
رؤيته:
يتطلـع "البنك ا�سـالمي للتنمية" إلـى أن يكون، بحلول 
الطـراز،  عالمـي  إنمائيـ�  بنـك�  (2020م)،  1440هــ  عـام 
إسالمي المبادئ؛ وأن يكون قد ساهم كثير� في تغيير 
وجـه التنمية البشـرية الشـاملة فـي العاَلم ا�سـالمي 

وساعد هذا العالم على استعادة كرامته.

أعضاؤه:
يضـم البنك حاليـ� (56) دولة عضو� موزعـة بين العديد 
مـن مناطـق العاَلم. والشـرط ا�ساسـي لالنضمام إليه 
فـي  عضـو�  لذلـك  المرشـحة  الدولـة  تكـوَن  أن  هـو 
"منظمة التعاون ا�سـالمي"، وتسـدد القسط ا�ول من 
الحـد ا�دنـى مـن اكتتابهـا فـي أسـهم رأسـمال البنك، 
وتقبـل مـا قـد يقـرره مجلـس المحافظيـن من شـروط 

وأحكام.

رأسماله:
مليـار دينـار إسـالمي،   30 يبلـغ رأس المـال المصـرح بـه 
ورأس المال المصَدر 18مليار دينار إسـالمي، اكُتِتب منه 
بمبلغ 17.8 مليار دينار إسـالمي وُدِفع منه حتى نهاية 

سنة 1432هـ 4.4 مليار دينار إسالمي.

مقره ومكاتبه ا�قليمية: 
يقع مقر البنك في جدة بالمملكة العربية السعودية. 
ولـ"البنـــك" أربعة مكاتب إقليمية: فـــي الرباط (عاصمة 
ماليزيا)  (عاصمـــة  وكوااللمبور  المغربيـــة)  المملكـــة 
وألمآتـــي (إحدى مـــدن قازاخســـتان) وداكار (عاصمة 

السنغال).

سنته المالية:
سنة البنك المالية هي السنة الهجرية (القمرية).

وحدته الحسابية:
الوحـدة الحسـابية للبنـك هـي الدينـار ا�سـالمي، وهـو 
يعادل وحدة من وحدات حقوق السـحب الخاصة لدى 

"صندوق النقد الدولي".
تركيبته اللغوية:

اللغتـان  أمـا  البنـك.  الرسـمية فـي  اللغـة  العربيـة هـي 
ا�نجليزية والفرنسية، فهما لغتان للعمل.

مجموعة البنك ا�سالمي للتنمية
تتألــف مــن خمســة كيانــات هــي: "البنــك ا�ســالمي 
والتدريــب"  للبحــوث  ا�ســالمي  و"المعهــد  للتنميــة" 
وائتمــان  االســتثمار  لتأميــن  ا�ســالمية  و"المؤسســة 
الصــادرات" و"المؤسســة ا�ســالمية لتنميــة القطــاع 
لتمويــل  ا�ســالمية  الدوليــة  و"المؤسســة  الخــاص" 

التجارة".
لمحة عامة عن كيانات مجموعة البنك 
المعهد ا�سالمي للبحوث والتدريب  •

البنـك  وجهـاز  البنـك،  مجموعـة  كيانـات  أحـد  هـو 
ا�سـالمي للتنميـة فـي مجـال البحث والتدريب. أنشـئ 
عـام 1401هــ (1981م) ولمـا كان المعهـد كيانـ� مـن 
كيانـات مجموعـة البنـك، فإنه يـؤدي دور ا أساسـي� في 
البنـك إلـى منظمـة عالميـة الطـراز  تحويـل مجموعـة 
تطويـر  قيـادة  مسـؤولية  ويتولـى  االرتـكاز.  معرفيـة 
ومـؤازرة "صناعـة الخدمات المالية ا�سـالمية" نشـيطة 
وشـاملة تدعـم التنميـة االجتماعيـة واالقتصاديـة في 
الـدول ا�عضاء. ويضـع هذا الهدف نصـب عينيه، فيعزز 
بالتدريـج أنشـطَته المؤسسـية ا�ساسـية فـي خدمات 
والفتـاوى  ا�سـتراتيجي  والحـوار  بالبحـث  المعرفـة 
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• المؤسسة ا�سالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات 
هي كيان مسـتقل ضمن مجموعة البنك، أنشـأه البنك 
"منظمـة  فـي  ا�عضـاء  والـدول  للتنميـة  ا�سـالمي 
التعـاون ا�سـالمي" سـنة 1994م. وتتمثـل مهمة هذه 
نطـاق  توسـيع  علـى  المسـاعدة  فـي  المؤسسـة 
المعامـالت التجاريـة للـدول ا�عضـاء، مـن أجـل تيسـير 
تدفـق االسـتثمارات ا�جنبية المباشـرة إلى هـذه الدول، 
ائتمـان  لـوكاالت  التأميـن  إعـادة  تسـهيالت  وتقديـم 
هـذه  تحقـق  وهـي  ا�عضـاء.  الـدول  فـي  الصـادرات 
وشـرعية  مناسـبة  أدوات  توفيـر  طريـق  عـن  ا�هـداف 
لتأميـن االئتمـان وإعـادة تأمينـه والتأميـن مـن المخاطر 
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المؤسسة ا�سالمية لتنمية القطاع الخاص  •
هـي كيان مسـتقل ضمن مجموعة البنك، أنشـئ عام  
عام 1420هـ (1999م)، وبدأ يزاول أنشـطته منذ 6 ربيع 
اËخر 1412هـ (2000م). وتتمثل رسالة هذه المؤسسة 
فـي اسـتكمال الدور الـذي يضطلع به البنـك عن طريق 
تنميـة وتشـجيع القطاع الخـاص، وسـيلِة تحقيق النمو 
االقتصـادي واالزدهـار فـي الـدول ا�عضاء. أمـا هدفاها 

الرئيسان، فهما:
1) دعـم التنميـة االقتصاديـة فـي دولهـا ا�عضـاء عـن 
طريـق إمدادهـا بالتمويـل الـذي يمكنهـا مـن النهـوض 

بتنمية القطاع الخاص وفق ا لمبادئ الشريعة.

للمسـتقبل. ويعيـن المجلـس، فـي اجتماعـه السـنوي، 
رئيس� له يستمر في منصبه حتى انتخاب رئيس آخر في 
االجتمـاع الـذي يليـه. ومجلـس المحافظيـن هـو أعلـى 
هيئـة لوضع السياسـات، ويجوز له تفويـض الصالحيات 
البنـك  أعمـال  �دارة  التنفيذييـن  المديريـن  لمجلـس 
المحافظيـن هـو الجهـة  إال أن مجلـس  بشـكل عـام. 
الوحيـدة التـي يحـق لها النظر فـي المسـائل المرتبطة 
بالعضوية، وزيادة أو تخفيض رأسـمال البنك المصرح به، 
والموافقـة على عقـد اتفاقيات تعاون مـع المنظمات 
الدوليـة وا�قليميـة، وانتخـاب رئيـس البنـك والمديريـن 

التنفيذيين وتحديد مكافآتهم.

مجلس المديرين التنفيذيين
مجلـس المديرين التنفيذيين هو الجهاز المسـؤول عن 
هـذا  تحقيـق  أجـل  ومـن  وسياسـاته.  البنـك  عمليـات 
السـلطات  إلـى  با�ضافـة  المجلـس  يمـارس  الغـرض، 
المخولـة لـه بموجب اتفاقية التأسـيس كل السـلطات 

المفوضة له من مجلس المحافظين.

مساهمة دولة الكويت
انضمت دولة الكويت الى البنك ا�سـالمي للتنمية في 
1974م . تعتبر دولة الكويت عضو مسـاهم في البنك 
دائمـة  الـدول  بيـن  وموقعهـا  للتنميـة،  ا�سـالمي 
العضويـة في مجلس المديرين التنفيذيين للبنك. كما 
أن دولـة الكويت عضو مسـاهم فـي أعضاء مجموعة 

البنك ا�سالمي للتنمية اËخرين وهم:

- المؤسسة الدولية ا�سالمية لتمويل التجارة
- المؤسسة ا�سالمية لتنمية القطاع الخاص

- المؤسسة ا�سالمية لتأمين ا�ستثمار وإئتمان الصادرات
- صندوق التضامن ا�سالمي للتنمية

استراتيجية تمويل المشاريع
ا�يمـن  الـذراع  الُقطريـة  العمليـات  إدارة  مجمـع  ُيعـد 
للبنـك ا�سـالمي للتنميـة في مجـال تمويل المشـاريع 
ويتـم ذلـك فـي واقـع ا�مـر ضمن ا�طـار االسـتراتيجي 

لمجموعة البنك ا�سالمي للتنمية.
الهـدف  ُتعـد  التـي  الفقـر  مكافحـة  تقتضـي  كمـا 
الرئيسـي لمجموعة البنك ا�سالمي للتنمية، إتباع نهج 
متعدد ا�وجه. وكقاعدة عامة، يمثل النمو المسـتدام 
شـرط� مسـبق� للحد من وطأة الفقر بافتراض أن يكون 
النمـو متسـق� مـع توخـي روح العدالـة وا�نصـاف فـي 
إعـادة توزيـع الثـروة، وأن تتعمـد الحكومات اسـتهداف 

القطاعات الفقيرة في المجتمع.
ونظـر� �ن الفقر في غالبيـة الدول ا�عضاء ُيعد ظاهرة 
من الظواهر التي تسـود في الريف، فإن االسـتثمار في 
القطـاع الزراعـي، الـذي يعتمـد ُجل سـكان هـذه الدول 
عليه لكسـب قوتهـم ورزقهم، هو هـدف بديهي �ي 

برنامج يوضع للحد من وطأة الفقر.
وبا�ضافـة إلـى الزراعـة، فإن ثمـة قطاعان آخـران للنمو 
معـ�  إليهمـا  (ويشـار  والتعليـم  الصحـة  قطاعـا  همـا 
البشـرية)، ومـع ا�خـذ فـي الحسـبان  التنميـة  بقطـاع 
الحاجـات وا�ولويات المحددة للدول ا�عضاء كل على 
حـده، فـإن مجمـع إدارات العمليـات الُقطريـة ينصـب 
ا�ساسـي  التعليـم  علـى  واسـع  بشـكل  اهتمامـه 
والرعايـة الصحيـة فـي الـدول منخفضة الدخـل، وعلى 

البحوث والتقانة في الدول متوسطة وعالية الدخل.

أمــا خدمــات توفير الميــاه، وا�صحــاح البيئــي، والنقل، 
البنيــة  قطــاع  فــي  فتنــدرج  الكهربائــي،  وا�مــداد 
ا�ساســية، ومعروف للجميع أن البنية ا�ساسية تؤدي 
دور� متعــدد ا�غــراض فــي أي اقتصاد، إذ إنهــا ُتحدث 
تأثيــر� مباشــر� علــى رفــاه الســكان ومن ثم ُتســهم 
إســهام� إيجابي� في عملية مكافحــة الفقر وتخفيف 

حدته.
علـى  عـالوة  العاديـة  الرأسـمالية  المـوارد  وُتسـتخدم 
المـوارد التـي ُتعبـأ مـن السـوق لتمويـل مشـاريع البنيـة 

ا�ساسية.
وبإضافـة المـوارد التـي ُتعبـأ مـن السـوق، فـإن تمويـل 
القطـاع الخـاص بمـا فـي ذلـك تمويـل مشـاريع ا�جارة 
مغـزى  اكتسـى  الكبيـرة  ا�ساسـية  البنيـة  ومشـاريع 
وداللة كبيرين في حجم العمل اليومي الذي يضطلع 

به مجمع إدارات العمليات الُقطرية.
الصغيـــرة  المشـــاريع  فـــإن  ذلـــك،  إلـــى  وبا�ضافـــة 
والمتوســـطة، التـــي تمثل مجـــال النشـــاط التقليدي 
للقطاع الخاص، ســـتظل تحظى بدعـــم من مجمع 
إدارة العمليات الُقطرية (من خـــالل خطوط التمويل) 
نظر� ل×يرادات العالية التي تحققها وإمكانية إتاحتها 
لفرص العمل، والسيما في المدن والمناطق الحضرية.

صيغ تمويل مشاريع التنمية
عديـدة  صيـغ  للتنميـة  ا�سـالمي  البنـك  اسـتخدم 
موافقة �حكام الشـريعة ا�سـالمية لتمويل مشاريع 
التنميـة فـي الـدول ا�عضـاء، ويقـوم البنـك مـن خـالل 
هـذه الصيـغ بتمويـل مجموعـة متنوعة من المشـاريع 
فـي القطاعـات الزراعيـة والصناعية وقطـاع الصناعات 
البنـك  يمـول  كمـا  ا�ساسـية،  البنيـة  وقطـاع  الزراعيـة 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع التي تمول 

تمويـال متناهـي الصغـر ..الـخ، وتصنـف هـذه الصيغ إلى 
فئتين رئيسـيتين همـا: صيغة التمويل الميسـر، وصيغة 

التمويل العادي.
أمـا صيغـة التمويـل الميسـر، فهـي التمويـل بالقـروض 
والمساعدة الفنية، بينما صيغة التمويل العادي تشمل 
واالسـتصناع،  �جـل،  والبيـع  ا�جـارة،  وصيغـة  التمويـل 
وخطـوط التمويـل. وهنـاك صيـغ تمويـل أخـرى تشـمل 
ا�ربـاح،  فـي  والمشـاركة  المـال  رأس  فـي  المسـاهمة 
مـن  ا�عضـاء  الـدول  كافـة  تسـتفيد  عامـة  وبصفـة 

تمويالت البنك.
صيغ التمويل الميسر:

التمويل بالقروض:  •
إن مصطلـح "التمويل بالقروض" الذي يسـتخدمه البنك 
لـدى  مختلفـة  ودالالت  معـان  لـه  للتنميـة  ا�سـالمي 
المؤسسـات الدولية للتمويل التنموي ا�خرى، والهدف 
من هذه الصيغة هو الهدف نفسـه لتلك المؤسسـات، 
فالتمويـل بالقـروض ُيقـدم تمويًال �جل طويـل لتنفيذ 
مشـاريع التنميـة، والسـيما فـي قطـاع الزراعـة (تنميـة 
ا�راضي، والري، وشـبكات الطـرق والتنمية في الحيازات 
الريف...الـخ)  الميـاه فـي  إمـدادات  الصغيـرة ومشـاريع 
والمرافـق  البـري  (النقـل  ا�ساسـية  البنيـة  وقطـاع 

االجتماعية كالمدارس والمستشفيات ونحو ذلك).

