب املناطق
القيمة االجمالية مباليني الدوالرات االمريكية

قيمة املوارد املعب�أة

�آلية التمويل
ً
ٌ
ٌ
مبا�رشة من خالل اتفاقية املرا َبحة بني «امل�ؤ�س�سة» والطالِبني ،كما يلي:
متويلية
ت�سهيالت
قدم للطالبني
التمويل املبا�رشُ :ت َّ
•
•
•
•

القيمة االجمالية مباليني الدوالرات االمريكية

قيمة املوارد املعب�أة

منطقة �أفريقيا
الإجمايل

منطقة �آ�سيا و رابطة
الدول امل�ستقلة

اتفاقية متويل ب�صيغة املرابحة َّ
توقع بني «امل�ؤ�س�سة» وامل�ستفيد ،حيث ميكن لأطراف �أخرى �أن ت�شارك يف التوقيع على االتفاقية؛
للمورد مبا�شرَ ًة؛
تدفع «امل�ؤ�س�سة» �سعر ال�رشاء
ِّ
ي�سدد امل�ستفيد �سعر البيع لـ«امل�ؤ�س�سة» مبا�رشة؛
ِّ
تتحمل «امل�ؤ�س�سة» املخاطر االئتمانية املبا�رشة املتعلقة بامل�ستفيد.

منطقةال�رشق
الأو�سط و�شمال
�أفريقيا

جتلت «قدرة «امل�ؤ�س�سة» على تعبئة املوارد -بف�ضل قوة ونفوذ «جمموعة البنك» الفريدة -يف منطقة
مولت جتارتها من املوارد املع َّب�أة من اخلارج مبا يقارب  ،60%و»منطقة ال�رشق الأو�سط
«�أفريقيا» التي ِّ
و�شمال �أفريقيا» ب�أكرث من  ،44%و»منطقة �آ�سيا ورابطة الدول امل�ستقلة» بن�سبة .27%

املورد
ِّ

يجوز لـ«امل�ؤ�س�سة» �أن تفكر يف كل ال�صيغ ال�رشعية لتمويل عمليات التجارة .وهي ت�ستعمل �صيغ التمويل التالية يف الوقت احلايل:
املورد ثم تبيعها للم�ستفيد برتتيب دفع م� َّؤجل .ويكون الفرق بني �سعر
املرا َبحة :يف �إطار هذه ال�صيغة ،ت�شرتي «امل�ؤ�س�سة» ال�سلع من
ِّ
ً
ً
معقولة ت�ضاف �إىل �سعر ال�رشاء.
عالوة
ال�رشاء و�سعر البيع

ال�شحنة (� - 1أ )

( - 1ب)
�إ�شعار

منتجات وخدمات متويل التجارة

( )2دفع �سعر
ال�رشاء

امل�ستفيد

( - 1ب)
طلب

(� )3سداد �سعر
البيع

ً
نيابة عن امل�ستفيد ثم تنقل ملكيتها فور ت�سليمها �إىل امل�ستفيد الذي
البيع ال ِآجل :يف �إطار هذه ال�صيغة ،ت�شرتي «امل�ؤ�س�سة» ال�سلع
وعادة ما ُي َ
َ
ً
دفع �سعر البيع بالتق�سيط.
متفق عليه �سلف ًا مع امل�ستفيد).
وعالوة
ي�شرتي ال�سلع ب�سعر البيع (وهو �سعر يت�ألف من �سعر ال�رشاء
ٍ
اال�ست�صناع :هذه �صيغة لتمويل التجارة من �أجل تعزيز التجارة يف ال�سلع الر�أ�سمالية وحت�سني القدرات الإنتاجية .وهي عقد لت�صنيع ال�سلع
ممو ً
حتدد بالو�صف بعد
وغريها من الأ�صول يوافق فيه امل�ص ِّنع (مبوجب تفوي�ض من «امل�ؤ�س�سة» ،ب�صفتها
ال) على تزويد امل�شرتي ب�سلع َّ
ِّ
معي وب�سعر م َّتفق عليه �سلف ًا .و�ستمكِّ ن هذه ال�صيغة «امل�ؤ�س�سة» من متويل ر�أ�س املال
�أن تكون قد ُ�ص ِّنعت طبق ًا لهذا الو�صف يف زمن
َنّ
العامل ،الذي �سي�سهم يف حت�سني القدرات الإنتاجية يف الدول الأع�ضاء.
ِ
ُ
ؤ�س�سة» يف ا�ستخدام مزيد من �صيغ التمويل يف امل�ستقبل (كالإجارة وبيع ال�س َلم والوكالة واجلعالة)
وبالإ�ضافة �إىل هذه ال�ص َيغ� ،ستنظر «امل�
لتمويل اخلدمات.
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• خط التمويل :تقدم «امل�ؤ�س�سة» خطوط ًا متويلية للم�ؤ�س�سات املالية املحلية التي تكون و�سيط ًا بني «امل�ؤ�س�سة» واملتلقني النهائيني
«وكالء اخلطوط التمويلية» املن�ش�آت املحلية ال�صغرية واملتو�سطة
و�سيمول
يف العمليات التجارية بعد توقيع «اتفاقية التمويل الرئي�سة».
ِّ
ُ
بطريقة ُتوافِ ق �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية.

• التمويل امل�ش َ
اجلماعي :يف حالة العمليات ال�ضخمة ،يجوز لـ»امل�ؤ�س�سة» �أن تختار التمويل امل�ش َ
اجلماعي الذي تدعو فيه-
رنك �أو
رتك �أو
ّ
ّ
ب�صفتها مر ِّتب ًا رئي�س ًا �أو مر ِّتب ًا م�شارك ًا -م�ؤ�س�سة مالية �أو �أكرث وبنك ًا جتار ّي ًا �أو �أكرث �إىل امل�شاركة يف التمويل .كما ميكن لـ»امل�ؤ�س�سة» �أن
ت�شارك يف التمويالت اجلماعية التي تر ِّتبها م�ؤ�س�سات �أخرى على النحو التايل:

تقدم «امل�ؤ�س�سة» التمويل ب�صيغة املرابحة على مرحلتني للم�ؤ�س�سات املالية �أو البنوك التجارية
• التمويل ب�صيغة املرابحة على مرحلتنيِّ :
املحلية يف الدول الأع�ضاء ،وذلك حتى يكون يف متناول �أكرب عدد من املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة يف هذه الدول.

توقع اتفاقية مرابحة � ّأو ً
• طبق ًا لأحكام ال�رشيعةَّ ،
ال بني «امل�ؤ�س�سة» وامل�ؤ�س�سات املالية والبنوك؛

توقع اتفاقية مرابحة � ّأو ً
َّ
م�شرت)؛
مقد ِم �أموال /بائع � ّأول) وم�ؤ�س�سة مالية �أو بنك (ب�صفة
ال بني «امل�ؤ�س�سة» (ب�صفة
•
ِّ
ٍ
• ثم َّ
ثان) وم�ستفيد؛
توقع اتفاقية مرابحة �أخرى بني م�ؤ�س�سة مالية �أو بنك (ب�صفة بائع ٍ

• تكون «امل�ؤ�س�سة» م�ضارب ًا با�سم امل�شاركني؛
• تكون «امل�ؤ�س�سة» مر ِّتب ًا /مدير ًا وم�س�ؤو ً
ال عن توزيع �سداد �سعر البيع بني امل�شاركني؛
• ثم َّ
توقع اتفاقية مرابحة بني «امل�ؤ�س�سة» وامل�ستفيد؛

يقدم امل�ستفيد وثائق الفعالية �إىل «امل�ؤ�س�سة»؛
•
ِّ
َ
للمورد مبا�رشة؛
ؤ�س�سة» بدفع �سعر ال�رشاء
املورد وطلب امل�ستفيد ،تو�صي امل�ؤ�س�سة املالية �أو البنك «امل�
بناء على �إ�شعار
•
ِّ
ِّ
ً
ي�سدد امل�ستفيد �سعر البيع ال ّأول ،مبا�رشة ،للم�ؤ�س�سة املالية �أو البنك الذي �سي�سدد بدوره �سعر البيع الثاين لـ»امل�ؤ�س�سة»؛
•
ِّ

