
الحصيلة واآلفاق : برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية 

Aid for Trade For the Arab States (AfTIAS/ أفتياس)

األسعد بن حسين 

المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة



التجارة للمنطقة اإلسالمي طلبا من المجموعة العربية لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف لتبني مبادرة المساعدة من أجـــلتلقى البنك ❑
.العربية

عاون مع جامعة وبناء عليه،  كلفت مجموعة البنك المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة بإعداد وتصميم هذه المبادرة وذلك بالت❑
:  الدول العربية وعدة شركاء من المنظمات اإلقليمية والدولية

مركز التجارة الدولية1)
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي2)
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية3)
منظمة العمل الدولية4)
مؤتمر األمم المتحدة للتنمية والتجارة 5)

:فهؤالء الشركاء اصبحوا الوكاالت المنفذة للمشاريع المعتمدة ، التحقت بهم الوكاالت التالية

المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص1)
مصر/ مركز تدريب التجارة الخارجية 2)
المغرب( / اسنتل)اللوجيستيكيةالشركة الوطنية للنقل و الوسائل 3)

2

طلب المجموعة العربية لدى منظمة التجارة العالمية الخلفية



3

األهداف
برنامج األفتياس هو برنامج متعدد المانحين والدول المستفيدة 

تعزيز التجارة العربية من خالل "والوكاالت المنفذة يهدف إلى 

"تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات وتسهيل التجارة

:وبصفة أدق يهدف برنامج األفتياس إلى 

تعزيز التنافسية اإلقليمية من خالل اإلصالحات التجارية1)

تقوية تكامل سلسلة القيمة والعرض التجاري2)

دعم قدرات المنظمات اإلقليمية وشبه اإلقليمية على تعزيز التكامل التجاري3)
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الجهات المانحة لبرنامج األفتياس   األفتياس

دوالر أمريكي  المساهمون 

3,000,000 المملكة العربية السعودية

2,000,000 دولة الكويت 

1,500,000 مملكة السويد 

500,000 جمهورية مصر العربية  

1,000,000 (  IDB)البنك اإلسالمي للتنمية 

1,000,000 ( ITFC)المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة 

1,000,000 (UNDP)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

500,000 (ITC( )مصر)مجلس التدريب الصناعي 

10,500,000 اإلجمالي 

نسبة مساهمات الجهات المانحة 

السعودية  الكويت السويد مصر IDB ITFC UNDP ITC
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األفتياس في بعض األرقاماألفتياس

7: عدد الجهات المانحة1)

19: عدد الدول المستفيدة2)

4: عدد المنظمات اإلقليمية العربية المستفيدة3)

28: عدد المشاريع المعتمدة4)

5: عدد المنظمات الدولية المنفذة5)

2: عدد المنظمات التابعة لمجموعة البنك المنفذة6)

2: عدد الهيئات المحلية المنفذة 7)

35: عدد االتفاقات الموقعة تحت مظلة األفتياس8)

1500اكثر من : العدد اإلجمالي من الذين  تتدربوا في نطاق المشاريع المنفذة9)

500أكثر من : للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم استهدافها من مشاريع األفتياسالجمليالعدد 10)
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المستفيدون
المنظمات والدول العربية المستفيدة 

