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عالقة المؤسسات التمويلية بالتنمية
ردمواتوفرالمؤسساتهذهأن:بالتنميةالتمويلمؤسساتعالقة◼

ترشيدوأللمشروعاتتمويلمنخاللهامنيتحققوماللتنميةتمويلية
ألساسيةاالبنيةتمويلفيبهتساهمومااالقتصاديةالسياساتفي

.والمؤسسيةالمادية

فنيةاتمساعديصاحبهقدبلنقديشكلفقطيأخذالالتمويلانكما◼
.صالحاإلوسياساتاالقتصاديةللسياسةنصائحأوتدريببرامجأو

ساتمؤسدورأصبحتإزائها،التمويلودورالتنميةمفهومتطورمعو ◼
:تكون قدفهيمتعددةأشكالا تأخذالتمويل
عامةحكوميةمؤسسات.1
الحكوماتبينمشتركةدوليةمؤسساتأو.2
.خاصةمؤسساتتكون قدأو.3



ةعملييخدمبماعامبشكلالماليةالمواردالتمويلمؤسساتتوفر◼
:خاللمنذلكويتحققالتنمية،

قراضاإلطريقعنذلكيكون وقد:للمشروعاتالماليةالمواردتوفير-1
.المساهمةطريقعنأو

:ةالقتصاديالسياساتترشيد-2
وإجراءاتالسياسلتعديلالحافزمنكنوعالتمويلالمؤسساتتستخدم•

.ةالهيكلياإلصالحات
ههذإلجراءحافزا  يمّثلالحاالتهذهمثلفيالتمويلكانوإذا•

المساعدةوأالتعويضمننوعا  أيضا  يكون ماكثيرا  فإنهاإلصالحات،
.لإلصالحالجانبيةاآلثارتحملعلى

البشرية،وادرالكتطويرضرورةتستلموالهيكليةاالقتصاديةاالصالحات◼
.نحكمتقدمماعادةوالتيالفنيةالمساعدةيستلزمهذافانولذلك

لماليةاالمؤسساتمساهمةاشكالمنشكالتعتبرالفنيةوالمساعدات
.التنميةعمليةفي
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:والمؤسسيةالماديةاألساسيةالبنيةتوفيرعلىالمساعدة-3
ذاتعاتوالمشرو المربحالماليالعائدذاتالمشروعاتإلىالتنميةتحتاج•

.اإليجابياالقتصاديالعائد
،الخاصالقطاعمشروعاتعادةبهاتقوم:الماليالعائدذاتالمشروعات•

التدخلمننوعإلىتحتاجالقتصاديالعائدذاتالمشروعاتاما
عنمباشرغيربطريقأوبهاالعامالقطاعبقياممباشرةإماالحكومي

القطاعلحفزالحكومةتقدمهاالتياإلعاناتأشكالمنشكلطريق
.هبالقيامعلىالخاص

طرق منالماديةالمشروعاتعلىاألساسيةالبنيةمشروعاتتقتصرال•
ضا  أيتشملأنهابلذلك،وغيرصحيوصرفكهرباءومحطاتوموانئ

والبرامج.تاجيةباإلنواالرتفاعاالقتصادإدارةلكفاءةلالزماالمؤسسيالتطوير
وفّعالعادلوقضائيقانونينظاموتوافرالصحة،تحسينوبرامجالتعليمية

ومنتظمةسليمةبياناتووجود
عنأهميةتقلالالتياألساسيةالبنيةمننوعا  تمّثلالمؤسساتفهذه•

.األساسيةالبنيةلهذهالماديةالمشروعات
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ميةعالقة المؤسسات التمويلية بالتن
أساليب التمويل

خدمات مالية

تمويل مشروعات البنية األساسية

تمويل المشروعات اإلنتاجية

تمويل التجارة

تمويل سياسات وبرامج اقتصادية

ضمانات مالية لالصدار والقروض

ضمانات مخاطر الستثمار

ضمانات مخاطر الصادرات

خدمات غير مالية

المساعدات الفنية

ةوضع وتطوير معايير اإلدارة القتصادي
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المؤسسات المالية فى الوطن العربي

دور مؤسسات التمويل العربية فى التنمية

ةدعم التنمية االقتصادي1.

دعم االستقرار االقتصادي2.

دعم التنمية االجتماعية3.

تشجيع التجارة4.

