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 [اسم المؤسسة]
 عنوان المشروع

 البلد 

 
 
 
 

 :ير�ب تقد�م نموذج الطلب المكتمل وأي مستندات إضاف�ة إ�
 opencall@common-fund.org   
 
  

 

ك للسلع األساس�ة    الصندوق المش�ت
 :المهمة 
 والتخفیف  األساسیة  السلع منتجي لدى الدخل  تولید على القدرة تعزیز طریق عن الفقر حدة تخفیف في المساھمة

 . االقتصادیة رفاھیتھم أمام الفقر حدة من
 

 : الرؤ�ة
 حدة  تخفیف في رئیسیا مساھما یصبح بحیث وتحویلھ النامیة البلدان في  األساسیة السلع قطاع وتنویع تعزیز
 . ةالمستدام ةاالقتصادی والتنمیة النمو وتحقیق الفقر
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عنھ   تبحث  الذي  ما 
CFC  ؟ 

خ��ل  الصندوق المشترك للسلع ا��ساسية منظمة مالية دولية نشأت إن 
.  1989مؤتمر ا��مم المتحدة للتجارة والتنمية (ا��ونكتاد) في عام 

ومن هناك تستثمر  مقرها في أمستردام بهولندا،  يوجدوتستثمر اللجنة، 
س��سل   اطارفي المساهمين الذين تعتبرهم وضعيتهم هشة في 

القيمة السلعية العالمية، مثل أصحاب الحيازات الصغيرة والمشاريع  
مساعدتهم على الحصول على  بهدف الصغيرة والمتوسطة الحجم  

 الى الصندوق  كما يهدفحصة أكبر من القيمة بطريقة مستدامة.  
تحفيز عملية مبتكرة من التحو��ت الهيكلية الممكنة بالتكنولوجيا في  

 قيمة العالمية لجعلها منصفة ومستدامة.   س��سل ال

يمكن أن يساعدك في جعل سلسلة القيمة   CFCهل تعتقد أن تمويل 
أق�� وأكثر مراعاة للبيئة وقابلة للتتبع، بما في ذلك تطبيق التكنولوجيا،  

أو التقنيات الرقمية المرتجلة أو المتطورة؟  يرجى ملء هذا التطبيق  
ه.  كلما كانت فكرتك أكثر ابتكارا وأكثر تأثيرا،  باتباع التعليمات المرفقة ب

كلما زادت فرص تلقي اقتراحكم التمويل من لجنة ا��وراق المالية  
فرق.  مرحبا بكم في رحلتنا المشتركة  الوالبورصات بهدف إحداث 

(أهداف   2030ل��ستدامة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
 ). 2030التنمية المستدامة 
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 ير�ب القراءة قبل إ�مال النموذج 
 ال توجد رسوم في مرحلة الطلب 

أي رسوم خالل مرحلة تقدیم الطلب.  ومع ذلك، عند الموافقة على تمویل الصندوق المشترك للسلع األساسیة، یتوقع من   CFCال یفرض 
مقدمي الطلبات أن یغطوا حصة عادلة من تكالیف العنایة القانونیة الواجبة المنطبقة فیما یتعلق بانطباق واستخدام تمویل الصندوق 

 اسیة. المشترك للسلع األس

 معلومات كاملة ودقیقة في التطبیق 

اقتراحات توفر معلومات دقیقة وكاملة إلى حد معقول في نموذج  یقدم) CFC(الصندوق المشترك للسلع األساسیة یرجى مالحظة أن 
 .  CFCالطلب.  تشكل العنایة الواجبة المتعمقة جزءا من عملیة الموافقة على 

 اسبة فقط المراسالت بشأن االقتراحات المن

فقط إذا اعتبر اقتراحكم مناسبا لمزید من الدراسة.  ونحن نأسف لعدم تمكن  الصندوق المشترك للسلع األساسیة منظمة مالیةسیتصل بك 
الصندوق المشترك للسلع األساسیة من الرد على االستفسارات المتعلقة بكل طلب على حدة بسبب قیود عبء العمل.  إذا لم تسمع منا في 

شھرا من الموعد النھائي لتقدیم الطلب، فلن ینجح طلبك.  ومع ذلك، یمكنك دائما إعادة تقدیم الطلب في الدعوة التالیة لتقدیم   3 غضون
 العروض إذا كنت تستعد بشكل أفضل.  