من البرنامج

المبادرةمنالحاليةالمرحلةخاللاعتمادهاتمالتيالمشاريعمنعربيةدولة19استفادت

الجزائر

جزر القمر

مصر

لبنان

العراق

فلسطين

األردن

الكويت

السعودية

اإلمارات العربية 

المتحدة 

موريتانيا

المغرب

السودان

ليبيا

البحرين

جيبوتي

قطر

عمان

تونس

اتحاد المغرب العربيالدول العربية جامعة ةمجلس التعاون لدول الخليج العربي



المشاريع المعتمدة 

من األفتياس
المشاريع المعتمدة في مجال البنية 

األساسية ذات الصلة بالتجارة

المتوقع للمشروعاألثر االنتهاءتاريخ 
تاريخ البدء

المشروع
المدة

الدول 

المستهدفة

الوكالة 

المنفذة
المشروع  #

قليل دعم التجارة بين الدول المستهدفة من خالل ت

ات تكلفة التجارة عبر الحدود، وتعزيز أداء ممر

يز التجارة والنقل في المنطقة العربية، وتعز

طريقة الروابط االقتصادية بين الدول العربية ب

.  منظمة

ديسمبر

2016

يناير

2015
شهرا  24

مصر، 

األردن، 

السودان، و 

المملكة 

العربية 

.السعودية

الل تعزيز الربط العربي من خ
الربط عبر الحدود

تحسين أداء ممرات التجارة )
روع تم تنفيذ المش) –(والنقل

(على مرحلتين

1

انجاز دراسة جدوى إلنشاء قرية تصدير 

الحرف اليدوية في جيبوتي
2017ديسمبر 

يوليو

2017
أشهر6 جيبوتي

ف إنشاء قرية تصدير الحر

اليدوية
2

سطين التغلب على الحاجز التقني أمام تجارة فل

د من خالل انشاء نظام اعتما( إقليميا وعالميا)

.معترف به دوليا

ديسمبر

2018

يناير

2016
شهرا  36

فلسطين 

وتونس

طين التوأمة الفنية بين فلس

وتونس في مجال االعتماد 

.واالعتراف المتبادل

3

7
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المتوقع للمشروعاألثر
تاريخ 

االنتهاء

تاريخ البدء 

المشروع
المدة

الدول 

المستهدفة

الوكالة 

المنفذة
المشروع  #

وسطة تمتع الشركات الخليجية الصغيرة والمت

ية بقدرة أفضل على الوصول إلى خدمات البن

.لمنافسةالتحتية للجودة التي تعزز قدرتها على ا

رديسمب

2018

يناير

2016
شهرا  36

، البحرين، الكويت

عمان، قطر، 

المملكة العربية 

السعودية، اإلمارات

العربية المتحدة

دعم الشركات الصغيرة 

والمتوسطة في دول مجلس 

ة التعاون الخليجي للمشارك

ة واالستفادة من خدمات البني

ية التحتية الوطنية واإلقليم

.للجودة

4

ودان التغلب على الحاجز التقني أمام تجارة الس

تحتية من خالل معالجة البنية ال( إقليميا وعالميا)

