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تتيح منهجية التمكين االقتصادي للفئات الهشة أداء دور نشط في الدورة االقتصادية في بلدانهم وتسمح لهم بالتطلع الواقعي إلى 

حياة كريمة. ويعتمد التمكين االقتصادي من منظور البنك على 7 ركائز أساسية:

التمكين االقتصادي هو "زيادة أصول الفقراء وتعزيز قدرتهم على المشاركة 

أعمالها  في  والتأثير  معها  والتفاوض  حياتهم  في  تؤثر  التي  المؤسسات  في 

والتحكم فيها ومساءلتها" (البنك الدولي، 2002)

مفهوم التمكين االقتصادي

الفقراء  اعتبار  عدم 
 
ً
والفئات الهشة عبئا

المجتمع على 

المستهدفة  للفئات  أن  اعتبار 
ينبغي  هائلة  قدرات 
استكشافها وتطويرها

فاعلين  الفقراء  اعتبار 
حقيقيين  اقتصاديين 

في سالسل القيمة

ريادة  التعويل على 
وتهيئة  األعمال 

فرص العمل

مقاربة  من  التحول 
إلى  واإلغاثة  المعونة 
مقاربة الدعم والتنمية

الجوانب  بين  التوازن  على  الحرص 
والمالية  واالقتصادية  االجتماعية 

عند تمكين الفقراء والفئات الهشة

العمل على تطوير طريقة 
حتي  الفقراء  تفكير 

يستفيدوا من قدراتهم
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 عدم القدرة على
 الوصول إلى فرص

 المشاريع المربحة
والمستدامة

 ضعف البنية التحتية
 الداعمة لألنشطة

االقتصادية

محدودية القدرات 
والمهارات وضعف 

الثقة في اإلمكانيات 
الذاتية للفقير

 عدم كفاية رأس المال
 االجتماعي للفقراء لبناء

 شراكات ذكية تدعم
أنشطتهم االقتصادية

صعوبة الوصول 
إلى فرص التمويل 

المناسب

صعوبة الوصول 
إلى األسواق 

المحلية أو الدولية

1356 24

 إلى أن الفقر إشكالية متعددة األوجه، نعتبر أن تحرير قدرات الفقير يتطلب إزالة ما ال يقل عن 6 عقبات من 
ً
نظرا

طريقه، وهي:

ولذلك تتجه تدخالت التمكين االقتصادي لتمكين الفقراء عبر تزويدهم باألدوات والمدخالت والعالقات والسبل 
الالزمة لتحقيق الشمول االقتصادي في مفهومه الكامل، وليس االقتصار على الشمول المالي فقط.

التحول من الشمول المالي إلى الشمول االقتصادي

الشمول المالي

التمكين االقتصادي
التمويل المناسب

الوصول إلى األسواق المحلية أو الدولية

معاملة الفقير كفاعل اقتصادي مؤثر

فرص االستثمار المربحة والمستدامة

دعم البنية التحتية منخفضة التكلفة

الشراكات الذكية والفاعلة

بناء القدرات والمهارات

التأمين
حسابات التوفير 

 محو األمية المالية
 قروض لالحتياجات األساسية
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548

كيف يعمل نموذج التمكين االقتصادي؟3

هل التمكين االقتصادي نموذج جديد في البنك اإلسالمي للتنمية؟

24

1

3

هندسة مشاريع التمكين االقتصادي على نحو يهيئ بنية 
 استثمارية مستدامة

ً
تحتية داعمة ويطرح فرصا

مؤسسات/برامج/صناديق 
التمكين االقتصادي

تأسيس عالقات وشراكات ذات أهداف 
تجارية واضحة

إقامة شراكات تعالج 
احتياجات السوق

تنفيذ مشاريع 
التمكين االقتصادي 
من خالل بناء القدرات 

والمساعدة الفنية 
والتمويل المالئم

مستفيدشريك استراتيجي

 على تطوير تدخالته في مجال التمويل األصغر نحو منهجية فعالة ومستدامة. وفي هذا السياق، تبلور 
ً
عكف البنك منذ عشرين عاما