المساعدة الفنية:  •
تعني صيغة التمويل بالمساعدة الفنية تقديم الخبرة 
السياسـات  إحـدى  لوضـع  أو  المشـاريع  �حـد  الفنيـة 
المسـاعدة فـي إعـداد ذلـك المشـروع وتنفيـذه أو فـي 
إعداد تلك السياسـات وتنفيذها، كما ُتقدم المساعدة 
الفنية لتعين على تنمية المؤسسـات والموارد البشرية، 

وهناك نوعان رئيسيان من أنشطة المساعدة الفنية:

المسـاعدات الفنية التي تتعلق مباشرة بأحد المشاريع 
وا�شـراف  التفصيلـي  والتصميـم  الجـدوى  (كدراسـة 
الـخ)،  التجريبيـة..  والمشـاريع  المشـروع  تنفيـذ  علـى 
وأنشـطة المسـاعدات الفنيـة ذات الطابـع االستشـاري 
(تحديد السياسـات وإعـداد الخطط القطاعيـة، وتعزيز 

القدرات المؤسسية، وإجراء البحوث.. الخ).

صيغ التمويل العادي:
ا�جارة:  •

ا�جـارة هـي إحـدى صيـغ التمويـل متوسـطة وطويلـة 
ا�جـل، وتكـون موافقـة �حكام الشـريعة ا�سـالمية، 
أمـا مـن الناحيـة القانونيـة فُتعرف هـذه الصيغـة بأنها 
تعنـي  فإنهـا  النظريـة  الناحيـة  ومـن  (منفعـة)،  بيـع 
ترتيبـات ا�جارة لفترة متوسـطة وطويلة ا�جل لتمويل 
البنـك  يقدمهـا  ثابتـة  �صـول  أو  الرأسـمالية  معـدات 
ا�سـالمي للتنميـة (المؤجـر) لفتـرة معينـة مـن الزمـن 

نظير سداد أقساط إجارة دورية أي نصف سنوية مثًال.

لبيع §جل:  •
البيـع �جـل هـو تمويـل متوسـط المـدة اسـتحدثه البنـك 
ويماثـل البيـع �جـل/ الشـراء عـن طريـق االسـتئجار، حيـث 
يقـوم البنـك بشـراء ا�صـول نيابـة عـن المسـتفيد وينقـل 
ملكيتهـا فـور� لدى تسـليمها إلى المسـتفيد لكي يسـدد 
مبلغ التمويل المتضمن في ا�قساط إضافة لهامش ربح.

االستصناع:  •
االستصناع هو عقد يتعهد بموجبه أحد ا�طراف بإنتاج 
االتفـاق بشـأنها  تـم  شـيء معيـن وفقـ�  لمواصفـات 
وبسـعر وتاريخ تسـليم محددين. ويشـمل هذا التعهد 
كل خطـوات ا�نتـاج مـن تصنيـع أو إنشـاء أو تجميـع أو 

تغليف.

خطوط التمويل:  •
الوطنيـة  التمويـل للمؤسسـات  البنـك خطـوط  يقـدم 
الـدول  فـي  ا�سـالمية  وللبنـوك  التنمـوي  للتمويـل 
المشـاريع  وتطويـر  نمـو  لتعزيـز  وبخاصـة  ا�عضـاء، 
الصناعيـة  القطاعـات  فـي  والمتوسـطة  الصغيـرة 
والزراعيـة والصناعـات التحويليـة وفـي مشـاريع البنيـة 
الفنـادق  مشـاريع  ذلـك  مـن  ويسـتثنى  ا�ساسـية، 
ال  التـي  المشـاريع  مـن  وغيرهـا  وا�سـكان،  والسـياحة 

تكون موافقة �حكام الشريعة ا�سالمية.
صيغ تمويل أخرى:

المساهمة في رأس المال:  •
الشـركات  أمـوال  رؤوس  فـي  البنـك  يسـاهم 
والمؤسسـات  (بما فيها المؤسسـات ا�سالمية المالية 
والموافقـة  للربـح  المحققـة  ا�عضـاء)  الـدول  فـي 
�حكام الشريعة ا�سالمية، والتي يتوقع أن يكون لها 

أثر تنموي محتمل على اقتصاد الدول ا�عضاء.

المشاركة في ا§رباح:  •
المشاركة في ا�رباح شــكل من أشكال الشراكة الذي 
يعني تجميع ا�موال بواسطة البنك ا�سالمي للتنمية 
وطرف آخر لتمويل مشروع محدد، ويحصل كل شريك 
علــى نســبة مئويــة من صافــي ا�ربــاح التــي يحققها 
الخســائر  (أو  المتحققــة  ا�ربــاح  أن  كمــا  المشــروع، 
المتكبدة) يتحملها كل شــريك بالتناســب مع حصته 
في رأســمال المشــروع، وتكون هذه الصيغة مناســبة 
للمشــاريع التي يتوقــع أن تحقق معــدالت عائد مالي 

عالية.
دورة المشاريع التي يمولها البنك ا�سالمي للتنمية

يمر كل مشـروع، يموله البنك ا�سـالمي للتنمية، بدورة 
كافـة  علـى  ذلـك  وينطبـق  التباينـات  بعـض  تكتنفهـا 

المشـاريع. أما دورة مشـاريع البنك، التي تشـابه إلى حد 
كبير دورات المشـاريع المتبعة في مؤسسـات التمويل 
التنمـوي ا�خـرى، فتشـمل دورة المشـروع النموذجـي 
ابتـداء مـن مرحلة تحديـد الحاجات وا�ولويـات، وانتهاء 
بإكمـال العمـل النهائي في المشـروع وتقييـم نتائجه 
دورة  وتتشـكل  المراحـل.  هـذه  كل  فـي  دور  وللبنـك 

المشروع من المراحل ا�تية:
1 - مرحلة التعرف على المشروع

2 - مرحلة ا�عداد
3 - مرحلة التقييم ا�ولي

4 - مرحلة التفاوض والموافقة
5 - مرحلة التنفيذ وا�شراف

6 - مرحلة تقييم نتائج المشروع بعد اكتماله
ويـؤدي البنـك دوره فـي إطـار دورة المشـروع إلـى حـد 
كبيـر عـن طريق مجمـع إدارات العمليـات الُقطرية، مع 
إشـراك ا�دارة القانونية، وا�دارة المالية، وإدارة تخطيط 
ودعـم العمليـات، ومكتـب تقييـم العمليـات، وأحيانـ� 
والممثليـن  للبنـك،  ا�قليميـة  المكاتـب  مـع  بالتعـاون 

الميدانيين.
برامج المنح الدراسية

توجـد ثالثـة برامـج منـح معتمـدة مـن البنك ا�سـالمي 
للتنميـة وهـي تمثل جزءا مـن الجهد الـذي يبذله البنك 
ا�عضـاء  الـدول  فـي  البشـرية  المـوارد  تنميـة  فـي 

والمجتمعات ا�سالمية في الدول غير ا�عضاء.
الدراســـية لصالـــح المجتمعـــات  المنـــح  برنامـــج   - 1

ا�سالمية في الدول غير ا�عضاء في البنك.
ُبدء في تنفيذ البرنامج سـنة 1404هـ /1983م ويهدف 
لمسـاعدة الطلبة والطالبات المسـلمين في الدول غير 
ا�عضـاء للقيام بدراسـات جامعية فـي مجاالت الطب 

والهندسـة وعدة مجاالت أخرى متصلة بهما للدراسـة 
فـي بلدانهـم أو فـي الدول ا�عضـاء في البنـك . وينفذ 
بقبـول  تقـوم  محليـة  هيئـات  مـع  بالتعـاون  البرنامـج 
الطلبـات ومعالجتهـا وإرسـالها إلـى البنـك بعـد التأكد 
من اسـتيفائها لشروط البرنامج (الحصول على شهادة 
الثانويـة العامـة بتقديـرات ممتـازة في المـواد العلمية 
الرسـوم  البرنامـج تكاليـف  الـخ). ويغطـي   .. واللغويـة 
الكتـب  عـن  وبـدل  الشـهرية  والمخصصـات  الدراسـية 
المنحـة  وتعتبـر  السـفر.  وتذاكـر  والعـالج  والمالبـس 
المقدمة قرض� حسـن� للطالب يسدده بشروط ميسرة 

بعد االنتهاء من الدراسة والحصول على وظيفة.
2 - برنامج المنح الدراسية للمتفوقين في العلوم والتقانة العالية 
اعُتمد البرنامج في رمضـان 1411هـ/ مارس-ابريل1991م 
البرنامـج  يسـتهدف  1991م  مايـو  فـي  التنفيـذ  وبـدأ 
نوعيـن مـن الدراسـة: دراسـة مدتهـا ثـالث سـنوات لنيل 
درجـة الدكتـوراه ودراسـة / بحـوث مدتهـا سـنة واحدة 
فـي (16) تخصصـا فـي المجـاالت التطبيقيـة والتقانـة 
العلميـة التـي تتطلبهـا التنمية في الـدول ا�عضاء في 
ا�عاشـة  بـدل  تكاليـف  البرنامـج  ويغطـي  البنـك. 
والمالبس والكتب والرسـوم الدراسـية وإعداد وطباعة 
البحـث العلمـي والتأميـن الصحـي وتذاكر السـفر .. الخ. 
ويتنافـس المتقدمـون الذين تتـراوح أعمارهم بين 25 و 

2) تقديـم المشـورة للحكومات والمنظمـات الخاصة، 
القطـاع  وتحديـث  وتطويـر  إنشـاء  تشـجيع  أجـل  مـن 
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المؤسسة الدولية ا�سالمية لتمويل التجارة  •
هي كيان مسـتقل مخصص لتمويل التجارة في كنف 
مجموعـة البنـك. وقـد أنشـئت عـام 1426هــ (2005م)، 
برأسـمال  (2008م)،  1429هــ  عـام  أنشـطتها  وبـدأت 
مصـرح بـه قـدره 3 مليـارات دوالر أمريكي. وهـي تدعم 
تطوير ا�سـواق وتعزيز القدرات التجارية لدول "منظمة 
با�هـداف  النهـوض  أجـل  مـن  ا�سـالمي"  التعـاون 
ا�نمائية ا�سـتراتيجية التـي وضعتها "مجموعة البنك". 
عالميـة  معاييـر  وفـق  أنشـطتها  المؤسسـة  وتمـارس 
الطـراز، ورسـالتها واضحة من مهمتهـا التي تتمثل في 
"منظمـة  دول  بيـن  التجـارة  لتنميـة  حافـز�  تكـون  أن 
العاَلـم.  دول  باقـي  وبيـن  وبينهـا  ا�سـالمي"  التعـاون 
وتتطلـع المؤسسـة إلى أن تكـون كيان� مكرسـ� لتزويد 
دول "منظمـة التعـاون ا�سـالمي" بحلـول تمكنهـا من 
اتخذتـه  الـذي  بوعدهـا  الوفـاء  وإلـى  احتياجاتهـا،  سـد 
الظـروف  وتحسـين  التجـارة  "تطويـر  وهـو:  شـعار�، 

.www.itfc-idb.org "المعيشية
مجلس المحافظين

المحافظيـن  مجلـس  فـي  ممثلـة  عضـو  دولـة  كل 
بمحافـظ ومحافـظ منـاوب، ولـكل عضـو خمسـمائة 
كل  عـن  واحـد  صـوت  إلـى  با�ضافـة  أساسـي،  صـوت 
سـهم من ا�سـهم التي اكتتب فيهـا. وتُتخذ القرارات 
فـي مجلـس المحافظيـن عمومـ� علـى أسـاس أغلبية 
أصـوات المحافظين الحاضرين فـي االجتماع. ويجتمع 
السـنة لمراجعـة أنشـطة  المجلـس مـرة واحـدة فـي 
السياسـات  ووضـع  المنصرمـة  السـنة  خـالل  البنـك 

"البنـك ا�سـالمي للتنميـة" مؤسسـة ماليـة دوليـة أنشـئت 
تطبيقـ� لبيـان العـزم الصـادر عـن مؤتمـر وزراء ماليـة الدول 
ا�سـالمية، الـذي ُعقـد في ذي القعـدة 1393هـ (ديسـمبر 
1973م) بمدينـة جدة. وُعقد االجتماع االفتتاحي لمجلس 
وبـدأ  1975م)،  (يوليـو  1395هــ  رجـب  فـي  المحافظيـن 
أنشطته رسمي� في 15شوال 1395هـ (20 أكتوبر 1975م). 
وتتمثل رسـالته في النهوض بالتنمية البشرية الشاملة، وال 
التخفيـف مـن  سـيما فـي المجـاالت ذات ا�ولويـة وهـي: 
بالتعليـم،  والنهـوض  بالصحـة،  واالرتقـاء  الفقـر،  وطـأة 

وتحسين الحوكمة، وتحقيق االزدهار للشعوب.

البنك ا�سالمي للتنمية
Islamic Development Bank

محاور العدد:

نبذة عن البنك ا�سالمي للتنمية
مجموعة البنك ا�سالمي للتنمية

لمحة عامة عن كيانات مجموعة البنك
مجلس المحافظين

مجلس المديرين التنفيذيين
مساهمة دولة الكويت

استراتيجية تمويل المشاريع
صيغ تمويل مشاريع التنمية

دورة المشاريع التي يمولها البنك ا�سالمي للتنمية
برامج المنح الدراسية

برنامج التعاون الفني بين الدول ا�عضاء

نشرة توعوية يصدرها
معهد الدراسات المصرفية

دولة الكويت - مايو 2018
السلسلة العاشرة - العدد 5

40 عاما على (15)-(20) منحة سـنوية، ويجب أن يكون المتقدم للمنحة حاصال على درجة الماجسـتير 
بتقدير "جيد جد ا " وله ما بين (3) و (5) سنوات خبرة علمية وله بعض المنشورات العلمية.

3 -  برنامج المنح الدراسية لنيل شهادة الماجستير في العلوم والتقانة للدول ا�عضاء ا�قل نمو ا في البنك، 
بدأ البرنامج أعماله في محرم 1419هـ / مايو 1998م ويهدف إلى مساعدة (20) دولة عضو� ا�قل نمو� 
في البنك. وخصصت (190) منحة لمدة (5) سـنوات لنيل شـهادة الماجستير (لمدة عامين) في العلوم 
درجـة  علـى  والحاصليـن  سـنة   30 عـن  عمرهـم  يزيـد  ال  الذيـن  والطالبـات  الطـالب  لصالـح  والتقانـة 
البكالوريـوس (أو مـا يعادلهـا) بتقديـر أعلى مـن جيد في سـيرهم ا�كاديمي والدراسـي.. الخ. ويغطي 
البرنامج المصاريف الدراسية ومخصص لمصاريف ا�عاشة والكتب والمالبس والتأمين الصحي وتذاكر 

السفر ذهاب� وإياب�.
برنامج التعاون الفني بين الدول ا§عضاء

يَعد برنامج التعاون الفني من أهم برامج البنك الموجهة لتنمية الموارد البشرية في الدول ا�عضاء من خالل:
1 - تبادل الخبرات.