.الوطنية للجودة وقدرات االعتماد

رديسمب

2018

يناير

2016
شهرا  36 السودان

دعم السودان في تطوير 

سياسات وبرامج الجودة 

.الوطنية

5

المشاريع المعتمدة 

من األفتياس
المشاريع المعتمدة في مجال البنية 

األساسية ذات الصلة بالتجارة



المشاريع المعتمدة 

من األفتياس
المشاريع المعتمدة في مجال البنية 

األساسية ذات الصلة بالتجارة

المتوقع للمشروعاألثر االنتهاءتاريخ 
تاريخ البدء

المشروع
المدة

الدول 

المستهدفة

الوكالة 

المنفذة
المشروع  #

ةوالجودالوارداتلمراقبةفعالنظامانشاء▪

.وراثياالمحورةاألغذيةأجلمن

راثياوالمعدلةالكائناتاختبارقدراتتعزيز▪

ساتالممارأفضلمعيتماشىبماالعراقفي

.القياسيةوالمتطلباتالدولية

ديسمبر

2018

نوفمبر

2017
شهرا  14 العراق

تأهيل قدرات اختبار 

ي الكائنات المعدلة وراثيا ف

جمهورية العراق لتسهيل 

التجارة وتعزيز حماية 

المستهلك

6

ة التي الحد من الفجوة في البنية التحتية المادي

لمغرب تقيد تدفقات التجارة واالستثمار بين ا

.  وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

أبريل 

2018

نوفمبر

2017
شهرا  16

المغرب، 

موريتانيا، 

مصر و 

.جيبوتي

ة تطوير المنابر اللوجستي

ار بين لتسهيل التجارة واالستثم

المغرب وأفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى

7

9



المشاريع المعتمدة 

من األفتياس
المشاريع المعتمدة في مجال 

السياسات واللوائح التجارية

المتوقع للمشروعاألثر
تاريخ 

االنتهاء

تاريخ 

البدء 

المشروع

المدة
الدول 

المستهدفة

الوكالة 

المنفذة
المشروع  #

لأجمنكفاءةأكثراالقتصاديالتكاملإدارة

.العربياالقتصاديالتكامل

ديسمبر

2016

يناير

2015
شهرا  24

جامعة الدول 

العربية 

ة دعم جامعة الدول العربية في تنمي

التكامل التجاري اإلقليمي من خالل

دعم قدرات إدارة التكامل االقتصادي
.  والشؤون االقتصادية بالجامعة

8

زيادة فعالية مشاركة الدول العربية  في 

نفيذ المفاوضات التجارية المتعددة األطراف وت

.اتفاقات منظمة التجارة العالمية

ديسمبر

2016

أغسطس

2015
شهرا  16

لة الدول العربية الممث

في جنيف وجامعة 

الدول العربية

تعزيز فعالية مشاركة المجموعة 

العربية في مفاوضات منظمة 

التجارة العالمية

9

المساهمة في زيادة تدفقات التجارة بشكل

ل مستدام في المنطقة العربية، وذلك بفض

متصلة تحسين بيئة األعمال وتقليل العقبات ال

بالتجارة

يوليو 

2018

نوفمبر 

2017
أشهر9

مصر، األردن، 

المغرب، فلسطين، 

تونس، المملكة 

العربية السعودية،

سلطنة عمان

والسودان

لتعزيزتعرفيةالغيرالتدابيرمعالجة 

العربيةالبينيةالتجارة 

(ينالمشروع تم تنفيذه على مرحلت)

