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 المقدمة -ألف 

 رسالة من المدير التنفيذي للمؤسسة

هبذا التقرير  (كومسيكالقتصادي والتجاري )اجنة الدائمة للتعاون الوزارية الرابعة والثالثني للإنه ملن دواعي سروري أن أتقدم إىل الدورة 
التعاون التجاري بني الدول األعضاء يف ية و التجارة يف تعزيز املبادالت التجار لتمويل الدولية اإلسالمية م الذي أحرزته املؤسسة عن التقد  

 كومسيك.لالثالثني لاإلسالمي ودعم تنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن الدورة الوزارية الثالثة و  التعاونمنظمة 

تقدمي و  ةمتويل التجار سالمي من خالل اإل التعاونتعزيز التجارة بني الدول األعضاء يف منظمة  قوامهالتنفيذ والية  لقد أنشئت املؤسسة
 الدوله للحلول التجارية الحتياجات بد املعرتف املزو   صبحمبوجب هذه الوالية، إىل أن تؤسسة، وترمي امل. مساعدة فنيةما يتصل هبا من 

 ةمتويل التجار  يف كل من جمال ودةحمم، نتائج من نشاطها خالل العقد األولوقد حققت املؤسسة، ظمة التعاون اإلسالمي. ناألعضاء يف م
 ،مليار دوالر أمريكي 31.01أمريكي و مليار دوالر 40.2والسحوبات  العتماداتل رتاكمياملبلغ ال بلغ إمجايلفقد تنمية التجارة. جمال و 

ذا إن دل وه .مليار دوالر أمريكي 24.4الشريكة من البنوك واملؤسسات املالية  الرتاكمي ملا مت حشده املبلغبلغ إمجايل و على التوايل. 
 الدول فائدةامالت التجارية الكبرية لجلذب التمويل للمع احمفز باعتبارها املؤسسة  تنهض بهالدور احلاسم الذي  على شيء فإمنا يدل على

، ةتمويل التجار ل املخص ص عتمادهااتباطؤ مايل واقتصادي متكرر، يف زيادة  ا شهده العامل منالرغم مموقد جنحت املؤسسة، باألعضاء. 
املؤسسة أن أبلغكم بأن   هذا الصدديفيسرين ية للدول األعضاء. و التجارة والتنمية االقتصاد يفتأثري  إحداثعلى  ة يف اآلن ذاتهز رك  م

 .من خالل إطار التأثري اإلمنائيقياس األثر اإلمنائي لتدخالهتا  تواصل

بني الدول  التجاري ونوالتعا تجاريةاملبادالت الدعم تنمية كيف ظل تركيز املؤسسة منصبا بصورة رئيسية على هذا التقرير أيًضا   ويبني
 ابتغاءالدولية واإلقليمية والوطنية  شراكاهتا مع املؤسسات نطاقاملؤسسة  وس عتويف هذا الصدد، . اإلسالمي التعاوناألعضاء يف منظمة 

التدخالت ضمن جمال تندرج و . املتنوعةية إىل الدول األعضاء من خالل براجمها الرئيس هاوتقدميتصميم املساعدة الفنية املتعلقة بالتجارة 
 .وتعميم التجارة ،، وتطوير السلع االسرتاتيجية، وتيسري التجارةبناء القدرات، وتشجيع التجارة

تطوير بغية املطلوب  آزرالتاإلسالمي خللق  التعاون، مع مؤسسات منظمة دأبت على ذلك دوما، كما عن كثب لقد عملت املؤسسةو 
خطة  رمستهااألهداف اليت  بلوغيف  هامن مسامهةً  ،القوة واخلربات املشرتكة مواطناالستفادة من حتقيق قدر أكرب من الربامج وتنفيذها و 

 .واسرتاتيجية الكومسيك 2025اإلسالمي لعام  التعاونعمل منظمة 

التنمية املستدامة من خالل  يفثري تأللالشراكة  إقامةعلى عدة أهداف تشمل  املقبلةيف السنوات  مؤسسةوسريكز اإلطار االسرتاتيجي لل
تبارها العبا فاعال على الصعيد ، باعةاملؤسس تظل. عالوة على ذلك، تنميتهالول متكاملة لتمويل التجارة و تزويد الدول األعضاء حب

 .ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية املستدامة العاملي،

بني  اترف واخلرب انقل املع يسرية، وتقة مع أحكام الشريعة اإلسالميلتطوير برامج حلول جتارية متواف هوداجل على بذل املؤسسةواظب وست
التعاون التجاري. و  ملبادالت التجاريةاتنمية  منظمة التعاون اإلسالمي يف جمال ، ودعم مبادراتةلتجار ل هاالدول األعضاء، وتنويع متويل

 لتنمية لتحقيق رؤيتها ورسالتها.ها يف ائشركامن و  فيها الدول األعضاء ما حتظى به من ثقة من تشري إىلأن  املؤسسة أخرياً، يسر  و 

 نبذة عن المؤسسة
 

 2008يناير  10 تاريخ بدء العمليات
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 جدة، اململكة العربية السعودية المقر
 جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية عضو في

 هوض بالتجارةالناملسامهة يف التنمية االقتصادية للدول األعضاء من خالل  الوالية
 (2017مليارات دوالر أمريكي ) 3 رأس المال المصرح به

 (2017مليون دوالر أمريكي ) 856.2 رأس المال المكتتب فيه
 (2017مليون دوالر أمريكي ) 735.0 رأس المال المدفوع

-2008)المبلغ التراكمي لعمليات تمويل التجارة المعتمدة 
2017) 

 مليار دوالر أمريكي 40.2إمجايل قدره عمليات، مببلغ  603

 مليار دوالر أمريكي 31.01 (2017-2008المبلغ التراكمي للسحوبات )
 مليون دوالر أمريكي 29 709قطاع الطاقة =  (2017-2008االعتمادات التراكمية بحسب القطاعات )

 مليون دوالر أمريكي 4 875قطاع الزراعة = 
 دوالر أمريكيمليون  2 131قطاع الصناعة = 

 والر أمريكيمليون د 3 588خط التمويل )املشاريع الصغرية واملتوسطة( = 
 مليار دوالر أمريكي 23.03آسيا/رابطة الدول املستقلة =  (2017-2008االعتمادات التراكمية بحسب المناطق )

 مليار دوالر أمريكي 13.41الشرق األوسط ومشال أفريقيا = 
 مليار دوالر أمريكي 3.81 أفريقيا جنوب الصحراء =

سة مجموع عدد العمالء الذين استفادوا من خدمات المؤس
(2008-2017) 

455 

من خدمات  تي استفادتمجموع عدد الدول األعضاء ال
 (2017-2008المؤسسة )

