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ألف  -المقدمة
رسالة من المدير التنفيذي للمؤسسة
إنه ملن دواعي سروري أن أتقدم إىل الدورة الوزارية الرابعة والثالثني للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري (كومسيك) هبذا التقرير
عن التقدم الذي أحرزته املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة يف تعزيز املبادالت التجارية والتعاون التجاري بني الدول األعضاء يف
منظمة التعاون اإلسالمي ودعم تنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن الدورة الوزارية الثالثة والثالثني للكومسيك.
لقد أنشئت املؤسسة لتنفيذ والية قوامها تعزيز التجارة بني الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي من خالل متويل التجارة وتقدمي
ما يتصل هبا من مساعدة فنية .وترمي املؤسسة ،مبوجب هذه الوالية ،إىل أن تصبح املزود املعرتف به للحلول التجارية الحتياجات الدول
األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي .وقد حققت املؤسسة ،خالل العقد األول من نشاطها ،نتائج حممودة يف كل من جمال متويل التجارة
وجمال تنمية التجارة .فقد بلغ إمجايل املبلغ الرتاكمي لالعتمادات والسحوبات  40.2مليار دوالر أمريكي و 31.01مليار دوالر أمريكي،
على التوايل .وبلغ إمجايل املبلغ الرتاكمي ملا مت حشده من البنوك واملؤسسات املالية الشريكة  24.4مليار دوالر أمريكي .وهذا إن دل
على شيء فإمنا يدل على الدور احلاسم الذي تنهض به املؤسسة باعتبارها حمفزا جلذب التمويل للمعامالت التجارية الكبرية لفائدة الدول
األعضاء .وقد جنحت املؤسسة ،بالرغم مما شهده العامل من تباطؤ مايل واقتصادي متكرر ،يف زيادة اعتمادها املخصص لتمويل التجارة،
مركزة يف اآلن ذاته على إحداث تأثري يف التجارة والتنمية االقتصادية للدول األعضاء .ويسرين يف هذا الصدد أن أبلغكم بأن املؤسسة
تواصل قياس األثر اإلمنائي لتدخالهتا من خالل إطار التأثري اإلمنائي.
أيضا كيف ظل تركيز املؤسسة منصبا بصورة رئيسية على دعم تنمية املبادالت التجارية والتعاون التجاري بني الدول
ويبني هذا التقرير ً
األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي .ويف هذا الصدد ،وسعت املؤسسة نطاق شراكاهتا مع املؤسسات الدولية واإلقليمية والوطنية ابتغاء
تصميم املساعدة الفنية املتعلقة بالتجارة وتقدميها إىل الدول األعضاء من خالل براجمها الرئيسية املتنوعة .وتندرج التدخالت ضمن جمال
بناء القدرات ،وتشجيع التجارة ،وتيسري التجارة ،وتطوير السلع االسرتاتيجية ،وتعميم التجارة.
ولقد عملت املؤسسة عن كثب ،كما دأبت على ذلك دوما ،مع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي خللق التآزر املطلوب بغية تطوير
الربامج وتنفيذها وحتقيق قدر أكرب من االستفادة من مواطن القوة واخلربات املشرتكة ،مسامهةً منها يف بلوغ األهداف اليت رمستها خطة
عمل منظمة التعاون اإلسالمي لعام  2025واسرتاتيجية الكومسيك.
وسريكز اإلطار االسرتاتيجي للمؤسسة يف السنوات املقبلة على عدة أهداف تشمل إقامة الشراكة للتأثري يف التنمية املستدامة من خالل
تزويد الدول األعضاء حبلول متكاملة لتمويل التجارة وتنميتها .عالوة على ذلك ،تظل املؤسسة ،باعتبارها العبا فاعال على الصعيد
العاملي ،ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
وستواظب املؤسسة على بذل اجلهود لتطوير برامج حلول جتارية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،وتيسري نقل املعارف واخلربات بني
الدول األعضاء ،وتنويع متويلها للتجارة ،ودعم مبادرات منظمة التعاون اإلسالمي يف جمال تنمية املبادالت التجارية والتعاون التجاري.
وأخرياً ،يسر املؤسسة أن تشري إىل ما حتظى به من ثقة من الدول األعضاء فيها ومن شركائها يف التنمية لتحقيق رؤيتها ورسالتها.
نبذة عن المؤسسة
تاريخ بدء العمليات

 10يناير 2008
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جدة ،اململكة العربية السعودية
المقر
جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية
عضو في
املسامهة يف التنمية االقتصادية للدول األعضاء من خالل النهوض بالتجارة
الوالية
 3مليارات دوالر أمريكي ()2017
رأس المال المصرح به
 856.2مليون دوالر أمريكي ()2017
رأس المال المكتتب فيه
 735.0مليون دوالر أمريكي ()2017
رأس المال المدفوع
المبلغ التراكمي لعمليات تمويل التجارة المعتمدة ( 603 -2008عمليات ،مببلغ إمجايل قدره  40.2مليار دوالر أمريكي
)2017
 31.01مليار دوالر أمريكي
المبلغ التراكمي للسحوبات ()2008-2017
االعتمادات التراكمية بحسب القطاعات ( )2008-2017قطاع الطاقة =  29 709مليون دوالر أمريكي
قطاع الزراعة =  4 875مليون دوالر أمريكي
قطاع الصناعة =  2 131مليون دوالر أمريكي
خط التمويل (املشاريع الصغرية واملتوسطة) =  3 588مليون دوالر أمريكي
آسيا/رابطة الدول املستقلة =  23.03مليار دوالر أمريكي
االعتمادات التراكمية بحسب المناطق ()2008-2017
الشرق األوسط ومشال أفريقيا =  13.41مليار دوالر أمريكي
أفريقيا جنوب الصحراء =  3.81مليار دوالر أمريكي
مجموع عدد العمالء الذين استفادوا من خدمات المؤسسة 455
()2017-2008
مجموع عدد الدول األعضاء التي استفادت من خدمات 42
المؤسسة ()2008-2017
 4.9مليارات دوالر أمريكي
عمليات تمويل التجارة المعتمدة في عام 2017
53
عدد العمليات في عام 2017

المنجزات الرئيسية في عام 2017
 إطالق الخطة االسرتاتيجية العشرية للمؤسسة ُ -تلقي الخطة االسرتاتيجية العشرية اجلديدة للمؤسسة الضوء علﯽ
رؤيتها أن تصبح "املزود الرئيسي للحلول التجارية الحتياجات الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي"؛
 االنتهاء من عملية التحول املؤسسي -أمتت املؤسسة عملية إعادة اهليكلة التنظيمية وإعادة التوزيع ملواءمة املؤسسة مع
اخلطة اإلسرتاتيجية العشرية اجلديدة؛
 تنفيذ عملية إعادة هندسة إجراءات األعمال– أُجري يف إطار هذا املشروع استعراض وتقييمٌ جلميع إجراءات األعمال
الرئيسية ،وأجري تقييم مفصل للفجوات للتحقق من اإلجراءات ومواءمتها وتعزيزها للتثبت من اتساقها مع النموذج
التشغيلي للمؤسسة يف املستقبل؛
إجنازا آخر ببدء تنفيذ خارطة الطريق الثالثية اخلاصة بالتحول .وهتدف هذه
 تنفيذ اسرتاتيجية التحول -حققت املؤسسة ً
اخلطوة إىل إرساء منوذج أعمال جديد من الناحية اهليكلية قادر على حتقيق عوائد مستدامة ،ومنو يف مجيع أسواق متويل
التجارة ،وتطوير منتجات وخطوط أعمال جديدة ،واحلضور الفاعل يف املنابر العاملية ،وحتقيق التميز املؤسسي.