10

10



المشاريع المعتمدة 

من األفتياس
المشاريع المعتمدة في مجال 

السياسات واللوائح التجارية

المتوقع للمشروعاألثر ءاالنتهاتاريخ 

تاريخ 

البدء 

المشروع

المدة
الدول 

المستهدفة

الوكالة 

المنفذة
المشروع  #

ارة تلبية متطلبات االنضمام إلى منظمة التج

العالمية 

ديسمبر 

2014

مارس 

2014
أشهر 9 جزر القمر، السودان

اعدة بناء القدرات وتقديم المس

لجزر القمر والسودان في 

ة االنضمام إلى منظمة التجار

العالمية 

11

ة قابلة اعتماد استراتيجية وطنية شاملة ومتماسك

للتنفيذ من الحكومة الجزائرية 

ديسمبر 

2018

يوليو 

2017
شهر18 الجزائر

نية استراتيجية التجارة الوط

لدعم التنوع االقتصادي 

الجزائري

12

11



المشاريع المعتمدة 

من األفتياس
المشاريع المعتمدة في مجال 

بناء القدرات إنتاجية

المتوقع للمشروعاألثر االنتهاءتاريخ 
تاريخ البدء

المشروع
المدة

الدول 

المستهدفة

الوكالة 

المنفذة
المشروع  #

داء تحسين القدرة التنافسية للصادرات واأل

التجاري للمزارعين والشركات الصغيرة 

.والمتوسطة في قطاع التمور

2019ديسمبر  2018يناير 
شهرا  24

المملكة 

العربية 

السعودية

ر تطوير قطاع التموبرنامج

في منطقة المدينة المنورة
13

ية إنشاء إدارة متخصصة لديها القدرات الوظيف

ة الكاملة والموارد الالزمة لتقديم خدمات فعال

وزيادة للمصدرين المصريين لتعزيز منتجاتهم

.رىالصادرات إلى الدول العربية واألقاليم األخ

2018يوليو  نوفمبر 

2017
أشهر9

جمهورية 

ةمصر العربي

إنشاء إدارة متخصصة 

نك لتعزيز الصادرات داخل ب

تنمية الصادرات المصري 

14

أهيل إعادة النظر في وضع البرنامج الوطني للت

الصناعي من أجل دعم المنشآت الصغيرة 

ينها من والمتوسطة لتطوير منتجات مبتكرة لتمك

.  تهاتحسين قدراتها التنافسية وزيادة صادرا

2018ديسمبر  2017مايو  شهر20 تونس

آت تأهيل المنشتوسعة مقاربة 

الصغيرة والمتوسطة

على االبتكار والترويج 

التجاري

15

12



المتوقع للمشروعاألثر اءاالنتهتاريخ 
تاريخ 

البدء
المدة

الدول 

المستهدفة

الوكالة 

المنفذة
المشروع  #

ربية تحسين التكامل التجاري داخل المنطقة الع

من خالل تقديم دعم مؤسسي أكثر فعالية 

.للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم

ديسمبر 

2017

أغسطس 

2015

شهرا  28
الجزائر ومصر 

والكويت ولبنان 

وعمان والسعودية

ة تعزيز دور مؤسسات دعم التجار 16

زيادة القدرة التصديرية للمؤسسات في-

قطاعي تكنولوجيا المعلومات والمكسرات

دعم قدرة وزارة التجارة ومؤسسات دعم -

طاع و التجارة في تقديم خدمات تعزز تنمية الق

المنشآت الصغيرة والمتوسطة على امتداد 

.سلسلة القيمة

2018يوليو 
نوفمبر 

2017

12

أشهر
لبنان 

دعم القدرة  التنافسية 

ولوجيا التصديرية لقطاعي تكن

المعلومات والمكسرات

17

دف إلى تصميم  استراتيجية التصدير التي ته

تحديد الخطوات الالزمة لتعزيز أداء القطاع

الليبي في قطاع الصادرات الصغيرة 

.والمتوسطة على المستوى الوطني

ديسمبر

2018

نوفمبر

2017

14

شهرا  
ليبيا

ي تعزيز قدرات التصدير ف

ليبيا
18

13

المشاريع المعتمدة 

من األفتياس
المشاريع المعتمدة في مجال 

بناء القدرات إنتاجية



المتوقع للمشروعاألثر
تاريخ 

االنتهاء

تاريخ البدء 

المشروع
المدة

الدول 

المستهدفة

الوكالة 

المنفذة
المشروع  #

ن من المساهمة في النمو االقتصادي في فلسطي

خالل تعزيز البيئة الوطنية والمؤسسية 

.واالستفادة من الفرص التجارية

رديسمب

2018

مايو

2017
شهرا  20 فلسطين

بناء القدرات للمؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة 

الفلسطينية

19

رأة تعزيز روح المبادرة النسائية ومشاركة الم

صادي في عملية وضع السياسات للتكامل االقت

.العربي

رديسمب

2018

نوفمبر

2017
شهرا  12

المغرب اتحاد

العربي 

ريادة أعمال المرأة في دعم 

التجارة عبر الحدود في 

المنطقة العربية

20

تحسين وعى المجتمع تجاه معايير الجودة 

باب العالمية والتنافسية، من خالل تدريب الش

دير خريجي الجامعات المصرية في مجال التص

ي وتوظيفهم في الشركات المصرية العاملة ف

.ذات المجال

مايو

2018

مارس

2016
شهرا  26 مصر

ن تدريب وتوظيف الشباب م
أجل التصدير 

21

14

المشاريع المعتمدة 

من األفتياس

المشاريع المعتمدة في مجال 

بناء القدرات إنتاجية



المتوقع للمشروعاألثر
تاريخ 

االنتهاء

تاريخ البدء 

المشروع
المدة

الدول 

المستهدفة

الوكالة 

المنفذة
المشروع  #

تبنينمنواذيبوفيالحرةالمنطقةسلطةتمكين

رية،البشللمواردإدارتهفيالدوليةالممارسات

عمالتوأمةبرنامجخاللمنالماليوالتخطيط

.العقبةميناءهيئة

يوليو

2018

أغسطس 

2017
شهرا  12 موريتانيا

بناء القدرات والدعم 

المؤسسي لمنطقة نواذيبو 
.الحرة

22

تضييق فجوة المهارات في قطاعي األغذية

المعادن وصناعة في مصر وقطاعي واألثاث

.األغذية الزراعية في تونس

يونيو

2017

مارس

2014
شهرا  33 مصر وتونس

تعزيز المهارات من أجل 

ادي التجارة والتنويع االقتص

(المرحلة األولى)