ربيتعميق عالقات الترابط االقتصادي الع5.
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:الفصل الثاني

المؤسسات المالية فى الوطن 

العربي
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المؤسسات التمويلية وصناديق التنمية العربية واإلقليمية

مؤسسات وطنيةمؤسسات متعددة األطراف
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ركةشركات اإلستثمار العربية المشت



البنك االسالمي للتنمية

Islamic Development Bank

ديسمبرفيجدةمدينةفيانشئتدوليةماليةمؤسسةللتنميةاالسالميالبنك◼
فياضالريمدينةفيالمحافظينلمجلساالفتتاحياالجتماعوانعقد1973
.م1975عاممناكتوبرمنالعشرينفيرسمياالبنك،وافتتح1975يوليو

االجتماعيدموالتقاالقتصاديةالتنميةدعمالىللتنميةاالسالميالبنكيهدف◼
االعضاءغيرالدولفياالسالميةوالمجتمعاتاالعضاءالدوللشعوب
.االسالميةالشريعةلمبادئوفقا  ومنفردة،مجتمعة

نظمةمفيعضوا  الدولةتكونانوهواساسيشرطالبنكفيوللعضوية◼
سمجليقررهلماوفقاالبنكمالرأسفيتكتتبواناالسالميالمؤتمر

.دولة56االعضاءعددبلغوقدالمحافظين

االسالميالدينار◼

تعادل،وهيللتنميةاالسالميللبنكالحسابيةالوحدةهواالسالميالدينار
.الدوليالنقدلصندوقالخاصةالسحبحقوقمنواحدةوحدة



وظائف البنك الرئيسية

مائيةاإلنالمساعدةمنمختلفـةأشكالتقديمعلىالبنكوظائفتشتمل◼
عاونوالتالبشرية،التنميةخاللمـنالفقـرومكافحـةالتجارةلتمويل

اديةاالقتصالتنميةفياإلسالميالتمويـلدوروتعزيـزاالقتصـادي،
خاصةصناديقوإدارةإنشاءمهمةبالبنكأنيطتكما.واالجتماعية
فياإلسالميةالمجتمعاتإلعانةصندوقبينهاومن،معينةألغراض

.الخاصةاألموالصناديقعلىالنظارةوتولّياألعضاء،غيرالدول

عةالشريأحكامتوافقالتيبالوسائلالماليةالمواردتعبئةوللبنك◼
جيةالخارالتجارةتنميةفييساعدأنالبنكمسؤولياتومن.اإلسالمية

سلعالفيوبخاصةبينها،التجاريالتبـادليعززوأناألعضاء،للدول
الذينظفينللموالتدريبيوفروأنالفنية،المساعدةلهايقدموأن،اإلنتاجية
الدولفيوالمصرفيوالمالياالقتصاديالنشــاطأنواعيتولون

.اإلســـالميةالشـــريعةألحكـاماإلســالمية،طبقـــا



قطاع ومجاالت االولوية للبنك االسالمي للتنمية 

حقهاويعطيالتاليةالمجاالتعلىللتنميةاالسالميالبنكيركز
:وهيغيرهاعناالولوية

البشريةالتنمية◼

الغذائياالمنوتحقيقالزراعةتنمية◼

االساسيةالبنيةتنمية◼

االعضاءللدولالبينيةالتجارة◼

الخاصالقطاعتنمية◼

تمويلوالالمصرفيوالعملاالقتصادمجاالتفيوالتطويرالبحوث◼
.االسالمي



الدول االعضاء االكبر مساهمة في رأسمال البنك االسالمي للتنمية



الدول االعضاء في البنك االسالمي للتنمية حسب االقاليم



مميزات البنك االسالمي للتنمية وبرامجه التمويلية والتنموية

لمخاطرامنعدمةدوليةماليةمؤسسةللتنميةاالسالمييعتبرالبنك-1
يونيويفالدوليةالتسوياتبنكعنالصادرللتصنيفوفقاوذلك
.المالرأسبكفايةالخاصالجديدبازلاتفاقاطارفي2004

وفقا  الجلاطويلاالئتمانيللتصنيفمستوىبأعلىالبنكيتمتع-2
2002عامفيبوورزاندستناندردوكالةعنالصادرللتصنيف
.2004تأكيدهواعيد

الخريناالشركاءمعبالتعاونتقديمهيتمالذيالتمويلحجمازدياد-3
مية،البنكللتناالسيوي،البنكالدوليالبنك:مثلالتنميةمجالفي

ندوق،والصاالفريقيالتنميةوالتعمير،وبنكلالنشاءاالوروبي
غربلدولاالقتصاديةالمجموعةوصندوق،للتنميةالسعودي
.العربيالعوناوالعربيةالتنسيقومجموعةافريقيا،



االطارتعزيزالىتهدفعديدةمؤسساتانشاءفيالمساعدة-4
ئةهيمثلاالسالميةالمصرفيةللصناعةواالشرافيالتنظيمي
مجلساالسالمية،الماليةللمؤسساتوالمحاسبةالمراجعة
والمؤسساتللبنوكالعاماالسالمية،المجلسالماليةالخدمات
تمانياالئللتصنيفالدوليةاالسالميةالوكالةاالسالمية،المالية
،المركزالدوليةاالسالميةالماليةالسيولة،السوقادارة،مركز