• يقدم امل�ستفيد وثائق الفعالية �إىل «امل�ؤ�س�سة»؛
َ
للمورد مبا�رشة؛
ؤ�س�سة» بقية امل�شاركني (ح�سب م�ساهماتهم) بدفع �سعر ال�رشاء
املورد وطلب امل�ستفيد ،تو�صي «امل�
بناء على �إ�شعار
•
ِّ
ِّ
ً
ي�سدد امل�ستفيد �سعر البيع ،مبا�رشة ،لـ»امل�ؤ�س�سة» التي �ستوزع بدورها �سعر البيع على امل�شاركني (ح�سب م�ساهماتهم)؛
•
ِّ

امللتزم �أمام
• هذه الآلية تنقل املخاطر االئتمانية املبا�رشة املتعلقة بامل�ستفيد �إىل امل�ؤ�س�سة املالية �أو البنك الذي �سيكون هو
ِ
«امل�ؤ�س�سة»؛
مالية �أو ٌ
َّ
ٌ
ٌ
بنك بتقدمي الأموال �إىل «امل�ؤ�س�سة» (التي �ستكون وكيل امل�ؤ�س�سة املالية �أو البنك)
ؤ�س�سة
عك�سي عندما تقوم م�
ينفذ ترتيب
•
ّ
النهائي (املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة يف الدول الأع�ضاء)؛
لإي�صالها �إىل امل�ستفيد
ّ

املورد
ِّ

( )2ال�شحنة

امل�ستفيد

(- 3ب)
الطلب
()5
�سداد �سعر
البيع الأول

مقدم
ِّ
الأموال

اجلماعي.
• يتعني على كل م�شارك �أن يقوم با�ستق�صاء وتقييم اجلدارة االئتمانية للم�ستفيد قبل �أن يقرر امل�شاركة يف عملية التمويل
ّ

املورد
ِّ

( )4دفع �سعر ال�رشاء
(- 3ب)
الإ�شعار

• تتقا�سم «امل�ؤ�س�سة» وامل�شاركون املخاطر االئتمانية املتعلقة بامل�ستفيدين ،ح�سب مقدار م�ساهمة كل م�شارك؛

(- 3ب) التو�صية

ال�شحنة (� - 1أ )
(-1ب)
الإ�شعار
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(-1ب)
الطلب
(�-3أ) �سداد �سعر البيع

(-2ب) دفع �سعر ال�رشاء

()6
�سداد �سعر
البيع الثاين
(-3ب)

()3
دفع �سعر
البيع

(�-2أ)

م�شارك
(- 1ب) اتفاقية املرابحة الثانية

امل�ستفيد

(�-1أ ) اتفاقية املرابحة الأوىل

(-3ب)
(�-2أ)

(-3ب)

م�شارك

()2
دفع �سعر
ال�رشاء

(�-2أ)

م�شارك

اتفاقية املرابحة
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والتعزيز
ّ
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ال�سنوي 1429هـ
التقرير
ّ

برنامج التعاون
التجاري
والتعزيز
ّ

الرتكي لأ�صحاب
«االحتاد
ّ
الأعمال و�أرباب ال�صناعة
امل�ستقلني» ()MÜSIAD
زوار جناح «امل�ؤ�س�سة» يف
ّ
معر�ض ب�إ�سطنبول ،تركيا.

التجاري» هو فرع «تعزيز التجارة» التابع لـ»امل�ؤ�س�سة» التي تهدف �إىل ت�شجيع وتعزيز التجارة البينية والتعاون
«برنامج التعاون والتعزيز
ّ
إ�سالمي» ،وذلك من خالل �أربعة جماالت عمل �أ�سا�سية هي :تعزيز التجارة ،وتي�سري التجارة،
التجاري بني الدول الأع�ضاء يف «منظمة امل�ؤمتر ال
ّ
ّ
وتعزيز القدرات ،وتطوير ال�سلع الإ�سرتاتيج ّية التي ميكن �أن تزيد من �إمكانات الدول الت�صديرية.

تعزيز التجارة

َ
ُ
ِّ
التجارة عن طريق �إقامة ودعم العالقات بني املنظمات التجار ّية وامل�ؤ�س�سات املالية و�رشكات القطاع اخلا�ص يف الدول
ؤ�س�سة»
تعزز «امل�
التجاري .وحتقيق ًا لهذا الغر�ض ،متكنت «امل�ؤ�س�سة» -بهذا الربنامج -من جمع
التجاري وتن�شيط التعاون
الأع�ضاء من �أجل حتديد �أوجه التكامل
ّ
ّ
«الهيئات الوطنية لتعزيز التجارة» بهدف االرتقاء بالتجارة البينية .وبف�ضل الربط بني هذه الهيئات ،من خالل رعاية «امل�ؤ�س�سة» للم�ؤمترات
الإقليمية والدولية� ،أمكن الت�صدي ملجموعة وا�سعة من ق�ضايا التجارة البينية والإ�رساع يف تنمية هذه التجارة.
ورعت «امل�ؤ�س�سة» -ب�صفتها محفز ًا للتجارة البينية -و�شاركت يف لقاءات مبا�رشة بني امل�شرتين والبائعني .وقد نظم «برنامج التعاون والتعزيز
محددة بالقائمة تالقت فيها «هيئات تعزيز التجارة» ومنظمات القطاع
التجاري» و�شارك عموم ًا يف معار�ض جتار ّية قطاعية ومعار�ض م�شرتكة
َّ
ّ
التجاري
يقدم عرو�ض ًا وفر�ص ًا للت�صدير .كما تقدم «امل�ؤ�س�سة» التمويل لربامج التقارب
جتاري واحد
اخلا�ص والوكاالت احلكومية يف حدث
ِّ
ّ
ّ
اخلارجي .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،نظمت اجتماعات عمل و�أقيمت �أن�شطة الو�صل بني �أ�صحاب الأعمال .وقد حفزت هذه الأن�شطة التجارة البينية
ّ
التجاري  ،كما �ساعدت الدول الأع�ضاء على الو�صول �إىل �أ�سواق التجارة العاملية واال�ستفادة منها.
والتعاون
ّ

ِّ
يقرب بني الدول الأع�ضاء من خالل تبادل املعرفة ،والتعاون الف ّني ،وتعزيز القدرات ،وتهيئة
املي�س
وهذا الربنامج،
ِرّ
واملحفز واملقِ يم للعالقاتِّ ،
فر�ص االت�صاالت التجار ّية.
وخالل �سنة 1429هـ (2008م)َّ ،
نظم الربنامج �أو دعم  27ن�شاط ًا وم�رشوع ًا يف �إطار جماالت عمله الأربعة املذكورة .و�شارك يف هذه الأن�شطة
ً
محددة� .أما القائمة الكاملة للأن�شطة،
تف�صيلي لأن�شطة
�أو تلقى دعم ًا مالي ًا من هذا الربنامج ما جمموعه  36دولة ع�ضوا .وفيما يلي عر�ض
َّ
ّ
التما�سها يف امللحق .2
فيمكن
ُ
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ال�سنوي 1429هـ
التقرير
ّ