23
وع تقوية مهارات التجارة والتن

(يةثانالمرحلة ال)االقتصادي 
ما تطوير مناهج مدارس التعليم الصناعي في

.علمينيتعلق بقطاع األثاث وتأهيل وتدريب الم

برسبتم

2018

أكتوبر

2017
شهرا  12 مصر

15

المشاريع المعتمدة 

من األفتياس
المشاريع المعتمدة في مجال 

بناء القدرات إنتاجية
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المشاريع المعتمدة 

من األفتياس
المشاريع المعتمدة في مجال 

بناء القدرات إنتاجية

خدماتملتقديالسعوديةللصادراتالعاماألداءتحسين

الشركاتلعمالءصلةوذاتفعالةتجاريدعم

.والمتوسطةالصغيرة

2019فبراير  2018نوفمبر  شهور 4 السعودية 
مركز التجارة 

الدولية

تعزيز القدرات في التجارة"مشروع حول 

"وتحليل السوق
24

نية من تقييم فجوات الجاهزية في التجارة اإللكترو▪

يات خالل سبعة مجاالت للسياسات واقتراح التوص

.ذات الصلة

اريع تعبئة الموارد المالية والبشرية لتنفيذ مش▪

.التجارة اإللكترونية ذات األولوية في العراق

2019ديسمبر  2019مارس  شهور7 العراق 

مؤتمر األمم 

المتحدة للتجارة

والتنمية

التقييم السريع لجاهزية "مشروع حول 

"التجارة اإللكترونية
25

يرالتصدمنظومةفيالمصرياتاألعمالسيداتدمج

.الخارجيةاألسواقفيقدارتهنوتعزيز

يناير 18

2020
2018يوليو 18 شهر18 مصر 

مركز التجارة 

الدولية

"  المرأة في التجارة الدولية"مشروع 

"/She Trades"
26

العملأطرافبينمباشراتصالوسيلةإيجاد-

.العربيالتجاري

اتخاذعملدالعربيةالبينيةالتجارةبياناتتوفير-

.القرار

2019يونيو  2019يناير  شهور6
جامعة الدول 

العربية 

ية األكاديمية العرب

للعلوم 

والتكنولوجيا 

والنقل البحري

إنشاء البوابة "مشروع إنجاز دراسة حول 

"اإللكترونية العربية لنقل التجارة
27

درته تعزيز سلسلة قيمة لقطاع الفانيال لتحسين ق

.التنافسية الدولية
2020مايو  2019يناير  شهر 15 االتحاد القمري

اإلطار المتكامل 

المعزز 

(EIF)

ة تعزيز القدر"مشروع االتحاد القمري حول 

(  Vanella)التنافسية لقطاع الفانيال 

" القمرية
28



2015في(السودان)أسكيت/(مصر)قسطولفيالحدودمركزتفعيل

هماوتبادل البيانات بين( الميناء البحري( )األردن)والعقبة ( مصر)نويبعتفعيل الطيار بين 

17

تعزيز الربط العربي من خالل الربط عبر الحدود

(تحسين أداء ممرات التجارة والنقل)

-50%

االنتهاء من تقييم العمليات الحدودية المشتركة في العمري بين األردن والسعودية

تكاليف نقل البضائع من 

الخرطوم إلى القاهرة

أمثلة من قصص 

النجاح بعض 

مشاريع األفتياس



18

تأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطةتوسعة مقاربة 

على االبتكار والترويج التجاري

أمثلة من قصص 

النجاح بعض 

مشاريع األفتياس

رنامج الوطني البتموقعأن يعيد المشروع ديناميكية جديدة لتحديث القطاع الصناعي في تونس، حيث أنه من المتوقع أحدث هذا▪

.  األسواق الخارجيةللتأهيل الصناعي حتى يكون أكثر تركيزا  على االبتكار وتنمية الصادرات وتأمين نفاذ أكثر للشركات إلى