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 تعيني وكالة موديز التصنيف االئتماين للمؤسسة -عينت وكالة موديز خلدمات االستثمار للمؤسسة تصنيف الـم ِ
صدر
ُ
الطويل األجل ألول مرة  ،A1مع نظرة مستقرة .ويعد هذا التصنيف االئتماين إجنازا ممتازا سيتيح للمؤسسة فرصا أفضل
لالقرتاض من األسواق اخلارجية بأسعار جذابة .وسييسر يف الوقت ذاته تعبئة املوارد من املؤسسات املالية .كما عينت
وكالة موديز تصنيف الـم ِ
صدر القصري األجل ألول مرة  .P-1ويعد هذا اإلجناز التارخيي دليال على قوة مركز رأمسال
ُ
املؤسسة ،واعتدال سيناريوهات االستدانة ،وحصافة ممارسات استثمارات اخلزينة ،وسداد سياسات إدارة السيولة؛
 استحداث إطار التأثري اإلمنائي -حققت املؤسسة قفزة إىل األمام بتنفيذ واليتها املتمثلة يف النهوض بالتجارة وحتسني
سبل العيش مبا يتسق مع أهداف التنمية املستدامة من خالل إطار التأثري اإلمنائي الداخلي اخلاص باملؤسسة؛
 تكييف برامج التجارة املتكاملة – تتبع املؤسسة هنجا ابتكاريا يف طريقة هيكلة عملياهت ا من خالل استحداث برامج
تعرف على أهنا هنج يشمل متويل التجارة مع عنصر تدخل مرن ،مثل تطوير القدرات؛
التجارة املتكاملة .فاملشاريع َّ
صمم لتشجيع التجارة
 إطالق برنامج جسور التجارة العربية اإلفريقية – أطلقت املؤسسة برناجما رائدا لتنمية التجارة ُ
باعتبارها أداة لتوسيع الفرص االقتصادية ودعم النمو الشامل واملستدام يف مجيع الدول العربية ودول أفريقيا جنوب
الصحراء األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي.
مقتطفات من القرار الصادر عن لجنة الكومسيك في دورتها الثالثة والثالثين
 تشجع جلنة الكومسيك يف دورهتا الثالثة والثالثني املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة على مواصلة دعمها
للمبادالت التجارية والتعاون التجاري بني الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي؛ وحتيط علما ،مع التقدير،
باستضافة اململكة املغربية "االجتماع الثالث لألجهزة املعنية بتشجيع التجارة يف الدول األعضاء يف منظمة التعاون
اإلسالمي" الذي نظمه املركز اإلسالمي لتنمية التجارة يومي  11و 12أكتوبر  2017يف الدار البيضاء ،باململكة
املغربية ،بالتعاون مع مركز تشجيع الصادرات باملغرب واملؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة.
 تعرب أيضا عن تقديرها جلمهورية كوت ديفوار الستضافتها "اجتماع املشرتين والبائعني يف جمال املستحضرات الصيدالنية
والصناعات ذات الصلة" وللمركز اإلسالمي لتنمية التجارة واملؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة لتنظيمهما هذا
االجتماع يومي  2و 3نوفمرب  2017يف أبيدجان جبمهورية كوت ديفوار.
 تطلب من الدول األعضاء املشاركة بنشاط يف األنشطة املتصلة بالتجارة اليت ينظمها يف عام  2018كل من مكتب
تنسيق الكومسيك ومركز األحباث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية (مركز أنقرة) ،واملركز
اإلسالمي لتنمية التجارة ،وجمموعة البنك اإلسالمي للتنمية (املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة) ،والغرفة
اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة ،ومعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية؛ كما تطلب من هذه املؤسسات
إرسال الدعوات والوثائق إىل الدول األعضاء قبل اجتماعاهتا بوقت كاف لضمان أوسع مشاركة ممكنة.
 تعرب عن تقديرها ألنشطة املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة يف جمال متويل التجارة وتشجيعها وتنميتها وتعبئة
األموال من السوق الدولية ومن الشركاء يف التنمية لتمويل العمليات التجارية يف الدول األعضاء مبا يساهم يف حتقيق
اهلدف املتمثل يف بلوغ نسبة  %25من التجارة البينية اإلسالمية.
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 حتيط علما ،مع التقدير ،بأن االعتمادات الرتاكمية للمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة وسحوباهتا في جمال
متويل التجارة بلغت ،منذ إنشاء املؤسسة حتﯽ اآلن 38.6 ،مليار دوالر أمريكي و 28.8مليار دوالر أمريكي علﯽ
التوالي ،مقابل اعتمادات إمجالية وسحوبات يف عام  2016قدرها  4.5مليار دوالر أمريكي و 4.8مليار دوالر
أمريكي على التوايل.