 قائمة االستبعاد  

 .   على ویب CFCعلى موقع  القائمةیمكن العثور على .  CFCیرجى مراجعة قائمة االستبعاد لألنشطة غیر المؤھلة لتلقي دعم 

 مالحظة السریة 

وسوف تستخدم المعلومات المقدمة، بما في ذلك المرفقات، لتقییم طلب الدعم المالي من قبل الصندوق المشترك للسلع األساسیة، وقد یتم  
 الستشاریة للمجلس التنفیذي لمجلس إدارة الصندوق المشترك للسلع األساسیة ومجلس إدارتھ.   تقاسمھا مع اللجنة ا

 إذا كانت أي من المستندات تحتوي على معلومات مالیة أو تجاریة حساسة، فیرجى اإلشارة إلى ذلك بوضوح.  

   fund.org-opencall@common یرجى تقدیم نموذج الطلب المكتمل وأي مستندات إضافیة إلى

 أو بواسطة البرید الموجھ إلى  

 المدیر اإلداري
 للصندوق المشترك للسلع األساسیة

 أمستردام ، BR 1070، 74656، صندوق برید 
 ، ھولندا 

  

https://www.common-fund.org/about-us/member-states
mailto:opencall@common-fund.org
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 خلف�ة المؤسسة   .1

 ملف تعریف المؤسسة   1.1
تلخیص األنشطة الرئیسیة (نموذج األعمال، المنتجات / الخدمات، تجربة الصناعة، اإلنجازات الرئیسیة).  تسلیط الضوء على األثر 

 اإلنمائي الرئیسي للمنظمة. 
 

سسة  وصف متى تأسست المؤسسة ومن ینتسب إلیھا، إذا كانت المؤسسة تنتمي إلى مجموعة أكبر، واألنشطة/المنتجات الرئیسیة للمؤ
 واألسواق ذات الصلة بھا، والمعالم التاریخیة.  

 

 الموقع والسوق (األسواق) المستھدفة  1.2
  البلدان األعضاء في الصندوق المشترك للسلع األساسیة  البلدان التالیة مؤھلة للتمویل:

 وصف أماكن عمل المنظمة والموقع الجغرافي (المواقع الجغرافیة) لألنشطة والمسائل اإلنمائیة السائدة في تلك المواقع.  

 موجز ألھداف التمویل   1.3
لتمویل واالستخدام الرئیسي لألموال (مثل خطط التوسع  تلخیص الطلب على التمویل واالبتكارات واالستراتیجیة الكامنة وراء طلب ا

 أو رأس المال المتداول أو التمویل التجاري أو غیر ذلك).  

 طلب التم��ل   .2
 

 یورو/دوالر أمریكي  إجمالي احتیاجات التمویل (تكلفة المشروع / االستثمار) 
   

یورو/دوالر   طلب تمویل من الصندوق المشترك للسلع األساسیة: 
 أمریكي 

 

یجب أن یتطابق مبلغ القرض المطلوب من الصندوق المشترك للسلع مع مبلغ التمویل المشترك نفسھ الذي یقدمھ مقدم الطلب 
 و/أو الممولین المشاركین اآلخرین المعرفین: 

 

 (االسم/المبلغ)  1الممول المشارك  اسم / مقدار مساعد (موازن) 

 (االسم/المبلغ)  2الممول المشارك 

 
   

أدناه (تأكید من   3على شكل التمویل المطلوب، یرجى إكمال أحد الجداول الـ  یمكن توفیر التمویل بالدوالر األمریكي أو الیورو بناء
   ): یرجى ملء التفاصیل ذات الصلة في الجدول أدناه. ☒قبل  

 

https://www.common-fund.org/about-us/member-states
https://www.common-fund.org/about-us/member-states
https://www.common-fund.org/about-us/member-states
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  القرض   .1

المبلغ   حدد نوع القرض 
بالیورو/الدوالر  (

 األمیركي) 

