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تقر�ر�عن�التقدم�المحرز�في�المؤسسة
الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة�بشأن
�تعز�ز�التجارة�البينية�في�إطار�منظمة
التعاون�اإلسالمي
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رسالة�من�المدير�التنفيذي�للمؤسسة�

معلومات�موجزة�بشأن�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة
�

اإلنجازات�الرئيسية�ح���30�سبتم���2019�

لمنظمة� والتجاري� االقتصادي� للتعاون� الدائمة� للجنة� والثالث��� الخامسة� المتابعة� لجنة� مقتطفات�من�قرار�
التعاون�اإلسالمي�﴿الكومسيك﴾

استدامة�الوصول�للطاقة�
الشكل�1�أك���خمس�دولة�مستفيدة�من�تمويل�المؤسسة�للطاقة�في�2018

الشكل�2�محفظة�تمويل�الطاقة�2005�2018
الزراعة�واألمن�الغذائي

الشكل�3�البلدان�المستفيدة�من�تمويل�المؤسسة�ل��راعة�سنة�2018
الوصول�إلى�تمويل�للمؤسسات�الصغ��ة�والمتوسطة�

حشد�الموارد�لتمويل�التجارة
�

حشد�الموارد�لتنمية�التجارة

برنامج�جسور�التجارة�العر�ية�اإلفر�قية
مبادرة�المعونة�من�أجل�التجارة�للدول�العر�ية�

مبادرة�تبادل�المنافع�في�غينيا�”تعافي�القطاع�الخاص�
برنامج�منصة�إطالق�التصدير

ال��نامج�الدولي�لدعم�بناء�القدرات�التجار�ة�والوصول�إلى�السوق�في�السنغال
منصة�إطالق�التصدير�بنغالديش�

�
برنامج�تنمية�تصدير�ال���اإلندونيسي

برنامج�المؤسسات�الصغ��ة�والمتوسطة�لغرب�إفر�قيا
برنامج�تخفيف�حدة�الت�س���الفطري�﴿أفالتوكس��﴾
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إنه�من�دواعي�سروري�البالغ�أن�أقدم�إلى�االجتماع�الخامس�والثالث���للجنة�متابعة�
الذي� التقدم� عن� التجارة� لتمويل� اإلسالمية� الدولية� المؤسسة� تقر�ر� الكومسيك،�
أحرزته�المؤسسة�في�النهوض�بالتجارة�وتعز�ز�التجارة�البينية�ب���الدول�األعضاء�في�
والثالث��� الرابعة� الوزار�ة� الدورة� قرارات� تنفيذ� ودعم� اإلسالمي� التعاون� منظمة�

للكومسيك�الواردة�في�هذا�الشأن�

وكما�تعلمون،�بدأت�المؤسسة�عملياتها�في�يناير�2008�بت�ليف�لتعز�ز�التجارة�ب���
التجاري� التمويل� توف��� خالل� من� اإلسالمي� التعاون� منظمة� في� األعضاء� الدول�
والمساعدة�الفنية�المتعلقة�بالتجارة��وتمشي�ً�مع�هذا�التفويض،�تهدف�المؤسسة�
إلى�االع��اف�بها�كمزود�رائد�للحلول�التجار�ة�الحتياجات�الدول�األعضاء�في�منظمة�
التعاون�اإلسالمي��وقد�حققت�الشركة،�منذ�تأسيسها،�نتائج�جديرة�بالثناء�في�كل�
من�تمويل�التجارة�وتطوير�التجارة��بلغ�إجمالي�اعتمادات�ومصروفات�تمويل�التجارة�
ع��� أمر�كي� دوالر� مليار� و8�39� أمر�كي� دوالر� مليار� �49،4 لـلمؤسسة� ال��اكمي�
التوالي�في�نهاية�سبتم���2019،�وبلغ�إجمالي�األموال�ال��اكمية�ال���حشدت�من�
البنوك�والمؤسسات�المالية�الشر�كة�3�27�مليار�دوالر�أمر�كي،�مما�يعكس�الدور�
الحاسم�للمؤسسة�بوصفها�وسيًطا�لتحف���تعبئة�الموارد�للمعامالت�التجار�ة�عالية�
العالمي� واالقتصادي� المالي� البطء� خضم� في� األعضاء�� الدول� لصالح� القيمة�
المت�رر،�نجحت�المؤسسة�في�ز�ادة�موافقاتها�ع���تمويل�التجارة،�مع�ال��ك���ع���
إحداث�تأث���ملموس�ع���التجارة�واالقتصاد�في�الدول�األعضاء���وفي�هذا�الصدد،�
يسرني�أن�أبلغكم�أن�المؤسسة�تواصل�تقي�م�األثر�اإلنمائي�لتدخالتها�من�خالل�إطار�

األثر�اإلنمائي�الخاص�بها�

ويب���هذا�التقر�ر�أيًضا�كيف�ظل�دعم�تطوير�التجارة�والتعاون�ب���الدول�األعضاء�في�
منظمة�التعاون�اإلسالمي�يشكل�محور�ال��ك���الرئيسي�للمؤسسة�

وفي�هذا�الصدد،�وسعت�المؤسسة�نطاق�شراكاتها�مع�مؤسسات�دولية�وإقليمية�
ووطنية�لتصميم�وتنفيذ�مساعدات�تقنية�متعلقة�بالتجارة�في�الدول�األعضاء�في�
هذه� وتندرج� المختلفة�� الرئيسية� برامجها� خالل� من� اإلسالمي� التعاون� منظمة�
التجارة،�وتطوير�السلع� التجارة،�وتيس��� التدخالت�في�مجال�بناء�القدرات،�وتشجيع�

االس��اتيجية�جعل�التجارة�في�صلب�السياسة�العامة���

�� ��
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وجرً�ا�ع���العادة،�تواصل�المؤسسة�العمل�عن�ك�ب�مع�مؤسسات�منظمة�التعاون�
اإلسالمي�لتحقيق�التآزر�المطلوب�لتطوير�وتنفيذ�برامج�واالستفادة�بشكل�أك���من�
نقاط�القوة�والخ��ات�المتبادلة�للمساهمة�في�تحقيق�األهداف�المحددة�في�خطة�

عمل�منظمة�التعاون�اإلسالمي�2025�واس��اتيجية�الكومسيك���

وفي�السنوات�القادمة،�سيوجه�المز�د�من�االهتمام�من�خالل�اإلطار�االس��اتيجي�
للمؤسسة،�إلى�العديد�من�األهداف�بما�في�ذلك�بناء�شراكات�إلحداث�تأث���التنمية�
المستدامة�من�خالل�توف���حلول�تجار�ة�مت�املة�للدول�األعضاء���عالوة�ع���ذلك،�
تظل�المؤسسة،�بوصفها�جهة�فاعلة�نشطة�ع���الساحة�العالمية،�مل��مة�بالجهود�

الرامية�إلى�تحقيق�أهداف�التنمية�المستدامة�

الشر�عة� أحكام� مع� المتوافق� التجاري� التمويل� رواد� أحد� المؤسسة� وباعتبار�
للحلول� الحاجة� حسب� برامج� لتطوير� جهوًد� بذل� تواصل� سوف� فإنها� اإلسالمية،�
التجار�ة�المتوافقة�مع�أحكام�الشر�عة�اإلسالمية،�وتسهيل�نقل�المعرفة�والخ��ة�
ب���الدول�األعضاء�في�منظمة�التعاون�اإلسالمي،�وتنويع�تمويل�المؤسسة�للتجارة،�

ودعم�تطوير�التجارة�ومبادرات�التعاون�في�منظمة�التعاون�اإلسالمي�

األعضاء� الدول� إياها� أولتها� ال��� بالثقة� تشيد� أن� المؤسسة� يسر� الختام،� وفي�
وشركاؤها�في�التنمية�في�تحقيق�رؤيتها�ورسالتها�

هاني�سالم�سنبل
الرئيس�التنفيذي

02تقر�ر�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة�إلى�الدورة�الخامسة�والثالث���للكومسيك
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436�65

5�2

49�4�

70

تار�خ�بدأ
العمليات

2018�1�10

المقر�

جدة،
المملكة�العر�ية
السعودية

�عضو

مجموعة�البنك
اإلسالمي�للتنمية

الت�ليف

�اإلسهام�في�التنمية�االقتصادية�للدول�االعضاء
من�خالل�النهوض�بالتجارة

January

10

رأس�المال�المصرح�به

3�
�مليار�دوالر�أمر�كي

�مليار�دوالر�أمر�كي

�مليون�دوالر�أمر�كي�مليون�دوالر�أمر�كي

رأس�المال�المدفوعرأس�المال�المك��ب�به
عمليات�التمويل�التجاري�ال��اكمية�المعتمدة�

﴿2008��الر�ع�الثالث�2019﴾

856�2

36,641�6,025�2,206�

بإجمالي

مليار�دوالر�أمر�كي

مليار�دوالر�أمر�كي مليار�دوالر�أمر�كي

مليار�دوالر�أمر�كيمليار�دوالر�أمر�كي

730
عملية

746�82

39�8�

السحوبات�ال��اكمية�
﴿2008��الر�ع�الثالث�

﴾2019

�عدد�العمليات
2108

دولة�عضو
42

�العدد�اإلجمالي�للدول�األعضاء�
ال���قدمت�لها�الخدمة�﴿2008�

�الر�ع�الثالث�2019﴾

�عمليات�تمويل�التجارة
المعتمدة�2018

4�58
سحوبات�2018

�الموافقات�ال��اكمية�﴿2008��الر�ع�الثالث�2019﴾�حساب�القطاعات

الصناعةالزراعةالطاقة

4,540�8

التمويل
�شمال�إفر�قيا�والشرق
�األوسط��آسيا��رابطة
�الدول�المستقلة

Africa

الموافقات�ال��اكمية�﴿2008��الر�ع�
الثالث�2019﴾�حساب�األقاليم�

201920192019

�مليون�دوالر�أمر�كي�مليون�دوالر�أمر�كي�مليون�دوالر�أمر�كي�مليون�دوالر�أمر�كي
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استنادا�ع���إنجازات�المؤسسة�في�األحد�عشر�عاما�األولى،�تمكنت�المؤسسة�من�بلوغ�قيمة�موافقات�وسحوبات،�في�نهاية�الر�ع�الثالث�من�عام�2019،�4�مليار�دوالر�و2�4�مليار�دوالر�
أمر�كي�ع���التوالي،�وهي�ت�فق�مع�األهداف�السنوية�المحددة�بـ�2�6�مليار�دوالر�و0�5�مليار�دوالر�أمر�كي�ع���التوالي�

تصنيف�موديز�االئتماني��منحت�خدمة�المست�مر�في�موديز�للمرة�األولى�تصنيف�مصدر�طويل�األمد�بدرجة�A1�للمؤسسة�بنظرة�مستقبلية�مستقرة��يعد�هذا�التصنيف�االئتماني�إنجازًا�
رائًعا�سوف�يمكن�المؤسسة�من�الوصول�بشكل�أفضل�إلى�االق��اض�من�األسواق�الخارجية�بأسعار�جذابة��في�الوقت�نفسه،�سوف�يسهل�ذلك�حشد�الموارد�من�المؤسسات�المالية��
كذلك�منحت�موديز�للمرة�األولى�تصنيف�مصدر�قص���األمد�بدرجة�P1�للمؤسسة��يعكس�هذا�اإلنجاز�التار�خي�المركز�القوي�لرأس�المال�لدى�المؤسسة،�والسينار�وهات�المعتدلة�لحشد�

