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التعريــــــــف	

مقر	الربنامج	

الأهداف	والو�سائل	

تاأ�سي�س	الربنامج	

م�شرتكة  عربية  مالية  موؤ�ش�شة  هو  العربية  التجارة  متويل  برنامج 

القدرات  وتعزيز  العربية  التجارة  تنمية  يف  االإ�شهام  اإىل  تهدف 

االإنتاجية والتناف�شية للمنتج واملُ�شدر العربي.

مقر الربنامج هو اأبوظبي بدولة االإمارات العربية املتحدة، حيث يتمتع الربنامج مبزايا وح�شانات منحتها له دولة 

املقر مبوجب بروتوكول خا�ش. 

يهدف الربنامج اإىل االإ�شهام يف تنمية املبادالت التجارية يف ال�شلع العربية املن�شاأ، وذلك عن طريق تقدمي التمويل 

اللزم للعمليات التجارية املوؤهلة ب�شروط تناف�شية من خلل وكاالته الوطنية املعتمدة. كما يقوم الربنامج يف اإطار 

جهوده لتنمية التجارة العربية بتقدمي خدمات اأخرى تتمثل يف توفري املعلومات حول التجارة العربية من خلل �شبكة 

معلومات التجارة العربية، باالإ�شافة اإىل خدمة الرتويج للتجارة من خلل عقد لقاءات للم�شدرين وامل�شتوردين لل�شلع 

العربية.

راأ�ش  ويبلغ   1989 عام  الربنامج  ن�شئ 
ُ
اأ

اأمريكـــــــي.  دوالر  ملــيار   1 بـــه  امل�شرح  املال 

من   53 وعددهم  الربنامج  يف  امل�شاهمون  يتـــــاألف 

�شندوق النقد العربي وموؤ�ش�شات متويل عربية م�شرتكة، وموؤ�ش�شات 

مالية وم�شرفية عربية حكومية وغري حكومية يف الدول االأع�شاء. 

باالإ�شافة اإىل موؤ�ش�شات مالية وم�شرفية عربية اأجنبية م�شرتكة. 



متويل	التجارة	

ال�سفقات	التجارية	املوؤهلة	

ال�شلع  تلك  اإذا كانت  لها  امل�شاحبة  املن�شاأ واخلدمات  العربية  ال�شلع  التجارية يف  لل�شفقات  التمويل  الربنامج  يوفر 

قد مت اإنتاجها اأو ت�شنيعها يف دول عربية من مواد اأولية وعنا�شر اإنتاج اأخرى نا�شئة فيها اأو اإذا بلغت ن�شبة القيمة 

امل�شافة اإليها يف الدول العربية املعنية 40%. كما ميكن للربنامج اأن يوفر التمويل لواردات ال�شلع الراأ�شمالية اللزمة 

للأن�شطة االإنتاجية من الدول غري العربية.

الوكالت	الوطنية	

الوطنية  وكاالته  خلل  من  التمويلية  خدماته  الربنامج  يقدم 

املعتمدة من امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية العاملة يف الدول العربية 

وبع�ش الدول االأجنبية والتي مت ت�شميتها لهذا الغر�ش بالتن�شيق مع 

ال�شلطات النقدية يف دولها. 

اأ�سلوب	التمويل	

يقوم الربنامج، من خلل خطوط ائتمان 

متويل  باإعادة  الوطنية  لوكاالته  يتيحها 

االئتمان الذي تقدمه تلك الوكاالت لتمويل 

الدول  اإىل  العربية  ال�شلع  من  �شـــــادرات 

العربية اأو غري العربية. اأما بالن�شبة لتمويل 

الواردات، فت�شمل ت�شهيلت الربنامج حاليًا الواردات من دول عربية، باالإ�شافة اإىل واردات ال�شلع الراأ�شمالية اللزمة 

وامل�شاربة  املرابحة  ل�شيغتي  وفقًا  التمويل  بتوفري  يقوم  الربنامج  اأن  كما  عربية.  غري  دول  من  االإنتاجية  للأن�شطة 

بالتوافق مع ال�شريعة االإ�شلمية وتوفري ال�شمان ل�شفقات جتارية موؤهلة، كما ويجوز للربنامج القيام بعمليات �شراء 

.(forfaiting ) م�شتندات الت�شدير دون حق الرجوع

اأنواع الئتمان 

ُيعيد الربنامج متويل االئتمان اللحق للت�شدير واالئتمان ال�شابق للت�شدير وائتمان امل�شرتين وائتمان الواردات الذي 

تقدمه الوكالة الوطنية لتمويل �شفقات جتارية موؤهلة.

اأ�سعار	التمويل	واملدة	

يتميز متويل الربنامج باأ�شعاره املناف�شة وبفرتات التمويل املنا�شبة والتي ترتبط بطبيعة ال�شلع املمولة، وميكن للربنامج 

اأن يعيد التمويل للفرتات التالية: 

ال�شلع اال�شتهلكية: حتى 12 �شهرًا   •
املواد اخلام: حتى 18 �شهرًا   •

ال�شلع الو�شيطة: حتى 24 �شهرًا   •
ال�شلع االإنتاجية والراأ�شمالية: حتى 60 �شهرًا   •

كيفية	ال�ستفادة	

ي�شتيطع املُ�شدر اأو امل�شتورد لل�شلع العربية اأن ي�شتفيد من متويل الربنامج من خلل التقدم بطلب للوكالة الوطنية 

والتي تقوم بدورها بالتقدم للربنامج الإعادة متويل االئتمان الذي حتدده للعميل. 