 الضمان  عشرة   استخدام األموال  

 1التمویل التجاري  ☐

 

]Min 300,000  ,
Max 2,000,000 [ 

شھرا كحد   12[ 
 أقصى]،   

 [تأكید اسم/بلد المشترین]   

 رأس المال العامل  ☐
إلى   300,000[من 

دوالر  2,000,000
 أمریكي]  

شھرا كحد   18[ 
 أقصى]   

[وصف التعھد أو الرھن  
المقترح على األصول أو  
 ضمان الطرف الثالث]  

 قرض ألجل  ☐
إلى   300,000[من 

دوالر  2,000,000
 أمریكي]  

سنوات كحد    5[ 
أقصى، فترة سماح  

سنوات كحد   2
 أقصى]  

[وصف التعھد أو الرھن  
المقترح على األصول أو  
 ضمان الطرف الثالث]  

 سنوات.    5مالحظة: یتم سنویا تجدید قروض التمویل التجاري ورأس المال المتداول حتى 

  حقوق الملكیة / التنمیة تأثیر على السندات  .2

  المبلغ حدد   
(بالیورو/الدوالر 

 األمیركي) 

  استخدام األموال   حصة الملكیة 

 2حقوق الملكیة ☐
 (صنادیق االستثمار فقط)  

إلى   300,000[من 
دوالر  2,000,000

 أمریكي]  

  %]  49[الحد األقصى للنسبة 

سندات تأثیر التنمیة   ☐
(DIB) 3 

  دوالر امریكي [
300,000 -

2,000,000  [ 

 

 

  4مسار سریع  .3

  المبلغ حدد   
(بالیورو/الدوالر 

 األمیركي) 

  استخدام األموال   نوع التمویل  

 قرض المسار السریع   ☐

 

إلى   50,000[من 
دوالر   300,000

 أمریكي]  

تقدیم شروط السداد أو تقدیم 
األساس المنطقي لطلب التمویل  

 غیر القابل للسداد. 

 

  

 
 ع األساسیة. یعتمد صرف القروض على عقود المبیعات من المشترین المؤھلین، مع الموافقة على سداد كامل المبلغ مباشرة في حساب الصندوق المشترك للسل 1
 مباشرة في الشركات.    CFCحصص األسھم في صنادیق االستثمار التي تؤثر فقط.  ال تستثمر شركة   2
  ي اإلسالمي.  للحصول على التفاصیل، راجعوقد دعم الصندوق أول سند لتأثیر التنمیة في قطاع السلع األساسیة، وسینظر في المشاركة كمستثمر في المشاریع الممولة من نموذج بنك دب  3

  )(DOI: 10.3362/1755 practicalactionpublishing.com)-1986.16-(00029في بیرو   Asháninkaسندات تأثیر التنمیة: التعلم من علبة الكاكاو والبن 
تبحث عن دعم مالي یقل عن ثالثمائة ألف دوالر أمریكي.  ومن المتوخى االضطالع بأنشطة مختارة تسفر عن نتائج    یشیر تمویل المسار السریع إلى إجراء اعتماد مبسط للمشاریع التي 4

 فوریة نحو أھداف الصندوق المشترك للسلع االساسیة و/أو تطویر منتجات وخدمات مبتكرة في مرحلة ما قبل التجارة.   

https://practicalactionpublishing.com/article/2063/development-impact-bonds-learning-from-the-ashaninka-cocoa-and-coffee-case-in-peru
https://practicalactionpublishing.com/article/2063/development-impact-bonds-learning-from-the-ashaninka-cocoa-and-coffee-case-in-peru
https://practicalactionpublishing.com/article/2063/development-impact-bonds-learning-from-the-ashaninka-cocoa-and-coffee-case-in-peru
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 اإلدارة والعمل�ات    .3

 اإلدارة والملكیة  3.1

التي تعتبر (في النسبة المئویة لألسھم).  قم بتضمین مخطط لھیكل المؤسسة (أي الكیان القابضة أو الشركات  نالمساھمون الرئیسیو
 أو الشركات التابعة (إذا كان ذلك منطبقا).   فروعا

یقة وفریق اإلدارة والموظفین األساسیین اآلخرین (أو إرفاقھا في وث تلخیص أسماء / خبرة أعضاء مجلس اإلدارة (اإلشراف)
 منفصلة). 