2 - تنظيم الزيارات التعريفية لكبار المسؤولين وترتيب الفرص الدراسية لزيادة خبراتهم.
3 - تنظيم حلقات العمل والحلقات الدراسية في الموضوعات الفنية والموضوعات المتصلة بالتنمية.

4 - تحسين مهارات الفنيين والمسؤولين في المستويات المتوسطة من خالل الفرص التدريبية أثناء
العمل، بغرض تحسين ا�داء ونقل المهارات واالرتقاء بقدرات هؤالء الفنيين والمسؤولين.

وبصـورة عامـة، فإن برنامـج التعاون الفني هو برنامج تعاوني يشـمل ثالثة أطراف، ويهـدف للتوفيق بين 
احتياجـات الـدول ا�عضـاء والقدرات المتوافرة في دول أعضاء أخرى من خـالل تبادل المهارات والخبرات 
والمعرفـة التقنيـة، عـن طريـق التعـاون الثالثي الـذي يضطلع البنـك فيه بـدور الممول والمنسـق لتوفير 

القدرات التي تحتاجها الدولة المستفيدة والقدرات المتاحة في الدولة المانحة.
المصدر:
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البنك ا�سالمي 
للتنمية

رؤيته:
يتطلـع "البنك ا�سـالمي للتنمية" إلـى أن يكون، بحلول 
الطـراز،  عالمـي  إنمائيـ�  بنـك�  (2020م)،  1440هــ  عـام 
إسالمي المبادئ؛ وأن يكون قد ساهم كثير� في تغيير 
وجـه التنمية البشـرية الشـاملة فـي العاَلم ا�سـالمي 

وساعد هذا العالم على استعادة كرامته.

أعضاؤه:
يضـم البنك حاليـ� (56) دولة عضو� موزعـة بين العديد 
مـن مناطـق العاَلم. والشـرط ا�ساسـي لالنضمام إليه 
فـي  عضـو�  لذلـك  المرشـحة  الدولـة  تكـوَن  أن  هـو 
"منظمة التعاون ا�سـالمي"، وتسـدد القسط ا�ول من 
الحـد ا�دنـى مـن اكتتابهـا فـي أسـهم رأسـمال البنك، 
وتقبـل مـا قـد يقـرره مجلـس المحافظيـن من شـروط 

وأحكام.

رأسماله:
مليـار دينـار إسـالمي،   30 يبلـغ رأس المـال المصـرح بـه 
ورأس المال المصَدر 18مليار دينار إسـالمي، اكُتِتب منه 
بمبلغ 17.8 مليار دينار إسـالمي وُدِفع منه حتى نهاية 

سنة 1432هـ 4.4 مليار دينار إسالمي.

مقره ومكاتبه ا�قليمية: 
يقع مقر البنك في جدة بالمملكة العربية السعودية. 
ولـ"البنـــك" أربعة مكاتب إقليمية: فـــي الرباط (عاصمة 
ماليزيا)  (عاصمـــة  وكوااللمبور  المغربيـــة)  المملكـــة 
وألمآتـــي (إحدى مـــدن قازاخســـتان) وداكار (عاصمة 

السنغال).

سنته المالية:
سنة البنك المالية هي السنة الهجرية (القمرية).

وحدته الحسابية:
الوحـدة الحسـابية للبنـك هـي الدينـار ا�سـالمي، وهـو 
يعادل وحدة من وحدات حقوق السـحب الخاصة لدى 

"صندوق النقد الدولي".
تركيبته اللغوية:

اللغتـان  أمـا  البنـك.  الرسـمية فـي  اللغـة  العربيـة هـي 
ا�نجليزية والفرنسية، فهما لغتان للعمل.

مجموعة البنك ا�سالمي للتنمية
تتألــف مــن خمســة كيانــات هــي: "البنــك ا�ســالمي 
والتدريــب"  للبحــوث  ا�ســالمي  و"المعهــد  للتنميــة" 
وائتمــان  االســتثمار  لتأميــن  ا�ســالمية  و"المؤسســة 
الصــادرات" و"المؤسســة ا�ســالمية لتنميــة القطــاع 
لتمويــل  ا�ســالمية  الدوليــة  و"المؤسســة  الخــاص" 

التجارة".
لمحة عامة عن كيانات مجموعة البنك 
المعهد ا�سالمي للبحوث والتدريب  •

البنـك  وجهـاز  البنـك،  مجموعـة  كيانـات  أحـد  هـو 
ا�سـالمي للتنميـة فـي مجـال البحث والتدريب. أنشـئ 
عـام 1401هــ (1981م) ولمـا كان المعهـد كيانـ� مـن 
كيانـات مجموعـة البنـك، فإنه يـؤدي دور ا أساسـي� في 
البنـك إلـى منظمـة عالميـة الطـراز  تحويـل مجموعـة 
تطويـر  قيـادة  مسـؤولية  ويتولـى  االرتـكاز.  معرفيـة 
ومـؤازرة "صناعـة الخدمات المالية ا�سـالمية" نشـيطة 
وشـاملة تدعـم التنميـة االجتماعيـة واالقتصاديـة في 
الـدول ا�عضاء. ويضـع هذا الهدف نصـب عينيه، فيعزز 
بالتدريـج أنشـطَته المؤسسـية ا�ساسـية فـي خدمات 
والفتـاوى  ا�سـتراتيجي  والحـوار  بالبحـث  المعرفـة 
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• المؤسسة ا�سالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات 
هي كيان مسـتقل ضمن مجموعة البنك، أنشـأه البنك 
"منظمـة  فـي  ا�عضـاء  والـدول  للتنميـة  ا�سـالمي 
التعـاون ا�سـالمي" سـنة 1994م. وتتمثـل مهمة هذه 
نطـاق  توسـيع  علـى  المسـاعدة  فـي  المؤسسـة 
المعامـالت التجاريـة للـدول ا�عضـاء، مـن أجـل تيسـير 
تدفـق االسـتثمارات ا�جنبية المباشـرة إلى هـذه الدول، 
ائتمـان  لـوكاالت  التأميـن  إعـادة  تسـهيالت  وتقديـم 
هـذه  تحقـق  وهـي  ا�عضـاء.  الـدول  فـي  الصـادرات 
وشـرعية  مناسـبة  أدوات  توفيـر  طريـق  عـن  ا�هـداف 
لتأميـن االئتمـان وإعـادة تأمينـه والتأميـن مـن المخاطر 
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المؤسسة ا�سالمية لتنمية القطاع الخاص  •
هـي كيان مسـتقل ضمن مجموعة البنك، أنشـئ عام  
عام 1420هـ (1999م)، وبدأ يزاول أنشـطته منذ 6 ربيع 
اËخر 1412هـ (2000م). وتتمثل رسالة هذه المؤسسة 
فـي اسـتكمال الدور الـذي يضطلع به البنـك عن طريق 
تنميـة وتشـجيع القطاع الخـاص، وسـيلِة تحقيق النمو 
االقتصـادي واالزدهـار فـي الـدول ا�عضاء. أمـا هدفاها 

الرئيسان، فهما:
1) دعـم التنميـة االقتصاديـة فـي دولهـا ا�عضـاء عـن 
طريـق إمدادهـا بالتمويـل الـذي يمكنهـا مـن النهـوض 

بتنمية القطاع الخاص وفق ا لمبادئ الشريعة.

للمسـتقبل. ويعيـن المجلـس، فـي اجتماعـه السـنوي، 
رئيس� له يستمر في منصبه حتى انتخاب رئيس آخر في 
االجتمـاع الـذي يليـه. ومجلـس المحافظيـن هـو أعلـى 
هيئـة لوضع السياسـات، ويجوز له تفويـض الصالحيات 
البنـك  أعمـال  �دارة  التنفيذييـن  المديريـن  لمجلـس 
المحافظيـن هـو الجهـة  إال أن مجلـس  بشـكل عـام. 
الوحيـدة التـي يحـق لها النظر فـي المسـائل المرتبطة 
بالعضوية، وزيادة أو تخفيض رأسـمال البنك المصرح به، 
والموافقـة على عقـد اتفاقيات تعاون مـع المنظمات 
الدوليـة وا�قليميـة، وانتخـاب رئيـس البنـك والمديريـن 

التنفيذيين وتحديد مكافآتهم.

مجلس المديرين التنفيذيين
مجلـس المديرين التنفيذيين هو الجهاز المسـؤول عن 
هـذا  تحقيـق  أجـل  ومـن  وسياسـاته.  البنـك  عمليـات 
السـلطات  إلـى  با�ضافـة  المجلـس  يمـارس  الغـرض، 
المخولـة لـه بموجب اتفاقية التأسـيس كل السـلطات 

المفوضة له من مجلس المحافظين.

مساهمة دولة الكويت
انضمت دولة الكويت الى البنك ا�سـالمي للتنمية في 
1974م . تعتبر دولة الكويت عضو مسـاهم في البنك 
دائمـة  الـدول  بيـن  وموقعهـا  للتنميـة،  ا�سـالمي 
العضويـة في مجلس المديرين التنفيذيين للبنك. كما 
أن دولـة الكويت عضو مسـاهم فـي أعضاء مجموعة 

البنك ا�سالمي للتنمية اËخرين وهم:

- المؤسسة الدولية ا�سالمية لتمويل التجارة
- المؤسسة ا�سالمية لتنمية القطاع الخاص

- المؤسسة ا�سالمية لتأمين ا�ستثمار وإئتمان الصادرات
- صندوق التضامن ا�سالمي للتنمية

استراتيجية تمويل المشاريع
ا�يمـن  الـذراع  الُقطريـة  العمليـات  إدارة  مجمـع  ُيعـد 
للبنـك ا�سـالمي للتنميـة في مجـال تمويل المشـاريع 
ويتـم ذلـك فـي واقـع ا�مـر ضمن ا�طـار االسـتراتيجي 

لمجموعة البنك ا�سالمي للتنمية.
الهـدف  ُتعـد  التـي  الفقـر  مكافحـة  تقتضـي  كمـا 
الرئيسـي لمجموعة البنك ا�سالمي للتنمية، إتباع نهج 
متعدد ا�وجه. وكقاعدة عامة، يمثل النمو المسـتدام 
شـرط� مسـبق� للحد من وطأة الفقر بافتراض أن يكون 
النمـو متسـق� مـع توخـي روح العدالـة وا�نصـاف فـي 
إعـادة توزيـع الثـروة، وأن تتعمـد الحكومات اسـتهداف 

القطاعات الفقيرة في المجتمع.
ونظـر� �ن الفقر في غالبيـة الدول ا�عضاء ُيعد ظاهرة 
من الظواهر التي تسـود في الريف، فإن االسـتثمار في 
القطـاع الزراعـي، الـذي يعتمـد ُجل سـكان هـذه الدول 
عليه لكسـب قوتهـم ورزقهم، هو هـدف بديهي �ي 

برنامج يوضع للحد من وطأة الفقر.
وبا�ضافـة إلـى الزراعـة، فإن ثمـة قطاعان آخـران للنمو 
معـ�  إليهمـا  (ويشـار  والتعليـم  الصحـة  قطاعـا  همـا 
البشـرية)، ومـع ا�خـذ فـي الحسـبان  التنميـة  بقطـاع 
الحاجـات وا�ولويات المحددة للدول ا�عضاء كل على 
حـده، فـإن مجمـع إدارات العمليـات الُقطريـة ينصـب 
ا�ساسـي  التعليـم  علـى  واسـع  بشـكل  اهتمامـه 
والرعايـة الصحيـة فـي الـدول منخفضة الدخـل، وعلى 

البحوث والتقانة في الدول متوسطة وعالية الدخل.

أمــا خدمــات توفير الميــاه، وا�صحــاح البيئــي، والنقل، 
البنيــة  قطــاع  فــي  فتنــدرج  الكهربائــي،  وا�مــداد 
ا�ساســية، ومعروف للجميع أن البنية ا�ساسية تؤدي 
دور� متعــدد ا�غــراض فــي أي اقتصاد، إذ إنهــا ُتحدث 
تأثيــر� مباشــر� علــى رفــاه الســكان ومن ثم ُتســهم 
إســهام� إيجابي� في عملية مكافحــة الفقر وتخفيف 

حدته.
علـى  عـالوة  العاديـة  الرأسـمالية  المـوارد  وُتسـتخدم 
المـوارد التـي ُتعبـأ مـن السـوق لتمويـل مشـاريع البنيـة 

ا�ساسية.
وبإضافـة المـوارد التـي ُتعبـأ مـن السـوق، فـإن تمويـل 
القطـاع الخـاص بمـا فـي ذلـك تمويـل مشـاريع ا�جارة 
مغـزى  اكتسـى  الكبيـرة  ا�ساسـية  البنيـة  ومشـاريع 
وداللة كبيرين في حجم العمل اليومي الذي يضطلع 

به مجمع إدارات العمليات الُقطرية.
الصغيـــرة  المشـــاريع  فـــإن  ذلـــك،  إلـــى  وبا�ضافـــة 
والمتوســـطة، التـــي تمثل مجـــال النشـــاط التقليدي 
للقطاع الخاص، ســـتظل تحظى بدعـــم من مجمع 
إدارة العمليات الُقطرية (من خـــالل خطوط التمويل) 
نظر� ل×يرادات العالية التي تحققها وإمكانية إتاحتها 
لفرص العمل، والسيما في المدن والمناطق الحضرية.

صيغ تمويل مشاريع التنمية
عديـدة  صيـغ  للتنميـة  ا�سـالمي  البنـك  اسـتخدم 
موافقة �حكام الشـريعة ا�سـالمية لتمويل مشاريع 
التنميـة فـي الـدول ا�عضـاء، ويقـوم البنـك مـن خـالل 
هـذه الصيـغ بتمويـل مجموعـة متنوعة من المشـاريع 
فـي القطاعـات الزراعيـة والصناعية وقطـاع الصناعات 
البنـك  يمـول  كمـا  ا�ساسـية،  البنيـة  وقطـاع  الزراعيـة 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع التي تمول 

تمويـال متناهـي الصغـر ..الـخ، وتصنـف هـذه الصيغ إلى 
فئتين رئيسـيتين همـا: صيغة التمويل الميسـر، وصيغة 

التمويل العادي.
أمـا صيغـة التمويـل الميسـر، فهـي التمويـل بالقـروض 
والمساعدة الفنية، بينما صيغة التمويل العادي تشمل 
واالسـتصناع،  �جـل،  والبيـع  ا�جـارة،  وصيغـة  التمويـل 
وخطـوط التمويـل. وهنـاك صيـغ تمويـل أخـرى تشـمل 
ا�ربـاح،  فـي  والمشـاركة  المـال  رأس  فـي  المسـاهمة 
مـن  ا�عضـاء  الـدول  كافـة  تسـتفيد  عامـة  وبصفـة 

تمويالت البنك.
صيغ التمويل الميسر:

التمويل بالقروض:  •
إن مصطلـح "التمويل بالقروض" الذي يسـتخدمه البنك 
لـدى  مختلفـة  ودالالت  معـان  لـه  للتنميـة  ا�سـالمي 
المؤسسـات الدولية للتمويل التنموي ا�خرى، والهدف 
من هذه الصيغة هو الهدف نفسـه لتلك المؤسسـات، 
فالتمويـل بالقـروض ُيقـدم تمويًال �جل طويـل لتنفيذ 
مشـاريع التنميـة، والسـيما فـي قطـاع الزراعـة (تنميـة 
ا�راضي، والري، وشـبكات الطـرق والتنمية في الحيازات 
الريف...الـخ)  الميـاه فـي  إمـدادات  الصغيـرة ومشـاريع 
والمرافـق  البـري  (النقـل  ا�ساسـية  البنيـة  وقطـاع 

االجتماعية كالمدارس والمستشفيات ونحو ذلك).