 حتيط علما أيضا ،مع التقدير ،بزيادة احلضور اإلقليمي جملموعة البنك اإلسالمي للتنمية (املؤسسة الدولية اإلسالمية
لتمويل التجارة واملؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثمار وائتمان الصادرات) من خالل مكتب داكار اإلقليمي واملكاتب
ال ُقطرية الوسيطة يف كل من دكا واسطنبول وجاكرتا وديب ،زيادةً جعلت املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة
واملؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثمار وائتمان الصادرات أقرب إىل عمالئهما وأتاحت هلما تلبية احتياجات الدول
األعضاء.
 تثين على جهود املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة يف متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة والدول األعضاء األقل
منواً ،وحتيط علما مبا تبذله من جهود يف سبيل تنويع حمفظتها وتقدمي املزيد من التمويل للقطاع الزراعي الذي له تأثري
مباشر وبارز يف حتسني اإلنتاجية وإجياد فرص العمل وزيادة عائدات التصدير والتخفيف من حدة الفقر.
 تدعو الدول األعضاء إىل استكمال متطلبات عضويتها يف مؤسسات جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية (املؤسسة الدولية
اإلسالمية لتمويل التجارة واملؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثمار وائتمان الصادرات) حىت تنفذ جمموعة البنك واليتها
بنجاح.
 حتيط علماً أيضاً باجلهود اليت تبذهلا املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة لتنظيم منتدى لتنمية التجارة من أجل
شحذ وعي القطاع اخلاص يف الدول األعضاء بالتسهيالت اليت تقدمها املؤسسة يف جمال تنمية التجارة ومتويلها ،وتشجع
مؤسسات القطاع اخلاص يف الدول األعضاء على املشاركة بنشاط يف هذا املنتدى.
 حتيط علما مببادرات تشجيع التجارة وتنمية القدرات اليت تنفذها املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة يف إطار
براجمها الرئيسية املتنوعة ،مبا يف ذلك مبادرة املعونة من أجل التجارة للدول العربية ،وبرنامج جسور التجارة العربية األفريقية،
وشبكة املعرفة التجارية ،ومنتدى تنمية التجارة لتوعية القطاع اخلاص بأنشطة املؤسسة.
 حتيط علما باجلهود اليت تبذهلا املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة يف سبيل تنفيذ برامج التجارة املتكاملة لتطوير
السلع من خالل املزج بني تسهيالهتا يف جمال متويل التجارة وتدخالهتا يف جمال املساعدة الفنية املتعلقة بالتجارة ،وتطلب
من املؤسسة تطوير برامج مماثلة خاصة بسلع اسرتاتيجية أخرى.
 حتيط علماً أيضاً جبهود املؤسسة يف تنويع األدوات املالية اإلسالمية ،ودعم برامج التدريب على التمويل اإلسالمي،
والرتويج حللول التمويل اإلسالمي يف احملافل الدولية.
 ترحب بتنظيم منتدى إطالق جسور التجارة العربية اإلفريقية يومي  22و 23فرباير  2017يف الرباط ،بالتعاون بني
اململكة املغربية واملؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة.
 تقدِّر للمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة استحداثها إطار التأثري اإلمنائي باعتباره أداةً لقياس تأثري مجيع تدخالت
املؤسسة يف الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي.
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باء  -عمليات المؤسسة لتمويل التجارة من أجل التنمية
ِّ
تنفذ املؤسسة واليتها من خالل اثنني من خطوط العمل الرئيسية )1 :متويل التجارة ،و )2تنمية التجارة .وتقدم املؤسسة متويل التجارة
إىل احلكومات ذات السيادة ،وشركات القطاع اخلاص ،واملشاريع الصغرية واملتوسطة من خالل خطوط التمويل املقدمة للبنوك احمللية
واإلقليمية.
وقد حققت املؤسسة ،منذ إنشائها يف عام  1429( 2008هـ) ،إجنازات ذات شأن يف كل من متويل التجارة وتنميتها .فقد بلغ إمجايل
االعتمادات والسحوبات الرتاكمية  40.2مليار دوالر أمريكي و 31.01مليار دوالر أمريكي على التوايل .ومن جهة أخرى ،بلغ
إمجايل املبالغ الرتاكمية اليت مت حشدها من البنوك الشريكة واملؤسسات املالية  24.4مليار دوالر أمريكي ،مما يدل على الدور احلاسم
الذي تضطلع به املؤسسة باعتبارها حمفزا جلذب التمويل للمعامالت التجارية الكبرية لفائدة الدول األعضاء .عالوة على ذلك ،تواصل
املؤسسة تقدمي التمويل إىل عدد من الدول األعضاء مبوجب االتفاقيات اإلطارية املتعددة السنوات املعمول هبا بالنسبة للعديد من العمالء
السياديني ذوي املشاريع الكربى .وال تزال املبادرات اإلقليمية ،مثل مبادرة إفريقيا ،حترز تقدما ملحوظا.
وكان أداء املؤسسة جيدا بشكل ملحوظ يف عام  ،2017على الرغم من التحديات العديدة اليت واجهتها .فقد حافظت على مرونتها
يف تنفيذ واليتها من خالل استدامة دعمها ،كما يدل على ذلك تأثري تدخالهتا يف الدول األعضاء والقيمة املضافة املتأتية منها .فقد
ُخصص ما نسبته  ٪35من إمجايل اعتمادات متويل التجارة ألقل الدول األعضاء منواً .باإلضافة إىل ذلكُ ،خصص ما نسبته  ٪88من
االعتمادات لدعم التجارة بني الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي.