تعزيز التجارة :ثالثة �أن�شطة هامة
ّ
اخلارجي الثالث بني تركيا و�أفريقيا» يف �إ�سطنبول،
التجاري
املايل و�شارك يف «التقارب
التجاري» بالدعم
� .1ساهم «برنامج التعاون والتعزيز
ّ
ّ
ّ
إ�سالمي»
التجاري بني دول «منظمة امل�ؤمتر ال
العام من هذا احلدث هو تعزيز وتوطيد التبادل
برتكيا ،من �13إىل  17مايو 2008م .وكان الهدف
ّ
ّ
ّ
التجاري بني تركيا والدول الأفريقية الأع�ضاء .وفتح هذا احلدث كذلك �آفاق ًا جديدة للتجارة والتعاون .و�شارك فيه نحو � 2000شخ�ص
والتعاون
ّ
ما بني �أ�صحاب الأعمال والوزراء وكبار امل�س�ؤولني من احلكومات املعن ّية؛ كما �شاركت فيه امل�ؤ�س�سات التجار ّية يف تركيا والعديد من الدول
الأفريقية .و ُي َّ
توقع �أن تبلغ قيمة الأعمال اجلديدة التي متخ�ضت عنها اجتماعات �أ�صحاب الأعمال ،التي عقدت خالل الربنامج ،ملياري ( )2دوالر
تر�سي الأ�س�س لأرقام جتارية �أعلى بكثري يف ال�سنوات القادمة.
أمريكي؛ و�أن
�
َ
ّ
ّ
املايل و�شارك يف «املعر�ض الثالث للتجارة العابرة لل�صحراء الكربى»  ،والذي �أقيم يف
التجاري» بالدعم
� .2ساهم «برنامج التعاون والتعزيز
ّ
نيامي ،عا�صمة النيجر ،من � 4إىل � 15سبتمرب 2008م .وكان الهدف من هذا املعر�ض هو النهو�ض باقت�صادات الدول العابرة لل�صحراء الكربى
جتاري بني دول اجلنوب مب�شاركة «هيئات
وال�رشاكات التجار ّية الإقليمية والإقليمية البينية لهذه الدول .وكان هذا احلدث مبثابة م�رشوع تعاون
ّ
تعزيز التجارة» يف بنني وتوغو ومايل وبوركينافا�سو وكوت ديفوار.
ّ
الرتكي لأ�صحاب الأعمال و�أرباب ال�صناعة
الدويل» الثاين ع�رش لـ»االحتاد
التجاري
التجاري» يف «املعر�ض
� .3شارك «برنامج التعاون والتعزيز
ّ
ّ
ّ
ّ
الدويل» الثاين ع�رش يف �إ�سطنبول برتكيا من � 22إىل  26نوفمرب 2008م .وهذا االحتاد معر�ض
امل�ستقلني» ( )MÜSIADو»منتدى الأعمال
إ�سالمي» لعر�ض منتجاتهم وتبادل وجهات النظر يف
جتاري بارز يجمع �أ�صحاب الأعمال وامل�س�ؤولني احلكوميني من دول «منظمة امل�ؤمتر ال
ّ
ّ
إ�سالمي للتنمية» .وقد عر�ضت � 500رشكة تقريب ًا منتجاتها على ال�سوق الرتكية.
التجاري والتعاون بني دول «البنك ال
كيفية حت�سني التبادل
ّ
ّ
ونظمت العديد من اجتماعات الو�صل بني �أ�صحاب الأعمال خالل املعر�ض ،حيث ّ
متت ات�صاالت جتارية جديدة .وخ�ص�ص الربنامج لـ«هيئات تعزيز
وحتمل نفقات ال�سفر والإقامة وال�شحن عن ممثليها .وبلغ جمموع
التجارة» القادمة من لبنان و�سوريا وقرقيزيا والأردن وتون�س �أماكن للعر�ض
َّ
امل�شاركني من �أ�صحاب الأعمال � 2200شخ�ص من  67دولة مختلفة.

تي�سري التجارة
االقت�صادي عن طريق اجلمع بني الهيئات التجارية الدولية
التجاري» بتي�سري التجارة التي ت�ؤدي �إىل مزيد من التكامل
يقوم «برنامج التعاون والتعزيز
ّ
ّ
والإقليمية والوطنية لتحديد احتياجات كل دولة من الدول الأع�ضاء من �أجل دعم تي�سري التجارة وو�ضع �أف�ضل املمار�سات ل�سدّ هذه االحتياجات.

ت�ساهم برامج تعزيز وتي�سري التجارة التي تنظمها «امل�ؤ�س�سة» يف توطيد العالقات التجارية بني دول «منظمة امل�ؤمتر
إ�سالمي»
ال
ّ

هامان
تي�سري التجارة :ن�شاطان
ّ
ّ
«جممع كور�ستون»
الدويل لال�ستثمار» الذي ُعقِ د يف
التجاري») برعاية «امل�ؤمتر
 .1قامت «جمموعة البنك» (ومنها «برنامج التعاون والتعزيز
َّ
ّ
بقازان ،عا�صمة تتار�ستان ،من � 9إىل  15يونيو 2008م .وكان الهدف من ذلك امل�ؤمتر هو التعريف بجمهورية تتار�ستان وفتح باب املناق�شة
مع �أو�ساط �أ�صحاب الأعمال يف الدول الأع�ضاء حول املجاالت املمكنة للتعاون يف امل�شاريع اال�ستثمارية املختلفة .وح�رض امل�ؤمت َر �أك ُ
رث من
 100من ممثلي كربيات ال�رشكات والبنوك و�صناديق اال�ستثمار من  23دولة ع�ضو ًا .و�أقيمت �رشاكات �أعمال جديدة يف مختلف القطاعات ،ومنها
تي�س تنمية الأعمال بني ال�رشكات وتتيح الفر�ص لإقامة
قطاعات الزراعة والأدوية وال�سياحة .و»امل�ؤ�س�سة»� ،إذ تدعم هذا النوع من امل�ؤمتراتِ ،رّ
ال�رشاكات.
َّ .2
وقدم الدعم
التجاري» اجتماع ًا عن املعلومات التجارية يف تون�س العا�صمة ،يومي  9و 10يونيو 2008م،
نظم «برنامج التعاون والتعزيز
َّ
ّ
ّ
إمكان
مب�صادر املعلومات التجارية يف الدول الأع�ضاء و�أ�صنافِ ها و�
املايل لعقده .وكان الغر�ض من هذا االجتماع هو حتديد الأولويات املتعلقة
ِ
ِ
الو�صول �إليها .وهناك هدف �آخر يتمثل يف �إن�شاء منرب لتي�سري احل�صول على املعلومات التجار ّية؛ وقد �صدر تكليف ب�إعداد مق َ
رتح بذلك.

التجاري» ب�إجراء جمموعة من الدرا�سات لتقييم االحتياجات ب�ش�أن مختلف الق�ضايا التي ت�ؤثر على التجارة البينية،
يك ِّلف «برنامج التعاون والتعزيز
ّ
مثل درا�سات تطوير قطاعي الإمداد والنقل التي تقف على احتياجات اال�ستثمار يف البنية التحتية.
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ال�سنوي 1429هـ
التقرير
ّ

تعزيز القدرات
تقوم عملية تعزيز التجارة البينية على عملية تعزيز املعرفة والقدرات يف هذا املجال .فالتنمية الب�رشية وامل�ؤ�س�سية هي �أ�سا�س التجارة
والتنمية .وتركز «امل�ؤ�س�سة» تركيز ًا كبري ًا على �أن�شطة تعزيز القدرات التي تدعم احتياجات الدول الأع�ضاء ال ّ
منو ًا ،وتخ�ص�ص �أكرث من ربع
أقل
ّ
التجاري» لأن�شطة تعزيز القدرات.
امليزانية ال�سنوية اخلا�صة بـ»برنامج التعاون والتعزيز
ّ
التجاري» ،من خالل براجمه املتعلقة بتعزيز القدرات� ،إىل حت�سني ودعم القدرات التجارية مل�ؤ�س�سات الدول
ويهدف «برنامج التعاون والتعزيز
ّ
الأع�ضاء املنخرطة يف تعزيز التجارة وتي�سريها لتكوين موارد محلية م�ستدامة
تقوي تناف�سية القطاع اخلا�ص يف ال�سوق الدولية .كما �أعدّ
ّ
ونفذ دورات لتدريب املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة على الت�صدير والت�سويقَّ ،
َّ
وركز كذلك على برامج التدريب �أثناء العمل لـ»هيئات
الربنامج
تعزيز التجارة» والغرف التجار ّية يف الدول الأع�ضاء.
وت�شكل «برامج التدريب �أثناء العمل» منابر ممتازة متكن املتدربني من تطوير مهاراتهم الإدارية والفنية ،وحتديث معارفهم يف جمال بيئة
التجارة الدولية ،واالطالع على �آخر امل�ستجدات يف �أنظمة التجارة الدولية .كما يتمكن املتدربون من االطالع على اخلدمات واملنتجات التي
تقدمها الهيئات الإقليمية والدولية ذات ال�صلة بالتجارة ،وتبادل املعارف واخلربات امل�ستمدة من الأمثلة على �أف�ضل املمار�سات .واحل�صيلة
املت�أتية من ذلك هي زيادة املثمر من االت�صاالت ونقل املعارف.
التجاري» �أحد ع�رش ن�شاط ًا لتعزيز القدرات يف م�رص وتركيا وتون�س وكازاخ�ستان وماليزيا واملغرب ،مب�شاركة
ونفذ «برنامج التعاون والتعزيز
ّ
ممثلني من �أكرث من  30دولة ع�ضو ًا.
ويف �سنة 1429هـ (2008م)� ،أطلق هذا الربنامج مبادرة بالتعاون مع «مركز التجارة الدولية» لتطوير �إدارات التدريب القائمة التابعة لـ»هيئات
تقدم برامج مق َّررة للتداريب
تعزيز التجارة» يف الدول الأع�ضاء .و�ستكون �إدارات التدريب املختارة مبثابة مراكز تدريب �إقليمية للدول الأع�ضاءِّ ،
املتخ�ص�صة �أثناء العمل.