المساعدة الفنية:  •
تعني صيغة التمويل بالمساعدة الفنية تقديم الخبرة 
السياسـات  إحـدى  لوضـع  أو  المشـاريع  �حـد  الفنيـة 
المسـاعدة فـي إعـداد ذلـك المشـروع وتنفيـذه أو فـي 
إعداد تلك السياسـات وتنفيذها، كما ُتقدم المساعدة 
الفنية لتعين على تنمية المؤسسـات والموارد البشرية، 

وهناك نوعان رئيسيان من أنشطة المساعدة الفنية:

المسـاعدات الفنية التي تتعلق مباشرة بأحد المشاريع 
وا�شـراف  التفصيلـي  والتصميـم  الجـدوى  (كدراسـة 
الـخ)،  التجريبيـة..  والمشـاريع  المشـروع  تنفيـذ  علـى 
وأنشـطة المسـاعدات الفنيـة ذات الطابـع االستشـاري 
(تحديد السياسـات وإعـداد الخطط القطاعيـة، وتعزيز 

القدرات المؤسسية، وإجراء البحوث.. الخ).

صيغ التمويل العادي:
ا�جارة:  •

ا�جـارة هـي إحـدى صيـغ التمويـل متوسـطة وطويلـة 
ا�جـل، وتكـون موافقـة �حكام الشـريعة ا�سـالمية، 
أمـا مـن الناحيـة القانونيـة فُتعرف هـذه الصيغـة بأنها 
تعنـي  فإنهـا  النظريـة  الناحيـة  ومـن  (منفعـة)،  بيـع 
ترتيبـات ا�جارة لفترة متوسـطة وطويلة ا�جل لتمويل 
البنـك  يقدمهـا  ثابتـة  �صـول  أو  الرأسـمالية  معـدات 
ا�سـالمي للتنميـة (المؤجـر) لفتـرة معينـة مـن الزمـن 

نظير سداد أقساط إجارة دورية أي نصف سنوية مثًال.

لبيع §جل:  •
البيـع �جـل هـو تمويـل متوسـط المـدة اسـتحدثه البنـك 
ويماثـل البيـع �جـل/ الشـراء عـن طريـق االسـتئجار، حيـث 
يقـوم البنـك بشـراء ا�صـول نيابـة عـن المسـتفيد وينقـل 
ملكيتهـا فـور� لدى تسـليمها إلى المسـتفيد لكي يسـدد 
مبلغ التمويل المتضمن في ا�قساط إضافة لهامش ربح.

االستصناع:  •
االستصناع هو عقد يتعهد بموجبه أحد ا�طراف بإنتاج 
االتفـاق بشـأنها  تـم  شـيء معيـن وفقـ�  لمواصفـات 
وبسـعر وتاريخ تسـليم محددين. ويشـمل هذا التعهد 
كل خطـوات ا�نتـاج مـن تصنيـع أو إنشـاء أو تجميـع أو 

تغليف.

خطوط التمويل:  •
الوطنيـة  التمويـل للمؤسسـات  البنـك خطـوط  يقـدم 
الـدول  فـي  ا�سـالمية  وللبنـوك  التنمـوي  للتمويـل 
المشـاريع  وتطويـر  نمـو  لتعزيـز  وبخاصـة  ا�عضـاء، 
الصناعيـة  القطاعـات  فـي  والمتوسـطة  الصغيـرة 
والزراعيـة والصناعـات التحويليـة وفـي مشـاريع البنيـة 
الفنـادق  مشـاريع  ذلـك  مـن  ويسـتثنى  ا�ساسـية، 
ال  التـي  المشـاريع  مـن  وغيرهـا  وا�سـكان،  والسـياحة 

تكون موافقة �حكام الشريعة ا�سالمية.
صيغ تمويل أخرى:

المساهمة في رأس المال:  •
الشـركات  أمـوال  رؤوس  فـي  البنـك  يسـاهم 
والمؤسسـات  (بما فيها المؤسسـات ا�سالمية المالية 
والموافقـة  للربـح  المحققـة  ا�عضـاء)  الـدول  فـي 
�حكام الشريعة ا�سالمية، والتي يتوقع أن يكون لها 

أثر تنموي محتمل على اقتصاد الدول ا�عضاء.

المشاركة في ا§رباح:  •
المشاركة في ا�رباح شــكل من أشكال الشراكة الذي 
يعني تجميع ا�موال بواسطة البنك ا�سالمي للتنمية 
وطرف آخر لتمويل مشروع محدد، ويحصل كل شريك 
علــى نســبة مئويــة من صافــي ا�ربــاح التــي يحققها 
الخســائر  (أو  المتحققــة  ا�ربــاح  أن  كمــا  المشــروع، 
المتكبدة) يتحملها كل شــريك بالتناســب مع حصته 
في رأســمال المشــروع، وتكون هذه الصيغة مناســبة 
للمشــاريع التي يتوقــع أن تحقق معــدالت عائد مالي 

عالية.
دورة المشاريع التي يمولها البنك ا�سالمي للتنمية

يمر كل مشـروع، يموله البنك ا�سـالمي للتنمية، بدورة 
كافـة  علـى  ذلـك  وينطبـق  التباينـات  بعـض  تكتنفهـا 

المشـاريع. أما دورة مشـاريع البنك، التي تشـابه إلى حد 
كبير دورات المشـاريع المتبعة في مؤسسـات التمويل 
التنمـوي ا�خـرى، فتشـمل دورة المشـروع النموذجـي 
ابتـداء مـن مرحلة تحديـد الحاجات وا�ولويـات، وانتهاء 
بإكمـال العمـل النهائي في المشـروع وتقييـم نتائجه 
دورة  وتتشـكل  المراحـل.  هـذه  كل  فـي  دور  وللبنـك 

المشروع من المراحل ا�تية:
1 - مرحلة التعرف على المشروع

2 - مرحلة ا�عداد
3 - مرحلة التقييم ا�ولي

4 - مرحلة التفاوض والموافقة
5 - مرحلة التنفيذ وا�شراف

6 - مرحلة تقييم نتائج المشروع بعد اكتماله
ويـؤدي البنـك دوره فـي إطـار دورة المشـروع إلـى حـد 
كبيـر عـن طريق مجمـع إدارات العمليـات الُقطرية، مع 
إشـراك ا�دارة القانونية، وا�دارة المالية، وإدارة تخطيط 
ودعـم العمليـات، ومكتـب تقييـم العمليـات، وأحيانـ� 
والممثليـن  للبنـك،  ا�قليميـة  المكاتـب  مـع  بالتعـاون 

الميدانيين.
برامج المنح الدراسية

توجـد ثالثـة برامـج منـح معتمـدة مـن البنك ا�سـالمي 
للتنميـة وهـي تمثل جزءا مـن الجهد الـذي يبذله البنك 
ا�عضـاء  الـدول  فـي  البشـرية  المـوارد  تنميـة  فـي 

والمجتمعات ا�سالمية في الدول غير ا�عضاء.
الدراســـية لصالـــح المجتمعـــات  المنـــح  برنامـــج   - 1

ا�سالمية في الدول غير ا�عضاء في البنك.
ُبدء في تنفيذ البرنامج سـنة 1404هـ /1983م ويهدف 
لمسـاعدة الطلبة والطالبات المسـلمين في الدول غير 
ا�عضـاء للقيام بدراسـات جامعية فـي مجاالت الطب 

والهندسـة وعدة مجاالت أخرى متصلة بهما للدراسـة 
فـي بلدانهـم أو فـي الدول ا�عضـاء في البنـك . وينفذ 
بقبـول  تقـوم  محليـة  هيئـات  مـع  بالتعـاون  البرنامـج 
الطلبـات ومعالجتهـا وإرسـالها إلـى البنـك بعـد التأكد 
من اسـتيفائها لشروط البرنامج (الحصول على شهادة 
الثانويـة العامـة بتقديـرات ممتـازة في المـواد العلمية 
الرسـوم  البرنامـج تكاليـف  الـخ). ويغطـي   .. واللغويـة 
الكتـب  عـن  وبـدل  الشـهرية  والمخصصـات  الدراسـية 
المنحـة  وتعتبـر  السـفر.  وتذاكـر  والعـالج  والمالبـس 
المقدمة قرض� حسـن� للطالب يسدده بشروط ميسرة 

بعد االنتهاء من الدراسة والحصول على وظيفة.
2 - برنامج المنح الدراسية للمتفوقين في العلوم والتقانة العالية 
اعُتمد البرنامج في رمضـان 1411هـ/ مارس-ابريل1991م 
البرنامـج  يسـتهدف  1991م  مايـو  فـي  التنفيـذ  وبـدأ 
نوعيـن مـن الدراسـة: دراسـة مدتهـا ثـالث سـنوات لنيل 
درجـة الدكتـوراه ودراسـة / بحـوث مدتهـا سـنة واحدة 
فـي (16) تخصصـا فـي المجـاالت التطبيقيـة والتقانـة 
العلميـة التـي تتطلبهـا التنمية في الـدول ا�عضاء في 
ا�عاشـة  بـدل  تكاليـف  البرنامـج  ويغطـي  البنـك. 
والمالبس والكتب والرسـوم الدراسـية وإعداد وطباعة 
البحـث العلمـي والتأميـن الصحـي وتذاكر السـفر .. الخ. 
ويتنافـس المتقدمـون الذين تتـراوح أعمارهم بين 25 و 

2) تقديـم المشـورة للحكومات والمنظمـات الخاصة، 
القطـاع  وتحديـث  وتطويـر  إنشـاء  تشـجيع  أجـل  مـن 
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المؤسسة الدولية ا�سالمية لتمويل التجارة  •
هي كيان مسـتقل مخصص لتمويل التجارة في كنف 
مجموعـة البنـك. وقـد أنشـئت عـام 1426هــ (2005م)، 
برأسـمال  (2008م)،  1429هــ  عـام  أنشـطتها  وبـدأت 
مصـرح بـه قـدره 3 مليـارات دوالر أمريكي. وهـي تدعم 
تطوير ا�سـواق وتعزيز القدرات التجارية لدول "منظمة 
با�هـداف  النهـوض  أجـل  مـن  ا�سـالمي"  التعـاون 
ا�نمائية ا�سـتراتيجية التـي وضعتها "مجموعة البنك". 
عالميـة  معاييـر  وفـق  أنشـطتها  المؤسسـة  وتمـارس 
الطـراز، ورسـالتها واضحة من مهمتهـا التي تتمثل في 
"منظمـة  دول  بيـن  التجـارة  لتنميـة  حافـز�  تكـون  أن 
العاَلـم.  دول  باقـي  وبيـن  وبينهـا  ا�سـالمي"  التعـاون 
وتتطلـع المؤسسـة إلى أن تكـون كيان� مكرسـ� لتزويد 
دول "منظمـة التعـاون ا�سـالمي" بحلـول تمكنهـا من 
اتخذتـه  الـذي  بوعدهـا  الوفـاء  وإلـى  احتياجاتهـا،  سـد 
الظـروف  وتحسـين  التجـارة  "تطويـر  وهـو:  شـعار�، 
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مجلس المحافظين

المحافظيـن  مجلـس  فـي  ممثلـة  عضـو  دولـة  كل 
بمحافـظ ومحافـظ منـاوب، ولـكل عضـو خمسـمائة 
كل  عـن  واحـد  صـوت  إلـى  با�ضافـة  أساسـي،  صـوت 
سـهم من ا�سـهم التي اكتتب فيهـا. وتُتخذ القرارات 
فـي مجلـس المحافظيـن عمومـ� علـى أسـاس أغلبية 
أصـوات المحافظين الحاضرين فـي االجتماع. ويجتمع 
السـنة لمراجعـة أنشـطة  المجلـس مـرة واحـدة فـي 
السياسـات  ووضـع  المنصرمـة  السـنة  خـالل  البنـك 

40 عاما على (15)-(20) منحة سـنوية، ويجب أن يكون المتقدم للمنحة حاصال على درجة الماجسـتير 
بتقدير "جيد جد ا " وله ما بين (3) و (5) سنوات خبرة علمية وله بعض المنشورات العلمية.

3 -  برنامج المنح الدراسية لنيل شهادة الماجستير في العلوم والتقانة للدول ا�عضاء ا�قل نمو ا في البنك، 
بدأ البرنامج أعماله في محرم 1419هـ / مايو 1998م ويهدف إلى مساعدة (20) دولة عضو� ا�قل نمو� 
في البنك. وخصصت (190) منحة لمدة (5) سـنوات لنيل شـهادة الماجستير (لمدة عامين) في العلوم 
درجـة  علـى  والحاصليـن  سـنة   30 عـن  عمرهـم  يزيـد  ال  الذيـن  والطالبـات  الطـالب  لصالـح  والتقانـة 
البكالوريـوس (أو مـا يعادلهـا) بتقديـر أعلى مـن جيد في سـيرهم ا�كاديمي والدراسـي.. الخ. ويغطي 
البرنامج المصاريف الدراسية ومخصص لمصاريف ا�عاشة والكتب والمالبس والتأمين الصحي وتذاكر 

السفر ذهاب� وإياب�.
برنامج التعاون الفني بين الدول ا§عضاء

يَعد برنامج التعاون الفني من أهم برامج البنك الموجهة لتنمية الموارد البشرية في الدول ا�عضاء من خالل:
1 - تبادل الخبرات.

2 - تنظيم الزيارات التعريفية لكبار المسؤولين وترتيب الفرص الدراسية لزيادة خبراتهم.
3 - تنظيم حلقات العمل والحلقات الدراسية في الموضوعات الفنية والموضوعات المتصلة بالتنمية.