أما من حيث املقارنة على أساس سنوي ،فقد كانت اعتمادات متويل التجارة أعلى بنسبة  ٪ 10يف عام  ،2017مسجلة ارتفاعا من
 4.44مليار دوالر يف عام  2016إىل  4.90مليار دوالر أمريكي ،وإن كان بعض الدول األعضاء من أفريقيا جنوب الصحراء ورابطة
الدول املستقلة ظل يواجه التحدي املتمثل يف استمرار التأثري السليب الخنفاض أسعار السلع يف عامي  2016-2015والعجز يف
العمالت األجنبية .ومع ذلك ،تربز الزيادة يف اعتمادات متويل التجارة التحسن املتواضع يف بيئة األسواق ،ال سيما ارتفاع أسعار النفط
واستقرارها يف عام .2017
وواصلت املؤسسة يف عام  2017تعزيز تأثريها يف التنمية من خالل حتقيق إجنازات ملحوظة يف التحول من منوذج دعم التجارة القائم
على املعامالت إىل هنج قائم على الربامج ،حيث يتم دمج عمليات متويل التجارة مع تنمية التجارة وبناء القدرات ملضاعفة األثر اإلمنائي.
باإلضافة إىل ذلك ،واصلت املؤسسة وفاءها بالتزاماهتا وحفاظها على تضامنها مع الدول األعضاء يف القطاعات الرئيسية للتنمية
االقتصادية واالجتماعية ،ال سيما قطاعا الطاقة والزراعة ،وحصول املشاريع الصغرية واملتوسطة على التمويل.
استدامة الوصول إلى الطاقة
يعد الوصول إىل الطاقة حمرًكا رئيسيًا للتنمية االقتصادية واالجتماعية .وتؤثر إمدادات الطاقة من أوجه متعددة يف اإلنتاجية وصحة الناس
والتعليم واألمن الغذائي وغري ذلك .وتشري التقديرات إىل أن ثالثة مليارات شخص حول العامل يعيشون بدون كهرباء ،يوجد أكثر من
 ٪95منهم يف أفريقيا جنوب الصحراء أو يف آسيا النامية ،و ٪84منهم يف املناطق الريفية .ويعد االفتقار إىل البنية التحتية والوصول إىل
الطاقة سببني رئيسيني لضعف أداء القطاع يف هاتني املنطقتني.
لذلك ،يعد حتسني القدرة على الوصول إىل الطاقة أمرا ضروريا إلطالق العنان للقدرات الكامنة لتسريع وترية حتقيق التنمية االقتصادية
واالجتماعية .ويف هذا السياق  ،تعد املؤسسة دعم قطاع الطاقة ركيزة أساسية من ركائز اسرتاتيجيتها يف تدخالهتا يف الدول األعضاء.
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وتظل املؤسسة شريكا راسخا يوفر التمويل لتأمني إمدادات الوقود حفاظا على استقرار توليد الطاقة الكهربائية ووصوهلا إىل عدد كبري
من السكان احملرومني (انظر الرسم البياين أدناه).
الشكل  :1الدول اخلمس األكثر استفادة من متويل املؤسسة لقطاع الطاقة يف عام 2017
الدول اخلمس األكثر استفادة من متويل املؤسسة لقطاع الطاقة يف عام  ،2017مباليني الدوالرات األمريكية
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ويؤدي الدعم الذي تقدمه املؤسسة ،يف العديد من الدول األعضاء حيث ال يرغب العديد من املمولني يف متويل مشاريع الطاقة الكربى،
دورا حامساً يف حشد املوارد من األسواق الدولية لتمويل صفقات الطاقة اجلماعية الكربى هذه .وقد اكتسبت املؤسسة على مر السنني
خربة كبرية يف هذا القطاع.
الشكل  :2حمفظة متويل املؤسسة لقطاع الطاقة 2017-2008
تطور محفظة المؤسسة الخاصة بالطاقة خالل السنوات العشر األخيرة
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وانتعش متويل قطاع الطاقة يف عام  2017من حيث املبالغ بالدوالر بفضل حتسن االستقرار يف أسعار النفط ،فضال عن زيادة طلب
بعض الدول األعضاء على متويل النفط .ومع ذلك ،كان حجم التمويل ،تارخييا ،أعلى بكثري يف الفرتة اليت كانت فيها أسعار النفط
مرتفعة ( .)2012-2015وقد أثر هذا املناخ يف متويل املؤسسة لقطاع الطاقة ،وجاءت النتائج على النحو التايل:
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 استأثر متويل منتجات الطاقة مبا نسبته  ٪77من إمجايل املبلغ املعتمد يف عام  ،2017موزعا توزيعا متوازنا بني متويل النفط
اخلام ومتويل املنتجات النفطية؛
ُ خصص اجلزء األكرب من متويل الطاقة لدول تنتمي إىل منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا ،ومنطقة آسيا ،ومنطقة أفريقيا
جنوب الصحراء.
الزراعة واألمن الغذائي
ظلت تدخالت املؤسسة يف قطاع الزراعة تغطي سلعا ساعدت الدول األعضاء على إجياد فرص العمل ،وحتسني اإلنتاجية ،والتخفيف
من حدة الفقر ،وتعزيز األمن الغذائي .ومما جيدر ذكره أن املؤسسة تقدم دعما كبريا لألمن الغذائي يف أفريقيا جنوب الصحراء ،حيث
صص جزء كبري من حمفظة متويل التجارة للقطاع الزراعي ،مما يؤثر تأثريا قويا يف تعزيز األمن الغذائي للمزارعني .والواقع أن الزراعة
خي َّ
تستأثر بنصيب وافر ( )59٪من حمفظة املؤسسة اخلاصة بتمويل التجارة يف أفريقيا جنوب الصحراء .ولئن كان متويل الزراعة يعتمد يف
املقام األول على احملاصيل النقدية (حتديدا القطن والفول السوداين) ،فإنه يساعد على تعزيز األمن الغذائي ،إذ يستخدم املزارعون جزءا
من املدخالت الزراعية اليت متوهلا املؤسسة لزراعة حماصيل غذائية .كما يتيح التمويل للمزارعني قبض أمثان حماصيلهم يف الوقت املناسب،
وهو ما يعزز دخل أسرهم.
وباإلضافة إىل التدخالت يف أفريقيا جنوب الصحراء ،وفرت املؤسسة أيضاً التمويل للسكر وزيت النخيل (إندونيسيا) ،فضالً عن األرز
والقطن (تركيا).
ويف ما يلي بعض ما ُاّتذ من التدابري تعزيزا لألمن الغذائي وحتقيقا ملزيد من الدعم لقطاع الزراعة:
 التآزر والشراكة مع إدارة الزراعة يف البنك اإلسالمي للتنمية للتعاون على تعزيز التمويل لقطاع الزراعة يف الدول األعضاء؛
 الشراكة مع املنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي اجلديدة التابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي؛
 توفري حلول التجارة املتكاملة؛
 ربط املنتجني مباشرة باملشرتين يف الدول األعضاء.