42 

 مليارات دوالر أمريكي 4.9 2017 عامعمليات تمويل التجارة المعتمدة في 
 53 2017 عامعدد العمليات في 

 

 2017 عامالمنجزات الرئيسية في 

 علی وءلضا ؤسسةللم ةاجلديدالعشرية  االسرتاتيجية ةطلخا لقيُت - لمؤسسةل العشريةاالسرتاتيجية  ةطلخا قالإط 
 ؛"لتعاون اإلسالمياالرئيسي للحلول التجارية الحتياجات الدول األعضاء يف منظمة  املزود"تصبح  رؤيتها أن

  معؤسسة امل ملواءمةعادة التوزيع عملية إعادة اهليكلة التنظيمية وإ املؤسسةت مت  أ -التحول املؤسسيعملية االنتهاء من 
 ؛ديدةاجل العشرية اخلطة اإلسرتاتيجية

 جلميع إجراءات األعمال  ٌ  تقييمو استعراض   هذا املشروع جري يف إطارأُ  –لألعماا هندسة إجراءات دةعاإ عملية تنفيذ
 ذجلنموت من اتساقها مع اللتثب وتعزيزها اإلجراءات ومواءمتها من للتحقق اتللفجو  مفصل  تقييم أجري، و الرئيسية

 للمؤسسة يف املستقبل؛ لتشغيليا

 هتدف هذه و ل. لتحو  اخلاصة با يةالثالث طريقالرطة ابدء تنفيذ خبقت املؤسسة إجنازًا آخر حق   -تنفيذ اسرتاتيجية التحول
يل أسواق متو مجيع مة، ومنو يف عوائد مستدا قيقعلى حت قادر   من الناحية اهليكليةجديد  أعمالمنوذج  إرساءاخلطوة إىل 

 ز املؤسسي.قيق التمي  وحت ،العاملية املنابر يف الفاعلاحلضور ، و ةالتجارة، وتطوير منتجات وخطوط أعمال جديد



4 
 

 تصنيف الـُمصِدر  لمؤسسةل االستثمار خلدمات موديز وكالة عي نت - للمؤسسةاالئتماين تصنيفالموديز  وكالة تعيني
فرصا أفضل  لمؤسسةل تيحسي از ممتا اإجناز  االئتماين التصنيفويعد  هذا . مستقرة نظرة مع، A1 الطويل األجل ألول مرة

 عي نت كما.  املالية ملؤسساتا من املوارد تعبئة ذاته الوقت يفسييسر و . جذابة بأسعار اخلارجية األسواق لالقرتاض من
 رأمسال مركزدليال على قوة  التارخيي اإلجناز هذا عد  وي. P-1 مرة ألولالقصري األجل  رصدِ مُ ـلا تصنيف موديز وكالة

 ؛السيولة إدارة اساتسيسداد و  ،اخلزينة اتاستثمار  ممارساتحصافة و  االستدانة، سيناريوهاتاعتدال و  ،ملؤسسةا

 وحتسني بالتجارة النهوض يف ثلةاملتمبتنفيذ واليتها  األمام إىل قفزة ؤسسةامل قتحق   -اإلمنائي التأثري إطار استحداث 
 ؛املؤسسةب اخلاص ليالداخ اإلمنائي التأثري إطار خالل من املستدامة التنمية أهداف مع سقيت مبا سبل العيش

 برامج استحداث خالل من اعملياهت هيكلة طريقة يفهنجا ابتكاريا  ؤسسةاملتتبع  – املتكاملة التجارة برامج تكييف 
 ؛القدرات تطوير مثل ،مرن   تدخل   عنصر مع التجارة متويل يشمل هنج فاملشاريع تعرَّف على أهنا. املتكاملة التجارة

 التجارةلتشجيع  مم  صُ  لتجارةالتنمية ا رائدا برناجم املؤسسة أطلقت – اإلفريقية العربية ةالتجار  جسور برنامج إطالق 
 جنوب أفريقيا ودول لعربيةا الدول مجيع يف واملستدام الشامل النمو ودعم االقتصادية الفرص لتوسيع أداةباعتبارها 
 .األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي الصحراء

 مقتطفات من القرار الصادر عن لجنة الكومسيك في دورتها الثالثة والثالثين

 دعمها مواصلة علىاملؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة  نيوالثالث الثالثةهتا دور يف  لكومسيكاجلنة  تشجع 
 ،التقدير مع ،يط علماوحت ؛اإلسالمي التعاون منظمة يف األعضاء الدول بني التجاري تعاونمبادالت التجارية واللل

 التعاون منظمة يف األعضاء الدول يف التجارة لألجهزة املعنية بتشجيع الثالث االجتماع" باستضافة اململكة املغربية
 اململكةب البيضاء، الدار يف 2017 أكتوبر 12و 11 يومي التجارة لتنمية اإلسالمي املركز نظ مهالذي  "اإلسالمي

 .الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة املؤسسةو  باملغرب الصادرات تشجيع مركز مع بالتعاون ،املغربية

 ةنيالصيدال جمال املستحضرات يف والبائعني املشرتين اجتماع" الستضافتها ديفوار كوت  جلمهورية تقديرها عن أيضا تعرب 
تمويل التجارة لتنظيمهما هذا لواملؤسسة الدولية اإلسالمية  التجارة لتنمية اإلسالمي لمركزول" الصلة ذات والصناعات

 .ديفوار كوت  مهوريةجب أبيدجان يف 2017 نوفمرب 3و 2 يومي االجتماع

 مكتبكل من   2018 امع يف ينظمها اليت بالتجارة لةصاملت األنشطة يف بنشاط املشاركة األعضاء الدول من طلبت 
 واملركز سالمية )مركز أنقرة(،اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإل األحباث ومركز الكومسيك تنسيق

الغرفة و  ية لتمويل التجارة(،البنك اإلسالمي للتنمية )املؤسسة الدولية اإلسالم وجمموعة ،التجارة لتنمية اإلسالمي
 املؤسسات هذه من طلبت ماك  معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية؛و  اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة،

 .ممكنة كةمشار  أوسع لضمان بوقت كاف   اجتماعاهتا قبل األعضاء الدول إىل والوثائق الدعوات إرسال

 وتعبئة تشجيعها وتنميتهاو  جارةالت متويلاملؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة يف جمال  نشطةأل اعرب عن تقديرهت 
 حتقيق يف مبا يساهم األعضاء الدول يف التجارية العمليات لتمويل التنميةيف  شركاءمن الو  الدولية السوق من األموال