4 - تحسين مهارات الفنيين والمسؤولين في المستويات المتوسطة من خالل الفرص التدريبية أثناء
العمل، بغرض تحسين ا�داء ونقل المهارات واالرتقاء بقدرات هؤالء الفنيين والمسؤولين.

وبصـورة عامـة، فإن برنامـج التعاون الفني هو برنامج تعاوني يشـمل ثالثة أطراف، ويهـدف للتوفيق بين 
احتياجـات الـدول ا�عضـاء والقدرات المتوافرة في دول أعضاء أخرى من خـالل تبادل المهارات والخبرات 
والمعرفـة التقنيـة، عـن طريـق التعـاون الثالثي الـذي يضطلع البنـك فيه بـدور الممول والمنسـق لتوفير 

القدرات التي تحتاجها الدولة المستفيدة والقدرات المتاحة في الدولة المانحة.
المصدر:

www.isdb.org الموقع ا�لكتروني للبنك ا�سالمي للتنمية



رؤيته:
يتطلـع "البنك ا�سـالمي للتنمية" إلـى أن يكون، بحلول 
الطـراز،  عالمـي  إنمائيـ�  بنـك�  (2020م)،  1440هــ  عـام 
إسالمي المبادئ؛ وأن يكون قد ساهم كثير� في تغيير 
وجـه التنمية البشـرية الشـاملة فـي العاَلم ا�سـالمي 

وساعد هذا العالم على استعادة كرامته.

أعضاؤه:
يضـم البنك حاليـ� (56) دولة عضو� موزعـة بين العديد 
مـن مناطـق العاَلم. والشـرط ا�ساسـي لالنضمام إليه 
فـي  عضـو�  لذلـك  المرشـحة  الدولـة  تكـوَن  أن  هـو 
"منظمة التعاون ا�سـالمي"، وتسـدد القسط ا�ول من 
الحـد ا�دنـى مـن اكتتابهـا فـي أسـهم رأسـمال البنك، 
وتقبـل مـا قـد يقـرره مجلـس المحافظيـن من شـروط 

وأحكام.

رأسماله:
مليـار دينـار إسـالمي،   30 يبلـغ رأس المـال المصـرح بـه 
ورأس المال المصَدر 18مليار دينار إسـالمي، اكُتِتب منه 
بمبلغ 17.8 مليار دينار إسـالمي وُدِفع منه حتى نهاية 

سنة 1432هـ 4.4 مليار دينار إسالمي.

مقره ومكاتبه ا�قليمية: 
يقع مقر البنك في جدة بالمملكة العربية السعودية. 
ولـ"البنـــك" أربعة مكاتب إقليمية: فـــي الرباط (عاصمة 
ماليزيا)  (عاصمـــة  وكوااللمبور  المغربيـــة)  المملكـــة 
وألمآتـــي (إحدى مـــدن قازاخســـتان) وداكار (عاصمة 

السنغال).

سنته المالية:
سنة البنك المالية هي السنة الهجرية (القمرية).

وحدته الحسابية:
الوحـدة الحسـابية للبنـك هـي الدينـار ا�سـالمي، وهـو 
يعادل وحدة من وحدات حقوق السـحب الخاصة لدى 

"صندوق النقد الدولي".
تركيبته اللغوية:

اللغتـان  أمـا  البنـك.  الرسـمية فـي  اللغـة  العربيـة هـي 
ا�نجليزية والفرنسية، فهما لغتان للعمل.

مجموعة البنك ا�سالمي للتنمية
تتألــف مــن خمســة كيانــات هــي: "البنــك ا�ســالمي 
والتدريــب"  للبحــوث  ا�ســالمي  و"المعهــد  للتنميــة" 
وائتمــان  االســتثمار  لتأميــن  ا�ســالمية  و"المؤسســة 
الصــادرات" و"المؤسســة ا�ســالمية لتنميــة القطــاع 
لتمويــل  ا�ســالمية  الدوليــة  و"المؤسســة  الخــاص" 

التجارة".
لمحة عامة عن كيانات مجموعة البنك 
المعهد ا�سالمي للبحوث والتدريب  •

البنـك  وجهـاز  البنـك،  مجموعـة  كيانـات  أحـد  هـو 
ا�سـالمي للتنميـة فـي مجـال البحث والتدريب. أنشـئ 
عـام 1401هــ (1981م) ولمـا كان المعهـد كيانـ� مـن 
كيانـات مجموعـة البنـك، فإنه يـؤدي دور ا أساسـي� في 
البنـك إلـى منظمـة عالميـة الطـراز  تحويـل مجموعـة 
تطويـر  قيـادة  مسـؤولية  ويتولـى  االرتـكاز.  معرفيـة 
ومـؤازرة "صناعـة الخدمات المالية ا�سـالمية" نشـيطة 
وشـاملة تدعـم التنميـة االجتماعيـة واالقتصاديـة في 
الـدول ا�عضاء. ويضـع هذا الهدف نصـب عينيه، فيعزز 
بالتدريـج أنشـطَته المؤسسـية ا�ساسـية فـي خدمات 
والفتـاوى  ا�سـتراتيجي  والحـوار  بالبحـث  المعرفـة 
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• المؤسسة ا�سالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات 
هي كيان مسـتقل ضمن مجموعة البنك، أنشـأه البنك 
"منظمـة  فـي  ا�عضـاء  والـدول  للتنميـة  ا�سـالمي 
التعـاون ا�سـالمي" سـنة 1994م. وتتمثـل مهمة هذه 
نطـاق  توسـيع  علـى  المسـاعدة  فـي  المؤسسـة 
المعامـالت التجاريـة للـدول ا�عضـاء، مـن أجـل تيسـير 
تدفـق االسـتثمارات ا�جنبية المباشـرة إلى هـذه الدول، 
ائتمـان  لـوكاالت  التأميـن  إعـادة  تسـهيالت  وتقديـم 
هـذه  تحقـق  وهـي  ا�عضـاء.  الـدول  فـي  الصـادرات 
وشـرعية  مناسـبة  أدوات  توفيـر  طريـق  عـن  ا�هـداف 
لتأميـن االئتمـان وإعـادة تأمينـه والتأميـن مـن المخاطر 
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المؤسسة ا�سالمية لتنمية القطاع الخاص  •
هـي كيان مسـتقل ضمن مجموعة البنك، أنشـئ عام  
عام 1420هـ (1999م)، وبدأ يزاول أنشـطته منذ 6 ربيع 
اËخر 1412هـ (2000م). وتتمثل رسالة هذه المؤسسة 
فـي اسـتكمال الدور الـذي يضطلع به البنـك عن طريق 
تنميـة وتشـجيع القطاع الخـاص، وسـيلِة تحقيق النمو 
االقتصـادي واالزدهـار فـي الـدول ا�عضاء. أمـا هدفاها 

الرئيسان، فهما:
1) دعـم التنميـة االقتصاديـة فـي دولهـا ا�عضـاء عـن 
طريـق إمدادهـا بالتمويـل الـذي يمكنهـا مـن النهـوض 

بتنمية القطاع الخاص وفق ا لمبادئ الشريعة.

للمسـتقبل. ويعيـن المجلـس، فـي اجتماعـه السـنوي، 
رئيس� له يستمر في منصبه حتى انتخاب رئيس آخر في 
االجتمـاع الـذي يليـه. ومجلـس المحافظيـن هـو أعلـى 
هيئـة لوضع السياسـات، ويجوز له تفويـض الصالحيات 
البنـك  أعمـال  �دارة  التنفيذييـن  المديريـن  لمجلـس 
المحافظيـن هـو الجهـة  إال أن مجلـس  بشـكل عـام. 
الوحيـدة التـي يحـق لها النظر فـي المسـائل المرتبطة 
بالعضوية، وزيادة أو تخفيض رأسـمال البنك المصرح به، 
والموافقـة على عقـد اتفاقيات تعاون مـع المنظمات 
الدوليـة وا�قليميـة، وانتخـاب رئيـس البنـك والمديريـن 

التنفيذيين وتحديد مكافآتهم.

مجلس المديرين التنفيذيين
مجلـس المديرين التنفيذيين هو الجهاز المسـؤول عن 
هـذا  تحقيـق  أجـل  ومـن  وسياسـاته.  البنـك  عمليـات 
السـلطات  إلـى  با�ضافـة  المجلـس  يمـارس  الغـرض، 
المخولـة لـه بموجب اتفاقية التأسـيس كل السـلطات 

المفوضة له من مجلس المحافظين.

مساهمة دولة الكويت
انضمت دولة الكويت الى البنك ا�سـالمي للتنمية في 
1974م . تعتبر دولة الكويت عضو مسـاهم في البنك 
دائمـة  الـدول  بيـن  وموقعهـا  للتنميـة،  ا�سـالمي 
العضويـة في مجلس المديرين التنفيذيين للبنك. كما 
أن دولـة الكويت عضو مسـاهم فـي أعضاء مجموعة 

البنك ا�سالمي للتنمية اËخرين وهم:

- المؤسسة الدولية ا�سالمية لتمويل التجارة
- المؤسسة ا�سالمية لتنمية القطاع الخاص

- المؤسسة ا�سالمية لتأمين ا�ستثمار وإئتمان الصادرات
- صندوق التضامن ا�سالمي للتنمية

استراتيجية تمويل المشاريع
ا�يمـن  الـذراع  الُقطريـة  العمليـات  إدارة  مجمـع  ُيعـد 
للبنـك ا�سـالمي للتنميـة في مجـال تمويل المشـاريع 
ويتـم ذلـك فـي واقـع ا�مـر ضمن ا�طـار االسـتراتيجي 

لمجموعة البنك ا�سالمي للتنمية.
الهـدف  ُتعـد  التـي  الفقـر  مكافحـة  تقتضـي  كمـا 
الرئيسـي لمجموعة البنك ا�سالمي للتنمية، إتباع نهج 
متعدد ا�وجه. وكقاعدة عامة، يمثل النمو المسـتدام 
شـرط� مسـبق� للحد من وطأة الفقر بافتراض أن يكون 
النمـو متسـق� مـع توخـي روح العدالـة وا�نصـاف فـي 
إعـادة توزيـع الثـروة، وأن تتعمـد الحكومات اسـتهداف 

القطاعات الفقيرة في المجتمع.
ونظـر� �ن الفقر في غالبيـة الدول ا�عضاء ُيعد ظاهرة 
من الظواهر التي تسـود في الريف، فإن االسـتثمار في 
القطـاع الزراعـي، الـذي يعتمـد ُجل سـكان هـذه الدول 
عليه لكسـب قوتهـم ورزقهم، هو هـدف بديهي �ي 

برنامج يوضع للحد من وطأة الفقر.
وبا�ضافـة إلـى الزراعـة، فإن ثمـة قطاعان آخـران للنمو 
معـ�  إليهمـا  (ويشـار  والتعليـم  الصحـة  قطاعـا  همـا 
البشـرية)، ومـع ا�خـذ فـي الحسـبان  التنميـة  بقطـاع 
الحاجـات وا�ولويات المحددة للدول ا�عضاء كل على 
حـده، فـإن مجمـع إدارات العمليـات الُقطريـة ينصـب 
ا�ساسـي  التعليـم  علـى  واسـع  بشـكل  اهتمامـه 
والرعايـة الصحيـة فـي الـدول منخفضة الدخـل، وعلى 

البحوث والتقانة في الدول متوسطة وعالية الدخل.

أمــا خدمــات توفير الميــاه، وا�صحــاح البيئــي، والنقل، 
البنيــة  قطــاع  فــي  فتنــدرج  الكهربائــي،  وا�مــداد 
ا�ساســية، ومعروف للجميع أن البنية ا�ساسية تؤدي 
دور� متعــدد ا�غــراض فــي أي اقتصاد، إذ إنهــا ُتحدث 
تأثيــر� مباشــر� علــى رفــاه الســكان ومن ثم ُتســهم 
إســهام� إيجابي� في عملية مكافحــة الفقر وتخفيف 

حدته.
علـى  عـالوة  العاديـة  الرأسـمالية  المـوارد  وُتسـتخدم 
المـوارد التـي ُتعبـأ مـن السـوق لتمويـل مشـاريع البنيـة 

ا�ساسية.
وبإضافـة المـوارد التـي ُتعبـأ مـن السـوق، فـإن تمويـل 
القطـاع الخـاص بمـا فـي ذلـك تمويـل مشـاريع ا�جارة 
مغـزى  اكتسـى  الكبيـرة  ا�ساسـية  البنيـة  ومشـاريع 
وداللة كبيرين في حجم العمل اليومي الذي يضطلع 

به مجمع إدارات العمليات الُقطرية.
الصغيـــرة  المشـــاريع  فـــإن  ذلـــك،  إلـــى  وبا�ضافـــة 
والمتوســـطة، التـــي تمثل مجـــال النشـــاط التقليدي 
للقطاع الخاص، ســـتظل تحظى بدعـــم من مجمع 
إدارة العمليات الُقطرية (من خـــالل خطوط التمويل) 
نظر� ل×يرادات العالية التي تحققها وإمكانية إتاحتها 
لفرص العمل، والسيما في المدن والمناطق الحضرية.

صيغ تمويل مشاريع التنمية
عديـدة  صيـغ  للتنميـة  ا�سـالمي  البنـك  اسـتخدم 
موافقة �حكام الشـريعة ا�سـالمية لتمويل مشاريع 
التنميـة فـي الـدول ا�عضـاء، ويقـوم البنـك مـن خـالل 
هـذه الصيـغ بتمويـل مجموعـة متنوعة من المشـاريع 
فـي القطاعـات الزراعيـة والصناعية وقطـاع الصناعات 
البنـك  يمـول  كمـا  ا�ساسـية،  البنيـة  وقطـاع  الزراعيـة 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع التي تمول 

تمويـال متناهـي الصغـر ..الـخ، وتصنـف هـذه الصيغ إلى 
فئتين رئيسـيتين همـا: صيغة التمويل الميسـر، وصيغة 

التمويل العادي.
أمـا صيغـة التمويـل الميسـر، فهـي التمويـل بالقـروض 
والمساعدة الفنية، بينما صيغة التمويل العادي تشمل 
واالسـتصناع،  �جـل،  والبيـع  ا�جـارة،  وصيغـة  التمويـل 
وخطـوط التمويـل. وهنـاك صيـغ تمويـل أخـرى تشـمل 
ا�ربـاح،  فـي  والمشـاركة  المـال  رأس  فـي  المسـاهمة 
مـن  ا�عضـاء  الـدول  كافـة  تسـتفيد  عامـة  وبصفـة 

تمويالت البنك.
صيغ التمويل الميسر:

التمويل بالقروض:  •
إن مصطلـح "التمويل بالقروض" الذي يسـتخدمه البنك 
لـدى  مختلفـة  ودالالت  معـان  لـه  للتنميـة  ا�سـالمي 
المؤسسـات الدولية للتمويل التنموي ا�خرى، والهدف 
من هذه الصيغة هو الهدف نفسـه لتلك المؤسسـات، 
فالتمويـل بالقـروض ُيقـدم تمويًال �جل طويـل لتنفيذ 
مشـاريع التنميـة، والسـيما فـي قطـاع الزراعـة (تنميـة 
ا�راضي، والري، وشـبكات الطـرق والتنمية في الحيازات 
الريف...الـخ)  الميـاه فـي  إمـدادات  الصغيـرة ومشـاريع 
والمرافـق  البـري  (النقـل  ا�ساسـية  البنيـة  وقطـاع 

االجتماعية كالمدارس والمستشفيات ونحو ذلك).