وبلغت االعتمادات اإلمجالية لقطاع الزراعة يف عام  2017ما نسبته  ٪9من احملفظة ،حمتلة بذلك املركز الثالث من حيث املخصصات،
بعد الطاقة واملشاريع الصغرية واملتوسطة .واعتمدت املؤسسة ،خالل هذا العام 15 ،عملية لقطاع الزراعة يف ست دول أعضاء .انظر
الشكل  11لالطالع على توزع العمليات حبسب البلدان.
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الشكل  :3الدول املستفيدة من متويل املؤسسة لقطاع الزراعة يف عام 2017
الدول الخمس األكثر استفادة من تمويل المؤسسة لقطاع الزراعة ()%
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وترد يف ما يلي السمات الرئيسية لتمويل املؤسسة هلذا القطاع:
 تتوزع حمفظة الزراعة بصورة متوازنة بني السلع املستوردة املهمة (مثل السكر اخلام واملكرر ،واألمسدة ،وغري ذلك من املدخالت
الزراعية) وبني دعم سلع التصدير الرئيسية (مثل القطن والفول السوداين واحلبوب)؛
 استأثرت أفريقيا وآسيا بالنصيب األوفر من هذه احملفظة ،وكانت بوركينا فاسو والكامريون وكوت ديفوار وغامبيا وإندونيسيا
أهم املستفيدين.
وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل
يعد قطاع املشاريع الصغرية واملتوسطة أحد املكونات الرئيسية لالقتصاد احلقيقي يف الدول األعضاء ،خصوصا أن تلك املشاريع تؤدي
دوراً حامساً يف إجياد فرص العمل وحتقيق اإليرادات .ونظرا ملا تواجهه املشاريع الصغرية واملتوسطة من عقبات يف احلصول على التمويل،
ونظرا للتحديات اليت تواجه املؤسسة يف الوصول املباشر إليها (انعدام القرب ،وتكلفة العناية الواجبة املتصلة بالتمويل ومعاجلته ،والرصد،
وما إىل ذلك) ،تسعى املؤسسة إىل توفري حلول جتارية للمشاريع الصغرية واملتوسطة من خالل إقامة شراكات مع املؤسسات املالية احمللية
عن طريق توفري خطوط التمويل .وهكذا ،مت حتديد الشراكة مع املؤسسات املالية للنهوض باملشاريع الصغرية واملتوسطة باعتبار ذلك ركيزة
من ركائز االسرتاتيجية العشرية للمؤسسة.
وللوصول إىل عدد أكرب من املشاريع الصغرية واملتوسطة يف الدول األعضاء ،تقدم املؤسسة التمويل باملراحبة للمؤسسات املالية احمللية،
اليت توفر هي أيضا التمويل للمشاريع الصغرية واملتوسطة ولعمالئها من القطاع اخلاص .وال يساهم ذلك يف إجياد فرص احلصول على
أيضا على تعزيز الصريفة اإلسالمية من خالل تعرف البنوك الشريكة على أدوات التمويل اإلسالمي.
التمويل فحسب ،بل يساعد ً
تعبئة الموارد لتمويل التجارة
كان عام  2017عاماً استثنائياً من حيث احلقائق اجلديدة اخلاصة باألسواق ،وهو ما فرض حتديات ناشئة لتمويل عمليات متويل
التجارة بنفس الوترية السابقة.
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فقد متثلت التحديات اليت واجهتها املؤسسة يف تزايد طلب كبار عمالئها السياديني على التمويل "السريع" ،فضال عن جهود هؤالء
العمالء حلشد األموال من أسواق رأس املال من خالل إصدار الصكوك ،واملنافسة مع التمويل الذي تقدمه املؤسسات املالية والبنوك
األخرى ،والضغوط على تكاليف التمويل ،إىل جانب استمرار اخنفاض أسعار السلع األساسية .وقد جنم عن هذه التحديات صعوبة يف
تعبئة األموال املستهدفة من شركاء املؤسسة يف السوق خالل عام .2017
وعلى الرغم من التحديات املذكورة أعاله ،جنحت املؤسسة خالل عام  2017يف تعبئة ما جمموعه  3مليارات دوالر أمريكي من داخل
البنك اإلسالمي للتنمية ومن شركائها يف السوق لتمويل  23عملية ممولة متويال مجاعيا لفائدة  12دولة عضوا .وميثل هذا املستوى من
األموال املعبأة حنو  ٪81من إمجايل متويل التجارة الذي قدمته املؤسسة لعمالئها خالل هذا العام.
وستستعني املؤسسة خبربهتا املمتدة لعقد من الزمن لتعزيز عالقتها الطويلة مع الشركاء اإلسرتاتيجيني ،واستطالع آليات مبتكرة جديدة
حلشد األموال من األسواق ،واستهداف أسواق جديدة وفئات جديدة من املستثمرين ،مع االهتمام بأصول متويل التجارة.
تعبئة الموارد لتنمية التجارة
تشمل مصادر تعبئة املوارد اخلاصة بتنمية التجارة تعبئة املوارد لصندوق تنمية التجارة ،وّتصيص املؤسسة نسبة مئوية من صايف دخلها
ألنشطة تنمية التجارة ،ومسامهات أخرى من املؤسسة والبنك اإلسالمي للتنمية وجهات ماحنة أخرى ،والتربعات املخصصة لتمويل
املشاريع ورعايتها .وسيكون الشركاء ،مثل اإلطار املتكامل املعزز ،ومنظمة العمل الدولية ،وغريمها من الشركاء غري التقليديني ،مثل مراﮐز
التفكري والمؤسسات ،عنص ًرا رئيسيا في األعوام املقبلة لزيادة تعبئة املؤسسة للتدخالت يف جمال تنمية التجارة .وقد جنحت املؤسسة ،يف
عام  ،2017يف تعبئة املوارد ملبادرات تنمية التجارة مببلغ  950 000دوالر أمريكي.