 .ةاإلسالمي البينية التجارةمن  %25 املتمثل يف بلوغ نسبة دفاهل
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 جمال  في سحوباهتاو  التجارة الدولية اإلسالمية لتمويل سسةؤللم االعتمادات الرتاكميةأن ب التقدير، يط علما، معحت
 علی يكير مأ رالدو مليار 28.8و ريكيمأ رالدو مليار 38.6 ،نآلا حتیإنشاء املؤسسة منذ ، بلغت متويل التجارة

 رالدو مليار 4.8و ريكيمأ رالدو ليارم 4.5 قدرها 2016م عا يف سحوباتمقابل اعتمادات إمجالية و ، ليوالتا
 .أمريكي على التوايل

 املؤسسة الدولية اإلسالمية ) ةاإلسالمي للتنمي جملموعة البنكزيادة احلضور اإلقليمي ب ،مع التقدير ،أيضا حتيط علما
ب داكار اإلقليمي واملكاتب ( من خالل مكتاإلسالمية لتأمني االستثمار وائتمان الصادراتاملؤسسة و لتمويل التجارة 

اإلسالمية لتمويل التجارة  املؤسسة الدوليةت جعل زيادةً  ،دكا واسطنبول وجاكرتا وديبكل من يف   الوسيطة طريةالقُ 
احتياجات الدول  تلبية اهلم توأتاح مائهعمالأقرب إىل  املؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثمار وائتمان الصادراتو 

 األعضاء.

 األقل  األعضاء املتوسطة والدولو ع الصغرية ير ايف متويل املش الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة تثين على جهود املؤسسة
يل للقطاع الزراعي الذي له تأثري املزيد من التمو تقدمي تنويع حمفظتها و يف سبيل جهود ا تبذله من وحتيط علما مب ،منواً 

 ن حدة الفقر.فرص العمل وزيادة عائدات التصدير والتخفيف مإجياد حتسني اإلنتاجية و  يفمباشر وبارز 

 الدولية  املؤسسةلتنمية )مؤسسات جمموعة البنك اإلسالمي ليف دعو الدول األعضاء إىل استكمال متطلبات عضويتها ت
جمموعة البنك واليتها  تنفذ حىت( املؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثمار وائتمان الصادراتو  مويل التجارةاإلسالمية لت

 بنجاح.

 تنمية التجارة من أجل لظيم منتدى لتن الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة يط علمًا أيضًا باجلهود اليت تبذهلا املؤسسةحت
ع وتشج   ها،التجارة ومتويل يةالتسهيالت اليت تقدمها املؤسسة يف جمال تنملدول األعضاء بيف ا وعي القطاع اخلاص شحذ

 املنتدى.هذا مؤسسات القطاع اخلاص يف الدول األعضاء على املشاركة بنشاط يف 

 يف إطار  المية لتمويل التجارةالدولية اإلس ذها املؤسسةالتجارة وتنمية القدرات اليت تنف   تشجيعيط علما مببادرات حت
، ةاألفريقي ةر التجارة العربيو ، وبرنامج جسمبا يف ذلك مبادرة املعونة من أجل التجارة للدول العربية ،ها الرئيسية املتنوعةبراجم

 .املؤسسةأنشطة بالقطاع اخلاص  توعيةومنتدى تنمية التجارة ل ،وشبكة املعرفة التجارية

 فيذ برامج التجارة املتكاملة لتطوير تنسبيل يف  لتمويل التجارةاليت تبذهلا املؤسسة الدولية اإلسالمية يط علما باجلهود حت
طلب تو  ،املتعلقة بالتجارة الفنيةة املساعد يف جمالتدخالهتا و  ةمتويل التجار بني تسهيالهتا يف جمال زج املالسلع من خالل 

 سلع اسرتاتيجية أخرى.خاصة بتطوير برامج مماثلة  املؤسسةمن 

 تدريب على التمويل اإلسالمياملؤسسة يف تنويع األدوات املالية اإلسالمية، ودعم برامج اليط علمًا أيضًا جبهود حت، 
 اإلسالمي يف احملافل الدولية. التمويلحللول الرتويج و 

  بالتعاون بني  ، الرباطيف 2017فرباير  23و 22 يوميالعربية اإلفريقية  ةترحب بتنظيم منتدى إطالق جسور التجار
 .الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة واملؤسسة اململكة املغربية

 لقياس تأثري مجيع تدخالت  أداةً  عتبارهبا اإلمنائيإطار التأثري استحداثها اإلسالمية لتمويل التجارة مؤسسة الدولية للقدِّر ت
 األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي. الدولاملؤسسة يف 
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 أجل التنميةعمليات المؤسسة لتمويل التجارة من  -باء 

ة متويل التجار املؤسسة  تقد مو ارة. التج ( تنمية2( متويل التجارة، و1واليتها من خالل اثنني من خطوط العمل الرئيسية: املؤسسة ذ تنفِّ 
للبنوك احمللية  مةاملقد  لتمويل االصغرية واملتوسطة من خالل خطوط  شاريعإىل احلكومات ذات السيادة، وشركات القطاع اخلاص، وامل

 واإلقليمية.

 إمجايل بلغفقد . تهاوتنمي ةار التج متويل من كل  يف ذات شأن ، إجنازات(هـ 1429) 2008 عام يف إنشائها منذ ،املؤسسة قتحق   قدو 
 بلغ أخرى، جهة منو . ايلالتو  على أمريكي دوالر مليار 31.01و أمريكي دوالر مليار 40.2 الرتاكمية االعتمادات والسحوبات

 احلاسم الدور يدل على مما أمريكي، ردوال مليار 24.4 املالية واملؤسسات الشريكة البنوك من حشدها مت اليت الرتاكمية املبالغ إمجايل
 تواصل ذلك، على عالوة. األعضاء لالدو  فائدةل الكبرية التجارية للمعامالت التمويل جلذب احمفز باعتبارها  املؤسسة تضطلع به الذي

 العمالء من للعديد بالنسبة هبا املعمول السنوات تعددةامل اإلطارية االتفاقيات مبوجب األعضاء الدول من عدد إىل التمويل تقدمي املؤسسة
 .ملحوظا ماتقد رزحت ،إفريقيا مبادرة مثل ،اإلقليمية املبادرات تزال الو . ذوي املشاريع الكربى السياديني

فقد حافظت على مرونتها . واجهتها اليت العديدة التحديات من الرغم على، 2017وكان أداء املؤسسة جيدا بشكل ملحوظ يف عام 
فقد . القيمة املضافة املتأتية منهاو  األعضاء الدول يف اهتتدخال تأثري يدل على ذلك كما  دعمها، استدامة خالل من واليتها تنفيذ يف

 من٪ 88 ص ما نسبتهص  خُ  ذلك، إىل ضافةباإل. منواً  األعضاء الدول ألقل ةالتجار  ويلمت اعتمادات إمجايل من٪ 35 ُخصص ما نسبته
 .اإلسالمي التعاون منظمة يف األعضاء الدول بني االعتمادات لدعم التجارة