المساعدة الفنية:  •
تعني صيغة التمويل بالمساعدة الفنية تقديم الخبرة 
السياسـات  إحـدى  لوضـع  أو  المشـاريع  �حـد  الفنيـة 
المسـاعدة فـي إعـداد ذلـك المشـروع وتنفيـذه أو فـي 
إعداد تلك السياسـات وتنفيذها، كما ُتقدم المساعدة 
الفنية لتعين على تنمية المؤسسـات والموارد البشرية، 

وهناك نوعان رئيسيان من أنشطة المساعدة الفنية:

المسـاعدات الفنية التي تتعلق مباشرة بأحد المشاريع 
وا�شـراف  التفصيلـي  والتصميـم  الجـدوى  (كدراسـة 
الـخ)،  التجريبيـة..  والمشـاريع  المشـروع  تنفيـذ  علـى 
وأنشـطة المسـاعدات الفنيـة ذات الطابـع االستشـاري 
(تحديد السياسـات وإعـداد الخطط القطاعيـة، وتعزيز 

القدرات المؤسسية، وإجراء البحوث.. الخ).

صيغ التمويل العادي:
ا�جارة:  •

ا�جـارة هـي إحـدى صيـغ التمويـل متوسـطة وطويلـة 
ا�جـل، وتكـون موافقـة �حكام الشـريعة ا�سـالمية، 
أمـا مـن الناحيـة القانونيـة فُتعرف هـذه الصيغـة بأنها 
تعنـي  فإنهـا  النظريـة  الناحيـة  ومـن  (منفعـة)،  بيـع 
ترتيبـات ا�جارة لفترة متوسـطة وطويلة ا�جل لتمويل 
البنـك  يقدمهـا  ثابتـة  �صـول  أو  الرأسـمالية  معـدات 
ا�سـالمي للتنميـة (المؤجـر) لفتـرة معينـة مـن الزمـن 

نظير سداد أقساط إجارة دورية أي نصف سنوية مثًال.

لبيع §جل:  •
البيـع �جـل هـو تمويـل متوسـط المـدة اسـتحدثه البنـك 
ويماثـل البيـع �جـل/ الشـراء عـن طريـق االسـتئجار، حيـث 
يقـوم البنـك بشـراء ا�صـول نيابـة عـن المسـتفيد وينقـل 
ملكيتهـا فـور� لدى تسـليمها إلى المسـتفيد لكي يسـدد 
مبلغ التمويل المتضمن في ا�قساط إضافة لهامش ربح.

االستصناع:  •
االستصناع هو عقد يتعهد بموجبه أحد ا�طراف بإنتاج 
االتفـاق بشـأنها  تـم  شـيء معيـن وفقـ�  لمواصفـات 
وبسـعر وتاريخ تسـليم محددين. ويشـمل هذا التعهد 
كل خطـوات ا�نتـاج مـن تصنيـع أو إنشـاء أو تجميـع أو 

تغليف.

خطوط التمويل:  •
الوطنيـة  التمويـل للمؤسسـات  البنـك خطـوط  يقـدم 
الـدول  فـي  ا�سـالمية  وللبنـوك  التنمـوي  للتمويـل 
المشـاريع  وتطويـر  نمـو  لتعزيـز  وبخاصـة  ا�عضـاء، 
الصناعيـة  القطاعـات  فـي  والمتوسـطة  الصغيـرة 
والزراعيـة والصناعـات التحويليـة وفـي مشـاريع البنيـة 
الفنـادق  مشـاريع  ذلـك  مـن  ويسـتثنى  ا�ساسـية، 
ال  التـي  المشـاريع  مـن  وغيرهـا  وا�سـكان،  والسـياحة 

تكون موافقة �حكام الشريعة ا�سالمية.
صيغ تمويل أخرى:

المساهمة في رأس المال:  •
الشـركات  أمـوال  رؤوس  فـي  البنـك  يسـاهم 
والمؤسسـات  (بما فيها المؤسسـات ا�سالمية المالية 
والموافقـة  للربـح  المحققـة  ا�عضـاء)  الـدول  فـي 
�حكام الشريعة ا�سالمية، والتي يتوقع أن يكون لها 

أثر تنموي محتمل على اقتصاد الدول ا�عضاء.

المشاركة في ا§رباح:  •
المشاركة في ا�رباح شــكل من أشكال الشراكة الذي 
يعني تجميع ا�موال بواسطة البنك ا�سالمي للتنمية 
وطرف آخر لتمويل مشروع محدد، ويحصل كل شريك 
علــى نســبة مئويــة من صافــي ا�ربــاح التــي يحققها 
الخســائر  (أو  المتحققــة  ا�ربــاح  أن  كمــا  المشــروع، 
المتكبدة) يتحملها كل شــريك بالتناســب مع حصته 
في رأســمال المشــروع، وتكون هذه الصيغة مناســبة 
للمشــاريع التي يتوقــع أن تحقق معــدالت عائد مالي 

عالية.
دورة المشاريع التي يمولها البنك ا�سالمي للتنمية

يمر كل مشـروع، يموله البنك ا�سـالمي للتنمية، بدورة 
كافـة  علـى  ذلـك  وينطبـق  التباينـات  بعـض  تكتنفهـا 

المشـاريع. أما دورة مشـاريع البنك، التي تشـابه إلى حد 
كبير دورات المشـاريع المتبعة في مؤسسـات التمويل 
التنمـوي ا�خـرى، فتشـمل دورة المشـروع النموذجـي 
ابتـداء مـن مرحلة تحديـد الحاجات وا�ولويـات، وانتهاء 
بإكمـال العمـل النهائي في المشـروع وتقييـم نتائجه 
دورة  وتتشـكل  المراحـل.  هـذه  كل  فـي  دور  وللبنـك 

المشروع من المراحل ا�تية:
1 - مرحلة التعرف على المشروع

2 - مرحلة ا�عداد
3 - مرحلة التقييم ا�ولي

4 - مرحلة التفاوض والموافقة
5 - مرحلة التنفيذ وا�شراف

6 - مرحلة تقييم نتائج المشروع بعد اكتماله
ويـؤدي البنـك دوره فـي إطـار دورة المشـروع إلـى حـد 
كبيـر عـن طريق مجمـع إدارات العمليـات الُقطرية، مع 
إشـراك ا�دارة القانونية، وا�دارة المالية، وإدارة تخطيط 
ودعـم العمليـات، ومكتـب تقييـم العمليـات، وأحيانـ� 
والممثليـن  للبنـك،  ا�قليميـة  المكاتـب  مـع  بالتعـاون 

الميدانيين.
برامج المنح الدراسية

توجـد ثالثـة برامـج منـح معتمـدة مـن البنك ا�سـالمي 
للتنميـة وهـي تمثل جزءا مـن الجهد الـذي يبذله البنك 
ا�عضـاء  الـدول  فـي  البشـرية  المـوارد  تنميـة  فـي 

والمجتمعات ا�سالمية في الدول غير ا�عضاء.
الدراســـية لصالـــح المجتمعـــات  المنـــح  برنامـــج   - 1

ا�سالمية في الدول غير ا�عضاء في البنك.
ُبدء في تنفيذ البرنامج سـنة 1404هـ /1983م ويهدف 
لمسـاعدة الطلبة والطالبات المسـلمين في الدول غير 
ا�عضـاء للقيام بدراسـات جامعية فـي مجاالت الطب 

والهندسـة وعدة مجاالت أخرى متصلة بهما للدراسـة 
فـي بلدانهـم أو فـي الدول ا�عضـاء في البنـك . وينفذ 
بقبـول  تقـوم  محليـة  هيئـات  مـع  بالتعـاون  البرنامـج 
الطلبـات ومعالجتهـا وإرسـالها إلـى البنـك بعـد التأكد 
من اسـتيفائها لشروط البرنامج (الحصول على شهادة 
الثانويـة العامـة بتقديـرات ممتـازة في المـواد العلمية 
الرسـوم  البرنامـج تكاليـف  الـخ). ويغطـي   .. واللغويـة 
الكتـب  عـن  وبـدل  الشـهرية  والمخصصـات  الدراسـية 
المنحـة  وتعتبـر  السـفر.  وتذاكـر  والعـالج  والمالبـس 
المقدمة قرض� حسـن� للطالب يسدده بشروط ميسرة 

بعد االنتهاء من الدراسة والحصول على وظيفة.
2 - برنامج المنح الدراسية للمتفوقين في العلوم والتقانة العالية 
اعُتمد البرنامج في رمضـان 1411هـ/ مارس-ابريل1991م 
البرنامـج  يسـتهدف  1991م  مايـو  فـي  التنفيـذ  وبـدأ 
نوعيـن مـن الدراسـة: دراسـة مدتهـا ثـالث سـنوات لنيل 
درجـة الدكتـوراه ودراسـة / بحـوث مدتهـا سـنة واحدة 
فـي (16) تخصصـا فـي المجـاالت التطبيقيـة والتقانـة 
العلميـة التـي تتطلبهـا التنمية في الـدول ا�عضاء في 
ا�عاشـة  بـدل  تكاليـف  البرنامـج  ويغطـي  البنـك. 
والمالبس والكتب والرسـوم الدراسـية وإعداد وطباعة 
البحـث العلمـي والتأميـن الصحـي وتذاكر السـفر .. الخ. 
ويتنافـس المتقدمـون الذين تتـراوح أعمارهم بين 25 و 

2) تقديـم المشـورة للحكومات والمنظمـات الخاصة، 
القطـاع  وتحديـث  وتطويـر  إنشـاء  تشـجيع  أجـل  مـن 
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المؤسسة الدولية ا�سالمية لتمويل التجارة  •
هي كيان مسـتقل مخصص لتمويل التجارة في كنف 
مجموعـة البنـك. وقـد أنشـئت عـام 1426هــ (2005م)، 
برأسـمال  (2008م)،  1429هــ  عـام  أنشـطتها  وبـدأت 
مصـرح بـه قـدره 3 مليـارات دوالر أمريكي. وهـي تدعم 
تطوير ا�سـواق وتعزيز القدرات التجارية لدول "منظمة 
با�هـداف  النهـوض  أجـل  مـن  ا�سـالمي"  التعـاون 
ا�نمائية ا�سـتراتيجية التـي وضعتها "مجموعة البنك". 
عالميـة  معاييـر  وفـق  أنشـطتها  المؤسسـة  وتمـارس 
الطـراز، ورسـالتها واضحة من مهمتهـا التي تتمثل في 
"منظمـة  دول  بيـن  التجـارة  لتنميـة  حافـز�  تكـون  أن 
العاَلـم.  دول  باقـي  وبيـن  وبينهـا  ا�سـالمي"  التعـاون 
وتتطلـع المؤسسـة إلى أن تكـون كيان� مكرسـ� لتزويد 
دول "منظمـة التعـاون ا�سـالمي" بحلـول تمكنهـا من 
اتخذتـه  الـذي  بوعدهـا  الوفـاء  وإلـى  احتياجاتهـا،  سـد 
الظـروف  وتحسـين  التجـارة  "تطويـر  وهـو:  شـعار�، 
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المحافظيـن  مجلـس  فـي  ممثلـة  عضـو  دولـة  كل 
بمحافـظ ومحافـظ منـاوب، ولـكل عضـو خمسـمائة 
كل  عـن  واحـد  صـوت  إلـى  با�ضافـة  أساسـي،  صـوت 
سـهم من ا�سـهم التي اكتتب فيهـا. وتُتخذ القرارات 
فـي مجلـس المحافظيـن عمومـ� علـى أسـاس أغلبية 
أصـوات المحافظين الحاضرين فـي االجتماع. ويجتمع 
السـنة لمراجعـة أنشـطة  المجلـس مـرة واحـدة فـي 
السياسـات  ووضـع  المنصرمـة  السـنة  خـالل  البنـك 

40 عاما على (15)-(20) منحة سـنوية، ويجب أن يكون المتقدم للمنحة حاصال على درجة الماجسـتير 
بتقدير "جيد جد ا " وله ما بين (3) و (5) سنوات خبرة علمية وله بعض المنشورات العلمية.

3 -  برنامج المنح الدراسية لنيل شهادة الماجستير في العلوم والتقانة للدول ا�عضاء ا�قل نمو ا في البنك، 
بدأ البرنامج أعماله في محرم 1419هـ / مايو 1998م ويهدف إلى مساعدة (20) دولة عضو� ا�قل نمو� 
في البنك. وخصصت (190) منحة لمدة (5) سـنوات لنيل شـهادة الماجستير (لمدة عامين) في العلوم 
درجـة  علـى  والحاصليـن  سـنة   30 عـن  عمرهـم  يزيـد  ال  الذيـن  والطالبـات  الطـالب  لصالـح  والتقانـة 
البكالوريـوس (أو مـا يعادلهـا) بتقديـر أعلى مـن جيد في سـيرهم ا�كاديمي والدراسـي.. الخ. ويغطي 
البرنامج المصاريف الدراسية ومخصص لمصاريف ا�عاشة والكتب والمالبس والتأمين الصحي وتذاكر 

السفر ذهاب� وإياب�.
برنامج التعاون الفني بين الدول ا§عضاء

يَعد برنامج التعاون الفني من أهم برامج البنك الموجهة لتنمية الموارد البشرية في الدول ا�عضاء من خالل:
1 - تبادل الخبرات.

2 - تنظيم الزيارات التعريفية لكبار المسؤولين وترتيب الفرص الدراسية لزيادة خبراتهم.
3 - تنظيم حلقات العمل والحلقات الدراسية في الموضوعات الفنية والموضوعات المتصلة بالتنمية.

4 - تحسين مهارات الفنيين والمسؤولين في المستويات المتوسطة من خالل الفرص التدريبية أثناء
العمل، بغرض تحسين ا�داء ونقل المهارات واالرتقاء بقدرات هؤالء الفنيين والمسؤولين.