هامان
تعزيز القدرات :ن�شاطان
ّ
التجاري» ،يف القاهرة ،عا�صمة م�رص ،بالتعاون مع «مركز تدريب التجارة اخلارجية» ،من � 4إىل  8مايو 2008م،
 .1نظم «برنامج التعاون والتعزيز
ّ
ّ
دورة تدريبية عن �إ�سرتاتيج ّيات الت�صدير والت�سويق الدويل لفائدة الدول الأع�ضاء الناطقة بالعربية .وقد غطت هذه الدورة تنمية الأعمال الدولية،
وت�سويق ال�صادرات ،و�أنظمة ومعايري التجارة الدولية ،وامل�سائل اجلمركية .وكان الغر�ض من هذه الدورة هو �إعدادُ جيل جديد من املهنيني
ليكونوا �أخ�صائيني م� َّؤهلني يف جمال ت�سويق ال�صادرات ،وتزويدُ هم ب�أحدث املعارف يف �أبحاث الت�سويق واملعلومات التجارية ،والرتكي ُز على
ُ
«هيئات تعزيز التجارة» و�أوفدتهم من�ش� ُآت الت�صدير ال�صغرية واملتو�سطة
دور االتفاقيات الدولية .وكان املتدربون قد ر�شحتهم حل�ضور التداريب
أ�سا�سي من هذا النوع من التدريب هو تدعيم تنمية التجارة وتناف�سية الدول
من الكويت و�سوريا والإمارات العربية املتحدة .والهدف ال
ّ
الأع�ضاء.
الفني» يف تون�س العا�صمة من
لقاء حول تعزيز القدرات بالتعاون مع «الوكالة التون�سية للتعاون
التجاري»
.2نظم «برنامج التعاون والتعزيز
ّ
ّ
ً
التجاري» ملا فيه م�صلحة الدول
� 12إىل  13يونيو 2008م .وكان الهدف من هذا اللقاء هو تطوير برامج تعزيز قدرات «برنامج التعاون والتعزيز
ّ
الأع�ضاء ،ودعم العالقات بني «امل�ؤ�س�سة» و»مركز التجارة الدولية» وهيئات التدريب .وقد �ساعد ذلك على حتديد احلاجيات التدريبية اخلا�صة
ً
إ�سالمي
عالوة على الأ�ساليب واملوارد التي ت�ساعد على �سدّ هذه االحتياجات .وكان من امل�شاركني ممثلون من «املركز ال
للدول الأع�ضاء،
ّ
لتنمية التجارة» و»الغرفة الإ�سالم ّية للتجارة وال�صناعة» و»منظمة التجارة العاملية» و»مركز التجارة الدولية» واملنظمات ذات �صلة بالتجارة،
والغرف التجار ّية ،و»هيئات تعزيز التجارة» من ماليزيا وتركيا وم�رص وتون�س واملغرب واململكة العربية ال�سعودية والكويت وباك�ستان .وكان
من نتائج دورة تق�صي احلقائق هذه � ْأن �أ�صبحت «امل�ؤ�س�سة» قادرة على بدء م�شاريع املعونة الفنية ال�سابق ذكرها والتي ترمي �إىل تدعيم
القدرات التدريبية لـ»هيئات تعزيز التجارة».

تطوير ال�سلع الإ�سرتاتيجيّة
التجاري بني الدول الأع�ضاء التو�سعَ يف �إمكانات الت�صدير من خالل «تطوير ال�سلع الإ�سرتاتيج ّية».
أ�سا�سي من عملية �إر�ساء التبادل
جزء �
ّ
ٌّ
ي�شمل ٌ
أي دولة وتوفر �سبل العي�ش وموارد الرزق لن�سبة كبرية من ال�سكان.
وال�سلع الإ�سرتاتيج ّية هي املنتجات التي ترفد الرفاهية االقت�صادية ل ّ
التجاري» اجلهود الرامية �إىل م�ساعدة الدول الأع�ضاء على حتديد ال�سلع اجلديدة التي ميكن ت�صديرها،
ويدعم «برنامج التعاون والتعزيز
ّ
ُ
وتعظيم العائد على اال�ستثمار.
وحت�سني الربحية،
وا�ستحداث وتطوير القدرات الإنتاجية للمنتجات القائمة التي من �ش�أنها زيادة املخ َرجات،
ُ
ُ
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اجتماع جمل�س محافظي «البنك»  -كان تو�سيع نطاق الروابط الإ�سرتاتيجية والتحالفات والتجارة البينية على
ر�أ�س جدول الأعمال.

التجاري» يتعاون مع املنظمات املتخ�ص�صة الأخرى لتحديد �أ�سباب
وعندما يتدهور املردود الإقت�صادي لل�سلع ،ف�إن «برنامج التعاون والتعزيز
ّ
هذا التدهور ،واقرتاح احللول التي
حت�سن الإنتاج ،و�إمكانات الت�صدير ،والإ�صالحات التنظيمية .وفتح الربنامج قنوات ات�صال مع «منظمة الأغذية
ِّ
والزراعة» (الفاو) و»ال�صندوق امل�شرتك لل�سلع الأ�سا�سية» من �أجل حتديد جماالت التعاون .ويهدف التعاون بني «امل�ؤ�س�سة» و»منظمة الأغذية
الغذائي يف �أ�ضعف «الدول الأع�ضاء
والزراعة» و»ال�صندوق امل�شرتك لل�سلع الأ�سا�سية» �إىل تعزيز التجارة يف املنتجات الزراع ّية وتدعيم الأمن
ّ
منو ًا» .ويتحقق ذلك بتح�سني مردود املحا�صيل عن طريق �إدخال ممار�سات وتقنيات زراع ّية متقدمة ولكنها منا�سبة .وهكذا ف�إن �إقامة
الأقل
ّ
التنمية امل�ستدامة لل�سلع الأ�سا�سية �أولوية �أخرى من �أولويات «امل�ؤ�س�سة» و�رشكائها.
ويتعاون الربنامج كذلك مع املنظمات الدولية على �إجراء الدرا�سات الفنية التي من �ش�أنها م�ساعدة الدول الأع�ضاء على تطوير قدراتها
النمو املمكنة .وقد عقدت جل�سة من هذا القبيل بني «امل�ؤ�س�سة» و»منظمــة الأغذية
الت�صديرية من خالل حتديد ال�سلع الإ�سرتاتيج ّية وقطاعات
ّ
ّ
ونظمت هذه اجلل�سة لتمكني
والزراعة» و»ال�صندوق امل�شرتك لل�سلع الأ�سا�سية» يف روما ،عا�صمة ايطاليا ،من � 3إىل  7نوفمرب 2008م.
ِ
الزراعي
امل�شاركني من تبادل الآراء والأفكار حول �أ�شكال ونطاق وم�ضمون االجتماعات املرتقبة عن الأرز والقمح واملواد الغذائية والقطاع
ّ
إ�سالمي» �سنة  1430هـ ( 2009م ).
مل�صلحة دول «منظمة امل�ؤمتر ال
ّ
�سواء من خالل التمويل �أو من خالل الدرا�سات التي ميكن
كما نوق�شت الإجراءات ال�رضورية مل�ساعدة الدول الأع�ضاء على تطوير قدراتها التجار ّية،
ٌ
اتخاذها و�سائل لتح�سني تناف�سية القطاعات االقت�صادية التي تنطوي على مزايا محتملة.