 من مسجلة ارتفاعا ،2017 عام يف٪  10 بنسبة أعلى ةالتجار  متويل اعتمادات كانتفقد   سنوي، أساس على املقارنة حيث منأما 
رابطة و  ريقيا جنوب الصحراءأف من األعضاء الدول بعض وإن كان أمريكي، دوالر مليار 4.90 إىل 2016 عام يف دوالر مليار 4.44

العجز يف و  2016-2015امي يف ع السلع أسعارالخنفاض  السليب تأثريال استمرار يف املتمثل التحدي ظل يواجه الدول املستقلة
 النفط أسعار ارتفاع سيما ال ،األسواق بيئة يف املتواضع التحسن ةالتجار  متويل اعتمادات يف الزيادة ربزت ذلك، ومع. األجنبية العمالت

 .2017 عام يفواستقرارها 

 القائم ةالتجار  دعم منوذج ل منالتحو  يف ملحوظة إجنازات حتقيق خالل من يف التنمية تأثريها تعزيز 2017 عام يفوواصلت املؤسسة 
. األثر اإلمنائي ضاعفةمل القدرات وبناء التجارة تنمية مع ةالتجار  متويل عمليات دمج يتم حيث الربامج، على قائم هنج إىل املعامالت على

 للتنمية الرئيسية القطاعات يف األعضاء الدول مع تضامنها على هاوحفاظ بالتزاماهتا هاوفاء املؤسسة واصلت ذلك، إىل باإلضافة
 .لى التمويلع واملتوسطة الصغرية ملشاريعا صولحو  ،والزراعة الطاقةقطاعا  سيما ال واالجتماعية، االقتصادية

 استدامة الوصول إلى الطاقة

 وصحة الناس اإلنتاجية يفمتعددة  من أوجهقة إمدادات الطاوتؤثر الوصول إىل الطاقة حمرًكا رئيسًيا للتنمية االقتصادية واالجتماعية.  د  يع
أكثر من  يوجد ،بدون كهرباءشون يعيشخص حول العامل  مليارات ثالثة إىل أن لتقديراتا تشريذلك. و  غريو  واألمن الغذائي والتعليم

ىل إصول و الفتقار إىل البنية التحتية والا يف املناطق الريفية. ويعد  منهم ٪ 84٪ منهم يف أفريقيا جنوب الصحراء أو يف آسيا النامية، و95
 .اتني املنطقتنيلضعف أداء القطاع يف ه ني رئيسينيسببالطاقة 

قتصادية االتنمية الحتقيق لتسريع وترية  للقدرات الكامنةإلطالق العنان  اضروري اىل الطاقة أمر إصول و حتسني القدرة على ال يعد  لذلك، 
اسرتاتيجيتها يف تدخالهتا يف الدول األعضاء. من ركائز أساسية ركيزة دعم قطاع الطاقة  املؤسسة د  عيف هذا السياق ، ت  و جتماعية. االو 
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إىل عدد كبري  اووصوهل ئيةالكهرباالطاقة على استقرار توليد  االتمويل لتأمني إمدادات الوقود حفاظ ريوف   راسخاؤسسة شريكا املتظل و 
 من السكان احملرومني )انظر الرسم البياين أدناه(.

 2017 عاملطاقة يف قطاع ااألكثر استفادة من متويل املؤسسة ل: الدول اخلمس 1الشكل 

 

، الكربى  يف متويل مشاريع الطاقةلنيالعديد من املمو  يف العديد من الدول األعضاء حيث ال يرغب يؤدي الدعم الذي تقدمه املؤسسة، و 
 على مر السننيد اكتسبت املؤسسة وقهذه.  الكربى حشد املوارد من األسواق الدولية لتمويل صفقات الطاقة اجلماعيةيف حامساً  دورا

 خربة كبرية يف هذا القطاع.

 2017-2008لطاقة قطاع ا: حمفظة متويل املؤسسة ل2الشكل 

 

 طلب زيادة ال عنضف النفط، أسعارمن حيث املبالغ بالدوالر بفضل حتسن االستقرار يف  2017 عام يف الطاقة قطاع متويل انتعشو 
 النفط أسعاريف الفرتة اليت كانت فيها  بكثري أعلى ،تارخييا ،التمويل حجم كان  ذلك، ومع. النفط متويل علىاألعضاء  الدول بعض

  :على النحو التايل، وجاءت النتائج الطاقة قطاعل املؤسسة متويلاملناخ يف  اهذ أثر وقد(. 2015-2012)مرتفعة 
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 متوازنا بني متويل النفط ا توزيعا موزع، 2017يف عام  املبلغ املعتمد٪ من إمجايل 77 مبا نسبته متويل منتجات الطاقة استأثر
 ؛املنتجات النفطيةمتويل اخلام و 

  ُأفريقيا منطقة و  ، آسيامنطقة و  ،منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا لدول تنتمي إىلاجلزء األكرب من متويل الطاقة ص ص  خ
 جنوب الصحراء.

 الزراعة واألمن الغذائي

 تخفيفالو  اإلنتاجية، سنيوحت العمل، فرص جيادإ على األعضاء الدول ساعدت اسلع تغطي الزراعةقطاع  يف املؤسسة تدخالت ظلت
 ، حيثالصحراء جنوب أفريقيا يف ائيالغذ لألمن كبريا  دعما مقد  ت املؤسسة أن ومما جيدر ذكره. الغذائي األمن وتعزيز الفقر، حدةمن 

 أن الزراعة الواقعو . للمزارعني الغذائي ناألم تعزيز يف اقوي اتأثري  يؤثر مما الزراعي، للقطاع ةالتجار  متويل حمفظة من كبري  جزء صصَّ خي
 يف يعتمد الزراعة متويل لئن كانو . الصحراء جنوب أفريقيا يف التجارة تمويلؤسسة اخلاصة بامل حمفظة من( ٪59) بنصيب وافر تستأثر
 جزءا املزارعون يستخدم ، إذالغذائي مناأل تعزيز على يساعد فإنه ،(السوداين والفول القطنحتديدا ) النقدية احملاصيل على األول املقام

 املناسب، الوقت يف قبض أمثان حماصيلهم للمزارعني التمويل يتيح كما.  غذائية حماصيل لزراعة متوهلا املؤسسة اليت الزراعية املدخالت من
  .أسرهم دخل زهو ما يعز  و 

 األرز عن فضالً  ،(إندونيسيا) نخيلال وزيت لسكرل تمويلال أيضاً  املؤسسةرت وف   الصحراء، جنوب أفريقيا يف التدخالت إىل وباإلضافة
 (.تركيا) والقطن