وبصـورة عامـة، فإن برنامـج التعاون الفني هو برنامج تعاوني يشـمل ثالثة أطراف، ويهـدف للتوفيق بين 
احتياجـات الـدول ا�عضـاء والقدرات المتوافرة في دول أعضاء أخرى من خـالل تبادل المهارات والخبرات 
والمعرفـة التقنيـة، عـن طريـق التعـاون الثالثي الـذي يضطلع البنـك فيه بـدور الممول والمنسـق لتوفير 

القدرات التي تحتاجها الدولة المستفيدة والقدرات المتاحة في الدولة المانحة.
المصدر:
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البنك ا�سالمي 
للتنمية



رؤيته:
يتطلـع "البنك ا�سـالمي للتنمية" إلـى أن يكون، بحلول 
الطـراز،  عالمـي  إنمائيـ�  بنـك�  (2020م)،  1440هــ  عـام 
إسالمي المبادئ؛ وأن يكون قد ساهم كثير� في تغيير 
وجـه التنمية البشـرية الشـاملة فـي العاَلم ا�سـالمي 

وساعد هذا العالم على استعادة كرامته.

أعضاؤه:
يضـم البنك حاليـ� (56) دولة عضو� موزعـة بين العديد 
مـن مناطـق العاَلم. والشـرط ا�ساسـي لالنضمام إليه 
فـي  عضـو�  لذلـك  المرشـحة  الدولـة  تكـوَن  أن  هـو 
"منظمة التعاون ا�سـالمي"، وتسـدد القسط ا�ول من 
الحـد ا�دنـى مـن اكتتابهـا فـي أسـهم رأسـمال البنك، 
وتقبـل مـا قـد يقـرره مجلـس المحافظيـن من شـروط 

وأحكام.

رأسماله:
مليـار دينـار إسـالمي،   30 يبلـغ رأس المـال المصـرح بـه 
ورأس المال المصَدر 18مليار دينار إسـالمي، اكُتِتب منه 
بمبلغ 17.8 مليار دينار إسـالمي وُدِفع منه حتى نهاية 

سنة 1432هـ 4.4 مليار دينار إسالمي.

مقره ومكاتبه ا�قليمية: 
يقع مقر البنك في جدة بالمملكة العربية السعودية. 
ولـ"البنـــك" أربعة مكاتب إقليمية: فـــي الرباط (عاصمة 
ماليزيا)  (عاصمـــة  وكوااللمبور  المغربيـــة)  المملكـــة 
وألمآتـــي (إحدى مـــدن قازاخســـتان) وداكار (عاصمة 

السنغال).

سنته المالية:
سنة البنك المالية هي السنة الهجرية (القمرية).

وحدته الحسابية:
الوحـدة الحسـابية للبنـك هـي الدينـار ا�سـالمي، وهـو 
يعادل وحدة من وحدات حقوق السـحب الخاصة لدى 

"صندوق النقد الدولي".
تركيبته اللغوية:

اللغتـان  أمـا  البنـك.  الرسـمية فـي  اللغـة  العربيـة هـي 
ا�نجليزية والفرنسية، فهما لغتان للعمل.

مجموعة البنك ا�سالمي للتنمية
تتألــف مــن خمســة كيانــات هــي: "البنــك ا�ســالمي 
والتدريــب"  للبحــوث  ا�ســالمي  و"المعهــد  للتنميــة" 
وائتمــان  االســتثمار  لتأميــن  ا�ســالمية  و"المؤسســة 
الصــادرات" و"المؤسســة ا�ســالمية لتنميــة القطــاع 
لتمويــل  ا�ســالمية  الدوليــة  و"المؤسســة  الخــاص" 

التجارة".
لمحة عامة عن كيانات مجموعة البنك 
المعهد ا�سالمي للبحوث والتدريب  •

البنـك  وجهـاز  البنـك،  مجموعـة  كيانـات  أحـد  هـو 
ا�سـالمي للتنميـة فـي مجـال البحث والتدريب. أنشـئ 
عـام 1401هــ (1981م) ولمـا كان المعهـد كيانـ� مـن 
كيانـات مجموعـة البنـك، فإنه يـؤدي دور ا أساسـي� في 
البنـك إلـى منظمـة عالميـة الطـراز  تحويـل مجموعـة 
تطويـر  قيـادة  مسـؤولية  ويتولـى  االرتـكاز.  معرفيـة 
ومـؤازرة "صناعـة الخدمات المالية ا�سـالمية" نشـيطة 
وشـاملة تدعـم التنميـة االجتماعيـة واالقتصاديـة في 
الـدول ا�عضاء. ويضـع هذا الهدف نصـب عينيه، فيعزز 
بالتدريـج أنشـطَته المؤسسـية ا�ساسـية فـي خدمات 
والفتـاوى  ا�سـتراتيجي  والحـوار  بالبحـث  المعرفـة 
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• المؤسسة ا�سالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات 
هي كيان مسـتقل ضمن مجموعة البنك، أنشـأه البنك 
"منظمـة  فـي  ا�عضـاء  والـدول  للتنميـة  ا�سـالمي 
التعـاون ا�سـالمي" سـنة 1994م. وتتمثـل مهمة هذه 
نطـاق  توسـيع  علـى  المسـاعدة  فـي  المؤسسـة 
المعامـالت التجاريـة للـدول ا�عضـاء، مـن أجـل تيسـير 
تدفـق االسـتثمارات ا�جنبية المباشـرة إلى هـذه الدول، 
ائتمـان  لـوكاالت  التأميـن  إعـادة  تسـهيالت  وتقديـم 
هـذه  تحقـق  وهـي  ا�عضـاء.  الـدول  فـي  الصـادرات 
وشـرعية  مناسـبة  أدوات  توفيـر  طريـق  عـن  ا�هـداف 
لتأميـن االئتمـان وإعـادة تأمينـه والتأميـن مـن المخاطر 
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المؤسسة ا�سالمية لتنمية القطاع الخاص  •
هـي كيان مسـتقل ضمن مجموعة البنك، أنشـئ عام  
عام 1420هـ (1999م)، وبدأ يزاول أنشـطته منذ 6 ربيع 
اËخر 1412هـ (2000م). وتتمثل رسالة هذه المؤسسة 
فـي اسـتكمال الدور الـذي يضطلع به البنـك عن طريق 
تنميـة وتشـجيع القطاع الخـاص، وسـيلِة تحقيق النمو 
االقتصـادي واالزدهـار فـي الـدول ا�عضاء. أمـا هدفاها 

الرئيسان، فهما:
1) دعـم التنميـة االقتصاديـة فـي دولهـا ا�عضـاء عـن 
طريـق إمدادهـا بالتمويـل الـذي يمكنهـا مـن النهـوض 

بتنمية القطاع الخاص وفق ا لمبادئ الشريعة.

للمسـتقبل. ويعيـن المجلـس، فـي اجتماعـه السـنوي، 
رئيس� له يستمر في منصبه حتى انتخاب رئيس آخر في 
االجتمـاع الـذي يليـه. ومجلـس المحافظيـن هـو أعلـى 
هيئـة لوضع السياسـات، ويجوز له تفويـض الصالحيات 
البنـك  أعمـال  �دارة  التنفيذييـن  المديريـن  لمجلـس 
المحافظيـن هـو الجهـة  إال أن مجلـس  بشـكل عـام. 
الوحيـدة التـي يحـق لها النظر فـي المسـائل المرتبطة 
بالعضوية، وزيادة أو تخفيض رأسـمال البنك المصرح به، 
والموافقـة على عقـد اتفاقيات تعاون مـع المنظمات 
الدوليـة وا�قليميـة، وانتخـاب رئيـس البنـك والمديريـن 

التنفيذيين وتحديد مكافآتهم.

مجلس المديرين التنفيذيين
مجلـس المديرين التنفيذيين هو الجهاز المسـؤول عن 
هـذا  تحقيـق  أجـل  ومـن  وسياسـاته.  البنـك  عمليـات 
السـلطات  إلـى  با�ضافـة  المجلـس  يمـارس  الغـرض، 
المخولـة لـه بموجب اتفاقية التأسـيس كل السـلطات 

المفوضة له من مجلس المحافظين.

مساهمة دولة الكويت
انضمت دولة الكويت الى البنك ا�سـالمي للتنمية في 
1974م . تعتبر دولة الكويت عضو مسـاهم في البنك 
دائمـة  الـدول  بيـن  وموقعهـا  للتنميـة،  ا�سـالمي 
العضويـة في مجلس المديرين التنفيذيين للبنك. كما 
أن دولـة الكويت عضو مسـاهم فـي أعضاء مجموعة 

البنك ا�سالمي للتنمية اËخرين وهم:

- المؤسسة الدولية ا�سالمية لتمويل التجارة
- المؤسسة ا�سالمية لتنمية القطاع الخاص

- المؤسسة ا�سالمية لتأمين ا�ستثمار وإئتمان الصادرات
- صندوق التضامن ا�سالمي للتنمية

استراتيجية تمويل المشاريع
ا�يمـن  الـذراع  الُقطريـة  العمليـات  إدارة  مجمـع  ُيعـد 
للبنـك ا�سـالمي للتنميـة في مجـال تمويل المشـاريع 
ويتـم ذلـك فـي واقـع ا�مـر ضمن ا�طـار االسـتراتيجي 

لمجموعة البنك ا�سالمي للتنمية.
الهـدف  ُتعـد  التـي  الفقـر  مكافحـة  تقتضـي  كمـا 
الرئيسـي لمجموعة البنك ا�سالمي للتنمية، إتباع نهج 
متعدد ا�وجه. وكقاعدة عامة، يمثل النمو المسـتدام 
شـرط� مسـبق� للحد من وطأة الفقر بافتراض أن يكون 
النمـو متسـق� مـع توخـي روح العدالـة وا�نصـاف فـي 
إعـادة توزيـع الثـروة، وأن تتعمـد الحكومات اسـتهداف 

القطاعات الفقيرة في المجتمع.
ونظـر� �ن الفقر في غالبيـة الدول ا�عضاء ُيعد ظاهرة 
من الظواهر التي تسـود في الريف، فإن االسـتثمار في 
القطـاع الزراعـي، الـذي يعتمـد ُجل سـكان هـذه الدول 
عليه لكسـب قوتهـم ورزقهم، هو هـدف بديهي �ي 

برنامج يوضع للحد من وطأة الفقر.
وبا�ضافـة إلـى الزراعـة، فإن ثمـة قطاعان آخـران للنمو 
معـ�  إليهمـا  (ويشـار  والتعليـم  الصحـة  قطاعـا  همـا 
البشـرية)، ومـع ا�خـذ فـي الحسـبان  التنميـة  بقطـاع 
الحاجـات وا�ولويات المحددة للدول ا�عضاء كل على 
حـده، فـإن مجمـع إدارات العمليـات الُقطريـة ينصـب 
ا�ساسـي  التعليـم  علـى  واسـع  بشـكل  اهتمامـه 
والرعايـة الصحيـة فـي الـدول منخفضة الدخـل، وعلى 

البحوث والتقانة في الدول متوسطة وعالية الدخل.

أمــا خدمــات توفير الميــاه، وا�صحــاح البيئــي، والنقل، 
البنيــة  قطــاع  فــي  فتنــدرج  الكهربائــي،  وا�مــداد 
ا�ساســية، ومعروف للجميع أن البنية ا�ساسية تؤدي 
دور� متعــدد ا�غــراض فــي أي اقتصاد، إذ إنهــا ُتحدث 
تأثيــر� مباشــر� علــى رفــاه الســكان ومن ثم ُتســهم 
إســهام� إيجابي� في عملية مكافحــة الفقر وتخفيف 

حدته.
علـى  عـالوة  العاديـة  الرأسـمالية  المـوارد  وُتسـتخدم 
المـوارد التـي ُتعبـأ مـن السـوق لتمويـل مشـاريع البنيـة 

ا�ساسية.
وبإضافـة المـوارد التـي ُتعبـأ مـن السـوق، فـإن تمويـل 
القطـاع الخـاص بمـا فـي ذلـك تمويـل مشـاريع ا�جارة 
مغـزى  اكتسـى  الكبيـرة  ا�ساسـية  البنيـة  ومشـاريع 
وداللة كبيرين في حجم العمل اليومي الذي يضطلع 

به مجمع إدارات العمليات الُقطرية.
الصغيـــرة  المشـــاريع  فـــإن  ذلـــك،  إلـــى  وبا�ضافـــة 
والمتوســـطة، التـــي تمثل مجـــال النشـــاط التقليدي 
للقطاع الخاص، ســـتظل تحظى بدعـــم من مجمع 
إدارة العمليات الُقطرية (من خـــالل خطوط التمويل) 
نظر� ل×يرادات العالية التي تحققها وإمكانية إتاحتها 
لفرص العمل، والسيما في المدن والمناطق الحضرية.

صيغ تمويل مشاريع التنمية
عديـدة  صيـغ  للتنميـة  ا�سـالمي  البنـك  اسـتخدم 
موافقة �حكام الشـريعة ا�سـالمية لتمويل مشاريع 
التنميـة فـي الـدول ا�عضـاء، ويقـوم البنـك مـن خـالل 
هـذه الصيـغ بتمويـل مجموعـة متنوعة من المشـاريع 
فـي القطاعـات الزراعيـة والصناعية وقطـاع الصناعات 
البنـك  يمـول  كمـا  ا�ساسـية،  البنيـة  وقطـاع  الزراعيـة 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع التي تمول 

تمويـال متناهـي الصغـر ..الـخ، وتصنـف هـذه الصيغ إلى 
فئتين رئيسـيتين همـا: صيغة التمويل الميسـر، وصيغة 

التمويل العادي.
أمـا صيغـة التمويـل الميسـر، فهـي التمويـل بالقـروض 
والمساعدة الفنية، بينما صيغة التمويل العادي تشمل 
واالسـتصناع،  �جـل،  والبيـع  ا�جـارة،  وصيغـة  التمويـل 
وخطـوط التمويـل. وهنـاك صيـغ تمويـل أخـرى تشـمل 
ا�ربـاح،  فـي  والمشـاركة  المـال  رأس  فـي  المسـاهمة 
مـن  ا�عضـاء  الـدول  كافـة  تسـتفيد  عامـة  وبصفـة 

تمويالت البنك.
صيغ التمويل الميسر:

التمويل بالقروض:  •
إن مصطلـح "التمويل بالقروض" الذي يسـتخدمه البنك 
لـدى  مختلفـة  ودالالت  معـان  لـه  للتنميـة  ا�سـالمي 
المؤسسـات الدولية للتمويل التنموي ا�خرى، والهدف 
من هذه الصيغة هو الهدف نفسـه لتلك المؤسسـات، 
فالتمويـل بالقـروض ُيقـدم تمويًال �جل طويـل لتنفيذ 
مشـاريع التنميـة، والسـيما فـي قطـاع الزراعـة (تنميـة 
ا�راضي، والري، وشـبكات الطـرق والتنمية في الحيازات 
الريف...الـخ)  الميـاه فـي  إمـدادات  الصغيـرة ومشـاريع 
والمرافـق  البـري  (النقـل  ا�ساسـية  البنيـة  وقطـاع 

االجتماعية كالمدارس والمستشفيات ونحو ذلك).