.التجاريوالتحكيمللمصالحةالدولياالسالمي

الطاروفقا  عملهفيوينطلقجديدتينورؤيةرسالةالبنكتبني-5
.كلهاالبنكلمجموعةاستراتيجي

قدف:االسالميةالتمويلوصيغاساليبعددفيالمنتظمةالزيادة-6
في13الى1975عامفي3منوالصيغاالساليبهذهارتفعت

:التاليالجدولمنيتضحكما2004عام



القروض◼

فييعالمشارلتمويلالبنكيستخدمهاالتيالتمويلصيغاحدىهي

يةخالالقروضوهذهنموا  االقلالدولفيسيماوالاالعضاءالدول

فعليةالالنفقاتلتغطيةخدمةرسمفقطعليهاويفرضالفائدةمن

وتشملعام25و15بينالقروضهذهسدادفترةوتتراوحللقرض

.اعوام7الى3بينتتراوحسماحفترة



المي مجموعة البنك االس: تطور البنك االسالمي للتنمية الى 

للتنمية
اعضاءاربعمنمكونةمجموعةالىمنفردكيانمنالزمنبمرورالبنكتطور◼

:تلفةمخكياناتاربعمنوتتكونالتنميةلتمويلاالطرافمتعددةمجموعةواصبح

Islamicللتنيمةاالسالميالبنك.1 Development Bank1975

Islamicوالتدريبللبحوثاالسالميالمعهد.2 Research & Training
Institute(IRTI)1981

Theالصادراتوائتماناالستثمارلتأميناالسالميةالمؤسسة.3 Islamic
Corporation for Insurance of Investments and Export

Credits (ICIEC)1994

Islamicالخاصالقطاعلتنميةاالسالميةالمؤسسة.4 Corporation for The
Development of The Private Sector(ICD)1999

عتبر،ويالمجموعةتاريخعبرمختلفةاوقاتفياالربعالمؤسساتهذهانشئتوقد-
لهاكالمجموعةمستوىعلىوالمركزيةاالمالمؤسسةهوللتنميةاالسالميالبنك
عملوالياتواهدافتأسيساتفاقيةاالربعالمؤسساتهذهمنمؤسسة،ولكل
.واحدةورسالةمشتركةرؤيةتتقاسمجميعاولكنهابهاخاصة



السمات البارزة التي تتميز بها مجموعة البنك االسالمي 

للتنمية 

االطرافمتعددةماليةمؤسسةللتنميةاالسالميالبنكمجموعةتعد

:النهانوعهامنفريدة

.السالميةاالشريعةاحكاممعتتوافقالعملياتلتمويلصيغاتستخدم◼

فإنهاولهذانامية،دولالمجموعةهذهفياالعضاءالدولجميع◼

االعضاءالدوللمساعدةالميسورةاالعضاءالدولمواردتستخدم

يةللتنماالسالميالبنكمجموعةفإنولذلكحاال،االضعفاالخرى

.الجنوبمعالجنوبلتعاوننموذجيمثالهي



صندوق النقد العربي :: المحور الثاني  
Arab Monetary Fund

-27خبتاريتأسستإقليميةعربيةماليةمؤسسةهوالعربيالنقدصندوق◼
هانشاطممارسةفيوبدأتالمغربيةالمملكةفيالرباطفي1976-ابريل
ويوجد،عربيةدولة22فيهاااعضاءالدولعددويبلغ1977عامالفعلي
ثاتالبعمعاملةيعاملحيثظبيابومدينةفيالعربيالنقدصندوقمقر

عفاءاتاالاولالقامةالخاصةباالذوناتالمتعلقةالمزاياحيثمنالديبلوماسية
.الجمركية

ينموازفياالختاللتصحيحتحقيقهورئيسيلهدفالصندوقيسعى◼
بينالمدفوعاتعلىالمفروضةالقيودوازالةاالعضاء،الدولمدفوعات

السواقاتطويروتشجيعالعربيالنقديالتعاونوتحسين،االعضاءالدول
يشجعكماالموحدة،العربيةللعملةالطريقيمهدمما،العربيةالمالية

.االعضاءالدولبينالتجارةويعززالصندوق



اغراض صندوق النقد العربي 
.االعضاءالدولمدفوعاتموازينفياالختاللتصحيح◼

فيمالتحويللقابليتهاوتحقيقالعربية،العمالتبينالصرفاسعاراستقرار◼
.عضاءاالالدولبينالجاريةالمدفوعاتعلىالقيودازالةعلىوالعمل،بينها

خطىمندالمزييحققبما،العربيالنقديالتعاونواساليبالسياساتإرساء◼
ولالدفياالقتصاديةالتنميةعجلةودفعالعربي،االقتصاديالتكامل
.االعضاء