 :زراعةال لقطاع الدعم من زيدحتقيقا ملو  الغذائي ألمنل اتعزيز  التدابري ذ منما اّتُ  بعض يلي ما يفو 

  ؛األعضاء الدوليف  ةالزراعلقطاع يل تعزيز التمو  علىالتآزر والشراكة مع إدارة الزراعة يف البنك اإلسالمي للتنمية للتعاون 
  ؛التابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي اجلديدة الغذائيألمن اإلسالمية ل نظمةاملالشراكة مع 
 ؛توفري حلول التجارة املتكاملة 
 .ربط املنتجني مباشرة باملشرتين يف الدول األعضاء 

 ،ملركز الثالث من حيث املخصصاتا حمتلة بذلك٪ من احملفظة، 9 ما نسبته 2017يف عام وبلغت االعتمادات اإلمجالية لقطاع الزراعة 
ء. انظر عضاأ دوللزراعة يف ست عملية لقطاع ا 15 هذا العام، لخالواعتمدت املؤسسة، الصغرية واملتوسطة.  واملشاريعبعد الطاقة 

 سب البلدان.حب توز ع العملياتلالطالع على  11الشكل 
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 2017 عام لزراعة يفقطاع امتويل املؤسسة ل: الدول املستفيدة من 3الشكل 

 

 :القطاعذا هل ؤسسةاملما يلي السمات الرئيسية لتمويل  يفترد و 

  املدخالت غري ذلك من و  ،واألمسدة ،ركر  ة )مثل السكر اخلام واملاملهم   املستوردةبني السلع  ةمتوازن بصورةحمفظة الزراعة زع تتو
 ؛دعم سلع التصدير الرئيسية )مثل القطن والفول السوداين واحلبوب(بني الزراعية( و 

  وكوت ديفوار وغامبيا وإندونيسيا  بوركينا فاسو والكامريون ، وكانتهذه احملفظة بالنصيب األوفر مناستأثرت أفريقيا وآسيا
 .يناملستفيدأهم 

 الصغيرة والمتوسطة إلى التمويلوصول المشاريع 

 تلك املشاريع تؤدي أن وصاخص ضاء،األع الدول يف احلقيقي لالقتصاد الرئيسية املكونات أحد واملتوسطة الصغرية املشاريع قطاع د  يع
 التمويل، على احلصول يف عقباتمن  وسطةواملت الصغريةاملشاريع ملا تواجهه  اونظر . اإليرادات حتقيقو  العمل فرص إجياد يف حامساً  دوراً 
 والرصد، ،املتصلة بالتمويل ومعاجلته لواجبةا العناية وتكلفة القرب، انعدام) إليها املباشر لوصوليف ا املؤسسة تواجه اليت لتحدياتل اونظر 
 احمللية املالية املؤسسات مع شراكات قامةإ خالل من واملتوسطة الصغرية للمشاريع جتارية حلول توفري إىل املؤسسة تسعى ،(ذلك إىل وما
 باعتبار ذلك ركيزة واملتوسطة الصغرية للنهوض باملشاريع املالية املؤسسات مع شراكةال حتديد مت وهكذا،. التمويل خطوط توفري طريق عن
 .العشرية للمؤسسة سرتاتيجيةاال ركائز من

 احمللية، املالية للمؤسسات املراحبةب لتمويال املؤسسة متقد   األعضاء، الدول يف واملتوسطة الصغرية املشاريع من أكرب عدد إىل لوصولول
 على احلصول فرص إجياد يفذلك  يساهم وال. اخلاص القطاع ئها منعماللو  واملتوسطة الصغريةمشاريع لل التمويل توفر هي أيضا اليت

 .اإلسالمي التمويل أدوات على الشريكة البنوك من خالل تعر ف اإلسالمية الصريفة تعزيز على أيًضا يساعد بل فحسب، التمويل

 تعبئة الموارد لتمويل التجارة

 متويل عمليات لتمويل اشئةن حتديات فرض ما وهو ألسواق،اخلاصة با اجلديدة احلقائق حيث من استثنائياً  عاماً  2017 عام كان
 .السابقة الوترية بنفس ةالتجار 
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هؤالء  جهود ، فضال عن"السريع" التمويل على السيادينيئها عمالكبار   طلبفقد متثلت التحديات اليت واجهتها املؤسسة يف تزايد 
 والبنوك املالية املؤسسات قدمهالذي ت التمويل مع واملنافسة الصكوك، إصدار خالل من املال رأس أسواق من األموال العمالء حلشد

 يف صعوبة حدياتعن هذه الت . وقد جنماألساسية السلع أسعار اخنفاض استمرار جانب إىل التمويل، تكاليف على والضغوط األخرى،
 .2017 عام خالل السوق يف ء املؤسسةشركا من املستهدفة األموال تعبئة

 داخل من أمريكي دوالر ياراتمل 3 جمموعه ما تعبئة يف 2017 عام خالل املؤسسة جنحت أعاله، املذكورة التحديات من الرغم علىو 
ن م املستوى هذا وميثل. اعضو  دولة 12 ممولة متويال مجاعيا لفائدة عملية 23 لتمويل السوق يف هائشركامن و  للتنمية اإلسالمي البنك

 .مالعا هذاخالل  لعمالئها املؤسسة الذي قدمته ةالتجار  متويل إمجايل من٪ 81 حنو املعبأة األموال

 جديدة مبتكرة آليات واستطالع يجيني،اإلسرتات الشركاء مع الطويلة عالقتهالتعزيز  الزمن من لعقد املمتدة ربهتاخب املؤسسة ستعنيستو 
 .التجارة متويل لأصو ب االهتمام مع ،املستثمرين من جديدة فئاتو  جديدة أسواق واستهداف األسواق، من األموال حلشد

 تعبئة الموارد لتنمية التجارة

 هانسبة مئوية من صايف دخل املؤسسة ، وّتصيصتعبئة املوارد اخلاصة بتنمية التجارة تعبئة املوارد لصندوق تنمية التجارةتشمل مصادر 
املخصصة لتمويل التربعات و أخرى،  والبنك اإلسالمي للتنمية وجهات ماحنة املؤسسةنشطة تنمية التجارة، ومسامهات أخرى من أل
 زکرام ، مثلالتقليديني غري الشركاء نم مهاومنظمة العمل الدولية، وغري  ،زاملتكامل املعز   راطإلا مثل ،الشركاء وسيكونملشاريع ورعايتها. ا

يف وقد جنحت املؤسسة، رة. لتجاا تنمية لللتدخالت يف جما املؤسسة تعبئة لزيادة املقبلة األعوام في رئيسيا رًاعنص ،تسساؤلموا التفكري
 دوالر أمريكي. 950 000التجارة مببلغ  تنمية، يف تعبئة املوارد ملبادرات 2017عام 