 نموذج العمل الحالي    3.2

أي ماذا تنتج، تعالج، تجارة من حیث السلع (الزراعیة)، حیث البلدان، التي األسواق.  صف   –وصف العملیات الحالیة للمنظمة 
 .  درة اإلنتاجیة، وعملیة التشغیل، والتوظیف، وحجم المبیعات/اإلنتاج، والقالمرافق الحالیة بإیجاز خطوط المنتجات المختلفة.  وصف

 فرصة السوق  .4

 وضع السوق والمنافسین  4.1
التعلیق .  في مؤسستك.  التعلیق على البیئة التنافسیة والمنافسین الرئیسیین وحصة السوق المقدرة (بالنسبة المئویة) وصف فرصة السوق

.  وصف بیئة االقتصاد الكلي والسیاسة العامة إذا كانت ذات صلة بالمشروع أو القطاع على األسواق الرئیسیة المستھدفة وإمكانات النمو
 أو البلد.  

 القوة األساسیة لنموذج عملك  4.2
صف الفرصة التي سیطورھا المشروع.  ما ھو فرید في اقتراحاتك بالمقارنة مع المنافسة.  ما األسباب الرئیسیة التي تجعل من 

 التطبیق؟   CFCالضروري أن یدعم كبل 

 العوائق  4.3
 "المخاطر".   7.4تحدید العقبات الرئیسیة وكیفیة معالجة المشروع لھا.  إذا لزم األمر، فراجع القسم 

ح  .5  النموذج التشغ��ي المق�ت

 نموذج األعمال المقترح   5.1

لتحسین المنتجات/الخدمات، والعملیات، وأحجام  ) CFCوصف كیفیة استخدام تمویل القنوات اللیفیة عبر القنوات اللیفیة (
 المبیعات/اإلنتاج، والقدرة اإلنتاجیة، ونموذج العرض/العرض، وما إلى ذلك (عند االقتضاء).  

 قاعدة العمالء وإمكانات النمو  5.2
ین للمؤسسة وقنوات التوزیع الرئیسیة (عند االقتضاء).  وصف اتفاقیات نقل السعر (ترتیبات تحدید  وصف المشترین / العمالء الرئیسی

 األسعار، العملة، إلخ). 

 اإلمداد    5.3

وصف المنتجات الرئیسیة المقدمة إلى المؤسسة، وكیفیة تورید ھذه المنتجات ونوعھا، ونوع االتفاقات (مثل الترتیبات الموسمیة أو 
الطویلة األجل لتحدید األسعار، وما إلى ذلك).  إذا كان العرض من أصحاب الحیازات الصغیرة، فسلط الضوء على كیفیة مشاركة  

 وتنظیمھا.  أصحاب الحیازات الصغیرة 
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 عملیة اإلنتاج   5.4

وصف إضافة القیمة من خالل العملیة المقترحة، بما في ذلك أي حاجة إلى المعدات أو الموظفین أو تطویر المھارات أو استخدام 
 التنسیق الرقمي أو التغییرات في العملیة الحالیة.   

 االبتكار  5.5

ن أن یساعدك ھذا االبتكار في جعل سلسلة القیمة أكثر اخضرارا وأقصر  ما االبتكار الذي یرغب نموذج عملك في تنفیذه؟  كیف یمك
 وأكثر قابلیة للتتبع؟  

 أثر التنم�ة  .6
 القابل للتنزیل مع نموذج الطلب.   excelللحصول على تفاصیل حول مؤشرات تأثیر التطویر، یرجى الرجوع إلى نموذج جدول بیانات 

 واالبتكار واإلضافة   التأثیر المستھدف 6.1

تنمیة الذي سیتم  شرح تأثیر ال).  CFCصف ما ھو االبتكار الذي سیصبح ممكنا بفضل تمویل القنوات اللیفیة عبر القنوات اللیفیة (
 تحقیقھ، مع تسلیط الضوء على كیفیة استدامة التأثیر. 