مذكرات تفاهم مهمة

�أقامت «امل�ؤ�س�سة» حتالف ًا مع «مركز التجارة الدولية» من خالل مذكرة تفاهم ِّ
وقعت �سنة  1429هـ (2008م) ،وذلك من �أجل تدعيم �أن�شطتها
الأ�سا�سية يف جمال تعزيز التجارة البينية .وكان الغر�ض من هذه املذكرة هو «توفري الو�سائل وال�سبل الكفيلة ب�ضمان التعاون الوثيق وتن�سيق
اجلهود بني «امل�ؤ�س�سة» و»املركز» يف تخطيط وتنفيذ برامج «امل�ؤ�س�سة» اخلا�صة باملعونة الفنية ذات ال�صلة بالتجارة بطريقة فعالة
واقت�صادية» .كما تركز مذكرة التفاهم املوقعة بني «امل�ؤ�س�سة» و»مركز التجارة الدولية» على «تعزيز القدرات التجار ّية ،وال�س ّيما القدرات
واخلا�ص يف جمال املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة؛ و�إن�شاء و�إدارة قاعدة بيانات تعنى بجمع
العام
الت�صديرية والتناف�سية الدولية للقطاعني
ّ
ّ
إ�سالمي» (مبا يف
التجاري بني دول «منظمة امل�ؤمتر ال
املعلومات التجار ّية؛ وحتليل ال�سوق وتطويرها؛ وخدمات دعم التجارة؛ وتعزيز التبادل
ّ
ّ
إ�سالمي»).
التجاري بني دول «منظمة امل�ؤمتر ال
ذلك عقد لقاءات بني البائعني وامل�شرتين؛ ودرا�سات جدوى حت�سني وتعزيز التجارة والتعاون
ّ
ّ
ويف �سبيل مزيد من تعزيز القدرات ،وقعت «امل�ؤ�س�سة» مذكرة تفاهم �سنة  1429هـ (2008م) مع «مركز تدريب التجارة اخلارجية» مب�رص ،بهدف
�إعداد وتنفيذ دورات تدريبية م�شرتكة ل�سدّ احتياجات امل�شاركني من الدول الأع�ضاء العاملني يف جمال ت�سويق ال�صادرات وتنميتها.
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ال�سنوي 1429هـ
التقرير
ّ

احلوكمة امل�ؤ�س�سية

احلوكمة
امل�ؤ�س�سية

أ�سا�سي
التمهيدي لـ»امل�ؤ�س�سة»� ،إذ قام �أع�ضاء جمل�س �إدارتها املوقرون بدور �
كانت م�س�ألة احلوكمة امل�ؤ�س�سية الفعالة يف �صميم الإعداد
ّ
ّ
ُ
ر�سى بها املراقبة وامل�ساءلة والنزاهة ال�صحيحة وتدار بها «امل�ؤ�س�سة»
ت
التي
إجراءات
يف �إن�شاء الآلية التي �أدت �إىل و�ضع مختلف النظم وال
َ
كما ينبغي.
هيكل احلوكمةِ الداخليةِ اخلا�ص بـ»امل�ؤ�س�سة» القواعد والإجراءات ال ّ
ُ
ِّ
الزمة التخاذ القرارات يف ال�ش�ؤون امل�ؤ�س�سية التي ت�ؤدي �إىل
ويو�ضح
ُ
ُ
وو�سائل حتقيق تلك الأهداف ور�صد تنفيذها.
أهداف «امل�ؤ�س�سة»،
حتدد بها �
التي
آلية
ل
ا
على
ين�ص
كما
التناف�سية.
تعزيز
َّ
الت�شغيلي يف �ضوء الإ�سرتاتيج ّية والأهداف املتفق عليها لتعزيز قيمة «امل�ؤ�س�سة»
و�ضع نظام حوكمة «امل�ؤ�س�سة» لر�صد �أدائها
وقد ِ
ّ
ؤ�س�سي .وقد
على املدى البعيد ،واحلر�ص على توفري املعلومات اجليدة يف الوقت املنا�سب التخاذ قرارات واعية على امل�ستوى امل�
ّ
ا�ضطلع �أع�ضاء جمل�س الإدارة املوقرون مب�س�ؤولية امل�ساهمة يف و�ضع ال�سيا�سة التوجيهية لـ»امل�ؤ�س�سة» من خالل �إقامة هيكل حوكمتها
ً
عالوة على �ضمان منتهى امل�ساءلة وال�شفافية فيها ملجل�س محافظي «جمموعة البنك».
امل�ؤ�س�سية،

جمل�س الإدارة

�سعادة الدكتور� /أحمد محمد علي
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�سعادة الأ�ستاذ/
�إبراهيم بن محمد املفلح

�سعادة ال�شيخ/
�صالح عبداهلل كامل

�سعادة الأ�ستاذ/
تان �رسي عز الدين بن دايل

�سعادة الأ�ستاذ/
علي حمدان �أحمد

�سعادة الأ�ستاذ/
�سامي بن عبد العزيز اليو�سف

�سعادة الأ�ستاذ/
�أداما �ســــال

�سعادة الأ�ستاذ/
محمد الزروق رجب

�سعادة الدكتور/
�سيد حامد بور محمدي

�سعادة الأ�ستاذ/
في�صل عبد العزيز الزامل

�سعادة الأ�ستاذ/
زينهم زهران
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اجلوائز والتقديرات

ال�سنوي 1429هـ
التقرير
ّ

فريق الإدارة

عاملي
حظي تركيز «امل�ؤ�س�سة» على التنمية ذات الهدف الأ�سمى املتمثل يف تعزيز الرفاهية االقت�صادية للنا�س يف دولنا الأع�ضاء باعرتاف
ّ
جتاري عام 2008م.
يف عامها الأول من العمليات؛ وذلك بح�صولها على جائزة جملة «يورومني» لأف�ضل �صفقة متويل
ّ
َ
اجلائزة عن عملية املرابحة املبتكرة التي تبلغ قيمتها  23مليون يورو لتمويل جتارة القطن مل�صلحة كوت ديفوار ،وهي �صفقة
وقد نالت هذه
ّ
َ
ً
ً
ً
إيجابي) على معي�شة  3.5ماليني ن�سمة من �سكان كوت ديفوار.
�
(
مبا�رش
وغري
مبا�رش
ب�شكل
ر
ث
�
أ
،
ا
هام
ا
واقت�صادي
ا
اجتماعي
�أحدثت ت�أثري ًا
ّ

�سعادة د .وليد بن عبداملح�سن الوهيب
التنفيذي
الرئي�س
ّ

الأ�ستاذ محمد نظيم نورديل

مدير عام �إدارة الت�سويق بالإنابة

�سعادة م .هاين �سامل �سنبل

الأ�ستاذ محمد طاهر حب�شي

الأ�ستاذ علي ال�سلي�س

الأ�ستاذ محمد �إقبال �أزاد

نائب الرئي�س التنفيذي

الأ�ستاذ مهنى �صبيح فوده

مدير عام �إدارة اخلزانة وتعبئة املوارد

التجاري
مدير عام برنامج التعاون والتعزيز
ّ

مدير عام �إدارة االئتمان

خلق الوفرة ،حت�سني لنوعية احلياة

مدير عام �إدارة العمليات

فريق «امل�ؤ�س�سة» يتوا�صل خالل �إطالق العالمة التجارية الداخلية.
الأ�ستاذ املبارك الطيب الأمني
مدير عام الإدارة املالية
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الأ�ستاذ �أحمد جعفر �صباغ

مدير عام املوارد الب�رشية واخلدمات
امل�ؤ�س�سية بالإنابة
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ال�سنوي 1429هـ
التقرير
ّ

التقارير واحل�سابات
النظامية
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ال�سنوي 1429هـ
التقرير
ّ

ملحة عن الأرباح

ويبي اجلدول التايل تركيبة �أ�صول «امل�ؤ�س�سة» يف نهاية �سنة 1429هـ (2008م).
ِنّ

َ
أمريكي متثل عائد ًا على متو�سط حقوق امل�ساهمني
�صايف دخل قدره  18مليون دوالر �
�أمتت «امل�ؤ�س�سة» عامها الأول من العمليات محققة
ّ
قدره  ،3.34%وهو ما يعترب عائد ًا معقو ً
ال بالنظر �إىل االنخفا�ض احلادّ يف �سعر الليبور الذي بلغ متو�سطه نحو  2.9%يف ال�سنة.

اجلدول  :4تفا�صيل �أ�صول «امل�ؤ�س�سة» يف نهاية �سنة 1429هـ (2008م)
البند

ً
متجاوزة بذلك متو�سط �سعر الليبور بن�سبة  .1.4%وهو ما ميثل نحو  50%زيادة على
وحققت ا�ستثمارات «امل�ؤ�س�سة» عائد ًا قدره ،4.3%
متو�سط �سعر الليبور .وفيما يخ�ص العائد على فرادى فئات الأ�صول ،فقد حقق العائد على ال�سلع الأ�سا�سية  ،3.5%بينما كان معدل العائد
على التمويل ب�صيغة املرابحة (متويل التجارة)  .5.7%ويرجع بع�ض هذا العائد املرتفع ن�سب ّي ًا �إىل التغيري الذي �أدخلته «امل�ؤ�س�سة» على
ثمرت بع�ض الأ�صول ذات ال�صلة يف وقت
�سيا�سة الت�سعري ،بينما يرجع بع�ضه الآخر �إىل حتويل �صايف �أ�صول «خطة متويل ال�صادرات» حيث ا�س ُت ِ
كان فيه �سعر الليبور �أعلى من املتو�سط �سنة 1429هـ (2008م).