 تنمية التجارة واألعمال -جيم 

متكاملة قائمة على  دخالتتب ،2025-2016 حديثا املعتمدة سرتاتيجيتهاتقوم املؤسسة، تنفيذا ال التجارة، خبصوص جمال تنمية
 بعض ملعاجلة مةمصم  تدخالت  وهي  ،من جهة أخرى القدرات وبناء نمية التجارةتبني و  من جهة التجارة متويل بني جتمع ،الربامج

ما تقدمه من  ذلك يف مبا ،ةالتجار  ةتنمي جمال يف تدخالهتا الصدد، هذا يفمتزج املؤسسة، و . األعضاءالدول  يف التجارة تنمية حتديات
التجاري  التكاملب عية واإلقليمية املتعلقةاملواضي ربامجال وتنفيذ تصميم يفة التجار  تمويلا اخلاصة بلوهلحب بالتجارة، متصلة فنيةة مساعد

 .وتنمية التجارة

 برنامج( 3) ،ةاألفريقيالعربية  ةالتجار  رجسو  برنامج( 2) ،إلندونيسيا النب صادرات تنمية برنامج( 1) املتكاملة ةالتجار  برامج أمثلةمن و 
 تنميةخاصة ب عناصر املشاريع مجيع ضمنوتت. أفريقيا غرب يف واملتوسطة الصغرية املشاريع برنامج( 4) غامبيا، يف فالتوكسنياحلد من األ

 الدولية، واألسواق التمويل إىل صولالو  حمدودية مثل، والبلدان لقطاعاتيواجهان ا مزدوجني لتحديني التصديها غايتها ومتويل التجارة
 .التجارة تيسري تدابرياذ اّتو  القدرات تنمية برامج تنفيذ خالل منعلى صعيد القطاعات واألقاليم  التنافسية القدرة وتطوير

 .الاألعمو  التجارةتنمية  حمفظة يفاجلاري تنفيذها  واملشاريع املبادرات على عامة نظرة يلي ما يفو 

 برنامج جسور التجارة العربية األفريقية

 . املنطقتني بني التجارة إمكانات اإلسالميالتعاون  منظمة يف األعضاء اإلفريقية والدول العربية الدول بنيال تعكس املبادالت التجارية 
 لتأمني اإلسالمية واملؤسسة أفريقيا يف االقتصادية للتنمية العريب والبنك السعودية الصادرات وبرنامج املؤسسة من كل  وافق لذلك،
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 للنهوض اإلقليمية التجارة لتشجيع برنامج وضع خالل منه املسألة هذ ملعاجلة شراكة منصةإقامة  على الصادرات وائتمان االستثمار
 .املنطقتني بني ةيتجار بادالت الاملب

 جمموعة مستوى على لإلدارة يمسل هيكلإقامة  على الرتكيزانصب  ،2017 فرباير 23و 22 وعلى إثر إطالق هذا الربنامج رمسيا يومي
 أنشأ الصدد، هذا ويف. ربنامجال هذاا ضمن ومبادراهت اجملموعة أعضاءاملؤسسات  برامجخمتلف  دمجهبدف  للتنمية اإلسالمي البنك
. ربنامجهذا ال إطار يفه وجممعات البنك اتكيانتدخالت   لتنسيقلربنامج جسور التجارة العربية األفريقية  التوجيهيةالبنك  جلنة البنك رئيس

 ،ني قطاعات األعمالب اجتماعاتتنظيم  تشملشىت  وأنشطة مشاريع لتنفيذ اجلهودعلى بذل  املؤسسةتعكف  ذلك،عالوة على 
 أمثلة، جمرد التالية األنشطةو . ةلعكسيا بطواالر  وبرامج واملتوسطة الصغريةواملشاريع  التجارة دعم ملؤسسات القدرات بناء برامج وإعداد
 :هاتنفيذ أو/و أخرى أنشطة تصميموجيري 

  واملعدات الطبية، املستحضرات الصيدالنية اخلاصقطاعي األعمال الاجتماع 
  ملنتجات الغذائية،اخلاص باقطاعي األعمال الاجتماع 
 يةمنتدى األعمال املشرتك بني اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ووحدة أغادير الفن، 
 " أفريقيا"،إىل الصادرات العربية  تشجيعمنتدى 
  ة،اإلفريقي ةالعربي ةمنتدى متويل التجار 
  يف أفريقيا املشاريع الصغرية واملتوسطةلفائدة تجارة المشروع تنمية. 

  مبادرة المعونة من أجل التجارة للدول العربية

برنامج تصميم وتنفيذ  مبادرة ذت املؤسسةالعامل، اّت دول بقية بينها وبنيتعزيز التعاون التجاري والتكامل بني الدول العربية و  سعيا إىل
برنامج  وقد أُعدَّ . نياالقتصاديلتنمية والنمو ل ادعمعلى "تعزيز التكامل اإلقليمي"  ةخاص بصورةمع الرتكيز  ،تنمية التجارة اإلقليمية

 :ما يلي يف املبادرة، تتمثل أهداف برنامج تحديدزيد من ال. ومب2013يف ديسمرب أُطلق  و  املبادرة

 تلمؤسسا لمؤسسيةا راتلقدا تعزيزو ةير لتجااح السياسات صالإ لخال من إلقليميةا لتنافسيةا رةلقدا تعزيز 
 ة؛ر لتجاا عمد

  القيمة؛تكامل سالسل تعزيز جانب العرض التجاري و 
 ني إدارة سياسات وبرامج اإلقليمي على حتس دوناإلقليمي و على الصعيدين قدرة منظمات التعاون التجاري  تقوية

 التكامل التجاري.

ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة الدولية،  مركز التجارةو ، مم املتحدة )منظمة العمل الدوليةوكاالت تابعة لأل مخسُ  مج  ذ هذا الربناوتنف  
العربية  للدولالبعثات الدائمة و لدول العربية، جامعة او ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية(  ،برنامج األمم املتحدة اإلمنائيو ، والتنمية

التجارة اخلارجية يف مصر. مركز تدريب و املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع اخلاص، و املنظمات اإلقليمية العربية، و يف جنيف، املعتمدُة 
تطوير اسرتاتيجياهتا الوطنية للتصدير  إىل مساعدة الدول األعضاء على الوكاالت املنف ذةذة من خالل هتدف املشاريع املقرتحة واملنف  و 