جيم  -تنمية التجارة واألعمال
خبصوص جمال تنمية التجارة ،تقوم املؤسسة ،تنفيذا السرتاتيجيتها املعتمدة حديثا  ،2025-2016بتدخالت متكاملة قائمة على
الربامج ،جتمع بني متويل التجارة من جهة وبني تنمية التجارة وبناء القدرات من جهة أخرى ،وهي تدخالت مصممة ملعاجلة بعض
حتديات تنمية التجارة يف الدول األعضاء .ومتزج املؤسسة ،يف هذا الصدد ،تدخالهتا يف جمال تنمية التجارة ،مبا يف ذلك ما تقدمه من
مساعدة فنية متصلة بالتجارة ،حبلوهلا اخلاصة بتمويل التجارة يف تصميم وتنفيذ الربامج املواضيعية واإلقليمية املتعلقة بالتكامل التجاري
وتنمية التجارة.
ومن أمثلة برامج التجارة املتكاملة ( )1برنامج تنمية صادرات النب اإلندونيسي )2( ،برنامج جسور التجارة العربية األفريقية )3( ،برنامج
احلد من األفالتوكسني يف غامبيا )4( ،برنامج املشاريع الصغرية واملتوسطة يف غرب أفريقيا .وتتضمن مجيع املشاريع عناصر خاصة بتنمية
التجارة ومتويلها غايتها التصدي لتحديني مزدوجني يواجهان القطاعات والبلدان ،مثل حمدودية الوصول إىل التمويل واألسواق الدولية،
وتطوير القدرة التنافسية على صعيد القطاعات واألقاليم من خالل تنفيذ برامج تنمية القدرات واّتاذ تدابري تيسري التجارة.
ويف ما يلي نظرة عامة على املبادرات واملشاريع اجلاري تنفيذها يف حمفظة تنمية التجارة واألعمال.
برنامج جسور التجارة العربية األفريقية
ال تعكس املبادالت التجارية بني الدول العربية والدول اإلفريقية األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي إمكانات التجارة بني املنطقتني.
لذلك ،وافق كل من املؤسسة وبرنامج الصادرات السعودية والبنك العريب للتنمية االقتصادية يف أفريقيا واملؤسسة اإلسالمية لتأمني
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االستثمار وائتمان الصادرات على إقامة منصة شراكة ملعاجلة هذه املسألة من خالل وضع برنامج لتشجيع التجارة اإلقليمية للنهوض
باملبادالت التجارية بني املنطقتني.
وعلى إثر إطالق هذا الربنامج رمسيا يومي  22و 23فرباير  ،2017انصب الرتكيز على إقامة هيكل سليم لإلدارة على مستوى جمموعة
البنك اإلسالمي للتنمية هبدف دمج خمتلف برامج املؤسسات أعضاء اجملموعة ومبادراهتا ضمن هذا الربنامج .ويف هذا الصدد ،أنشأ
رئيس البنك جلنة البنك التوجيهية لربنامج جسور التجارة العربية األفريقية لتنسيق تدخالت كيانات البنك وجممعاته يف إطار هذا الربنامج.
عالوة على ذلك ،تعكف املؤسسة على بذل اجلهود لتنفيذ مشاريع وأنشطة شىت تشمل تنظيم اجتماعات بني قطاعات األعمال،
وإعداد برامج بناء القدرات ملؤسسات دعم التجارة واملشاريع الصغرية واملتوسطة وبرامج الروابط العكسية .واألنشطة التالية جمرد أمثلة،
وجيري تصميم أنشطة أخرى و/أو تنفيذها:
 اجتماع األعمال القطاعي اخلاص املستحضرات الصيدالنية واملعدات الطبية،
 اجتماع األعمال القطاعي اخلاص باملنتجات الغذائية،
 منتدى األعمال املشرتك بني اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ووحدة أغادير الفنية،
 منتدى "تشجيع الصادرات العربية إىل أفريقيا"،
 منتدى متويل التجارة العربية اإلفريقية،
 مشروع تنمية التجارة لفائدة املشاريع الصغرية واملتوسطة يف أفريقيا.
مبادرة المعونة من أجل التجارة للدول العربية
سعيا إىل تعزيز التعاون التجاري والتكامل بني الدول العربية وبينها وبني بقية دول العامل ،اّتذت املؤسسة مبادرة تصميم وتنفيذ برنامج
تنمية التجارة اإلقليمية ،مع الرتكيز بصورة خاصة على "تعزيز التكامل اإلقليمي" دعما للنمو والتنمية االقتصاديني .وقد أ َّ
ُعد برنامج
املبادرة وأُطلق يف ديسمرب  .2013ومبزيد من التحديد ،تتمثل أهداف برنامج املبادرة يف ما يلي:
 تعزيز القدرة التنافسية اإلقليمية من خالل إصالح السياسات التجارية وتعزيز القدرات المؤسسية لمؤسسات
دعم التجارة؛
 تعزيز جانب العرض التجاري وتكامل سالسل القيمة؛
 تقوية قدرة منظمات التعاون التجاري على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي على حتسني إدارة سياسات وبرامج
التكامل التجاري.
مخس وكاالت تابعة لألمم املتحدة (منظمة العمل الدولية ،ومركز التجارة الدولية ،ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة
وتنفذ هذا الربنامج ُ
والتنمية ،وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية) وجامعة الدول العربية ،والبعثات الدائمة للدول العربية
املعتمدةُ يف جنيف ،واملنظمات اإلقليمية العربية ،واملؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع اخلاص ،ومركز تدريب التجارة اخلارجية يف مصر.
وهتدف املشاريع املقرتحة واملنفذة من خالل الوكاالت املنفذة إىل مساعدة الدول األعضاء على تطوير اسرتاتيجياهتا الوطنية للتصدير
وحتسني قدراهتا املؤسسية والبشرية يف جمال تشجيع التجارة وتيسريها.
مشروعا قيد التنفيذ لفائدة  19دولة عربية ( 4من أقل الدول منواً ،و 9دول متوسطة الدخل ،و 6دول مرتفعة
وهناك ،حىت اآلن23 ،
ً
الدخل) .وخيضع الربنامج حاليا لتقييم مستقل ستبدأ على إثره املرحلة الثانية من الربنامج.