 5التأثیر على أھداف التنمیة المستدامة  6.2
صف كیف سیسھم تمویل الصندوق المشترك للسلع األساسیة في أھداف التنمیة المستدامة، مع التأكید على أھداف التنمیة المستدامة 

  Excel. یرجى ملء الجدول الموجز أدناه وتوفیر مؤشرات التأثیر المحددة والتأثیر المتوقع في مستند الرئیسیة الخمسة بالعملة األجنبیة
 المرفق بھذا النموذج.  یرجى مراعاة أنھ یجب تقییم األثر في سیاق حالة خط األساس.  

 :  17أھداف األمم المتحدة للتنمیة المستدامة لعام 

 
األھداف |    17 نمیة المستدامة، یرجى الرجوع إلى صفحة األمم المتحدة على شبكة اإلنترنتلمزید من المعلومات حول أھداف األمم المتحدة للت 5

 )  un.orgالتنمیة المستدامة ( 

https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals
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SDG     التأثیر المتوقع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDG ] إدخال
 رقم] 

 

SDG ] إدخال
 رقم] 

 

 صورة عن الفقر للمستفید النھائي  6.3
یرجى تقدیم أي مؤشرات محددة عن انتشار الفقر بین المستفیدین المستھدفین (مثل صغار المالك والعمال المھاجرین وغیرھم من الفئات 

 الضعیفة) في السیاق اإلقلیمي.  

 المخاطر االجتماعیة والبیئیة  6.4
ام وتوضیح كیفیة إدارة ھذه المخاطر.  ومن أمثلة وصف المخاطر االجتماعیة والبیئیة الرئیسیة المرتبطة بالمشروع أو القطاع بشكل ع

 ھذه المخاطر سوء ظروف العمل، واستخدام المواد الخطرة، وضعف نظم إدارة النفایات، وإقامة مزارع جدیدة.  
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 األداء الما�ي  .7

 البیانات المالیة التاریخیة    7.1
 التعلیق على اإلیرادات الرئیسیة / عوامل الدخل والمكانة المالیة على مدار السنة المالیة األخیرة. 

 االسقاطات المالیة  7.2
تأكد من شرح االفتراضات األساسیة لإلسقاطات  المتوفرة مع النموذج.   Excelیرجى تعبئة اإلسقاطات المالیة الخاصة بك في ورقة 

 المالیة، على سبیل المثال:   

 من . إلى ..  X: (على سبیل المثال: نمو الحجم (بالكیلوغرام/طن متري) للمنتج 1االفتراض  •

 : (على سبیل المثال: سعر المبیعات/كجم للزیادة/النقصان بمقدار ..) 2االفتراض  •

 : ... 3االفتراض  •

 : …  4االفتراض  •

 

   CFCمصادر التمویل واإلضافة  7.3

التأكد من أسماء الممولین الحالیین ونوع المنشأة / الكمیة وتوضیح التحدیات التي تواجھ جدوى المشروع في حالة عدم مشاركة  
CFC  . 

 المخاطر الرئیسیة والتخفیف   7.4
 یرجى تقییم تأثیر المخاطر الرئیسیة على حالة العمل وإجراءات التخفیف المقترحة.  
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 تداب�ي التخف�ف  االحتمال   وصف المخاطر/التأث�ي  

 اختار مستوى 

 غ�ي مشابه جدا 

 من غ�ي المرجح 

 المحتمل أن 

 من المرجح جدا 

 

 اختار مستوى 

 غ�ي مشابه جدا 

 من غ�ي المرجح 

 المحتمل أن 

 من المرجح جدا 

 

 اختار مستوى 

 غ�ي مشابه جدا 

 من غ�ي المرجح 

 المحتمل أن 

 من المرجح جدا 

 