 .هاالتجارة وتيسري  تشجيعملؤسسية والبشرية يف جمال وحتسني قدراهتا ا

دول مرتفعة  6و ،دول متوسطة الدخل 9منواً، و الدولأقل من  4دولة عربية ) 19 لفائدةمشروًعا قيد التنفيذ  23حىت اآلن، هناك، و 
 .من الربنامج املرحلة الثانية على إثره بدأست خيضع الربنامج حاليا لتقييم مستقلو الدخل(. 
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 ضمن مبادرة المعونة من أجل التجارة للدول العربيةيندرج  المث –تدريب الشباب وتشغيلهم من أجل التجارة الدولية 

 الطويل املدى على املستدامة القدرات يةتنم برنامج املؤسسة تصميم كيفية  على قويا مثاالً " والتوظيف التصدير على التدريب برنامج" د  يع
 شاركالذي  الربنامج هذا تنفيذ اخلارجية التجارة تدريب مركزويتوىل . مبادرة املعونة من أجل التجارة للدول العربية إطار يف شركائها مع
بصفتهم  واعتمادهم م،ومهاراهت معارف الشباب حتسني إىل التدرييب الربنامجهذا  يهدفو . مصر يف الصناعي التدريب جملس متويله يف

 التدرييب الربنامج هذا سيعززو . اخلاصة ةالتجاري أعماهلم وإنشاء الدولية التجارة يف تنافسية وظائف إجياد من ميكنهم ، ماتصدير ييأخصائ
 ،الصادرات وتسويق األطراف، تعددةملا التجارة وقواعد ،واملقاييس الدولية، جلودةا أموردرايتها ب وحيسن الشركات بني التصدير ثقافة

 .واجلودة املنتجات وتطوير التجارية، والعالمات

 واحد عام يفوقد نظم . 2016 مارس منذ املشروعوجيري تنفيذ . جديد جامعي خريج لفأل التدريبية الدورات من سلسلةوستقد م 
 الشركات على وظائف يف دربنيامل الشباب ثلث من يقرب ما حصلو . التدريب برامج بنجاح الشباب من 150 وأمت تدريبية، برامج ستة
 التدرييب الربنامج هذا تكرار ملؤسسةاوتعتزم . شاب تدريب ألف الربنامجويستهدف . مركز تدريب التجارة اخلارجية مع شراكةتربطها  اليت
 .املشروع ميزانية يف املتلقيةمسامهة الدول  حال يف أخرى أعضاءدول  يف

 لعربيةمثال ضمن مبادرة المعونة من أجل التجارة للدول ا –برنامج تمور المدينة 

 باململكة املنورة دينةامل يف لتمورا قطاع تطوير وهو الثالث، الزراعية السلع تطوير برنامجتنفيذ  يف ،2017 أبريل يفشرعت املؤسسة، 
 املزارعني مساعدة إىل املشروعهذا  هدفيو . طن مليون 1.1 من التمور حنو املنورة املدينة منطقة إنتاج إمجايل يبلغو . السعودية العربية

 إىل القيمة من املزيد إلضافة تسويقيةال وقدراهتممنتجاهتم  جودة لتحسني( تعاونيات) تعاونية إنشاء على واملتوسطة الصغريةواملشاريع 
 واملتوسطة الصغريةاملشاريع  مالتزا وحتسني التجارية،تها عالم هوية وتطوير املنورة دينةمتور امل جودة دعم إىل املشروع يهدف كما.  إنتاجهم

  .واإلقليمية الدولية األسواق يف اجلودة متطلباتباملواصفات واملقاييس و 

 مبادرة الروابط العكسية في غينيا: "انتعاش القطاع الخاص"

دولة  منونقل اخلربات  املعرفةيسري بتا من خالهل تقومو  ،وتقدميها الفنية املساعدة تصميمتتبعها جمموعة البنك ل طريقةة العكسي بطواالر 
 والربامج السياسات خالل من اخلاص القطاعتنمية  دعم يف الواسعة خربهتافضل ب تونس،على  ختياروقد وقع اال. أخرى إىل عضو

 يف جماالت أربعة املشروعهذا  وسيتناول. فينال للتعاون التونسية الوكالة املشروع هذا يفدولة مزو دة متثلها باعتبارها  املختلفة احلكومية
 .لتمويلاإىل  صولالو و  ،التجارية التحتية والبنية ،املنتجات وتطوير ،املؤسسي الدعم: الغينية الزراعية الصادرات قطاع

 برنامج إطار يفتنفَّذ س اليت، بالتجارة علقةاملت الفنية املساعدةجمموعة البنك يف جمال  تدخالت على األوىل األمثلة أحد املشروع هذاد  يعو 
 املنطقة دول بني جمال التجارة واألعمال يف جديدة شراكةتيسري إقامة  برنامجمن  العام اهلدف معسق تجسور التجارة العربية األفريقية امل

  .املستهدفة

 خالل من، والتسويق التجاريةألعمال ايف جمال املختارة  واملتوسطة الصغريةاملشاريع  قدرات املشروعحيس ن  أن لذلك، نتيجةيُتوق ع، و 
 دعموبرامج  خدمات يف ونسيةالتواملعارف  اخلرباتإطالعها على  وكذلك ،ات من جهةاملنتج وتطوير اجلودةيف جمال  دعممدها بال
 .ةالتجار  دعماملؤسسات التونسية املعنية ب قدمهات اليت واملتوسطة الصغرية املشاريع
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 ودعم الوصول إلى األسواق في السنغالبرنامج بناء قدرات التجارة الدولية  –منصة التصدير 

 جمال يف البشرية القدرات تنمية مدعهبدف  كندا  يف التجارة تيسري مكتب مع بالتعاون عد  أُ  املدربني تدريب لبرنامج   منصة التصدير
 تنفيذ وبدأ، السنغالب داكار يف 2017 يناير 23 يف كندا  مكتب تيسري التجارة يف مع شراكة اتفاقية قد أُبرمتو . الدولية التجارة
 يف الربنامج املشاركة واملتوسطة الصغرية املشاريع لتحديد استطالعية مهمة، 2017 يوليو يف أجرى املكتب،و . 2017 مارس يف املشروع

 األولاملكون ويرمى من . حتياجاتمكيف حبسب اال تدرييب برنامج وتنفيذ تصميم مت لذلك، ونتيجة. التدريبية احتياجاهتاالوقوف على و 
يف  رةلتجاا معد تسساؤم نموغريها  دراتلصاتشجيع انغالية لالتصدير لفائدة الوكالة السيب على در إىل إقامة منصة ت من هذا الربنامج

غاليني يف لتجارة للمصدِّرين السناملتعلقة بام مؤسسات دعم التجارة خدمات التدريب والدعم تقد   أن ،يتوقع، نتيجة لذلكو . للسنغاا
لدفعة األوىل من برنامج تدريب ّترج ا حفل 2017 أكتوبر يف أُقيموقد  ملساعدهتم على تطوير أنشطتهم التصديرية. القطاعاتخمتلف 