 ُمكمالً لجهود البنك في التصدي آلفة الفقر في الدول األعضاء.
ً
التمكين االقتصادي ليكون نموذجا

56
تدخل

+1.2
مليون فرصة عمل مليون دوالر من 

التمويل المعتمد
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غينيا

%200
المستفيدين  عدد  مضاعفة 

المستهدفين من المشروع

%97
 
ً
معدل السداد للمستفيدين، متفوقا

على معدل القطاع بنسبة %8

%50
من تمويالت المانحين اآلخرين تم 

تحويلها إلى تمويالت إسالمية

برنامج تمويل المشاريع متناهية الصغر والصغري

أداء متفوق على باقي الفاعلين في السوق

قصص نجاح برامج التمكين االقتصادي

محفظة األمان االجتماعي

مشاركة قوية من القطاع المصرفي

عدد المستفيدين من المشروع

172,000
تمثل  استخدمت،  تمويل  آلية 

المرابحة 10% منها فقط

13
السودان

189
بدأ البرنامج بƠ 65 مليون دوالر ثم نجح 
في الوصول إلى 189 مليون دوالر من 

البنوك المحلية وديوان الزكاة

(DEEP) برنامج التمكين االقتصادي لألسر المحرومة

تحدي الظروف االقتصادية واألمنية الصعبة

فلسطين
فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

52,000 131
بƠ 30 مليون دوالر ثم نجح  البرنامج  بدأ 
دوالر من  مليون   131 إلى  الوصول  في 

مانحين آخرين

+16,000
ً
مشروعا

7
فذت 

ُ
ورت ون

ُ
مشاريع جماعية للتمكين االقتصادي ط

في سالسل القيمة بƠ 4 قطاعات اقتصادية مختلفة

+40,000
فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

مؤسسة الزيتونة تمكين

أول مؤسسة للتمكين االقتصادي في شمال أفريقيا

تونس
+16,000

مشروع ُمدر للدخل 
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%30

7

مهام إدارة التمكين االقتصادي

موارد تمويل التدخالت في مجال التمكين اإلقتصادي

تمثل اإلدارة البنك في الجوانب المتعلقة بالتخطيط واإلشراف في مجال التمكين االقتصادي. وفي هذا السياق، تتمثل مهام اإلدارة 

في قيادة مبادرات التمكين االقتصادي واإلشراف عليها وتطويرها ومأسستها في جميع الدول األعضاء. 

تتكون إدارة التمكين االقتصادي من أربعة أقسام، ويتمتع كل قسم من هذه األقسام باالختصاصات التالية:

يتم تمويل تدخالت إدارة التمكين االقتصادي من خالل كل الموارد المالية الداخلية 
و الخارجية المتاحة، ويتضمن ذلك موارد رأس مال البنك وموارد صندوق التضامن 

اإلسالمي والصناديق االئتمانية.

وتجدر اإلشارة إلى أن مجلس إدارة صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية قد خصص 
30% من رأس مال الصندوق لمبادرات "الوقف اإلنمائى" بغرض االستثمار مع 

ولصالح الفقراء، بما في ذلك االستثمار في مبادرات التمكين االقتصادي.

خصص صندوق 
التضامن 

اإلسالمي 
للتنمية

من رأس ماله 
لمبادرات

"الوقف اإلنمائي"

قسم هندسة الحلول 
وتصميم ريادة األعمال

قسم مؤسسات 
االقتصادي التمكين 

قسم برامج 
االقتصادي التمكين 

قسم صناديق
 التمكين االقتصادي

استئمانيه  صناديق  إنشاء   •
ببلد  إقليمية/خاصة  واستثمارية 

معين؛

الصناديق  إنشاء  في  المساعدة   •
صندوق  بدأها  التي  الدولية 

التضامن اإلسالمي للتنمية؛

وتعبئة  الشراكات  بناء  دعم   •
الموارد.

برامج  وتنفيذ  تطوير  و  صياغة   •
التمكين االقتصادي؛

لجميع  مرجعية  كجهة  العمل   •
برامج/ مكونات التمويل األصغر 
اإلقليمية  المكاتب  ودعم 
البنك  داخل  المختلفة  واإلدارات 
في تصميم وتنفيذ هذه البرامج/ 

المكونات.