الموارد،�والممارسات�االست�مار�ة�الحصيفة�للخزانة،�والسياسات�المالئمة�إلدارة�السيولة�

اعتماد�برامج�التجارة�المت�املة��تعتمد�المؤسسة�االبت�ار�في�الطرق�ال���تهيكل�بها�العمليات�من�خالل�إدخال�برامج�التجارة�المت�املة��يتم�تعر�ف�المشروعات�كنهج�يشمل�تمويل�التجارة�
مع�تدخل�لتنمية�التجارة�من�قبيل�تنمية�القدرات�

إطالق�برنامج�جسور�التجارة�العر�ية�اإلفر�قية����أطلقت�المؤسسة�برنامًجا�رائًدا�لتطوير�التجارة،�يهدف�إلى�تعز�ز�التجارة�بوصفها�أداة�لتوسيع�الفرص�االقتصادية�ودعم�النمو�الشامل�
والمستدام�في�الدول�األعضاء�العر�ية�والدول�اإلفر�قية�جنوب�الصحراء�األعضاء�في�منظمة�التعاون�اإلسالمي�العر�ية��في�عام�2019،�أصبحت�مصر�عضًوا�كامل�العضوية،�بينما�

ت�متع�السنغال�وتونس�والمملكة�العر�ية�السعودية�بصفة�مراقب�

تدش���برنامج�المؤسسات�الصغ��ة�والمتوسطة�لغرب�إفر�قيا�أطلقت�المؤسسة�هذا�ال��نامج�الرائد�في�بوركينا�فاسو�عام�2018،�بهدف�بناء�قدرات�المؤسسات�الصغ��ة�والمتوسطة�
في�دول�أعضاء�مختارة�لتمكينها�من�االستفادة�من�خطوط�التمويل�ال���تقدمها�المؤسسة�إلى�البنوك�الشر�كة�في�تلك�بلدان���في�2019�دشنت�المؤسسة�في�السنغال�برنامًجا�نموذجيًا�
للمؤسسات�الصغ��ة�والمتوسطة،�بالتعاون�مع�بنك�كور�س�والهيئة�العامة�للنهوض�بر�ادة�المشار�ع�للنساء�والمنظمة�الدولية�للفرنكوفونية��وفي�هذا�اإلطار،�سوف�يتم�اختيار�100�
مؤسسة�صغ��ة�ومتوسطة�في�جميع�القطاعات�موزعة�ب���50�مؤسسة�رقمية�صغ��ة�ومتوسطة�و50�مؤسسة�جديدة���من�المتوقع�أن�يبدأ�الجانب�المصرفي�في�كال�البلدين�في�نهاية�

الر�ع�الرابع�من�2019

تدش���برنامج�منصة�إطالق�التصدير�في�عام�2019،�عقدت�المؤسسة�شراكة�مع�مك�ب�تيس���التجارة�في�كندا،�إلطالق�وتنفيذ�برنامج�بناء�القدرات�في�دكا�مع�انطالق�مشروع�بعنوان�
�منصة�إطالق�التصدير،�بنغالديش���يهدف�المشروع�إلى�تنمية�الموارد�البشر�ة�في�مجال�التجارة�الدولية�وتزويد�منظمة�ترويج�التجارة�المحلية�﴿مجلس�ترويج�األعمال﴾�بالقدرة�ع���
تقديم�التدر�ب�التجاري�وخدمات�الدعم�للمصدر�ن�البنغالدشي���والمصدر�ن�المحتمل����ويتم�تنفيذ�المشروع�ع���مرحلت����تركز�المرحلة�األولى�ع����تدر�ب�المدر����،�بينما�تهدف�

المرحلة�الثانية�إلى�مساعدة�بعض�المؤسسات�الصغ��ة�والمتوسطة�المختارة�للوصول�إلى�السوق�الكندية�﴿دعم�الوصول�إلى�السوق�الكندية﴾�

برنامج�مبادرة�المعونة�من�أجل�التجارة�للدول�العر�ية�هو�برنامج�متعدد�المانح���ومتعدد�البلدان�ومتعدد�الوكاالت،�ويهدف�إلى��تعز�ز�التجارة�العر�ية�من�خالل�تعز�ز�القدرة�التنافسية�
للمؤسسات�وتسهيل�التجارة���خالل�المرحلة�األولى�من�برنامج�مبادرة�المعونة�من�أجل�التجارة�للدول�العر�ية�﴿2013�2018﴾،�الذي�صممته�وأطلقته�المؤسسة�نيابة�عن�مجموعة�
البنك�اإلسالمي�للتنمية،�تم�تنفيذ�28�مشروًعا�في�19�دولة�عر�ية��وبناء�ع���ذلك،�دعت�القمة�االقتصادية�العر�ية�ال���عقدت�في�ب��وت�(2019/1/20)�المؤسسة�إلى�إعداد�خارطة�
طر�ق�لتصميم�وإطالق�المرحلة�الثانية�من�برنامج�مبادرة�المعونة�من�أجل�التجارة�للدول�العر�ية،�حيث�تم�اختيار�شركة�االستشارات�األلمانية�﴿BKP�المستشار�ن�االقتصادي��﴾�لهذه�

المهمة��من�المتوقع�االنتهاء�من�وثيقة�برنامج�المرحلة�الثانية�والموافقة�عليها�في�الر�ع�األول�من�عام�2020�

تنفيذ�عملية�إعادة�هندسة�األعمال��تم�من�خالل�مشروع�عملية�إعادة�هندسة�األعمال�مراجعة�وتقي�م�جميع�العمليات�التجار�ة�األساسية،�وتم�إجراء�تقي�م�مفصل�للفجوات�للتحقق�
من�صحة�العمليات�ومواءمتها�وتعز�زها�لضمان�مالءمتها�لنموذج�التشغيل�المستقب���للمؤسسة�

تنفيذ�اس��اتيجية�التحول��حققت�المؤسسة�إنجازًا�هاًما�آخر�من�خالل�تنفيذ�خارطة�طر�ق�ثالثية�للتحول�﴿2017�2019﴾��تهدف�هذه�الخطوة�إلى�بناء�نموذج�عمل�هيك���جديد�قادر�ع���
تحقيق�عوائد�مستدامة،�ونمو�ع���أسواق�التمويل�التجاري،�وتطوير�منتجات�جديدة�وخطوط�أعمال�جديدة،�وحضور�جيد�ع���المنصات�العالمية�وتحقيق�التم���التنظيمي�

في�عام�2019،�عززت�المؤسسة�نظام�القياس�إلطار�تأث��ها�اإلنمائي�عن�طر�ق�ز�ادة�الدقة�الكلية�لإلطار،�مما�يسمح�بتحديد�تأث���التطوير�ع���مستوى�أك���تفصي�ً��بلغ�إجمالي�عدد�
المؤشرات�اآلن�54�مقارنًة�بـ�36�في�مؤشر�إطار�األثر�اإلنمائي�السابق��تم�تحديد�واختبار�المؤشرات�اإلضافية�ع���أساس�المدخالت�المقدمة�من�إدارات�المؤسسة�فيما�يتعلق�بمساهمتها�

في�تحقيق�أهداف�التنمية�المستدامة�واستخدام�أفضل�الممارسات�في�مؤسسات�التنمية�األخرى�

ب���الشهر�السادس�والشهر�التاسع�2019،�أجرت�الـمؤسسة�تقي�م�ً�ألداء�برنامج�التخفيف�من�آثار�األفالتوكس���﴿الت�س���الفطري﴾�﴿التجر����1﴾�في�غامبيا�لتحديد�نتائج�ال��نامج�وتحديد�
اإلنجازات�والقضايا�الرئيسية�ال���يمكن�أن�ت�ون�بمثابة�دروس�للعمليات�المستقبلية��وفي�هذا�اإلطار،�عقدت�بعثة�التقي�م�اجتماعات�في�بانجول�مع�أصحاب�المصلحة�الرئيسي���في�
ال��نامج،�وكذلك�مناقشات�جماعية�في�منطقة�الضفة�الشمالية�مع�منتجي�الفول�السوداني�والمنظمات�األهلية��تمت�صياغة�عدد�من�التوصيات�لتعز�ز�التدخالت�المماثلة�في�المستقبل�
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35��طلبت�اللجنة�من�الدول�األعضاء�المعنية�المشاركة�الفعالة�في�األنشطة�المقرر�
اإلحصائية� االبحاث� ومركز� الكومسيك،� تنسيق� مك�ب� بواسطة� تنظيمها�
والمركز� �﴾SESRIC﴿ اإلسالمية� للدول� والتدر�ب� واالجتماعية� واالقتصادية�
اإلسالمي�لتنمية�التجارة�﴿ITCD﴾�ومجموعة�البنك�اإلسالمي�للتنمية��﴿مؤسسة�
والزراعة،� والصناعة� للتجارة� اإلسالمية� ﴿والغرفة� اإلسالمية﴾� التجارة� تمويل�
ومعهد�المواصفات�والمقاي�س�للدول�اإلسالمية�في�مجال�التجارة�ودعت�هذه�
من� كافية� مدة� قبل� األعضاء� الدول� إلى� دعوات� إرسال� إلى� المؤسسات�

االجتماعات�لضمان�مشارك�هم�الفعالة�

56�أعر�ت�اللجنة�عن�تقديرها�ألنشطة�تمويل�التجارة�وتشجيع�وتطوير�التجارة�ال���
من� التمويل� وحشد� التجارة،� لتمويل� اإلسالمية� الدولية� المؤسسة� بها� تقوم�
الدول� في� التجار�ة� العمليات� لتمويل� التنمية� وشركاء� العالمية� االسواق�
األعضاء،�بما�من�شأنه�المساهمة�بوصول�التجارة�البينية�ب���الدول�األعضاء�

في�منظمة�التعاون�اإلسالمي�إلى�25�في�المئة�

المؤسسة� عن� الصادرة� المجمعة� والصرف� االعتماد� بعمليات� اللجنة� 57�رحبت�
الدولية�اإلسالمية�تمويل�التجارة�في�مجال�تمويل�التجارة�ال���بلغت�9�43�مليار�
عمليات� إجمالي� وبلع� التوالي،� ع��� أمر�كي� امر�كي�و5�34�مليار�دوالر� دوالر�
االعتماد�والصرف�في�العام�2017�قيمة�7�4�مليار�دوالر�أمر�كي�ع���التوالي�

منذ�إنشائها�وح���اآلن�

�﴾ITFC﴿�58�أثنت�اللجنة�ع���جهود�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة�
نمًوا� األقل� األعضاء� والدول� والمتوسطة� الصغ��ة� المشار�ع� تمويل� في�
ليشمل� التمويل� نطاق� تنويع�محفظتها�وتوسيع� إزاء� بجهودها� علم�ً� وأحاطت�
التمويل�اإلضافي�للقطاع�الزراعي�مما�عاد�بأثر�مباشر�وبارز�ع���ز�ادة�اإلنتاجية�

وخلق�فرص�العمل�وز�ادة�عائدات�الصادرات�والتخفيف�من�حدة�الفقر�

59�دعت�اللجنة�الدول�األعضاء�الست�مال�متطلبات�العضوية�لمؤسسات�مجموعة�
التجارة� لتمويل� اإلسالمية� الدولية� ﴿المؤسسة� للتنمية� اإلسالمي� البنك�
يتس��� كي� الصادرات﴾،� وائتمان� االست�مار� لتأم��� اإلسالمية� والمؤسسة�

لمجموعة�البنك�اإلسالمي�للتنمية�تنفيذ�والتها�بنجاح�

60�أحيطت�اللجنة�علم�ً�بمبادرات�تعز�ز�النشاط�التجاري�وتطوير�القدرات�ال���نفذتها�
لمؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة�﴿ITFC﴾ضمن�برامجها�العديدة

﴿AFTIAS﴾�وال��نامج� العر�ية� للدول� التجارة� بما�في�ذلك�مبادرة�دعم� البارزة� � � � �
الخاص�آلسيا�الوسطي�﴿SPCA﴾�وال��نامج�العر�ي�إلفر�قي�لمد�الجسور�التجار�ة�
الصغ��ة� للمؤسسات� أفر�قيا� التجارة،�وبرنامج�غرب� تنمية� ﴿AATB﴾�وصندوق�
والمتوسطة�ومنتدى�تنمية�التجارة�بهدف�تعز�ز�الوعي�في�القطاعات�الخاصة�

حول�أنشطة�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة�

61�أحيطت�اللجنة�علم�ً�أحيطت�اللجنة�بالجهود�المبذولة�من�قبل�مؤسسة�تمويل�
التجارة�اإلسالمية�في�تنفيذ�برامج�التجارة�المت�املة�للتنمية�السلعية�بما�في�
غينيا� في� العكسي� الر�ط� وبرنامج� إندونيسيا،� في� القهوة� تنمية� برنامج� ذلك�

وبرنامج�جسر�القطن�

62�كما�أخذت�اللجنة�علم�ً�بالجهود�ال���تبذلها�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�
التجارة�في�سبيل�تنويع�آليات�التمويل�اإلسالمية�ودعم�برامج�التدر�ب�المتعلقة�

بالتمويل�اإلسالمي�وتعز�ز�حلول�التمويل�اإلسالمي�في�المحافل�الدولية�

للمؤسسة� التابع� المستوى� رفيع� القدرات� بناء� ب��نامج� علم�ً� اللجنة� 63�أحيطت�
الدول� رابطة� لبلدان� والمقدم� �﴾ITFC﴿ التجارة� لتمويل� اإلسالمية� الدولية�
المستقلة�وأفغانستان�بشأن�استقصاء�معلومات�األسواق،�وذلك�ضمن�برامج�
ويدعو� االعضاء،� للدول� والمقدمة� بالتجارة،� المتعلقة� الفنية� المساعدة�
ودعم�هذه� االنضمام� إلى� الصلة� ذات� اإلسالمي� التعاون� منظمة� مؤسسات�

الجهود��

64�أشادت�بمؤسسة�تمويل�التجارة�اإلسالمية�لتنظيم�اجتماع�مجلس�اإلدارة�األول�
ل��نامج��الجسور�التجار�ة�العر�ية�اإلفر�قية��﴿AATB﴾في�المغرب،�والذي�يدعو�
مؤسسة�تمويل�التجارة�اإلسالمية�إلى�مواصلة�التنفيذ�الناجح�لخطة�العمل�من�
أجل�تعز�ز�التدفقات�التجار�ة�ب���المناطق�العر�ية�واألفر�قية،�ودعت�الدول�
اإلسالمية� التجارة� تمويل� مؤسسة� دعم� إلى� المنطقت��� كال� في� األعضاء�

والتعاون�معها�لتنفيذ�هذا�ال��نامج�

65�أشادت�بجهود�مؤسسة�تمويل�التجارة�اإلسالمية�لتنفيذ�برنامج�تخفيف�سموم�
األفالتوكس���في�غامبيا�

مقتطفات�من�قرارات�الدورة�الرابعة�والثالث���للكومسيك
﴿اسطنبول،�26�29�نوفم���2018﴾

05



06تقر�ر�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة�إلى�الدورة�الخامسة�والثالث���للكومسيك



����
ت ا������ 
����� ا��و��� ا�
 ������ ا��	
رة ��

أ�� ا������

ب

07



تضطلع�المؤسسة�بمهامها�من�خالل�خطي�عمل�أساسي����1﴾�تمويل�التجارة�2﴾�تنمية�
التجارة��ع���جانب�التمويل�التجاري،�تقدم�المؤسسة�تمويً��للتجارة�يشمل�الحكومات�
من� والمتوسطة� الصغ��ة� والمؤسسات� والخاص� العام� القطاع��� وشركات� السيادية�

خالل�خطوط�التمويل�المقدمة�للبنوك�المحلية�واإلقليمية�

وكانت�إنجازات�المؤسسة�منذ�إنشائها�في�عام�2008�﴿1429�هـ﴾�ح���عام�2018�
الموافقات� إجمالي� بلغ� التجارة�� التجارة�وتطوير� تمويل� ملحوظة�في�كل�من�مجاالت�
ع��� أمر�كي،� دوالر� مليار� و6�35� أمر�كي� دوالر� مليار� �45�4 ال��اكمية� والمصروفات�
التوالي��بلغ�إجمالي�األموال�ال��اكمية�ال���تم�تعبئتها�من�البنوك�والمؤسسات�المالية�
الشر�كة�3�27�مليار�دوالر�أمر�كي،�وهو�ما�يعكس�الدور�الحاسم�لـلمؤسسة�بوصفها�
الدول� لصالح� العالية� القيمة� ذات� التجار�ة� للمعامالت� التمويل� لجذب� محفزة� أداة�
األعضاء��عالوة�ع���ذلك،�تواصل�المؤسسة�تقديم�التمويل�إلى�العديد�من�الدول�
من� للعديد� بها� المعمول� السنوات� متعددة� اإلطار�ة� االتفاقات� بموجب� األعضاء�
العمالء�السيادي���أصحاب�المعامالت�عالية�القيمة��تواصل�المبادرات�اإلقليمية�مثل�

مبادرة�إفر�قيا�إحراز�تقدم�ملحوظ�

أداء� 2018،�كان� ال���تمت�مواجهتها�في�عام� العديدة� التحديات� الرغم�من� �وع���
المؤسسة�جيًدا�بشكل�ملحوظ��وظلت�مرنة�في�تنفيذ�واليتها�من�خالل�الحفاظ�ع���
دعمها،�كما�يتضح�من�تأث���تدخلها�في�الدول�األعضاء�وما�قدمته�من�قيمة�مضافة���
الموافقات�ع���تمويل� إجمالي� البلدان�نمو�ً�من� 32%�ألقل� ومن�ثم،�تم�تخصيص�
التجارة��باإلضافة�إلى�ذلك،�دعمت�75%�من�الموافقات،�وقيمتها�9�3�مليار�دوالر�

أمر�كي،�التجارة�ب���البلدان�األعضاء�في�منظمة�التعاون�اإلسالمي�

ومن�حيث�المقارنة�ب���السنة�وب���السنة�ال���قبلها،�ارتفعت�الموافقات�ع���التمويل�
التجاري�بنسبة�6�%�في�عام�2018،�حيث�ارتقت�من�90�4�مليار�دوالر�أمر�كي�في�عام�
األعضاء�من� الدول� أن�بعض� الرغم�من� أمر�كي،�ع��� إلى�20�5�مليار�دوالر� �2017
أفر�قيا�جنوب�الصحراء�او�رابطة�الدول�المستقلة�واصلت�مواجهة�التحديات�السلبية�
العمالت� ونقص� �2016�2015 األساسية� السلع� أسعار� انخفاض� لتأث��� المستمرة�
التحسينات� تعكس� التجارة� تمويل� موافقات� في� الز�ادة� فإن� ذلك،� ومع� األجنبية��
المتواضعة�في�بيئة�السوق،�ال�سيما�الز�ادة�في�أسعار�النفط�واستقرارها�في�عام�

2017�واستمرارها�ح���عام�2018�

وبلغت�قيمة�موافقات�المؤسسة�وسحوباتها،�في�نهاية�الر�ع�الثالث�من�عام�2019،�
4�مليار�دوالر�و2�4�مليار�دوالر�أمر�كي�ع���التوالي،�وهي�ت�فق�مع�األهداف�السنوية�

المحددة�بـ�2�6�مليار�دوالر�و0�5�مليار�دوالر�أمر�كي�ع���التوالي�

وتواصل�المؤسسة�تعز�ز�تأث��ها�اإلنمائي�من�خالل�توضيح�اإلنجازات�الملحوظة�في�
االبتعاد�عن�نموذج�الدعم�التجاري�القائم�ع���المعامالت�إلى�نهج�قائم�ع���ال��امج،�
التجارة�وبناء�القدرات�من�أجل� التجاري�في�تنمية� التمويل� حيث�يتم�دمج�عمليات�
بال��اماتها� الوفاء� المؤسسة� إلى�ذلك،�تواصل� باإلضافة� التأث���اإلنمائي�� مضاعفة�
والحفاظ�ع���تضامنها�مع�الدول�األعضاء�في�القطاعات�ال���تعت���أساسية�للتنمية�
الصغ��ة� والمؤسسات� الطاقة� قطاعات� وصول� وخاصة� واالجتماعية،� االقتصادية�

والمتوسطة�الحجم�إلى�التمويل�

وفي�هذا�الصدد،�بلغ�التمويل�ال��اكمي�من�المؤسسة�لقطاع�الطاقة�64�36�مليار�
دوالر�أمر�كي،�في�ح���بلغ�تمويل�قطاع�األغذية�والزراعة�03�6�مليار�دوالر�أمر�كي،�
الصغ��ة� ﴿المؤسسات� التمويل� وخط� أمر�كي� دوالر� مليار� �2�2 الصناعي� والقطاع�

والمتوسطة﴾�54�4�مليار�دوالر�أمر�كي�
بينما�نتطلع�إلى�األمام،�مع�األخذ�في�االعتبار�ظروف�السوق،�ت��سب�المؤسسة�
زخًما�وت�جه�إلى�عام�2020�بقوة�وثقة�لتنفيذ�واليتها�لخدمة�دولها�األعضاء�من�

خالل��تعز�ز�التجارة�من�أجل�حياة�أفضل��

استدامة�الوصول�للطاقة

االقتصادية� التنمية� مفتاح� هو� للطاقة� المنقطع� وغ��� المستدام� اإلمداد� إن�
واالجتماعية��تساعد�المؤسسة�الدول�األعضاء،�وال�سيما�أقل�البلدان�نمو�ً،�ع���
التمويل�الالزم�لضمان�إمدادات�كافية�من�الطاقة،� مكافحة�الفقر�من�خالل�توف���
وال���لها�تأث��ات�متعددة�ع���اإلنتاجية،�والصحة،�والتعليم،�والعمالة�المستدامة،�

واألمن�الغذائي�وأمن�الطاقة�

التنمية� إمكانات� إلطالق� ضرورً�ا� أمرًا� الطاقة� إلى� الوصول� تحس��� يعد� ولذلك،�
تعت��� السياق،� هذا� وفي� األعضاء�� الدول� في� األسرع� واالجتماعية� االقتصادية�
المؤسسة�دعم�قطاع�الطاقة�أحد�الركائز�األساسية�الس��اتيجيتها�وأهدافها��وعليه،�
ظلت�المؤسسة�في�عام�2018�شر�ًكا�موثوًقا�وصامًدا�في�توف���التمويل�الذي�بلغ�
3،496�مليون�دوالر�أمر�كي�لتأم���إمدادات�الوقود�والكهر�اء�من�أجل�الحفاظ�ع���
توليد�الكهر�اء�بشكل�مستقر�والوصول�إلى�عدد�كب���من�السكان�بمن�فيهم�السكان�

المقيم���في�المناطق�الر�فية�

08تقر�ر�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة�إلى�الدورة�الخامسة�والثالث���للكومسيك



�الشكل�1��أك���خمس�دولة�مستفيدة�من�تمويل�المؤسسة�للطاقة�في�2018�﴿بمالي���الدوالرات�األمر�كية﴾

الشكل�2��محفظة�المؤسسة�لتمويل�الطاقة�2008�2018

700
658 650

438 333
بنغالديش باكستان مصر تونس بوركينافاسو

الراغب���والقادر�ن�ع���تمويل�المعامالت�المتعلقة�بقطاع�الطاقة،�وال���تحتاج� ال���ال�يوجد�فيها�سوى�عدد�محدود�من�الممول��� وفي�ك����من�الدول�األعضاء�
الحجم��� المش��كة�كب��ة� الصفقات� لتمويل� الدولية� األسواق� الموارد�من� تعبئة� الحافزة�في� األداة� المؤسسة�مقام� تقوم� تمويً��كب��ًا،� األحيان� في�ك����من�

وفي�عام�2018،�انتعش�تمويل�قطاع�الطاقة�بالدوالر،�مما�عكس�تعز�ز�استقرار�أسعار�النفط،�باإلضافة�إلى�ز�ادة�الطلب�ع���تمويل�النفط�من�بعض�الدول�األعضاء��ومع�
ذلك،�من�الناحية�التار�خية،�كان�حجم�التمويل�أع���خالل�ف��ة�ارتفاع�أسعار�النفط�﴿2012�2015﴾��أثرت�هذه�البيئة�ع���تمويل�المؤسسة�نحو�قطاع�الطاقة�من�خالل�النتائج�

التالية�

شكل�تمويل�منتجات�الطاقة�67�%�من�إجمالي�الموافقات�في�عام�2018،�موزعة�ع���نحو�متوازن�ب���تمويل�النفط�الخام�والمنتجات�الب��ولية� �•
ذهب�الجزء�األك���من�التمويل�المرتبط�بالطاقة�لبلدان�في�منطقة�الشرق�األوسط�وشمال�إفر�قيا�وآسيا�وإفر�قيا�جنوب�الصحراء� �•

تطور�محفظة�الطاقة�في�المؤسسة�منذ�نشأتها�﴿بمالي���الدوالرات�األمر�كية﴾
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الزراعة�واألمن�الغذائي

وتستمر�عمليات�المؤسسة�في�قطاع�الزراعة�في�تغطية�السلع�ال���تساعد�الدول�األعضاء�ع���توف���فرص�عمل،�وتحس���اإلنتاجية،�وتخفيف�حدة�الفقر،�وتعز�ز�األمن�الغذائي��
تجدر�اإلشارة�إلى�أن�المؤسسة�توفر�دعم�ً�هام�ً�لألمن�الغذائي�في�أفر�قيا�جنوب�الصحراء،�حيث�يتم�تخصيص�جزء�كب���من�محفظة�التمويل�التجاري�للقطاع�الزراعي،�الذي�له�
تأث���قوي�ع���تعز�ز�األمن�الغذائي�للبلدان��في�الواقع،�تمثل�الزراعة�أك���حصة�﴿59�%﴾�من�محفظة�التمويل�التجاري�للمؤسسة�في�أفر�قيا�جنوب�الصحراء��ع���الرغم�من�
أن�التمويل�الزراعي�مخصص�في�المقام�األول�للمحاصيل�النقدية�﴿أي�القطن�والفول�السوداني﴾،�فهو�يساعد�ع���تعز�ز�األمن�الغذائي�حيث�يستخدم�الفالحون�جزًءا�من�
المدخالت�الزراعية�ال���يشملها�التمويل�لزراعة�المحاصيل�الغذائية��كما�يتيح�التمويل�للفالح���تلقي�مدفوعات�في�الوقت�المناسب�نظ���محاصيلهم،�وبالتالي�ز�ادة�دخل�أسرهم�

وباإلضافة�إلى�التدخالت�في�أفر�قيا�جنوب�الصحراء،�قدمت�المؤسسة�أيًضا�تمويً��للسكر�وز�ت�النخيل�﴿إندونيسيا﴾،�وكذلك�األرز�والقطن�﴿تركيا﴾�

�فيما�ي���بعض�التداب���المتخذة�لتعز�ز�األمن�الغذائي�وز�ادة�دعم�القطاع�الزراعي�

الدول�األعضاء� الزراعة�في� لقطاع� التمويل� ز�ادة� للتعاون�ع��� للتنمية� البنك�اإلسالمي� الزراعة�في� إدارة� التآزر�والشراكة�مع� �•
للتجارة� مت�املة� حلول� توف��� �•

األعضاء� الدول� بالمش���ن�في� مباشرة� المنتج��� ر�ط� �•

2018،�بلغت�الموافقات�اإلجمالية�لقطاع�الزراعة�6�749�مليون�دوالر�أمر�كي�وشكلت�4�14�%�من�إجمالي�محفظة�التمويل،�ال���حصلت�ع���ثاني�أك��� وفي�عام�
البلدان التفاصيل�حسب� 3�للحصول�ع��� انظر�الشكل� 6�دول�أعضاء�� الزراعة�في� 12�عملية�لقطاع� السنة،�وافقت�المؤسسة�ع��� الطاقة��وخالل�تلك� مخصص�بعد�

القطاع�� المؤسسة�في�هذا� لتمويل� الرئيسية� السمات� ي��� وفيما�
•�����ت�سم�محفظة�الزراعة�بالتوازن�ب���االست��اد�االس��اتيجي�للسلع�األساسية�﴿مثل�السكر�الخام�والمكرر�واألسمدة�ومدخالت�زراعية�أخرى﴾�ودعم�سلع�التصدير�الرئيسية�﴿مثل�

القطن�والفول�السوداني�والحبوب﴾؛
•�����استحوذت�إفر�قيا�والشرق�األوسط�وشمال�إفر�قيا�ع���الحصة�األك���في�هذه�المحفظة�حيث�كان�المستفيدون�الرئيسيون�مصر�وبوركينا�فاسو�والكام��ون�وكوت�ديفوار�

وإندونيسيا�
•�����باإلضافة�إلى�التدخالت�في�أفر�قيا�جنوب�الصحراء،�قدمت�المؤسسة�أيًضا�تمويً��لدعم�المنتجات�ذات�الصلة�بالزراعة�مثل�األرز�﴿جزر�القمر﴾،�وحبوب�ال���وز�ت�النخيل�

﴿إندونيسيا﴾،�والقمح�والسكر�﴿طاجيكستان﴾،�وكذلك�ز�ت�الطعام�وفول�الصويا�﴿مصر﴾�

الشكل�3��البلدان�المستفيدة�من�تمويل�المؤسسة�ل��راعة�في�عام�2018�

مصر بوركينا�فاسو السنغال الكام��ون اندونيسيا

300 120 120 118 55
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الوصول�إلى�تمويل�للمؤسسات�الصغ��ة�والمتوسطة�
تعت���المؤسسات�الصغ��ة�والمتوسطة�الحجم�أحد�المكونات�الرئيسية�لالقتصاد،�حيث�تضطلع�هذه�المؤسسات�بدورٍ�هاٍم�في�خلق�فرص�عمل�وتخفيف�حدة�الفقر�وتوليد�
الدخل��ومع�ذلك،�فإن�الوصول�المحدود�إلى�التمويل�ب���الشركات�الصغ��ة�والمتوسطة�يظل�عقبة�رئيسية�أمام�توسع�أعمالها�ونموها��ومن�ثم،�منحت�المؤسسة�في�إطار�
االس��اتيجية�العشر�ة،�أولوية�أك���إلقامة�شراكات�مع�المؤسسات�المالية�اإلقليمية�والمحلية�لتوف���مصادر�وأساليب�تمويل�بديلة�لدعم�القطاع�الخاص،�مع�ال��ك���بشكل�خاص�

ع���المؤسسات�الصغ��ة�والمتوسطة�

ومن�أجل�الوصول�إلى�عدد�أك���من�المؤسسات�الصغ��ة�والمتوسطة�في�الدول�األعضاء،�توفر�المؤسسة�تمويل�مرابحة�للمؤسسات�المالية�المحلية�من�خالل�تمويل�مرابحة�
من�خطوت���وآليات�تمويل�خطوط�للمصارف�ال���قدم�بدورها�التمويل�للمؤسسات�الصغ��ة�والمتوسطة�وعمالء�القطاع�الخاص��ال�يسهم�هذا�في�توف���الوصول�إلى�التمويل�
المصرفية� التمويل�اإلسالمي��يسهم�ذلك�في� بأدوات� الشر�كة� البنوك� تعر�ف� يتم� المصرفية�اإلسالمية�حيث� للخدمات� ال��ويج� أيًضا�في� المطلوب�فحسب،�ولكنه�يساعد�

اإلسالمية�حيث�يتم�تعر�ف�البنوك�الشر�كة�بأدوات�التمويل�اإلسالمي�

وتماشيا�مع�ما�ورد�أعاله،�واصلت�المؤسسة�في�عام�2018�تعز�ز�تعاونها�مع�الشراكات�القائمة�وبذلت�جهوًدا�جديدة�إلقامة�شراكات�جديدة�مع�المؤسسات�المالية�بهدف�
تمك���المؤسسات�الصغ��ة�والمتوسطة�من�الوصول�إلى�التمويل�الالزم�لعملياتها�التجار�ة�

وبذلت�مؤسسة�المؤسسة�جهوًدا�كب��ة�في�عام�2018�إلقامة�شراكات�مع�مؤسسات�مالية�محلية�لتوف���مصادر�تمويل�بديلة�للمشارك���في�القطاع�الخاص�ونجحت�في�إقامة�
شراكات�جديدة�مع�ست�مؤسسات�مالية�للوصول�إلى�المؤسسات�الصغ��ة�والمتوسطة�الحجم�وخدمتها�

ومن�خالل�تمويل�المرابحة�المكون�من�خطوت���وخطوط�التمويل�للبنوك،�ال���بلغت�8�635�مليون�دوالر�أمر�كي،�بلغ�إجمالي�تمويل�القطاع�الخاص�للمؤسسة�8�837�مليون�
دوالر�أمر�كي�في�عام�2018�

حشد�الموارد�لتمويل�التجارة
ع���الرغم�من�تحديات�عام�2018،�نجحت�المؤسسة�في�حشد�ما�مجموعه�2،983�مليون�دوالر�أمر�كي�من�مجموعة�البنك�اإلسالمي�للتنمية�وشركائها�في�التمويل�المش��ك�

لتمويل�36�عملية�مش��كة�لصالح�15�دولة�عضو��تمثل�األموال�المعبأة�من�السوق�58�%�من�إجمالي�تمويل�التجارة�المقدم�من�المؤسسة�في�تلك�السنة�
وفي�عام�2019،�نجحت�المؤسسة�في�تعبئة�ما�مجموعه�591�3�مليون�دوالر�أمر�كي�من�إلى�الشهر�األول�ح���الشهر�الثامن�من�عام�2019،�منها�2�2,414�مليون�دوالر�

أمر�كي�من�موارد�خارجية���تمثل�األموال�المعبأة�من�السوق�67�%�من�إجمالي�الموافقات�

حشد�الموارد�لتنمية�التجارة
تشمل�جهود�حشد�موارد�تنمية�التجارة�حشد�الموارد�لصندوق�تنمية�التجارة،�واستطالع�تخصيص�نسبة�من�صافي�دخل�من�المؤسسة�ألنشطة�تنمية�التجارة،�والمساهمات�
األخرى�من�المؤسسة،�والبنك�اإلسالمي�للتنمية�والجهات�المانحة�األخرى،�والت��عات�الموجهة�نحو�المشار�ع�ورعايتها��سيكون�الشركاء،�مثل�اإلطار�المت�امل�المعزز�والمصرف�
العر�ي�للتنمية�االقتصادية�في�إفر�قيا�والشركاء�اآلخر�ن�غ���التقليدي���مثل�مراكز�الفكر�والمؤسسات،�من�العوامل�الرئيسية�في�ز�ادة�حشد�أموال�المؤسسة�لتدخالت�تنمية�
التجارة��مع�بداية�الر�ع�الرابع�من�2019،�حشدت�المؤسسة�605�261�دوالر�أمر�كي�ألر�عة�مشار�ع�لتنمية�التجارة�في�الزراعة�والمؤسسات�المالية�وبناء�القدرات�وتشجيع�
التجارة��هناك�العديد�من�المشار�ع�األخرى�ال���يتم�حاليًا�حشد�موارد�لها،�وسيصل�مجموع�ما�يحشد�لها�من�موارد�ما�ب���000�800���ومليون�دوالر�أمر�كي�خالل�هذه�السنة���
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ينشأ�نشاط�تنمية�التجارة�في�المؤسسة�في�الدول�األعضاء�في�منظمة�التعاون�اإلسالمي�من�ت�ليفها�بتعز�ز�التجارة�في�هذه�البلدان��كما�ت�ضح�أنشطتها�في�إطار�شعار�المؤسسة��تعز�ز�
التجارة�من�أجل�حياة�أفضل�،�وهو�الهدف�النهائي�للمؤسسة�من�خالل�أنشطتها�المختلفة��لهذا�الغرض،�يتم�تنفيذ�ال��امج�التجار�ة�من�خالل�ال��امج�الرائدة�والحلول�التجار�ة�المت�املة�

والتدخالت�المستهدفة�

وفيما�يتعلق�بمجال�تنمية�التجارة،�تقدم�المؤسسة�في�إطار�اس��اتيجيتها�المعتمدة�2016�2025،�حلوال�مت�املة�للتجارة،�تجمع�ب���التمويل�التجاري�وعناصر�تطوير�التجارة�والمصممة�
لمعالجة�بعض�تحديات�تنمية�التجارة�في�البلدان�األعضاء�فيها��في�هذا�الصدد،�تمزج�المؤسسة�تدخالتها�في�تنمية�التجارة،�بما�في�ذلك�المساعدات�الفنية�المتصلة�بالتجارة،�بحلولها�

لتمويل�التجارة�به�في�تصميم�وتنفيذ�برامج�تنمية�وت�امل�تجاري�مح���وإقليمي�

وتشمل�بعض�األمثلة�لل��امج�المت�املة�للتجارة��﴿1﴾�ال��نامج�اإلندونيسي�لتنمية�صادرات�ال��،�﴿2﴾�الحل�المت�امل�للتجارة�في�أوز�كستان،�﴿3﴾�برنامج�غرب�إفر�قيا�للمؤسسات�الصغ��ة�
والمتوسطة��تشمل�جميع�هذه��المشروعات�مكونات�تنمية�التجارة�وتمويل�التجارة،�بهدف�مواجهة�التحديات�المزدوجة�للقطاعات�والبلدان�مثل�محدودية�فرص�الحصول�ع���التمويل�

واألسواق�الدولية،�وتطوير�القدرة�التنافسية�القطاعية�واإلقليمية�من�خالل�تنفيذ�برامج�تنمية�القدرات�وتداب���تيس���التجارة�

وفيما�ي���نظرة�عامة�ع���المبادرات�والمشار�ع�المتاحة�ضمن�التجارة�وتطوير�األعمال�

برنامج�جسور�التجارة�العر�ية�األفر�قية

األعضاء� اإلفر�قية� والدول� العر�ية� الدول� ب��� اإلقليمية� التجارة� يعكس�مستوى� ال�
لذلك،� نتيجة� � المنطقت���� ب��� التجار�ة� اإلمكانات� اإلسالمي� التعاون� منظمة� في�
لتمويل� اإلسالمية� الدولية� والمؤسسة� للتنمية،� اإلسالمي� البنك� من� كل� اتفق�
في� االقتصادية� للتنمية� العر�ي� والمصرف� السعودي،� التصدير� وبرنامج� التجارة،�
تشكيل� ع��� الصادرات،� وائتمان� االست�مار� لتأم��� اإلسالمية� والمؤسسة� أفر�قيا،�
التجارة�اإلقليمية� برنامج�تعز�ز� المسألة�من�خالل�تطوير� منصة�شراكة�لمعالجة�هذه�

المنطقت����� ب��� التجارة� لتعز�ز�

ال��ك��� تم� �،2017 ��2�23 إلى� �22 الف��ة�من� لل��نامج�خالل� الرسمي� اإلطالق� وبعد�
للتنمية� اإلسالمي� البنك� مجموعة� مستوى� ع��� سليم� حوكمة� هيكل� إنشاء� ع���
في� ال��نامج�� هذا� بموجب� المجموعة� ألعضاء� المختلفة� والمبادرات� ال��امج� لدمج�
البنك� ل��نامج� التوجيهية� اللجنة� للتنمية� اإلسالمي� البنك� رئيس� أنشأ� الصدد،� هذا�
إدارات� تدخالت� لتنسيق� اإلفر�قية� العر�ية� التجارة� بجسور� الخاص� للتنمية� اإلسالمي�
التجارة�العر�ية�اإلفر�قية�� البنك�اإلسالمي�للتنمية�في�إطار�برنامج�جسور� ومجمعات�
العر�ية� التجارة� جسور� برنامج� إدارة� لمجلس� األول� االجتماع� ُعقد� ذلك� ع��� عالوة�
اإلدارة� مجلس� في� األعضاء� الدول� بمشاركة� �2018 نوفم��� و2� �1 يومي� اإلفر�قية�
باإلضافة�إلى�المؤسسات�األعضاء��باإلضافة�إلى�ذلك،�ومنذ�إطالق�ال��نامج،�تقود�
عمل� برنامج� واألنشطة�ضمن� المشار�ع� مختلف� لتنفيذ� المبذولة� الجهود� المؤسسة�
التجارة� جسور� ل��نامج� التنفيذية� للجنة� الثاني� االجتماع� انعقد� عليه�� سنوي�مصادق�
العر�ية�اإلفر�قية�في�5�أبر�ل�2019�في�مراكش��ناقش�االجتماع�عدد�من�الوثائق�
لألنشطة� أمثلة� ي��� عليها��فيما� ال��نامج�ووافق� وتنفيذ� بإدارة� المتعلقة� والقرارات�

تنفيذها� تم� ال���

•���الدورة�األولى�من�لقاء�المصدر�ن�والمستوردين�العرب�واألفارقة�لمنتجات�األدوية�
والمعدات�الطبية،

•���منتدى�أعمال�ب���دول�التجمع�االقتصادي�لغرب�إفر�قيا�ودول�اتفاقية�أغادير�،
•���منتدى�حول��تشجيع�الصادرات�العر�ية�إلى�إفر�قيا�،

•���المنتدى�األول�لتمويل�التجارة�العر�ية�األفر�قية،
•���الدورة�الثانية�من�لقاء�المصدر�ن�والمستوردين�العرب�واألفارقة�لمنتجات�لألدوية�

والمعدات�الطبية،�﴿القاهرة،�ديسم���2018﴾،
•���الدورة�الثانية�من�لقاء�المصدر�ن�والمستوردين�العرب�واألفارقة�بشأن�المنتجات�
المتحدة،�﴿30��4�1�5�� العر�ية� ال���عقدت�في�دبي،�اإلمارات� الزراعية�الغذائية،�

�﴾2019

في اإلفر�قية� العر�ية� التجارة� جسور� برنامج� إدارة� لمجلس� الثاني� االجتماع� وحدد�
7�11�2019�في�داكار،�جمهور�ة�السنغال��ع���هامش�هذا�االجتماع�الهام،�تمت�برمجة�

الفعاليات�التالية�في�الف��ة�من�6�إلى�8��11��2019�

�OCP﴿ للفوسفاط� الشر�ف� المجمع� ل��نامج� التابع� المدرسة� مخت��� برنامج� إطالق� � � �•
School Lab﴾�تحت�مظلة�مد�جسور�التجارة�العر�ية�اإلفر�قية�

•���إطالق�برنامج�السنغال�الرائد�لغرب�إفر�قيا�للمشروعات�الصغ��ة�والمتوسطة؛
•���لقاء�المصدر�ن�والمستوردين�العرب�واألفارقة�لمنتجات�قطاع�األدوية�تحت�مظلة�

برنامج�جسور�التجارة�العر�ية�اإلفر�قية؛
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مبادرة�المعونة�من�أجل�التجارة�للدول�العر�ية�

اإلقليمية� التجارة� لتنمية� برنامج� وتنفيذ� لتصميم� المؤسسة�مبادرة� اتخذت� العالم،� بقية� وب��� وبينها� العر�ية،� الدول� ب��� التجاري� والت�امل� التعاون� تعز�ز� أجل� ومن�
مع�ترك���خاص�ع����تعز�ز�الت�امل�اإلقليمي��لدعم�النمو�والتطور�االقتصادي��تم�إعداد�وإطالق�مبادرة�المعونة�من�أجل�التجارة�للدول�العر�ية�في�ديسم���2013��

تحديد�ً،�في� أك��� بشكل� المبادرة� برنامج� أهداف� ت�مثل�

التجارة؛ دعم� لمؤسسات� المؤسسية� القدرات� وتعز�ز� التجار�ة� السياسات� إصالحات� خالل� اإلقليمية�من� التنافسية� القدرة� تعز�ز� ��
القيمة؛ وت�امل�سلسلة� التجاري� العرض� جانب� تعز�ز� ��

أفضل� بشكل� التجاري� الت�امل� وبرامج� إدارة�سياسات� ع��� اإلقليمية� اإلقليمية�ودون� التجاري� التعاون� تعز�ز�قدرة�منظمات� ��

وجامعة� واليونيدو﴾،� اإلنمائي� المتحدة� األمم� وبرنامج� واألونك�اد،� الدولية،� التجارة� ومركز� الدولية،� العمل� ﴿منظمة� المتحدة� لألمم� تابعة� وكاالت� خمس� اختيار� وتم�
الوطنية� الخارجية�في�مصر،�والشركة� التجارة� الخاص،�ومركز�تدر�ب� القطاع� لتنمية� العر�ية�في�جنيف،�والمؤسسة�اإلسالمية� للدول� الدائمة� العر�ية،�والبعثات� الدول�
برنامج� عليها� وافق� ال��� للمشروعات� المنفذة� الوكاالت� لت�ون� البحري� والنقل� العلوم� لت�نولوجيا� العر�ية� واألكاديمية� المغرب� في� اللوجستية� والوسائل� للنقل�

العر�ية� للدول� التجارة� أجل� المعونة�من� مبادرة�

وتهدف�المشروعات�المشار�إليها�ال���تمت�الموافقة�عليها�ونفذت�في�إطار�برنامج�مبادرة�المعونة�من�أجل�التجارة�للدول�العر�ية�بشكل�رئيسي�إلى�مساعدة�الدول�
العر�ية�األعضاء�ع���تطوير�اس��اتيجيات�التصدير�الوطنية�وتحس���قدراتها�المؤسسية�والبشر�ة�في�مجال�تنمية�التجارة�وتيس���التجارة��من�هذا�المنظور،�تم�اعتماد�

19�دولة�عر�ية�﴿4�من�أقل�البلدان�نمو�ً،�و9�دول�متوسطة�الدخل�و6�دول�مرتفعة�الدخل﴾� 28�مشروًعا�لـ�

تم� الذي� ال��نامج� تقي�م� لنتائج� ارتياحه� عن� �،2019 من� األول� الشهر� في� العر�ية� للدول� التجارة� أجل� من� المعونة� مبادرة� برنامج� إدارة� لمجلس� اجتماع� آخر� وأعرب�
القمة� قرار� وأيد� الثانيةـ� مرحلته� في� ال��نامج� ع��� تطبيقها� سيتم� ال��� التوصيات� إلى� باإلضافة� المستفادة،� الدروس� أهمية� أكد� الذي� �،2018 عام� في� تنفيذه�
والدول� العر�ية� الدول� جامعة� مع� بالتعاون� ال��نامج� من� الثانية� المرحلة� إعداد� إلى� المؤسسة� داعي�ً� �،(2019/1/20) ب��وت� في� عقدت� ال��� العر�ية� االقتصادية�

العر�ية�

الرغم�من� أنه�ع��� إلى� التقي�م� ب��� ��2018 لل��نامج�في�عام� تقي�ًما� أجر�ا� التجارة��كندا،� تيس��� ﴿Ghubril Ltd﴾�ومك�ب� استشارات�مستقلة� أن�شركة� بالذكر� وجدير�
للمنطقة�� للغاية�ومطلوبًا� العر�ية�مالئًما� للدول� التجارة� اجل� المعونة�من� برنامج� يعت��ون� أساسية� بمعلومات� أدلوا� الذين� أن�معظم� إال� التصميم� تحس��� يمكن� أنه�
22�عضًوا،�إال�أنهم�يش��كون�في�اإلرادة�والحاجة�إلى�تعز�ز�التجارة�البينية،�وتبسيط�البيئة�أمام� ع���الرغم�من�اختالف�أعضاء�جامعة�الدول�العر�ية�البالغ�عددهم�

التقي�م�هي� المستفادة�من� الرئيسية� الدروس� الحدود�� ع��� البضائع� تبادل� وتيس��� التجار�ة� الحواجز� وتخفيف� التجار�ة،� منشآتهم�

األهمية؛ بالغ� أمرًا� التشاور�ة� والعملية� المصلحة� أصحاب� تعي��� يعد� ��
للنجاح؛ حاسمة� عوامل� األعضاء� للدول� المش��كة� والمسؤوليات� والملكية� المستمر� االل��ام� يشكل� � ��

وفعالية� وكفاءة� بفعالية� ال��امج� إلدارة� الكافية�ضرور�ة� والبشر�ة� المالية� الموارد� تعد� ��
ال��نامج؛ المستمرة�في� المشاركة� ع��� العر�ية� الدول� المؤسسية� االتصال� نقاط� تساعد� ��

اختيار�كل�مشروع�سيتم� الفعالية��يجب� إلى�مستوى�عاٍل�من� الكب��ة،�في�حد�ذاته،� المشار�ع� تنفيذ�عدد�قليل�من� المشار�ع�وال� ارتفاع�عدد� ال�يؤدي� ��
��������������تمويله�بناًء�ع���مزاياه�الخاصة�

تعاقدت� ال��نامج،� من� الثانية� المرحلة� وإطالق� بتصميم� الرابعة� العر�ية� االقتصادية� القمة� في� المتخذ� والقرار� إليه� المشار� المستقل� التقي�م� نتائج� ع��� وبناًء�
ال��نامج�� من� الثانية� النسخة� لتصميم� �2019 يوليو� في� �﴾BKP Economic Advisors GmbH﴿ ألمانية� شركة� مع� التجارة� لتمويل� اإلسالمية� الدولية� المؤسسة�

�2020 عام� األول�من� الر�ع� بحلول� ال��نامج� الثانية�من� النسخة� الموافقة�ع���وثيقة� يع��م� وبالتالي،�

16تقر�ر�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة�إلى�الدورة�الخامسة�والثالث���للكومسيك



أساسية معلومات�
�����خالل�ز�ارة�فخامة�السيد�ألفا�كوندي،�رئيس�جمهور�ة�غينيا،�لمقر�البنك�اإلسالمي�للتنمية�في�أغسطس�2017،�طلب�دعم�المؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة�

في�تطوير�قطاع�التصدير،�وخاصة�المنتجات�الزراعية�
������بناًء�ع���هذا�الطلب،�تعاون�البنك�اإلسالمي�للتنمية�والمؤسسة�الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة�لدعم�غينيا�لتعز�ز�سلسلة�القيمة�لتصدير�منتجاتها�الزراعية�من�خالل�

آلية�تبادل�الروابط��تم�اختيار�تونس�لت�ون�مقدم�المعرفة�والخ��ة�العملية�في�ضوء�التجر�ة�السليمة�للمؤسسات�التونسية�في�تصدير�المنتجات�الزراعية�

المشروع�ومقصده هدف�
�����الهدف�الرئيسي�للمشروع�هو�المساهمة�في�جهود�حكومة�غينيا�نحو�تطوير�وتحس���سلسلة�القيمة�بأكملها�لتصدير�المانجو�والكاجو�

������والمقاصد�المحددة�للمشروع�هي��﴿أ﴾�دعم�القدرات�التقنية�والتنظيمية�للمؤسسات�المسؤولة�عن�تعز�ز�صادرات�المانجو�والكاجو؛�﴿ب﴾�الر�ط�ب���قطاعي�المانجو�والكاجو�
وتعز�ز�قدرتهما�ع���وضع�اس��اتيجيات�وخطط�لتطوير�سلسلة�القيمة�الموجهة�نحو�السوق؛�﴿ج﴾�تنويع�العرض�القابل�للتصدير�لقطاع�المانجو�بفضل�تطور�نشاط�المانجو�
المجفف؛�﴿د﴾�ترقية�الشركة�الغينية�للتعبئة�والكرتون�ومحطة�كانكان�للتغليف؛�﴿هـ﴾�دعم�المؤسسات�والمشغل���االقتصادي���لسلسل���القيمة�في�عملية�الوصول�إلى�

األسواق�وتدر�ب�مستشاري�التصدير�

��مكونات�سلسلة� المراحل� ور�ط� الصادرات� تعز�ز�قدرات�مؤسسات�دعم� عن�طر�ق� الصادرات� لسلسلة�قيمة� اإليكولوجي� النظام� تحس��� ﴿أ﴾� المشروع�هي�� وعناصر�
لدعم� الالزمة� الوسائل�واألدوات� توف��� ﴿ج﴾� المانجو�ومعالجتها؛� ع��� لحفظ� القيمة� أنشطة�سلسلة� تعز�ز� ﴿ب﴾� إنشاء�منظمت���مهنيت���مش��ك���؛� القيمة�عن�طر�ق�

المشروع� تنفيذ� التنسيق�واالتصال�ومراقبة� ﴿هـ﴾� األسواق؛� إلى� الوصول�

�2019 المتوقع�إطالق�أنشطة�المشروع�خالل�األسبوع�األول�من�نوفم��� من�

مشروع�تبادل�الروابط�ب���غينيا�وتونس�لتعز�ز�سلسلة�القيمة�لتصدير�
المنتجات�الزراعية�الغينية�
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برنامج�منصة�إطالق�التصدير
المجاالت�ذات� األعضاء�في� البشر�ة�والمؤسسية�في�دولها� القدرات� لتعز�ز� أهمية�كب��ة� للتنمية،� اإلسالمي� البنك� لمجموعة� التجارة� تطوير� باعتبارها�ذراع� المؤسسة،� تولي�

الصلة� التنمية�ذوي� بالتعاون�مع�شركاء� بالتجارة� المتعلقة� القدرات� بناء� برامج� توف��� بالتجارة�من�خالل� الصلة�

اق��اًحا� كندا،� في� التجارة� تيس��� مك�ب� وب��� التجارة� لتمويل� اإلسالمية� الدولية� المؤسسة� ب��� تصميمه� تم� الذي� التصدير� إطالق� منصة� برنامج� يشمل� المنظور،� هذا� ومن�
يتمثل� النساء�� تقودها� ال��� والمتوسطة� الصغ��ة� المؤسسات� ع��� خاص� بشكل� ال��ك��� مع� والمتوسطة� الصغ��ة� المؤسسات� تواجهها� ال��� الرئيسية� العوائق� بمعالجة�
معالجة� خالل� من� النامية،� البلدان� من� الصادرات� وز�ادة� محسنة� تجار�ة� بيئة� نحو� التغي��� تسهيل� في� الشاملة�� التجارة� أجل� من� �المعونة� لمشروع� المنطقي� األساس�

النامية� البلدان� التصدير�في�مجموعة�مختارة�من� تعمل�في�مجال� ال��� والمتوسطة� الصغ��ة� المؤسسات� لز�ادة�فوائد� الرئيسية� العوائق�

عام� األخ���من� الر�ع� تنفيذه�في� يبدأ� بنغالديش،� لصالح� الثاني� وال��نامج� بنجاح�� تنفيذه� وتم� �2017 عام� السنغال�في� األول�في� التجر���� ال��نامج� بدأ� الصدد،� وفي�هذا�
�2019

ال��نامج�الدولي�لدعم�بناء�القدرات�التجار�ة�والوصول�إلى�السوق�في�السنغال�

ترويج� بالتعاون�مع�وكالة� �،﴾Global Affairs Canada﴿�التجارة�في�كندا�وب���حكومة�كندا،�من�خالل تيس��� ب���مك�ب� السنغال�هي�مبادرة�مش��كة� التصدير�في� منصة�إطالق�
الصادرات�السنغالية��Train-The-Trainer�وCanadian Market access�هما�مكونان�من�مكونات�ال��نامج�يهدفان�إلى�توحيد�وتوسيع�نطاق�خدمات�المساعدة�ع���التصدير�
السنغالية�ع��� الصغ��ة�والمتوسطة� المؤسسات� السنغال،�وكذلك�مساعدة� التصدير�في� العاملة�في�مجال� الصغ��ة�والمتوسطة� المؤسسات� التجارة� ال���تقدمها�مؤسسات�دعم�

الكندية� السوق� إلى� أفضل� بشكل� الوصول�

ع��� بالقدرة� السنغالية� الصادرات� ترويج� وكالة� وتزويد� الدولية� التجارة� مجال� في� البشر�ة� الموارد� تنمية� هو�� السنغال� في� التصدير� إطالق� منصة� ل��نامج� الشامل� الهدف� وكان�
في� والمساهمة� التصدير�ة� أنشطتها� لتنمية� الشركات� هذه� دعم� في� الهدف� هذا� يتمثل� المحتمل���� والمصدر�ن� السنغالي��� للمصدر�ن� الدعم� وخدمات� التجاري� التدر�ب� تقديم�

السنغال� في� الفقر� حدة� وتخفيف� المستدامة� االقتصادية� التنمية�

والمدر���� الشركات� لكل�من�مجموعة� تجر�ة�ممتازة� أنها� 5�مدر�ات،� ذلك� بما�في� 12�مدرً�ا�معتمًدا،� 2017�و2018،�قدمهما� عامي� تنظيمهما�في� تم� تدر�بيتان� دورتان� وأثبتت�
17�مؤسسة�صغ��ة�ومتوسطة�العاملة�في�مجال�التصدير،� أنفسهم�الذين�أتيحت�لهم�الفرصة�لتطبيق�المعرفة�المك�سبة�حديثًا�في�الممارسة��وبالتالي،�قدمت�دورات�تدر����لـ�
10�مؤسسات�صغ��ة�ومتوسطة�تقودها� 12�مؤسسة�صغ��ة�ومتوسطة�تقودها�سيدات،�في�قطاع�األعمال�الزراعية،�و13�مؤسسة�صغ��ة�ومتوسطة�مصدرة،�منها� بما�في�ذلك�

التجميل� قطاع�مستحضرات� في� سيدات،�

للمؤسسات�الصغ��ة�والمتوسطة�﴿قطاع� 20�ممث�ً� وفيما�يتعلق�بمكون�الوصول�إلى�األسواق،�وبعد�تنفيذ�ال��نامج�التدر����السنغالي�للمنشآت�الصغ��ة�والمتوسطة،�تم�اختيار�
بغرض� إلى�كندا� ز�ارة�ميدانية� لإلجراء� التجميل﴾� الزراعية�وقطاع�مستحضرات� األعمال�

الكندية؛ السوق� وديناميكية� هيكل� فهم� ��
المستهلك��، احتياجات� استطالع� ��

ال��ويج؛ وطرق� واألسعار� المنافسة� المنتجات� تقي�م� ��
التصدير� تأم���صفقات� بهدف� الموزع�مباشرة� التعامل�مع� � ��
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برنامج�منصة�إطالق�التصدير�بنغالديش

تجدر�اإلشارة�إلى�ز�ارة�معالي�رئيس�البنك�اإلسالمي�للتنمية�لبنغالديش�بتار�خ�9�سبتم���2018،�حيث�أكد�رئيس�الوزراء�ع���أهمية�الدعم�الذي�ستقدمه�مجموعة�البنك�اإلسالمي�
العمل� بنغالديش�وخلق�فرص� االقتصادية�في� للتنمية� الرئيسي� العامل� يعد� والذي� التصدير،� تطوير�قطاع� ال�سيما� التنموية،� المجاالت� العديد�من� للتنمية�في�

في� التصدير� إطالق� �منصة� بعنوان� مشروع� انطالق� مع� دكا� في� القدرات� لبناء� برنامجها� لتنفيذ� كندا،� في� التجارة� تيس��� مك�ب� مع� شراكة� المؤسسة� عقدت� السياق،� هذا� وفي�
بنغالديش��

التجارة� أجل� المنطقي�لمشروع��المعونة�من� يتمثل�األساس� الصغ��ة�والمتوسطة�� المؤسسات� تواجه� ال��� الرئيسية� العوائق� التصدير�لمعالجة� وتم�تصميم�مشروع�منصة�إطالق�
الصغ��ة� المؤسسات� مصدري� فوائد� لز�ادة� الرئيسية،� العوائق� معالجة� خالل� من� النامية،� البلدان� من� الصادرات� وز�ادة� محسنة� تجار�ة� بيئة� نحو� التغي��� تسهيل� في� الشاملة��

النامية� البلدان� مختارة�من� والمتوسطة�في�مجموعة�

�2009 الرابع�من�عام� الر�ع� ويع��م�إطالق�أنشطة�المشروع�خالل�

برنامج�تنمية�صادرات�ال���اإلندونيسي

األعضاء،� للدول� المت�املة� التجارة� حلول� لتقديم� الجديدة� اس��اتيجيته� إطار� في� اإلندونيسي،� ال��� صادرات� لتطوير� التجارة� لتمويل� اإلسالمية� الدولية� المؤسسة� برنامج� يعالج�
الصغ��ة�والمتوسطة� للمؤسسات� أمر�كي� 100�مليون�دوالر� تمويً��قيمته� المؤسسة� تقدم� ال��نامج،�سوف� نطاق� اإلندونيسي��ضمن� ال��� تواجه�صناعة� ال��� المزدوجة� التحديات�

الصغ��ة�مقابل�محاصيلهم��� المزارع� السيولة�ألصحاب� العالمية�ويوفر� األسواق� التنافسية�في� يعزز�قدرتها� أن� ثالث�سنوات�مما�من�شأنه� المصدرة�في�غضون�

أصحاب� مع� التشاور� مرحلة� إلى� تستند� وال��� �،� ال��� فالحي� لتدر�ب� الخمسية� العمل� �خطة� إلعداد� المحلي��� شركائها� مع� ك�ب� عن� العمل� المؤسسة� بدأت� �،2017 عام� وفي�
�2018 بدًءا�من�سبتم��� ال��،� لفالحي� تدر����طموح� برنامج� تنفيذ� المؤسسة� بدأت� ال��نامج،� إطار�هذا� غ���حكومية�محلية�متعاقد�معها��في� أجرتها�منظمة� ال��� المصلحة�

2019،�الفرصة�للفالح���الك�ساب�أفضل�الممارسات�الزراعية�في�فالحة�ال��،�بهدف�نهائي�هو�ز�ادة� وأتاح�التدر�ب،�الذي�تم�تنفيذه�ع���مراحل�واستمر�خالل�النصف�األول�من�
SCOPI،�وهي�منصة�ال���المستدامة�في�إندونيسيا،�لتطوير�برنامج�قطري�ثالثي�يستخدم�أحدث�التقنيات�لتدر�ب�وتحديث� إنتاج�ال����لهذا�الغرض،�تعاونت�المؤسسة�مع�جمعية�

إندونيسيا� بن�في� 0�2�مليون�فالح� إلى� بنقل�مهاراتهم�ومعارفهم� بعد�ذلك� يقومون� رئيسي��� مهارات�مدر����

التدر�بية� الدورات� الهدف�من�هذه� ال���في�ديري�وكارو،�شمال�سومطرة��كان� 349�من�فالحي� إلى� الجيدة� الفالحية� العضوية�والممارسات� الفالحة� تدر�بية�في� وقدمت�دورات�
التدر�ب�في�نهاية�المطاف�إلى� نتائج� ال����من�المتوقع�أن�تؤدي� إنتاجهم�من� المناخ�وز�ادة�جودة�وكمية� الناجمة�عن�تغ��� للتحديات� بالتصدي� الخاصة� تزويد�الفالح���باألساليب�

العالمية� القيمة� األعضاء�في�سالسل� تعز�ز�دمج�دولنا� ال��نامج�مثا�ً�ممتازًا�ع��� تجعل�هذا� العالم��وأن� إلى� ال��� الفالح���وتعز�ز�صادراتهم�من� تحس���سبل�عيش�

2019�في�كارو�شمال�سومطرة�بإندونيسيا،�حضره�فالحون�ومنظمات�غ���حكومية�شر�كة� 16�يوليو� وتقدير�ً�لجهود�الفالح���في�رفع�مستوى�مهاراتهم،�تم�تنظيم�حفل�تخرج�في�
محلية� وسلطات�
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برنامج�المؤسسات�الصغ��ة�والمتوسطة�لغرب�إفر�قيا�
التجاري� التمويل� لتعويض�فجوة� وهو�مصمم� التجارة� وتمويل� األعمال� وتطوير� التجارة� ب��� يجمع� مت�امل� برنامج� إفر�قيا�هو� لغرب� والمتوسطة� الصغ��ة� للمشروعات� برنامج�
إلى� للوصول� �2017 أغسطس� في� إفر�قيا� غرب� في� الحقائق� وتقصي� است�شاف� مهمة� المؤسسة� أوفدت� التمويل�� إلى� الوصول� وتيس��� والمتوسطة� الصغ��ة� للمؤسسات�
الحقائق� تقصي� بعثة� خالل� للبنوك�� المقدمة� التمويل� خطوط� من� متوقع� هو� ما� بقدر� والمتوسطة� الصغ��ة� المؤسسات� تستفيد� أن� دون� تحول� ال��� لألسباب� واضح� فهم�
والمتوسطة� الصغ��ة� المؤسسات� احتياجات� لفهم� ديفوار� وكوت� والسنغال� فاسو� وبوركينا� وبن��� توغو� في� المصلحة� أصحاب� 20�من� من� بأك��� المؤسسة� وفد� التقي� هذه،�
الواضحة� الحاجة� إلى� للبعثة� الرئيسية� النتائج� أشارت� القيمة�� من� المز�د� إلضافة� مواتية� المؤسسات� تدخالت� تجعل� أن� يمكن� ال��� والطر�قة� أفضل� بشكل� المنطقة� في�

إفر�قيا� غرب� والمتوسطة�في� الصغ��ة� بالمؤسسات� الخاص� التجارة� لتمويل� اإلسالمية� الدولية� المؤسسة� برنامج� وإطالق� لتصميم� التطوير﴾� وكذلك� التجار�ة� ﴿لألعمال�

التمويل� منتجات� عروض� أخرى،� أمور� ب��� من� تز�د،� سوف� للبنوك،� بالنسبة� سواء�� حد� ع��� والمتوسطة� الصغ��ة� والمؤسسات� البنوك� ع��� إيجابي� تأث��� لل��نامج� وسيكون�
للبنوك،� بالنسبة� والمتوسطة�� الصغ��ة� المؤسسات� بإقراض� الخاصة� ممارساتها� تعز�ز� أو� لبدء� والمتوسطة� الصغ��ة� المؤسسات� وتقي�م� التدر�ب� أدوات� توف��� مع� التجاري؛�
سوف�تز�د،�من�ب���أمور�أخرى،�عروض�منتجات�التمويل�التجاري؛�وتوف���أدوات�التدر�ب�وتقي�م�المؤسسات�الصغ��ة�والمتوسطة�لبدء�أو�تعز�ز�ممارسات�إقراض�المؤسسات�

والمتوسطة� الصغ��ة�

تمويل� وصرف� البنوك� من� إضافية� موافقة� تنفيذها� عن� ينتج� أن� يتوقع� ال��� والمتوسطة� الصغ��ة� والمؤسسات� البنك� مجموعت����مجموعة� في� التجر���� المشروع� ويتمحور�
المؤسسات�الصغ��ة�والمتوسطة�وتقليص�رفض�اق��اح�إقراض�المؤسسات�الصغ��ة�والمتوسطة��تم�إطالق�ال��نامج�في�5�سبتم���2018�في�بوركينا�فاسو�مع�بنك�مور�س،�
في�إطار�تنفيذ�مجموعة�المؤسسات�الصغ��ة�والمتوسطة،�واك�مل�26�من�أصل�50�تشخيص�سر�ع�وتم�اختيار�9�من�المؤسسات�الصغ��ة�والمتوسطة�من�أصل�20�مؤسسة�

تشخيًصا�و11�شركة� �24 الباقية�وعددها� والشركات� التشخيصات� اختيار� حاليًا� ويجري� األعمال�� تحديث� التق���وخطة� التدر�ب� لالستفادة�من� مستهدفة�

تمويل�خمسة�منها� الموافقة�ع��� لدراستها�وتمت� الدولي،� بنك�كور�س� إلى� تمويل� لطلب� 20�ملًفا� تقديم� تم� �،2019 20�سبتم��� وح���

الدولية� والمنظمة� للنساء� المشار�ع� بر�ادة� للنهوض� العامة� والهيئة� كور�ي� من� كل� سيقدم� والمتوسطة،� الصغ��ة� للمؤسسات� الر�ادي� السنغال� ب��نامج� يتعلق� وفيما�
ل��نامج� فحسب� ومتوسطة� صغ��ة� مؤسسة� �200 اختيار� سيتم� النهاية،� في� تصنيفها�� سيتم� ال��� والمتوسطة� الصغ��ة� المؤسسات� من� �500 تضم� قائمة� للفرنكوفونية�

والمتوسطة� الصغ��ة� للشركات� الر�ادي� السنغال�

100�مؤسسة�صغ��ة�ومتوسطة�الحجم�من�جميع�القطاعات�و50�مؤسسة�رقمية�صغ��ة�ومتوسطة�الحجم�و50�شركة� 200�مؤسسة�تم�اختيارها��يتوقع�أن�ت�ون� ومن�ب���
ناشئة�

للفرنكوفونية� الدولية� والمنظمة� التجارة� لتمويل� اإلسالمية� الدولية� المؤسسة� المالي���� المشارك��� جميع� ب��� اتفاقية� توقيع� سيتم� األطراف،� ب��� المصالح� توافق� ولضمان�
وكور�س� للنساء� المشار�ع� بر�ادة� للنهوض� العامة� والهيئة�

�2019 نوفم��� أدوار�ومسؤوليات�وال��امات�كل�منها���وسوف�توقع�في� المشروع﴾� ﴿اتفاقية� االتفاقية� وستغطي�هذه�

�2019 الرابع�من� الر�ع� نهاية� لل��نامج�في� المصرفي� المكون� يبدأ� أن� ويتوقع�
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أساسية� معلومات�

العاملة،�وتمثل� 70%�من�القوى� الزراعية�إلنتاجه��يوظف�هذا�القطاع�نحو� 45�%�من�األراضي� بالنسبة�لغامبيا��وهي�تخصص�نحو� للفول�السوداني�أهمية�قصوى�
الزراعية� المنتجات� الصادرات�من� إجمالي� 66%�من� الصادرات�

���تعد�األفالتوكسينات�﴿األفالتوكس��﴾�الخطر�التجاري�الرئيسي��وقد�منع�الفول�السوداني�من�الوصول�إلى�األسواق�الممتازة�في�االتحاد�األوروبي،�حيث�تم�تحديد�
20�جزًء�من�المليار�أو�يز�د� 4�و10�أجزاء�من�كل�مليار،�في�ح���ظل�معدل�األفالتوكس���في�الفول�السوداني� القدر�المسموح�به�من�األفالتوكس���ب���

الزراعة� المشاركة�في� للمنتج���وانخفضت� تعد�األسعار�جذابة� التصدير،�ولم� انخفاض�األسعار�عند� إلى� أدى� اإلنتاج،�مما� انخفض� لذلك،� �ونتيجة� ��
20�مليون�دوالر�أمر�كي� 2000��2015�بمبلغ� الف��ة� الخسائر�االقتصادية�السنوية�خالل� ���وتقدر�

أثبت� الذي� الحيوية� المكافحة� منتجات� أحد� وهو� أفالسيف� بشراء� ال��نامج� ويتعلق� المشكلة�� لهذه� للتصدي� األفالتوكس��� آثار� من� التخفيف� برنامج� تطوير� تم� � ��
السوداني� الفور� األفالتوكس���في� نسبة� فعاليته�في�خفض�

المزرعة،�ومعالجته�وتصديره� بوابة� عند� المع��� السعر� 10�%�من� بز�ادة� الفالح��� األفالتوكس��،�سيتم�شراؤه�من� السوداني�من� الفول� التحقق�من�خلو� �وبعد� ��
�%�35 إلى�االتحاد�األوروبي�بز�ادة�في�السعر�ال�تفل�عن�

���في�هذا�السياق،�طلبت�وزارة�المالية�والشؤون�االقتصادية�دعم�المؤسسة�لتنفيذ�برنامج�التخفيف�من�آثار�األفالتوكس��،�بالتعاون�مع�المؤسسة�الوطنية�لألمن�
األوروبية� األسواق� إلى� للتصدير� السوداني� الفول� نوعية� لتحس��� األفالتوكس��� آثار� من� التخفيف� برنامج� تصميم� تم� وبالتالي،� والتسويق�� والمعالجة� الغذائي�

الدولية� األسواق� وغ��ها�من�

األفالتوكس�� آثار� التخفيف�من� برنامج� المتوقعة�من� النتائج�

مرتفع� ودخل� عوائد� وتحقيق� كب��ة� كميات� تصدير� أجل� من� المليار� في� أجزاء� �10 من� وأقل� الصفر� إلى� األفالتوكس��� السوداني� الفول� تلوث� مستويات� تقليل� ��
� للمنتج��

األفالتوكس�� آثار� التخفيف�من� برنامج� المتوقعة�من� المخرجات�

المستهدفة� المناطق� المليار�في� أجزاء�في� �10 الصفر�وتحت�وأقل�من� إلى� األفالتوكس��� تلوث� تقليل�مستويات� ��
الفول�السوداني ��ز�ادة�قيمة�الصادرات�من�عائدات�

العمالء؛ الدولية�ومتطلبات� السوق� يستوفي�معاي��� بما� الجودة� عالية� إلنتاج�منتجات� والمتوسطة� الصغ��ة� والمؤسسات� الفالح��� تعز�ز�قدرات� � ��
السوداني� الفول� امتداد�سلسلة�قيمة� ع��� األفالتوكس��� تلوث� تخلص�من� ��

 

!

برنامج�تخفيف�حدة�الت�س���الفطري�﴿األفالتوكس��﴾�في�غامبيا
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ح��� األولى� التجر�بية� المرحلة� دخلت� متطابقت���� مرحلت��� إلى� األفالتوكس��� آثار� من� التخفيف� برنامج� ُقٍسم�
الثانية�� التجر�بية� المرحلة� تنفيذ� حاليًا� 2019��ويجري� ��3�31 2018�واك�ملت�في� ��6�28 التنفيذ�في�

ع��2300� ال��نامج� ينفذ� سوف� البداية،� في� تحديدها� تم� هك�ار� �5�300 أصل� من� �،2019 لموسم� بالنسبة�
جفاف� من� طويلة� ف��ات� البالد� شهدت� األمطار،� هطول� وبعد� األمطار� موسم� لتأخر� نظرا� فحسب،� هك�ار�
2019�بدً�� SN01�في�عام� 23�طنًا�من�ألفاسيف� ال��نامج�ما�يعادل� الطقس��لذلك�السبب،�سوف�يستخدم�

50�طنا� من�

األولوية� تعطي� مادة� وإدراج� غامبيا� وحكومة� الغذائي� األمن� هيئة� مع� التقنية� المساعدة� بتعديل� ويوصى�
.2020/2019 لحملة� السوداني� الفول� شراء� تسلسل� بألفاسيف�في� المعالجة� والمزارع� المسجل��� للفالح���

بما�في� تلوث�األفالتوكس��،� للتخفيف�من� ال���يمكن�استخدامها� المجاالت�األخرى� العديد�من� وكذلك،�هناك�
والري،� األسمدة،� � � واستخدام� للفالح��،� الميدانية� المدرسة� واستخدام� الجيدة،� الفالحية� الممارسات� ذلك�
فإن� ألفاسيف،� استخدام� إلى� باإلضافة� لذلك،� قص��ة�� نضج� لف��ة� يحتاج� الذي� السوداني� الفول� وإدخال�
أصحاب� تنوع� أو� مش��كة� تدخالت� يتطلب� زراعي� تطوير� برنامج� هو� األفالتوكس��� مادة� من� التخفيف� برنامج�

العام�والخاص� القطاع� بما�في�ذلك� المصلحة�
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وفي�ظل�التغ���المستمر�للمشهد�الحالي�للمنتجات�الت�نولوجية�ونماذج�األعمال�وسالسل�القيمة،�يعد�االبت�ار�
تجر�بية� حالة� وبدء� اآللية� إنشاء� �2018 عام� االقتصادي��شهد� ونموها� واستدامتها� أي�شركة� لوضع� مفتاًحا�
الدولية� المؤسسة� مكاتب� جعل� يمكنك� �كيف� اختيار� تم� ��2018 عام� من� الثالث� الر�ع� نهاية� في� أُطلٍقت�
اإلسالمية�أك���مالءمة�للبيئة��شعارًا�للتجر�ة���اك�ملت�التجر�ة�بنجاح�ونُفذت�األفكار�الفائزة�في�النصف�األول�

�2019 من�عام�

الثقافة�هي� ألن� للمؤسسة� االبت�ار� ثقافة� ع��� مك�فة� حملة� تنفيذ� ع��� االبت�ار� فر�ق� ركز� �،2019 عام� وفي�
وتطوير� التجر�بية� الحالة� إلى� تستند� عملية�محّسنة� تقديم� ع��� الفر�ق� عمل� ذلك،� إلى� إضافة� االبت�ار�� عصب�

الجديدة� اإلسالمي� التجاري� التمويل� األول�وتطوير�منتجات� الرسمي� االبت�ار� وبدء�موسم�

لذلك،� البنوك� ب��� للمنافسة� جديًدا� ومضمارًا� للصناعة� عالميًا� توجًها� المالية� الخدمات� في� االبت�ار� أصبح� لقد�
ت�نولوجيا� لتطوير�حلول�جديدة�واعتماد�حلول� المقبلة� الثالث� السنوات� المؤسسة�موارد�في� تخصص� وسوف�

اإلسالمية� التجارة� تمويل� حلول� لالبت�ار�في� رائدة� بوصفها� أركانها� ت�بيت� أجل� الحالية،�من� المالية� الخدمات�
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