  .بنياملدر  

وسيمد ها . اقدراهت وتعزيزالسنغالية  واملتوسطة ةالصغري املشاريع  إعداد على، الذي يركز املقرتحة املبادرة من الثاين املكون تنفيذ حاليا وجيري
 أمامهلا موطئ قدم  يكون حبيث وفعالة ناجعة بطريقة الكندية السوق إىل امنتجاهت دخالإل ومعارف أدواتا يلزم من مب املكون هذا

 .اجلديدة احملتملة التصدير فرص من االستفادة ويتسىن هلا آخرين منافسني

 اإلندونيسي البنبرنامج تنمية صادرات 

 النب صادرات تنميةاملؤسسة  نامجبر  يتصدى األعضاء، لدولإىل ا متكاملة جتارية حلول لتقدمي اجلديدة املؤسسةية اسرتاتيج إطار يف
 مليون 100  قدرهمتويال ربنامج،ال وستقدم املؤسسة، يف إطار هذا. اإلندونيسي النب صناعة تواجههما مزدوجني لتحديني اإلندونيسي

 السيولةيتيح و  العاملية األسواق يف التنافسية قدرهتا ز، سيعز  سنوات 3 على مدى املصد رة واملتوسطة الصغرية للمشاريع أمريكي دوالر
 .حملاصيلهم كعوائد  لصغار املزارعني النقدية

 مزارعي تدريب ملركز يةساخلما عملال خطة" إلعداد احملليني شركائها مع وثيق بشكل العمل يف، 2017 عام يفوقد شرعت املؤسسة، 
 ذ املؤسسة، يف إطاروستنف  . متعاقدة ةحملي حكومية غري منظمة أجرهتا اليت ،املصلحة أصحاب مع املشاورات مرحلة ستند إىلت اليت ،"النب
 .2018 عام يف النب ملزارعي اطموح اتدريبي ابرناجم الربنامج، هذا

 فرصة للمزارعني تاحتس حيث ،لنبازراعة النب، ومزرعة ، إذ سيشتمل على حديقة النب زراعة يف للتميز مركزًا التدريب مركز سيكونو 
 جوانب يشمل النب زراعة على راسيةيف فصول د اتدريب املزارعون سيتلقى ،عالوة على ذلك. امليداين التدريب أساس على مخرباهت تطوير
 املركز ربط سيتمو . والنباتات الرتبة تاختبارا النب، وإجراء شتالت توفري مثل إضافية خدمات التدريب مركز مقد  سيو . الزراعة من خمتلفة

 .ملركزا يف يتلقوهنا اليت التدريبات تكرار الرئيسيني للمزارعني حىت يتسىن احلقلية املزارعني مبدارس

 سيما يف وال اجلديدة، لتصديرا وجهات بعض إىل املباشر الوصول إلتاحة األعمال مطابقة فعاليات ؤسسةامل ستنظم ذلك، على عالوة
 املزارعنيتعاونيات  قدرات يةلتنم برنامج لتصميم املؤسسة ّتطط املدة، منتصف يفو . اإلسالمي التعاون منظمة يف األعضاء الدول
 مراكز وإدارة ،احلصاد بعد ما لياتعمإجراء و  ،للنب املباشر التصدير/تسويقالو  املدخالت، شراء يف فاعل دورب االضطالع من هالتمكين

 .التدريب

 المشاريع الصغيرة والمتوسطة في غرب أفريقيابرنامج 
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فجوة  لسد م  مصم   ،ألعمال ومتويل التجارةابني التجارة وتطوير جيمع متكامل  غرب إفريقيا برنامج  يف الصغرية واملتوسطة  املشاريعبرنامج 
بعثة استطالع  2017يف أغسطس  سةاملؤس وقد أجرتإىل التمويل.  اوصوهل وتيسريالصغرية واملتوسطة  املشاريع لفائدة ةر متويل التجا

 طوطخ نم بالقدر املتوقع واملتوسطة ريةالصغ حتول دون استفادة املشاريع اليت استجالء األسبابابتغاء  أفريقيا ربغ لیإ وتقصٍّ للحقائق
حاب املصلحة يف توغو وبنني ن من أص، مع أكثر من عشريهذه االستطالعبعثة خالل والتقى وفد املؤسسة،  .م للبنوكالتمويل اليت تقدَّ 

تدخالت  جعل سبلسطة يف املنطقة و الصغرية واملتو  املشاريعأفضل الحتياجات  للوصول إىل فهموبوركينا فاسو والسنغال وكوت ديفوار 
ألعمال التجارية على صعيد اة )حاجة واضحإىل وجود  استنتاجات البعثة الرئيسية وأشارتضافة مزيد من القيمة. إل مناسبةاملؤسسة 
 فريقيا.الصغرية واملتوسطة يف غرب أ للمشاريع املؤسسة التنمية( لتصميم وإطالق برنامجعلى صعيد وكذلك 

 يف ما خيص دعمالة واملتوسطة، و الصغري  ، فضال عن املشاريعملؤسسات املالية الشريكةامثل بناء قدرات  ،سيشمل املشروع نشر أدواتو 
مؤخرا  مليون دوالر أمريكي 20ة متويل بقيمباعتماد ض، ووضع خطوط متويل التجارة يف البنوك الشريكة. و إجراءات احلصول على القرو 

، أشهر 8ملدة ينا فاسو السنغال وبورك كل من  يف CORIS بنك ، سيتم تنفيذ مشروع جترييب معيف السنغال  CORIS بنك لفائدة
 .2018اعتبارًا من الربع الثاين من عام 

 من األفالتوكسين في غامبيابرنامج الحد 

يتعلق املشروع بشراء و  يف غامبيا. لدعم قطاع الفول السوداين الفنيةواملساعدة  ةهذا املشروع مشروع متكامل جيمع بني متويل التجار 
عند و . 2019-2018 الزراعيوسم املهكتار من حقول الفول السوداين خالل  5 000 يف واستخدامها يفاألفالسطن من  100

عنه عند  املعلناملنتج على سعر  ٪ 10من املزارعني بعالوة  ؤهاألفالتوكسني، سيتم شرامن  خلو  حمصول الفول السوداينق من حق  الت
إىل االحتاد األورويب  - للمحصوليل ٪ من احلجم اإلمجا 20 الذي ميثل حنو –الفول السوداين املعاجل  روسيصدَّ . الزراعية تسليمه يف

   ٪. 30 بنسبة 2016سعر عام  للطن يفوقبسعر 

مة التصديرية إليرادات الفول يف غامبيا من خالل زيادة القي الفول السوداينيهدف تطوير املشروع إىل حتسني سبل عيش مزارعي و 
 .اخلاصةاألفالتوكسني على طول سلسلة القيمة ب هتلوث خفضالسوداين بفضل 