.فالمشروع طور نسخة جديدة من برنامج التأهيل لدعم االبتكار لدى الشركات المصدرة▪

.  شركات10النسخة الجديدة من برنامج التأهيل طبقت بصفة تجريبية على ▪

.تم تدريب الشركاء الرئيسين والموظفين التقنيين في مكتب التأهيل الوطني في مجاالت االبتكار▪



19

برنامج تطوير قطاع التمور في منطقة المدينة المنورة
أمثلة من قصص 

النجاح بعض 

مشاريع األفتياس

الهدف من 

المشروع

ضمانل،المؤسسيةوالمستوياتوالمشاريعالمزارعمستوىعلىالمعوقاتمعالجةهو

المنورةالمدينةفيالتمورقطاعإلمكانياتالكاملاالستغالل

النتائج 

المتوقعة 

لصغيرة تحسين القدرة التنافسية للصادرات وأداء األعمال للمزارعين والُمْنَشآت ا

(في منطقة المدينة المنورة)والمتوسطة في قطاع التمور 

.والمجففةالطازجةتمورللمصدرأكبركعالمياالثالثالمركزالسعوديةتحتل▪

.للتصديرجديدةوجهاتواستكشافصادراتهالزيادةهائلةإمكاناتالسعوديةلدى▪

الخليجومنطقةالعربيةالدولإلىالتمورمنالسعوديةالصادراتمناألكبرالجزءيذهب▪

،(الحرةلتجارةااتفاقوالجغرافي،القرب)خصوصا

مريكيةاألالمتحدةالواليات،المغرب)السعوديةمنالتمورمنالعالممستوردياكبريستوردال▪

.(واندونيسيااألوروبياالتحادودول
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تدريب وتوظيف الشباب من أجل التصديرمشروع 
في جمهورية مصر العربية 

أمثلة من قصص 

النجاح بعض 

مشاريع األفتياس

امعاتالجخريجيمنالدوليةالتجارةمجالفيمتدربينتدريبعلىالمشروعيعمل▪

.التصديرفيمعتمدينمتخصصينيصبحوالكي

.التصديرمجالفيالعاملةالمصريةالشركاتفيالمتدربينتوظيف▪

.متدرب529تدريبتاريخهإلىتم▪

.المصريةالمصدرةالشركاتفيمتدرب246توظيف▪



أهمعلىالوقوفتمحيثمحايدةوبصفةشاملةتقييمعمليةالىالمبادرةمنالحاليةالمرحلةخضعت❑
.الثانيةالمرحلةيخصفيماتوصياتوعدةاألولىالمرحلةمنالمستفادةالدروس

عربيةالللقمةالرابعةفالدورة.وإقليميةدوليةمناسباتعدةفيكبيردعمعلىالمبادرةبرنامجحظي❑
الثانيةالمرحلةوإطالقتصميمإلىالمؤسسةفيهدعتقراراأصدرت،(2019ينايربيروت)االقتصادية

منحةالمانالجهاتحثتكما.األعضاءوالبلدانالعربيةالدولجامعةمعوالتشاوربالتعاونالبرنامجمن
شيئةبمالظروف،أحسنفيالمرحلةهذهإلطالقالالزمالماليالدعمتقديمعلىوخارجهاالعربيةالمنطقة

.هللا

امالعاألمينمعاليمنرسميطلبوعلىاالقتصاديةالعربيةالقمةقرارعلىوبناءاإلطار،هذاوفي❑
وتصميمدإعدافيالمؤسسةبدأتللتنمية،اإلسالميالبنكمجموعةرئيسمعاليإلىالعربيةالدوللجامعة
.عضاءاألوالدولالعربيةالدولجامعةمعبالتنسيقوذلكاألفتياسبرنامجمنالثانيةالمرحلةوثيقة

التيالقطاعاتفياحتياجاتكملعكسمعهاالتواصليمكنوالتياتصالنقاطتعيينفياألعضاءالدولبدأت❑
.عليهاتشرفون

.الالزمةالتمويالتجمعبعدمباشرةالتنفيذلينطلق2020مارسنهايةمعالتصميمعمليةتتمأننأمل❑
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لألفتياسإمكانية إطالق المرحلة الثانية  آفاق األفتياس
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شكرا  جزيال  