امل�ستح ّ
ق و�أ�صول �أخرى
الدخل
َ

ّ
البياين التايل العائدَ على مختلف فئات �أ�صول «امل�ؤ�س�سة» مقارنة مبتو�سط �سعر الليبور خالل هذه ال�سنة.
ويبي الر�سم
ِنّ

ّ
إجمايل الأ�صول
�

املبلغ
(ب�آالف الدوالرات الأمريك ّية)

الن�سبة املئوية من
املجموع

النقدية لدى البنوك
اال�ستثمار يف ال�سلع الأ�سا�سية لدى البنوك
التمويل ب�صيغة املرابحة

ّ
البياين  :5العائد على مختلف فئات �أ�صول «امل�ؤ�س�سة» مقارنة مبتو�سط �سعر الليبور خالل �سنة 1429هـ (2008م)
الر�سم
البياين التايل متثي ً
ّ
ال بيان ّي ًا لرتكيبة �أ�صول «امل�ؤ�س�سة» يف نهاية �سنة 1429هـ (2008م).
ويبي الر�سم
ِنّ
متو�سط �سعر الليبور

فئة الأ�صول

ّ
البياين  :6تركيبة �أ�صول «امل�ؤ�س�سة» يف نهاية �سنة 1429هـ
الر�سم

معدل العائد
اال�ستثمار يف ال�سلع
الأ�سا�سية
التمويل ب�صيغة
املرابحة

النقدية لدى البنوك

العائد

وبلغ الدخل املع َ
أمريكي .وهو ما ميثل الدخل من الر�سوم على ال�صناديق املدارة
رتف به من الر�سوم خالل هذه ال�سنة  2.42مليون دوالر �
ّ
ّ
أمريكي ،متثل  55%تكلفة املوظفني ،بينما
اجلماعي .وبلغ �إجمايل النفقات الإدارية يف هذه ال�سنة  9.97مليون دوالر �
وعمليات التمويل
ّ
ّ
متثل الـ 45%الباقية نفقات �إدارية �أخرى.
ّ
إجمايل الأ�صول .وهو �أم ٌر يبدو جدير ًا
وتعتمد تركيبة �أ�صول «امل�ؤ�س�سة» اعتماد ًا كبري ًا على التمويل ب�صيغة املرابحة الذي ميثل  62%من �
أي ا�ستثمارات بالتمويل ب�صيغة املرابحة ،با�ستثناء املحفظة ال�صغرية
بالثناء ،نظر ًا لأن هذه �أول �سنة من عمليات «امل�ؤ�س�سة» وقد بد�أتها دون � ّ
املحولة من «خطة متويل ال�صادرات».
َّ

54

اال�ستثمار يف ال�سلع الأ�سا�سية

التمويل ب�صيغة املرابحة

ً
إ�ضافة �إىل �أموال مدارة تبلغ
أمريكي� ،
وتت�ألف املوارد املالية لـ«امل�ؤ�س�سة» من ر�أ�س مالها املدفوع واحتياط ّياتها التي تبلغ  595.49دوالر �
ّ
اجلماعي ب�صيغة املرابحة.
أمريكي وموارد مع َّب�أة من ال�سوق لأجل عمليات التمويل
 1.075مليون دوالر �
ّ
ّ
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تقرير مراجعي احل�سابات
امل�ستقلني
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معلومات عن
امل�ساهمني
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معلومات عن امل�ساهمني
�إح�صاءات عن امل�ساهمني
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ال�سنوي 1429هـ
التقرير
ّ

امللحق ال ّأول

دور «امل�ؤ�س�سة» يف تنفيذ خطة «اجتماع فريق اخلرباء»
�أ .متويل التجارة
الإجراء املو�صى به

 .1-1و�ضع وتطبيق �آليات� /أدوات
جديدة تهدف �إىل زيادة متويل
«املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة»
و«الدول الأع�ضاء الأقل منوّ ًا».

ّ
امليداين
 .2-1تعزيز احل�ضور
لـ«امل�ؤ�س�سة».

الإجنازات

الأن�شطة

• خطوط متويل �سبق اعتمادها يف تركيا
وكازاخ�ستان و�أذربيجان.
• ا�ستحداث خطوط متويل جديدة يف دول
�أخرى �سنة 1430هـ (2009م).
• توجد خطوط متويل مماثلة يف بع�ض
الدول الأع�ضاء (ال�سنغال والنيجر ولبنان).

 -1اجتماع للم�ؤ�س�سات املالية ب�ش�أن تعبئة
املوارد (2009م).
 -2اجتماع /تطارح الأفكار لبحث �إن�شاء
�صناديق متخ�ص�صة (2009م).

• العمل على �إن�شاء �أول فرع
لـ«امل�ؤ�س�سة» يف دبي؛
• �سيعقب ذلك �إن�شاء �شبكة فروع �أخرى
يف الدول الأع�ضاء؛
•
�ستعي نقاط ات�صال «امل�ؤ�س�سة» يف
َنّ
مكاتب «البنك» الإقليمية القائمة؛
َّ
•
�ستنظم «�أيام عمالء» «امل�ؤ�س�سة»
يف بع�ض الدول الأع�ضاء.

 .3-1ا�ستحداث منتجات جديدة لتمويل
التجارة.

ال�رشكاء

 -3ور�شة عن خطوط متويل «امل�ؤ�س�سة
الدولية الإ�سالميّة لتمويل التجارة»،
التحديات والفر�ص (2009م).
 -4اجتماع مل�ؤ�س�سات متويل التجارة وت�أمني
االئتمان (2009م).

«امل�ؤ�س�سة
الدولية
الإ�سالميّة
لتمويل التجارة»
«امل�ؤ�س�سة
الإ�سالميّة
لت�أمني
اال�ستثمار
وائتمان ال�صادرات»

امل�ستندي وخدمات
• تطبيق فتح االعتماد
ّ
�أخرى ذات �صلة؛
َ
املهيكل ب�شكل
• تطبيق متويل التجارة
تدريجي.
ّ

ب .تي�سري التجارة
الإجراء املو�صى به

الأن�شطة

 1-2التعجيل بت�صديق الدول الأع�ضاء على
«نظام التعريفة التف�ضيلية».

ال يوجد

 2-2عقد اجتماعات �سنوية ب�ش�أن م�سائل
محددة من البنية التحتيّة �سيكون لها
َّ
ت�أثري مبا�رش على تي�سري التجارة.

ال يوجد

 3-2تعزيز ال�رشاكة مع «هيئات تعزيز التجارة»
يف الدول الأع�ضاء.
 4-2موا�صلة عقد اجتماعات �سنوية مع
«هيئات تعزيز التجارة» يف الدول
الأع�ضاء.

ال�رشكاء

 .1االجتماع ال�سنوي الأول لـ»مركز تعزيز �صادرات
الدول الأع�ضاء الناطقة بالفرن�سية» (كوناكري،
عا�صمة غينيا2009 ،م).
 .2اجتماع «هيئات تعزيز التجارة» يف دول «منظمة
إ�سالمي» (كواالملبور2009 ،م).
امل�ؤمتر ال
ّ

 5-2التزام الدول الأع�ضاء بتخفيف �إجراءات
�إ�صدار الت�أ�شريات لأ�صحاب الأعمال من
الدول الأع�ضاء.
 6-2اتفاقات االعرتاف املتبادل لهيئات
الت�صديق واالختبار.

إ�سالمي لتنمية التجارة»،
«املركز ال
ّ
«هيئة تنمية التجارة اخلارجية املاليزية»،
«هيئات تعزيز التجارة» يف الدول الأع�ضاء

ال يوجد

ال يوجد

ال�رشكاء

�أن�شطة �أخرى
• �إن�شاء نظام لتي�سري احل�صول على املعلومات التجاريّة (2009م).