 قائمة تدقيق المستندات الداعمة  .8

 ): ☒ المستندات المطلوبة (تأكید بواسطة 8.1

 سنوات مالیة)   3البیانات المالیة المراجعة (آخر   ☐
 التوقعات المالیة بما في ذلك المیزانیة العمومیة، وتوقعات األرباح والخسائر، والتنبؤ بالتدفق النقدي  ☐
 ) excelمؤشرات التأثیر (یرجى تعبئة نموذج جدول بیانات  ☐
 مستندات تسجیل الشركة  ☐
 مخطط الملكیة القانونیة لجمیع كیانات المجموعة (في حالة العدید من الكیانات القانونیة)  ☐

 

 الوثائق التكمیلیة الموصى بھا (غیر إلزامیة في ھذه المرحلة)  8.2

 خطة العمل  ☐
 مخطط اإلدارة / المؤسسة  ☐
 استئناف/استئناف طاقم العمل الرئیسي  ☐
 مقاالت الشراكة  ☐
 یم األثر البیئي واالجتماعي تقی ☐
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 التفاص�ل الرئ�س�ة  .9
 

 اسم المؤسسة  
 

 

 ن�ع المؤسسة 
 

كة خاصة، تعاون�ة، صندوق استثمار، منظمة غ�ي حكوم�ة]    [�ث

  بلد التأس�س 

  تار�ــــخ التسج�ل 

كة     رقم �سج�ل ال�ث

  العنوان 

  موقع ال��ب  

 

10. Affirmations 
 یتم إكمال الطلب من قبل الموقع أدناه:  

 تفاص�ل جهة االتصال 

  االسم  

  العنوان 

  الهاتف 

ي 
وين �د اإلل��ت   ال�ب

 

 :  ): ☒ (تأكید بواسطة أؤكد بموجب هذا ع� ما ��ي

 أنا مخول على النحو الواجب لتمثیل المنظمة:   ☐

 6یتم إجراء البلد الذي تستخدم فیھ األموال في بلد عضو في اللجنة.   ☐

 
دولة حول  / fund.org-monwww.comانظر للحصول على القائمة الفعلیة للدول األعضاء في المجلس المشترك للسلع األساسیة التي یبلغ عددھا  6

 العالم/الدول األعضاء/. 
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ومكافحة    ☐ والبیئة،  والعمل،  اإلنسان،  لحقوق  العالمیة  المبادئ  ذلك  في  بما  المتحدة،  لألمم  العالمي  المیثاق  مبادئ  الطلب  مقدم  یراقب 
ة والبیئیة الساریة وسیظل یقدم شكوى طوال فترة المشاركة المطلوبة  ویتوافق مقدم الطلب مع جمیع اللوائح التنظیمیة االجتماعی الفساد.  

  من الصندوق المشترك للسلع األساسیة. 

مقدم الطلب لیس موضوع المدعى علیھ في أي تحقیق أو دعوى مدنیة أو تحكیم أو أي إجراء أو إجراءات أخرى متعلقة بأنشطتھ التجاریة    ☐
لغ فریق العمل المشترك دون تأخیر في حالة حدوث أي إجراء أو إجراءات من ھذا القبیل بعد تاریخ  أو المدعى علیھ في القضیة.  وسأب

 تقدیم ھذا الطلب.   

 أن المعلومات المقدمة في نموذج الطلب ھذا صحیحة ودقیقة.  تعھد بأ ☐

الطلب    ☐ استمارة  في  المشتركة  المالیة  اللجنة  إلى  تقدیمھا  یتم  معلومات  أي  أن  اللجنة  أفھم  فیھا  تنظر  لكي  تتاح  ومرفقاتھا سوف  ھذه 
إذا كانت أي من المستندات تحتوي على معلومات مالیة أو تجاریة  االستشاریة وغیرھا من ھیئات اإلدارة التابعة للجنة المالیة المشتركة.  

   حساسة، فیرجى اإلشارة إلى ذلك بوضوح.  

 

ك للسلع ك�ف ا�تشفت عن دعوة   لتقد�م العروض؟ ) CFC( قنواتع�ب  األساس�ة منظمة مال�ةالصندوق المش�ت

 

  یرجى تسمیة المنشور    –إعالن  

  )  Googleالبحث على الویب (مثال 

  )  LinkedInوسائل التواصل االجتماعي (مثال 

  یرجى التحدید    –أي شيء آخر 
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