النقديةدللموارالخارجيةاالستثماريةبالسياساتيتصلفيماالمشورةإبداء◼
لهذهالحقيقيةالقيمةعلىالمحافظةيؤمنالذيالنحوعلىاالعضاء،للدول

.ذلكمنهيطلبحيثماتنميتهاالىويؤديالموارد،

.العربيةالماليةاالسواقتطوير◼

وفالظروتهيئة،الحسابيالعربيالديناراستعمالتوسيعسبلدراسة◼
.موحدةعربيةعملةانشاءالىالمؤدية

ديةواالقتصاالنقديةالمشكالتمواجهةفياالعضاءالدولمواقفتنسيق◼
لحفيذاتهالوقتفييسهموبماالمشتركةمصالحهايحققبماالدولية

.العالميةالنقديةالمشكالت

تالمبادالحركةيعززبمااالعضاءالدولبينالجاريةالمدفوعاتتسوية◼
.التجارية



اهدافهتحقيقفيالعربيالنقدصندوقوسائل

تمويليفللمساعدةاالعضاءللدولاالجلومتوسطةقصيرةالتسهيالتتقديم◼
السلعلتبادعنالناجمالعالمدولباقيمعمدفوعاتهاموازينفيالكليالعجز

.االموالرؤوسوانتقالالتحويالتومبالغوالخدمات

درالمصامنالقتراضهاتعزيزا  االعضاءالدوللصالحالكفاالتاصدار◼
.مدفوعاتهاموازينفيالكليالعجزتمويلاجلمناالخرىالمالية

سابلحوالدوليةالعربيةالماليةاالسواقفيالقروضإصدارفيالتوسط◼
.وبضماناتهااالعضاءالدول

النقديةلطاتالسبينالتعاونوتطويراالعضاءللدولالنقديةالسياساتتنسيق◼
.الدولهذهفي

وتشجيعيهاعلالمترتبةالجاريةوالمدفوعاتالتجاريةالمبادالتوتنميةتحرير◼
نميكفيماوتخصيص،االعضاءالدولبيناالموالرؤوسانتقالحركة
االزمةاالئتمانيةالتسهيالتلتقديماالعضاءالدولبعمالتالمدفوعةموارده
يقرهالتياوالنطمللقواعدوفقااالعضاءالدولبينالجاريةالمدفوعاتلتسوية
.الغرضلهذاالصندوقيفتحهخاصحساباطاروفيالمحافظينمجلس



اطرافلصالحاعضاءدولاوعضودولةاليهبهاتعهداموالايادارة◼
.الصندوقاهدافمعيتفقبماعربيةغيراوعربيةاخرى

اساتوالسياالقتصاديةاحوالهابشأناالعضاءالدولمعدوريةمشاوراتعقد◼
.االزمةبالدراساتوالقيامتنتهجهاالتي

.اءاالعضالدولفيوالمصرفيةالنقديةلالجهزةالفنيةالمعوناتتقديم◼

علىندوقالصوبينبينهاوفيما،بينهافيماالتعاونعلىاالعضاءالدولحث◼
.الصندوقاهدافتحقيقوسائلمنوسيلةيمثلالتعاونهذااناعتبار

(ح.ع.د)الحسابيالعربيالدينار

ندوقصفياالساسعملةاوالنقدوحدةهوالحسابيالعربيالدينار
حسابيالالعربيالدينار،وحددبهاالتعامليتمالتيالعربيالنقد

خاصةالالسحبحقوقمنوحداتبثالثالصندوقاتفاقيةالغراض
.الدوليالنقدصندوققيمتهايحدد،كما



العربيالنقدصندوقتوصيات◼

المناخيفمشكلةهيالعربيةالدولفياالستثمارفياالساسيةالمشكلةان-

العربيةاتاالستثمارجذبعلىالمنافسةعلىقادروالغيرالسائداالستثماري

اولعربيةاالدولفيالماليةالمواردقصورمشكلةالمشكلة،وليستواالجنبية

وجادةحاسمةمواجهةيتطلبالعربية،وهذاالماليةالمؤسساتنقص

الشاملباالصالحوالقياماالستثمارمناخلموضوع

منالمزيدالىايضاويؤديلهحاجةالجديدةعربيةماليةمؤسساتانشاء-

.القائمةالماليةالمؤسساتاعمالفيوالتداخلالتضارب

من،نشاطهاامامالعقباتوازالةالقائمةالمؤسساتكفاءةزيادةعلىالعمل-

يجب،كمانشاطهااولوياتفيالنظراعادةاواموالهارؤوسرفعحيث

تمويليةتتسهيالتقديمنحوالمؤسساتهذهبهتقومالذيالتوجهودعمتعميق

المشروعاتهذهالهميةوالمتوسطةالصغيرةوالمشروعاتالخاصللقطاع

.واالجتماعيةاالقتصاديةالتنميةفي