المساعدة الفنية:  •
تعني صيغة التمويل بالمساعدة الفنية تقديم الخبرة 
السياسـات  إحـدى  لوضـع  أو  المشـاريع  �حـد  الفنيـة 
المسـاعدة فـي إعـداد ذلـك المشـروع وتنفيـذه أو فـي 
إعداد تلك السياسـات وتنفيذها، كما ُتقدم المساعدة 
الفنية لتعين على تنمية المؤسسـات والموارد البشرية، 

وهناك نوعان رئيسيان من أنشطة المساعدة الفنية:

المسـاعدات الفنية التي تتعلق مباشرة بأحد المشاريع 
وا�شـراف  التفصيلـي  والتصميـم  الجـدوى  (كدراسـة 
الـخ)،  التجريبيـة..  والمشـاريع  المشـروع  تنفيـذ  علـى 
وأنشـطة المسـاعدات الفنيـة ذات الطابـع االستشـاري 
(تحديد السياسـات وإعـداد الخطط القطاعيـة، وتعزيز 

القدرات المؤسسية، وإجراء البحوث.. الخ).

صيغ التمويل العادي:
ا�جارة:  •

ا�جـارة هـي إحـدى صيـغ التمويـل متوسـطة وطويلـة 
ا�جـل، وتكـون موافقـة �حكام الشـريعة ا�سـالمية، 
أمـا مـن الناحيـة القانونيـة فُتعرف هـذه الصيغـة بأنها 
تعنـي  فإنهـا  النظريـة  الناحيـة  ومـن  (منفعـة)،  بيـع 
ترتيبـات ا�جارة لفترة متوسـطة وطويلة ا�جل لتمويل 
البنـك  يقدمهـا  ثابتـة  �صـول  أو  الرأسـمالية  معـدات 
ا�سـالمي للتنميـة (المؤجـر) لفتـرة معينـة مـن الزمـن 

نظير سداد أقساط إجارة دورية أي نصف سنوية مثًال.

لبيع §جل:  •
البيـع �جـل هـو تمويـل متوسـط المـدة اسـتحدثه البنـك 
ويماثـل البيـع �جـل/ الشـراء عـن طريـق االسـتئجار، حيـث 
يقـوم البنـك بشـراء ا�صـول نيابـة عـن المسـتفيد وينقـل 
ملكيتهـا فـور� لدى تسـليمها إلى المسـتفيد لكي يسـدد 
مبلغ التمويل المتضمن في ا�قساط إضافة لهامش ربح.

االستصناع:  •
االستصناع هو عقد يتعهد بموجبه أحد ا�طراف بإنتاج 
االتفـاق بشـأنها  تـم  شـيء معيـن وفقـ�  لمواصفـات 
وبسـعر وتاريخ تسـليم محددين. ويشـمل هذا التعهد 
كل خطـوات ا�نتـاج مـن تصنيـع أو إنشـاء أو تجميـع أو 

تغليف.

خطوط التمويل:  •
الوطنيـة  التمويـل للمؤسسـات  البنـك خطـوط  يقـدم 
الـدول  فـي  ا�سـالمية  وللبنـوك  التنمـوي  للتمويـل 
المشـاريع  وتطويـر  نمـو  لتعزيـز  وبخاصـة  ا�عضـاء، 
الصناعيـة  القطاعـات  فـي  والمتوسـطة  الصغيـرة 
والزراعيـة والصناعـات التحويليـة وفـي مشـاريع البنيـة 
الفنـادق  مشـاريع  ذلـك  مـن  ويسـتثنى  ا�ساسـية، 
ال  التـي  المشـاريع  مـن  وغيرهـا  وا�سـكان،  والسـياحة 

تكون موافقة �حكام الشريعة ا�سالمية.
صيغ تمويل أخرى:

المساهمة في رأس المال:  •
الشـركات  أمـوال  رؤوس  فـي  البنـك  يسـاهم 
والمؤسسـات  (بما فيها المؤسسـات ا�سالمية المالية 
والموافقـة  للربـح  المحققـة  ا�عضـاء)  الـدول  فـي 
�حكام الشريعة ا�سالمية، والتي يتوقع أن يكون لها 

أثر تنموي محتمل على اقتصاد الدول ا�عضاء.

المشاركة في ا§رباح:  •
المشاركة في ا�رباح شــكل من أشكال الشراكة الذي 
يعني تجميع ا�موال بواسطة البنك ا�سالمي للتنمية 
وطرف آخر لتمويل مشروع محدد، ويحصل كل شريك 
علــى نســبة مئويــة من صافــي ا�ربــاح التــي يحققها 
الخســائر  (أو  المتحققــة  ا�ربــاح  أن  كمــا  المشــروع، 
المتكبدة) يتحملها كل شــريك بالتناســب مع حصته 
في رأســمال المشــروع، وتكون هذه الصيغة مناســبة 
للمشــاريع التي يتوقــع أن تحقق معــدالت عائد مالي 

عالية.
دورة المشاريع التي يمولها البنك ا�سالمي للتنمية

يمر كل مشـروع، يموله البنك ا�سـالمي للتنمية، بدورة 
كافـة  علـى  ذلـك  وينطبـق  التباينـات  بعـض  تكتنفهـا 

المشـاريع. أما دورة مشـاريع البنك، التي تشـابه إلى حد 
كبير دورات المشـاريع المتبعة في مؤسسـات التمويل 
التنمـوي ا�خـرى، فتشـمل دورة المشـروع النموذجـي 
ابتـداء مـن مرحلة تحديـد الحاجات وا�ولويـات، وانتهاء 
بإكمـال العمـل النهائي في المشـروع وتقييـم نتائجه 
دورة  وتتشـكل  المراحـل.  هـذه  كل  فـي  دور  وللبنـك 

المشروع من المراحل ا�تية:
1 - مرحلة التعرف على المشروع

2 - مرحلة ا�عداد
3 - مرحلة التقييم ا�ولي

4 - مرحلة التفاوض والموافقة
5 - مرحلة التنفيذ وا�شراف

6 - مرحلة تقييم نتائج المشروع بعد اكتماله
ويـؤدي البنـك دوره فـي إطـار دورة المشـروع إلـى حـد 
كبيـر عـن طريق مجمـع إدارات العمليـات الُقطرية، مع 
إشـراك ا�دارة القانونية، وا�دارة المالية، وإدارة تخطيط 
ودعـم العمليـات، ومكتـب تقييـم العمليـات، وأحيانـ� 
والممثليـن  للبنـك،  ا�قليميـة  المكاتـب  مـع  بالتعـاون 

الميدانيين.
برامج المنح الدراسية

توجـد ثالثـة برامـج منـح معتمـدة مـن البنك ا�سـالمي 
للتنميـة وهـي تمثل جزءا مـن الجهد الـذي يبذله البنك 
ا�عضـاء  الـدول  فـي  البشـرية  المـوارد  تنميـة  فـي 

والمجتمعات ا�سالمية في الدول غير ا�عضاء.
الدراســـية لصالـــح المجتمعـــات  المنـــح  برنامـــج   - 1

ا�سالمية في الدول غير ا�عضاء في البنك.
ُبدء في تنفيذ البرنامج سـنة 1404هـ /1983م ويهدف 
لمسـاعدة الطلبة والطالبات المسـلمين في الدول غير 
ا�عضـاء للقيام بدراسـات جامعية فـي مجاالت الطب 

والهندسـة وعدة مجاالت أخرى متصلة بهما للدراسـة 
فـي بلدانهـم أو فـي الدول ا�عضـاء في البنـك . وينفذ 
بقبـول  تقـوم  محليـة  هيئـات  مـع  بالتعـاون  البرنامـج 
الطلبـات ومعالجتهـا وإرسـالها إلـى البنـك بعـد التأكد 
من اسـتيفائها لشروط البرنامج (الحصول على شهادة 
الثانويـة العامـة بتقديـرات ممتـازة في المـواد العلمية 
الرسـوم  البرنامـج تكاليـف  الـخ). ويغطـي   .. واللغويـة 
الكتـب  عـن  وبـدل  الشـهرية  والمخصصـات  الدراسـية 
المنحـة  وتعتبـر  السـفر.  وتذاكـر  والعـالج  والمالبـس 
المقدمة قرض� حسـن� للطالب يسدده بشروط ميسرة 

بعد االنتهاء من الدراسة والحصول على وظيفة.
2 - برنامج المنح الدراسية للمتفوقين في العلوم والتقانة العالية 
اعُتمد البرنامج في رمضـان 1411هـ/ مارس-ابريل1991م 
البرنامـج  يسـتهدف  1991م  مايـو  فـي  التنفيـذ  وبـدأ 
نوعيـن مـن الدراسـة: دراسـة مدتهـا ثـالث سـنوات لنيل 
درجـة الدكتـوراه ودراسـة / بحـوث مدتهـا سـنة واحدة 
فـي (16) تخصصـا فـي المجـاالت التطبيقيـة والتقانـة 
العلميـة التـي تتطلبهـا التنمية في الـدول ا�عضاء في 
ا�عاشـة  بـدل  تكاليـف  البرنامـج  ويغطـي  البنـك. 
والمالبس والكتب والرسـوم الدراسـية وإعداد وطباعة 
البحـث العلمـي والتأميـن الصحـي وتذاكر السـفر .. الخ. 
ويتنافـس المتقدمـون الذين تتـراوح أعمارهم بين 25 و 

2) تقديـم المشـورة للحكومات والمنظمـات الخاصة، 
القطـاع  وتحديـث  وتطويـر  إنشـاء  تشـجيع  أجـل  مـن 
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المؤسسة الدولية ا�سالمية لتمويل التجارة  •
هي كيان مسـتقل مخصص لتمويل التجارة في كنف 
مجموعـة البنـك. وقـد أنشـئت عـام 1426هــ (2005م)، 
برأسـمال  (2008م)،  1429هــ  عـام  أنشـطتها  وبـدأت 
مصـرح بـه قـدره 3 مليـارات دوالر أمريكي. وهـي تدعم 
تطوير ا�سـواق وتعزيز القدرات التجارية لدول "منظمة 
با�هـداف  النهـوض  أجـل  مـن  ا�سـالمي"  التعـاون 
ا�نمائية ا�سـتراتيجية التـي وضعتها "مجموعة البنك". 
عالميـة  معاييـر  وفـق  أنشـطتها  المؤسسـة  وتمـارس 
الطـراز، ورسـالتها واضحة من مهمتهـا التي تتمثل في 
"منظمـة  دول  بيـن  التجـارة  لتنميـة  حافـز�  تكـون  أن 
العاَلـم.  دول  باقـي  وبيـن  وبينهـا  ا�سـالمي"  التعـاون 
وتتطلـع المؤسسـة إلى أن تكـون كيان� مكرسـ� لتزويد 
دول "منظمـة التعـاون ا�سـالمي" بحلـول تمكنهـا من 
اتخذتـه  الـذي  بوعدهـا  الوفـاء  وإلـى  احتياجاتهـا،  سـد 
الظـروف  وتحسـين  التجـارة  "تطويـر  وهـو:  شـعار�، 
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المحافظيـن  مجلـس  فـي  ممثلـة  عضـو  دولـة  كل 
بمحافـظ ومحافـظ منـاوب، ولـكل عضـو خمسـمائة 
كل  عـن  واحـد  صـوت  إلـى  با�ضافـة  أساسـي،  صـوت 
سـهم من ا�سـهم التي اكتتب فيهـا. وتُتخذ القرارات 
فـي مجلـس المحافظيـن عمومـ� علـى أسـاس أغلبية 
أصـوات المحافظين الحاضرين فـي االجتماع. ويجتمع 
السـنة لمراجعـة أنشـطة  المجلـس مـرة واحـدة فـي 
السياسـات  ووضـع  المنصرمـة  السـنة  خـالل  البنـك 

40 عاما على (15)-(20) منحة سـنوية، ويجب أن يكون المتقدم للمنحة حاصال على درجة الماجسـتير 
بتقدير "جيد جد ا " وله ما بين (3) و (5) سنوات خبرة علمية وله بعض المنشورات العلمية.

3 -  برنامج المنح الدراسية لنيل شهادة الماجستير في العلوم والتقانة للدول ا�عضاء ا�قل نمو ا في البنك، 
بدأ البرنامج أعماله في محرم 1419هـ / مايو 1998م ويهدف إلى مساعدة (20) دولة عضو� ا�قل نمو� 
في البنك. وخصصت (190) منحة لمدة (5) سـنوات لنيل شـهادة الماجستير (لمدة عامين) في العلوم 
درجـة  علـى  والحاصليـن  سـنة   30 عـن  عمرهـم  يزيـد  ال  الذيـن  والطالبـات  الطـالب  لصالـح  والتقانـة 
البكالوريـوس (أو مـا يعادلهـا) بتقديـر أعلى مـن جيد في سـيرهم ا�كاديمي والدراسـي.. الخ. ويغطي 
البرنامج المصاريف الدراسية ومخصص لمصاريف ا�عاشة والكتب والمالبس والتأمين الصحي وتذاكر 

السفر ذهاب� وإياب�.
برنامج التعاون الفني بين الدول ا§عضاء

يَعد برنامج التعاون الفني من أهم برامج البنك الموجهة لتنمية الموارد البشرية في الدول ا�عضاء من خالل:
1 - تبادل الخبرات.

2 - تنظيم الزيارات التعريفية لكبار المسؤولين وترتيب الفرص الدراسية لزيادة خبراتهم.
3 - تنظيم حلقات العمل والحلقات الدراسية في الموضوعات الفنية والموضوعات المتصلة بالتنمية.

4 - تحسين مهارات الفنيين والمسؤولين في المستويات المتوسطة من خالل الفرص التدريبية أثناء
العمل، بغرض تحسين ا�داء ونقل المهارات واالرتقاء بقدرات هؤالء الفنيين والمسؤولين.

وبصـورة عامـة، فإن برنامـج التعاون الفني هو برنامج تعاوني يشـمل ثالثة أطراف، ويهـدف للتوفيق بين 
احتياجـات الـدول ا�عضـاء والقدرات المتوافرة في دول أعضاء أخرى من خـالل تبادل المهارات والخبرات 
والمعرفـة التقنيـة، عـن طريـق التعـاون الثالثي الـذي يضطلع البنـك فيه بـدور الممول والمنسـق لتوفير 

القدرات التي تحتاجها الدولة المستفيدة والقدرات المتاحة في الدولة المانحة.
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