«مركز التجارة الدولية»

• اجتماع عن امل�ساعدة على التجارة يف منطقة «اللجنة االقت�صادية واالجتماعية

«منظمة التجارة العاملية»« ،اللجنة االقت�صادية واالجتماعية
لغربي �آ�سيا التابعة للأمم املتحدة»
ّ

لغربي �آ�سيا التابعة للأمم املتحدة» (2009م) [. ]ESCWA
ّ
• اجتماع اخلرباء عن خطة امل�ساعدة على التجارة يف منطقة «برنامج
اخلا�ص باقت�صادات �آ�سيا الو�سطى» [.]SPECA
الأمم املتحدة
ّ
وزاري عن خطة امل�ساعدة على التجارة يف منطقة
• اجتماع
ّ

«منظمة التجارة العاملية»« ،برنامج الأمم املتحدة
إمنائي»« ،حكومة �أذربيجان»
ال
ّ

اخلا�ص باقت�صادات �آ�سيا الو�سطى» [.]SPECA
«برنامج الأمم املتحدة
ّ
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التقرير
ّ

د .تنمية التجارة

ج .تعزيز القدرات
الإجراء املو�صى به

ال�رشكاء

الأن�شطة

الإجراء املو�صى به

الأن�شطة

 .1تنظيم دورة تدريبية للعاملني بغرف التجارة يف الدول الأع�ضاء من «رابطة الدول
امل�ستقلة»�( .أمل�آتي ،كازاخ�ستان� 17 - 14 ،أكتوبر 2008م).
� 1-3إعداد املزيد من برامج التدريب/
امل�شاريع يف املجاالت ذات
ال�صلة بالتجارة للدول الأع�ضاء

� .1إقامة املعر�ض الثالث للتجارة العابرة لل�صحراء الكربى
(نيامي� 15 - 4 ،سبتمرب 2008م).

التجاري» لفائدة الدول
 .2دورة تدريبية عن «�إ�سرتاتيجيّات الت�صدير واال�ستعالم
ّ
الأع�ضاء الناطقة بالفرن�سية( .الدار البي�ضاء ،املغرب 28 - 24 .نوفمرب2008 ،م).
 .3دورة تدريبية ملوظفني من «مركز املعلومات التجارية» يف ال�سودان.
(كواالملبور 28 - 24 ،نوفمرب 2008م).

«مركز التجارة الدولية»،
إ�سالمي لتنمية
«املركز ال
ّ
التجارة»،

ّ
الدويل( .القاهرة2009 ،م).
دورة تدريبية عن �إ�سرتاتيجيّات الت�صدير والت�سويق

«الغرفة الإ�سالميّة للتجارة
وال�صناعة»،
 .1تدريب �أثناء العمل لكبار امل�س�ؤولني العاملني مبراكز تعزيز ال�صادرات يف الدول
الأع�ضاء الناطقة بالإجنليزية( .كواالملبور ،عا�صمة ماليزيا� 14 - 10 ،أكتوبر 2008م).
 .2تدريب �أثناء العمل للم�س�ؤولني بالغرف التجارية يف الدول الأع�ضاء الناطقة
بالفرن�سية( .الدار البي�ضاء ،املغرب� 24 - 20 .أكتوبر 2008م).
 2-3تنظيم منتديات عن «�أف�ضل
املمار�سات» للدول الأع�ضاء.

«مركز تدريب التجارة اخلارجية»،
«هيئات تعزيز التجارة» يف الدول
الأع�ضاء،
«الغرف التجاريّة»،

 .3تدريب �أثناء العمل لكبار امل�س�ؤولني يف «هيئات تعزيز التجارة» يف الدول
الأع�ضاء الناطقة بالإجنليزية والعربية (�إ�سطنبول ،تركيا 26 - 22 .دي�سمرب 2008م).

«جممع تو�سكون»
َّ

 .4تدريب �أثناء العمل للعاملني مبراكز تعزيز ال�صادرات يف الدول الأع�ضاء الناطقة
بالفرن�سية( .الدار البي�ضاء� 24 - 20 ،أكتوبر 2008م).
 .5تدريب �أثناء العمل للعاملني يف «هيئات تعزيز التجارة» يف الدول الأع�ضاء على
اخلارجي�( .إ�سطنبول2009 .م).
التجاري
التقارب
ّ
ّ
 .6تدريب �أثناء العمل للم�س�ؤولني والعاملني بالغرف التجاريّة يف الدول الأع�ضاء
الناطقة بالعربية( .جدة2009 ،م).
 .7تدريب �أثناء العمل على ر�سم خريطة للتجارة( .القاهرة2009 ،م).

 3-3خطط تقا�سم تكاليف الت�سويق
وتعزيز ال�صادرات

ال�رشكاء

 1-4تعزيز الوعي بالعالمة التجاريّة
وت�شجيع املنتجات امل�ص َّنعة
يف دول «منظمة امل�ؤمتر
إ�سالمي».
ال
ّ

ّ
الرتكي لأ�صحاب
الدويل الثاين ع�رش لـ»االحتاد
التجاري
 .2املعر�ض
ّ
ّ
الأعمال و�أرباب ال�صناعة امل�ستقلني» ( )MÜSIADو»منتدى
ّ
الدويل» الثاين ع�رش.
الأعمال
(�إ�سطنبول 26 - 22 .نوفمرب 2008م).

 2-4التزام «هيئات تعزيز التجارة»
يف الدول الأع�ضاء بت�شجيع
وتي�سري عقد اجتماعات �سنوية
بني البائعني وامل�شرتين
(الو�صل بني �أ�صحاب الأعمال،
التجاري).
التقارب
ّ

 .3جوالت درا�سية يف اخلارج ملقاويل كازاخ�ستان
(دي�سمرب 2008م).

إ�سالمي لتنمية
«املركز ال
ّ
التجارة»،

 .4الندوة الوطنية الأوىل عن الت�صدير يف اليمن.
(�صنعاء 25 - 24 .نوفمرب 2008م).

«�رشكة كا�سيه ديا»،

 .5معر�ض متخ�ص�ص وور�شة العر�ض والطلب عن منتجات �صناعة
الأغذية الزراعيّة2009( .م).

«تو�سكون»،
«هيئة تنمية التجارة اخلارجية
املاليزية»،

العاملي2009 ،م( .كواالملبور2009 .م).
 .6منتدى احلالل
ّ

 3-4ت�شجيع الدول الأع�ضاء على
زيادة م�شاركتها يف املعار�ض
التجاريّة والأن�شطة التي
إ�سالمي
ينظمها «املجل�س ال
ّ
لتنمية التجارة».

الرتكي لأ�صحاب الأعمال
«االحتاد
ّ
و�أرباب ال�صناعة امل�ستقلني»
(،)MÜSIAD

اخلارجي الثالث بني تركيا و�أفريقيا».
التجاري
« .7التقارب
ّ
ّ
(�إ�سطنبول2009 ،م).

«هيئات تعزيز التجارة»
يف الدول الأع�ضاء

 .8التجارة الداخلية يف ماليزيا2009 ،م( .كواالملبور2009 .م).
التجاري الثاين ع�رش للدول الإ�سالميّة.
 .9املعر�ض
ّ
(القاهرة2009 .م).

 4-4ت�شجيع الدول الأع�ضاء على
ا�ستغالل املنرب املوجود داخل
�أجهزة «منظمة امل�ؤمتر
إ�سالمي» ،مثل �شبكة التجارة
ال
ّ
إ�سالمي لتنمية
لـ»املركز ال
ّ
التجارة».

• اجتماع عن املعلومات التجارية والتجارة الإلكرتونية2009( .م).

إ�سالمي لتنمية التجارة»
«املركز ال
ّ

غري وا�ضحة

�أن�شطة �أخرى

�أن�شطة �أخرى
ال�رشكاء

ال�رشكاء

امل�صدرة2009 .م.
• تنفيذ الدرا�سة الأولية وخطة العمل مل�ساعدة امل�صانع الكويتية غري
ِّ

«مركز التجارة الدولية»،
«هيئة تعزيز التجارة» الكويتية

• تطوير «املدر�سة العليا للتجارة» بتون�س (2009م).
• حلقة درا�سية تدريبية عن «جولة الدوحة للتنمية» (2009م).
الرتكي» (تركيا2009 .م).
• تطوير �إدارة التدريب التابعة لـ»مركز تنمية ال�صادرات
ّ

«مركز التجارة الدولية»،
«هيئات تعزيز التجارة» يف الدول الأع�ضاء

هـ .تطوير ال�سلع الإ�سرتاتيجيّة
الإجراء املو�صى به

• تطوير �إدارة التدريب التابعة لـ»هيئة تنمية التجارة اخلارجية املاليزية» (ماليزيا2009 .م).
� 1-5إن�شاء �صناديق لال�ستثمار يف
الزراعة وغريها من ال�سلع
الإ�سرتاتيجيّة.