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تدريب الشباب وتشغيلهم من أجل التجارة الدولية – مثال يندرج ضمن مبادرة المعونة من أجل التجارة للدول العربية
يعد "برنامج التدريب على التصدير والتوظيف" مثاالً قويا على كيفية تصميم املؤسسة برنامج تنمية القدرات املستدامة على املدى الطويل
مع شركائها يف إطار مبادرة املعونة من أجل التجارة للدول العربية .ويتوىل مركز تدريب التجارة اخلارجية تنفيذ هذا الربنامج الذي شارك
يف متويله جملس التدريب الصناعي يف مصر .ويهدف هذا الربنامج التدرييب إىل حتسني معارف الشباب ومهاراهتم ،واعتمادهم بصفتهم
أخصائيي تصدير ،ما ميكنهم من إجياد وظائف تنافسية يف التجارة الدولية وإنشاء أعماهلم التجارية اخلاصة .وسيعزز هذا الربنامج التدرييب
ثقافة التصدير بني الشركات وحيسن درايتها بأمور اجلودة الدولية ،واملقاييس ،وقواعد التجارة املتعددة األطراف ،وتسويق الصادرات،
والعالمات التجارية ،وتطوير املنتجات واجلودة.
وستقدم سلسلة من الدورات التدريبية أللف خريج جامعي جديد .وجيري تنفيذ املشروع منذ مارس  .2016وقد نظم يف عام واحد
ستة برامج تدريبية ،وأمت  150من الشباب بنجاح برامج التدريب .وحصل ما يقرب من ثلث الشباب املدربني على وظائف يف الشركات
اليت تربطها شراكة مع مركز تدريب التجارة اخلارجية .ويستهدف الربنامج تدريب ألف شاب .وتعتزم املؤسسة تكرار هذا الربنامج التدرييب
يف دول أعضاء أخرى يف حال مسامهة الدول املتلقية يف ميزانية املشروع.
برنامج تمور المدينة – مثال ضمن مبادرة المعونة من أجل التجارة للدول العربية
شرعت املؤسسة ،يف أبريل  ،2017يف تنفيذ برنامج تطوير السلع الزراعية الثالث ،وهو تطوير قطاع التمور يف املدينة املنورة باململكة
العربية السعودية .ويبلغ إمجايل إنتاج منطقة املدينة املنورة من التمور حنو  1.1مليون طن .ويهدف هذا املشروع إىل مساعدة املزارعني
واملشاريع الصغرية واملتوسطة على إنشاء تعاونية (تعاونيات) لتحسني جودة منتجاهتم وقدراهتم التسويقية إلضافة املزيد من القيمة إىل
إنتاجهم .كما يهدف املشروع إىل دعم جودة متور املدينة املنورة وتطوير هوية عالمتها التجارية ،وحتسني التزام املشاريع الصغرية واملتوسطة
باملواصفات واملقاييس ومتطلبات اجلودة يف األسواق الدولية واإلقليمية.
مبادرة الروابط العكسية في غينيا" :انتعاش القطاع الخاص"
الروابط العكسية طريقة تتبعها جمموعة البنك لتصميم املساعدة الفنية وتقدميها ،وتقوم من خالهلا بتيسري املعرفة ونقل اخلربات من دولة
عضو إىل أخرى .وقد وقع االختيار على تونس ،بفضل خربهتا الواسعة يف دعم تنمية القطاع اخلاص من خالل السياسات والربامج
احلكومية املختلفة باعتبارها دولة مزودة متثلها يف هذا املشروع الوكالة التونسية للتعاون الفين .وسيتناول هذا املشروع أربعة جماالت يف
قطاع الصادرات الزراعية الغينية :الدعم املؤسسي ،وتطوير املنتجات ،والبنية التحتية التجارية ،والوصول إىل التمويل.
ويعد هذا املشروع أحد األمثلة األوىل على تدخالت جمموعة البنك يف جمال املساعدة الفنية املتعلقة بالتجارة ،اليت ستنفَّذ يف إطار برنامج
جسور التجارة العربية األفريقية املتسق مع اهلدف العام من برنامج تيسري إقامة شراكة جديدة يف جمال التجارة واألعمال بني دول املنطقة
املستهدفة.
ويُتوقع ،نتيجة لذلك ،أن حيسن املشروع قدرات املشاريع الصغرية واملتوسطة املختارة يف جمال األعمال التجارية والتسويق ،من خالل
مدها بالدعم يف جمال اجلودة وتطوير املنتجات من جهة ،وكذلك إطالعها على اخلربات واملعارف التونسية يف خدمات وبرامج دعم
املشاريع الصغرية واملتوسطة اليت تقدمها املؤسسات التونسية املعنية بدعم التجارة.
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منصة التصدير – برنامج بناء قدرات التجارة الدولية ودعم الوصول إلى األسواق في السنغال
منصة التصدير برنامج لتدريب املدربني أُعد بالتعاون مع مكتب تيسري التجارة يف كندا هبدف دعم تنمية القدرات البشرية يف جمال
التجارة الدولية .وقد أُبرمت اتفاقية شراكة مع مكتب تيسري التجارة يف كندا يف  23يناير  2017يف داكار بالسنغال ،وبدأ تنفيذ
املشروع يف مارس  .2017وأجرى املكتب ،يف يوليو  ،2017مهمة استطالعية لتحديد املشاريع الصغرية واملتوسطة املشاركة يف الربنامج
والوقوف على احتياجاهتا التدريبية .ونتيجة لذلك ،مت تصميم وتنفيذ برنامج تدرييب مكيف حبسب االحتياجات .ويرمى من املكون األول
من هذا الربنامج إىل إقامة منصة تدريب على التصدير لفائدة الوكالة السنغالية لتشجيع الصادرات وغريها من مؤسسات دعم التجارة يف
للمصدرين السنغاليني يف
السنغال .ويتوقع ،نتيجة لذلك ،أن تقدم مؤسسات دعم التجارة خدمات التدريب والدعم املتعلقة بالتجارة
ِّ
خمتلف القطاعات ملساعدهتم على تطوير أنشطتهم التصديرية .وقد أُقيم يف أكتوبر  2017حفل ّترج الدفعة األوىل من برنامج تدريب
املدربني.