اقتصادي  تمكين  مؤسسات  إنشاء   •
جديدة أو االستثمار في المؤسسات 

المتحولة للتمكين االقتصادي؛

"مركز  و  مرجعية  كجهة  العمل   •
المتعلقة  األمور  لجميع  موارد" 
في  المال  رأس  باستثمارات 
(بما  االقتصادي  التمكين  مؤسسات 
األصغر  التمويل  مؤسسات  ذلك  في 

اإلسالمية)؛

أسهم  محفظة  ومراقبة  إدارة   •
صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 
في مؤسسات التمكين االقتصادي.

التمكين  منهجية  توظيف   •
تطوير  لدعم  االقتصادي 
ذات  القيمة  سالسل  مشاريع 
ذات  التدخالت  صياغة  مع  الصلة 

التصميم عالي الجودة؛ 

هندسة  منهجية  ونشر  تعميم   •
االقتصادي  للتمكين  المشاريع 
التي ستستخدم في مؤسسات 

وبرامج التمكين االقتصادي؛

والسياسات  الكتيبات،  تطوير   •
واألدلة  واألدوات،  التوجيهية، 
التشغيلية الميدانية لمؤسسات 
اإلسالمي  األصغر  التمويل 

والمؤسسات المالية. 



نبذة عن بعض مبادرات إدارة التمكين االقتصادي8

صندوق التمكين االقتصادي للشعب الفلسطيني

أهداف صندوق التمكين االقتصادي للشعب الفلسطيني

انشأ البنك صندوق التمكين االقتصادي للشعب الفلسطيني برأس مال أولي قدره 500 مليون دوالر، وذلك بقصد االستثمار 
في مشاريع التمكين االقتصادي لفائدة الشعب الفلسطيني.

االستثمار في مشاريع تمكين 
اقتصادي لفائدة الشعب الفلسطيني

152
مليون دوالر

500
مليون دوالر
تمويل معتمد من رأس مال الصندوق

مجموعة البنك 

الفلسطينيين
تمكين 

فرصة عمل للشباب العاطل

200,000
تهيئة

فلسطيني من براثن الفقر  

انتشال

1.5مليون
أسرة فلسطينية

 300,000
تمكين

جهود حشد الموارد لصندوق التمكين االقتصادي للشعب الفلسطيني

نجح الصندوق في حشد 225 مليون دوالر أمريكي من رأس ماله، حيث ساهم البنك وصندوق التضامن اإلسالمي 

بƠ 152 مليون دوالر و ُحشد الباقي من 3 شركاء استراتيجيين.
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المؤسسات

دول أعضاء

مليون دوالرمؤسسات

%40
مؤسسات مالية 

القطاع الخاص     الحجم اإلجمالي
المتوقع للمحفظة

مجموع التزامات
مجموعة البنك

+5+7

3X

+7017.5

في الدول األعضاء
األقل نموا

مليون دوالر

عامل الُمضاعفة
في حشد الموارد

البرامج

+12
دول أعضاء

+8
برامج

%40
300162

  في الدول األعضاء
األقل نموا

مليون دوالر

الحجم اإلجمالي
المتوقع
للمحفظة

مليون دوالر

مجموع التزامات
مجموعة البنك

الشركاء

حكومات
مؤسسات مالية
شركات صغيرة

و متوسطة

+20
دول أعضاء

3

+3
صناديق إقليمية

+2.5
الحجم اإلجمالي

المتوقع للمحفظة*

133
مجموع التزامات
مجموعة البنك

15 X
عامل الُمضاعفة

في حشد الموارد

صناديق متخصصة
(الطاقة، الزراعة، جائحة 

كوفيد-19)
بليون دوالر

مليون دوالر

(KfW) بنك التنمية األلماني 
 الصندوق الدولي للتنمية

(IFAD) الزراعية
 تحالف من أجل الثورة الخضراء

AGRA في إفريقيا
 الوكالة اليابانية للتعاون

(JICA) الدولي

الصناديق

الشركاء

الشركاء

*يشمل إجمالي التزامات مجموعة البنك االسالمي للتنمية وشركائها

المؤسسات
السيادية