الأن�شطة
اخلليجي» (ت�شجيع
 .1مبادرة الأمن الغذائي لـ»دول جمل�س التعاون
ّ
الداخلي من طرف القطاع اخلا�ص ودور
اال�ستثمار
ّ
«جمموعة البنك»)2009 ،م.
 .2قمة �أزمة الغذاء العامليّة و�أثرها على دول «منظمة امل�ؤمتر
إ�سالمي»2009( .م).
ال
ّ
واال�ستثماري بني دول «منظمة امل�ؤمتر
التجاري
 .1فر�ص التعاون
ّ
ّ
إ�سالمي» يف جمال �صناعة القطن2009( .م).
ال
ّ

 2-5الإ�رساع يف تنفيذ خطة العمل
يف جمال تنمية القطن؛ و�إعداد
خطط عمل جديدة لتطوير ال�سلع
الإ�سرتاتيجيّة الأخرى.

 .2منتدى عن تنمية اال�ستثمار والتجارة يف جمال ال�سلع الغذائية
الأ�سا�سية2009( .م).
ّ
ال�سوداين يف دول مختارة من جنوب
� .3إنعا�ش قطاع الفول
ال�صحراء (هي ال�سنغال وغامبيا وغينيا بي�ساو)2009 ،م.
 .4منتدى عن �سبل وو�سائل تعزيز التجارة واال�ستثمار يف جمال
الغذاء يف �أفريقيا( .باماكو ،عا�صمة مايل2009 .م).

ال�رشكاء
إ�سالمي لتنمية
«املركز ال
ّ
التجارة»،
«برنامج املعونة الفنية لت�شجيع
اال�ستثمار» (البنك)

«مركز التجارة الدولية»،
«منظمة الأغذية والزراعة»
(الفاو)،
«ال�صندوق امل�شرتك لل�سلع
الأ�سا�سية»،
إ�سالمي لتنمية
«املركز ال
ّ
التجارة»،
«برنامج املعونة الفنية لت�شجيع
اال�ستثمار» (البنك)،
حكومات الدول الأع�ضاء.
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التقرير
ّ

امللحق الثاين

التجاري»  1429هـ
تنفيذ �أن�شطة «برنامج التعاون والتعزيز
ّ
تعزيز التجارة

1

ال�سنوي الأول ملراكز تعزيز التجارة يف الدول الأع�ضاء الناطقة بالإجنليزية.
االجتماع
ّ
(كواالملبور ،عا�صمة ماليزيا 7 - 5 ،مايو 2008م).

2

العاملي.
منتدى احلالل
ّ
(كواالملبور ،عا�صمة ماليزيا 13 - 12 .مايو 2008م).

3

اخلارجي الثالث بني تركيا و�أفريقيا».
التجاري
«التقارب
ّ
ّ
(�إ�سطنبول ،تركيا 17 - 13 ،مايو 2008م).

4

معر�ض نيامي للتجارة العابرة لل�صحراء الكربى.
(نيامي ،عا�صمة النيجر� 15 - 4 ،سبتمرب 2008م).

5

ّ
الرتكي لأ�صحاب الأعمال و�أرباب ال�صناعة
الدويل الثاين ع�رش لـ»االحتاد
التجاري
املعر�ض
ّ
ّ
ّ
الدويل» الثاين ع�رش.
امل�ستقلني» ( )MÜSIADو«منتدى الأعمال
(�إ�سطنبول 26 - 22 ،نوفمرب 2008م).

6

جوالت درا�سية يف اخلارج ملقاويل كازاخ�ستان.
(دي�سمرب 2008م).

7

اخلليجي»
اخلليجي« -جمل�س التعاون
�إ�سرتاتيج ّية الت�صدير اخلا�صة بـ»دول جمل�س التعاون
ّ
ّ
(الريا�ض ،عا�صمة اململكة العربية ال�سعودية� 29 - 28 ،أكتوبر 2008م).

8

زيارة العمل التن�سيقية الأوىل �إىل «منظمة الأغذية والزراعة» (الفاو).
(روما ،عا�صمة �إيطاليا 9 - 3 ،نوفمرب 2008م).

9

الندوة الوطنية الأوىل عن الت�صدير يف اليمن.
(�صنعاء ،عا�صمة اليمن 25 - 24 ،نوفمرب 2008م).

تي�سري التجارة
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10

العاملي الرابع.
إ�سالمي
االقت�صادي ال
املنتدى
ّ
ّ
ّ
(الكويت العا�صمة ،الكويت� 29 ،أبريل 01 -مايو 2008م).

11

ّ
الدويل لال�ستثمار يف قازان.
امل�ؤمتر
(قازان ،عا�صمة تتار�ستان 15 9- ،يونيو 2008م).

12

اجتماع عن املعلومات التجارية.
(تون�س العا�صمة ،تون�س 10 9- ،يونيو 2008م).

13

إ�سالمي».
«اجتماع فريق اخلرباء» لتعزيز التجارة يف دول «منظمة امل�ؤمتر ال
ّ
(�إ�سطنبول ،تركيا 6 5- ،يوليو 2008م).

14

العربي وحماية العالمات التجار ّية.
منتدى امل�ستهلك
ّ
(جدة ،اململكة العربية ال�سعودية� 20 19- ،أكتوبر 2008م).

15

حلقة درا�سية عن التجارة احلرة («اتفاقية � َأكادير»)
(تون�س العا�صمة ،تو ن�س 18 17- ،دي�سمرب 2008م).
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ال�سنوي 1429هـ
التقرير
ّ

تعزيز القدرات

84

16

ّ
الدويل لفائدة الدول الأع�ضاء الناطقة بالعربية.
دورة تدريبية عن �إ�سرتاتيج ّيات الت�صدير والت�سويق
(القاهرة ،عا�صمة م�رص 8 - 4 ،مايو 2008م).

17

ّ
الدويل لفائدة من�ش�آت كازاخ�ستان ال�صغرية
دورة تدريبية عن �إ�سرتاتيج ّيات الت�صدير والت�سويق
واملتو�سطة.
(�أمل�آتي ،كازاخ�ستان 14 - 10 ،مايو 2008م).

18

اجتماع عن تعزيز القدرات.
(تون�س العا�صمة ،تون�س 13 - 12 ،يونيو 2008م).

19

تدريب �أثناء العمل ملراكز تعزيز ال�صادرات يف الدول الأع�ضاء الناطقة بالإجنليزية.
(كواالملبور ،عا�صمة ماليزيا� 14 - 10 ،أكتوبر 2008م).

20

دورة تدريبية ملوظفي الغرف التجار ّية يف الدول الأع�ضاء من «رابطة الدول امل�ستقلة».
(�أمل�آتي ،كازاخ�ستان� 17 - 14 ،أكتوبر 2008م).

21

تدريب �أثناء العمل للم�س�ؤولني يف غرف التجارة بالدول الأع�ضاء الناطقة بالفرن�سية.
(الدار البي�ضاء ،املغرب� 24 - 20 ،أكتوبر 2008م).

22

دورة تدريبية ملراكز تعزيز ال�صادرات يف الدول الأع�ضاء الناطقة بالفرن�سية.
(الدار البي�ضاء ،املغرب� 24 - 20 ،أكتوبر 2008م).

23

التجاري لفائدة الدول الأع�ضاء الناطقة بالفرن�سية.
دورة تدريبية عن �إ�سرتاتيج ّيات الت�صدير والذكاء
ّ
(الدار البي�ضاء ،املغرب 28 - 24 ،نوفمرب 2008م).

24

تدريب �أثناء العمل لكبار امل�س�ؤولني يف «هيئات تعزيز التجارة» يف الدول الأع�ضاء الناطقة
بالعربية.
(�إ�سطنبول ،تركيا 26 - 22 ،دي�سمرب 2008م).

25

تدريب �أثناء العمل لكبار امل�س�ؤولني يف «هيئات تعزيز التجارة» يف الدول الأع�ضاء الناطقة
بالإجنليزية.
(�إ�سطنبول ،تركيا 26 - 22 ،دي�سمرب 2008م).

26

دورة تدريبية ملوظفني من «مركز املعلومات التجار ّية» يف ال�سودان.
(كواالملبور ،عا�صمة ماليزيا 28 - 24 ،نوفمرب 2008م).