وجيري حاليا تنفيذ املكون الثاين من املبادرة املقرتحة ،الذي يركز على إعداد املشاريع الصغرية واملتوسطة السنغالية وتعزيز قدراهتا .وسيمدها
هذا املكون مبا يلزم من أدوات ومعارف إلدخال منتجاهتا إىل السوق الكندية بطريقة ناجعة وفعالة حبيث يكون هلا موطئ قدم أمام
منافسني آخرين ويتسىن هلا االستفادة من فرص التصدير احملتملة اجلديدة.
برنامج تنمية صادرات البن اإلندونيسي
يف إطار اسرتاتيجية املؤسسة اجلديدة لتقدمي حلول جتارية متكاملة إىل الدول األعضاء ،يتصدى برنامج املؤسسة تنمية صادرات النب
اإلندونيسي لتحديني مزدوجني تواجههما صناعة النب اإلندونيسي .وستقدم املؤسسة ،يف إطار هذا الربنامج ،متويال قدره  100مليون
دوالر أمريكي للمشاريع الصغرية واملتوسطة املصدرة على مدى  3سنوات ،سيعزز قدرهتا التنافسية يف األسواق العاملية ويتيح السيولة
النقدية لصغار املزارعني كعوائد حملاصيلهم.
وقد شرعت املؤسسة ،يف عام  ،2017يف العمل بشكل وثيق مع شركائها احملليني إلعداد "خطة العمل اخلماسية ملركز تدريب مزارعي
النب" ،اليت تستند إىل مرحلة املشاورات مع أصحاب املصلحة ،اليت أجرهتا منظمة غري حكومية حملية متعاقدة .وستنفذ املؤسسة ،يف إطار
هذا الربنامج ،برناجما تدريبيا طموحا ملزارعي النب يف عام .2018
كزا للتميز يف زراعة النب ،إذ سيشتمل على حديقة زراعة النب ،ومزرعة النب ،حيث ستتاح للمزارعني فرصة
وسيكون مركز التدريب مر ً
تطوير خرباهتم على أساس التدريب امليداين .عالوة على ذلك ،سيتلقى املزارعون تدريبا يف فصول دراسية على زراعة النب يشمل جوانب
خمتلفة من الزراعة .وسيقدم مركز التدريب خدمات إضافية مثل توفري شتالت النب ،وإجراء اختبارات الرتبة والنباتات .وسيتم ربط املركز
مبدارس املزارعني احلقلية حىت يتسىن للمزارعني الرئيسيني تكرار التدريبات اليت يتلقوهنا يف املركز.
عالوة على ذلك ،ستنظم املؤسسة فعاليات مطابقة األعمال إلتاحة الوصول املباشر إىل بعض وجهات التصدير اجلديدة ،وال سيما يف
الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي .ويف منتصف املدةّ ،تطط املؤسسة لتصميم برنامج لتنمية قدرات تعاونيات املزارعني
لتمكينها من االضطالع بدور فاعل يف شراء املدخالت ،والتسويق/التصدير املباشر للنب ،وإجراء عمليات ما بعد احلصاد ،وإدارة مراكز
التدريب.
برنامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة في غرب أفريقيا
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برنامج املشاريع الصغرية واملتوسطة يف غرب إفريقيا برنامج متكامل جيمع بني التجارة وتطوير األعمال ومتويل التجارة ،مصمم لسد فجوة
متويل التجارة لفائدة املشاريع الصغرية واملتوسطة وتيسري وصوهلا إىل التمويل .وقد أجرت املؤسسة يف أغسطس  2017بعثة استطالع
وتقص للحقائق إلﯽ غرب أفريقيا ابتغاء استجالء األسباب اليت حتول دون استفادة املشاريع الصغرية واملتوسطة بالقدر املتوقع من خطوط
ٍّ
التمويل اليت َّ
تقدم للبنوك .والتقى وفد املؤسسة ،خالل بعثة االستطالع هذه ،مع أكثر من عشرين من أصحاب املصلحة يف توغو وبنني
وبوركينا فاسو والسنغال وكوت ديفوار للوصول إىل فهم أفضل الحتياجات املشاريع الصغرية واملتوسطة يف املنطقة وسبل جعل تدخالت
املؤسسة مناسبة إلضافة مزيد من القيمة .وأشارت استنتاجات البعثة الرئيسية إىل وجود حاجة واضحة (على صعيد األعمال التجارية
وكذلك على صعيد التنمية) لتصميم وإطالق برنامج املؤسسة للمشاريع الصغرية واملتوسطة يف غرب أفريقيا.
وسيشمل املشروع نشر أدوات ،مثل بناء قدرات املؤسسات املالية الشريكة ،فضال عن املشاريع الصغرية واملتوسطة ،والدعم يف ما خيص
إجراءات احلصول على القروض ،ووضع خطوط متويل التجارة يف البنوك الشريكة .وباعتماد متويل بقيمة  20مليون دوالر أمريكي مؤخرا
لفائدة بنك  CORISيف السنغال ،سيتم تنفيذ مشروع جترييب مع بنك  CORISيف كل من السنغال وبوركينا فاسو ملدة  8أشهر،
اعتبارا من الربع الثاين من عام .2018
ً
برنامج الحد من األفالتوكسين في غامبيا
هذا املشروع مشروع متكامل جيمع بني متويل التجارة واملساعدة الفنية لدعم قطاع الفول السوداين يف غامبيا .ويتعلق املشروع بشراء
 100طن من األفالسيف واستخدامها يف  5 000هكتار من حقول الفول السوداين خالل املوسم الزراعي  .2019-2018وعند
التحقق من خلو حمصول الفول السوداين من األفالتوكسني ،سيتم شراؤه من املزارعني بعالوة  ٪ 10على سعر املنتج املعلن عنه عند
َّ
وسيصدر الفول السوداين املعاجل – الذي ميثل حنو  ٪ 20من احلجم اإلمجايل للمحصول  -إىل االحتاد األورويب
تسليمه يف الزراعية.
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ويهدف تطوير املشروع إىل حتسني سبل عيش مزارعي الفول السوداين يف غامبيا من خالل زيادة القيمة التصديرية إليرادات الفول
السوداين بفضل خفض تلوثه باألفالتوكسني على طول سلسلة القيمة اخلاصة.
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