معلومات	التجارة	

�سبكة	معلومات	التجارة	العربية	

ومنتظمة  اآنية  ب�شورة  املوثوقة  املعلومات  توفر  باأن  منه  اإميانًا 

اإجناح  يف  احلا�شم  الدور  االأحيان  من  كثري  يف  يلعب 

ال�شفقات التجارية، قام الربنامج من خلل م�شروع 

االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج  مع  م�شتـــــرك 

(UNDP) وبالتعاون الفني مع مركز التجارة 
معلومات  �شبكة  باإن�شاء   (ITC) الدولية 

توفري  بهدف   (IATIN) العربية  التجارة 

املعلومات التجارية للمهتمني واملتعاملني 

بالتجارة يف الدول العربية. 

ربط  هو  لل�شبكة  الهامة  االأوجه  ومن 

الربنامج  مقر  يف  الرئي�شي  مركزها 

العامل  يف  املوثوقة  املعلومات  بقواعــــــد 

من جانب، وربطه من جانب اآخر بنقاط 

التجارة  بغرف  تتمثل  التي  االرتـــــــباط 

وال�شناعة ومراكز تنمية ال�شادرات وجهات 

عن  باملعلومات  الرئي�شي  املركز  مبد  تقوم  والتي  العربية  بالتجارة  معنية  اأخرى 

التجارة العربية واملتعاملني فيها يف دولها وحتديثها با�شتمرار، ليتمكن املركز بعد ذلك من معاجلة تلك املعلومات 

على امل�شتوى االإقليمي وتوفريها للم�شتفيدين منها يف جميع الدول العربية ب�شورة اآنية ومنتظمة. 

خدمات	ال�سبكة	

توفر ال�شبكة ب�شكل اآين وديناميكي العديد من خدمات املعلومات املتكاملة حول التجارة العربية، ومن ذلك معلومات 

عن امل�شدرين وامل�شتوردين وامل�شنعني يف الدول العربية وال�شلع التي يتعاملون فيها، ومعلومات عن االأ�شواق العربية 

احلرة  واملناطق  فيها،  ال�شلع  اإن�شياب  حتكم  التي  والقوانني  االأ�شواق  تلك  اإىل  الدخول  و�شيا�شات  ال�شوق  كملمح 

املتوفرة، واأنظمة واأ�شعار ال�شرف، واإمكانيات التخزين وخدمات ال�شحن والنقل ومعلومات اأخرى لوج�شتية. كما توفر 

ال�شبكة معلومات اإح�شائية عن التجارة اخلارجية والبينية للدول العربية. وباالإ�شافة اإىل ذلك ميكن لرجل االأعمال 

العربية  التجارية  الفر�ش  بيانات  قاعدة  املتوفرة من خلل  التجارية  الفر�ش  مواءمة  اال�شتفادة من خدمة  العربي 

(Arab business opportunities / trade leads) والتي تعمل ب�شكل ديناميكي تفاعلي واآين يف موقع الربنامج، 
بهدف مواءمة امل�شدرين وامل�شتوردين يف الدول العربية )مواءمة العر�ش مع الطلب( متيهدًا لتفعيل التبادل التجاري 

فيما بينهم. 

موقع	ال�سبكة	على	الإنرتنت	

العنوان على  االإنرتنت  �شبكة  على  العربية  التجارة  متويل  برنامج  موقع  خلل  من  ال�شبكة  خدمات  توفري   يتم 

و�شائل  عرب  بالتجارة  املهتمني  ا�شتف�شارات  على  باالإجابة  لل�شبكة  الرئي�شي  املركز  يقوم  كما   www.atfp.org.ae
االت�شاالت احلديثة املختلفة. 



الوكالت	الوطنية

ترويج التجارة 

اأظهرت الدرا�شات املت�شلة بتحليل واقع التدفق التجاري 

لتنمية  الواعدة  القطاعات  باأن  العربية  للدول 

التجارة العربية ت�شمل ال�شناعات الغذائية 

واملنتجـــــــــــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــــــزراعية، 

وال�شناعات  املعدنية،  وال�شناعــــــات 

الكيماويــــــــــــــــة، والبـــرتوكيماويات، 

وال�شناعات الدوائية، وال�شناعات 

البـل�شتيكيــــــــة ومــــــواد البنـــــــــاء 

والت�شييد. وبنــــــــــــــاًء علــــــيه، رّكز 

ترويج  الربنامج جهوده يف جمال 

القطاعات. تلك  على  التجـــــــارة 

وحر�شــًا من الربنامج على توفري 

التجارية  املبادالت  لتفعيل  الفر�ش 

فيمـــــــــــــــــــا بيـــــن املتعاملني بالتجارة 

 العربـــــــــية، يــــــــــــقوم الربنامج بتنظيم 

وامل�شتوردين  للم�شدرين  لقـــــــــــــاءات  وتنفيذ 

يتم  حمددة  ملنهجية  وفقًا  وذلك  القطاعات  تلك  يف  املتعاملني 

على اأ�شا�شها اختيار القطاع والدولة مكان اللقاء. 

وبالتعاون مع غرف التجارة وال�شناعة وهيئات تنمية ال�شادرات واحتادات رجال االأعمال يف الدول العربية، جتري 

دعوة املتعاملني يف القطاع مو�شوع اللقاء بغر�ش حتديد اجلهات التي �شت�شارك يف لقاءات امل�شّدرين وامل�شتوردين. 

هذا، وبعد اختيار ال�شركات، يقوم الربنامج بعملية مطابقة الهتمامات وم�شالح املوؤ�ش�شات امل�شاركة يف كل لقاء ويعد 

جدواًل للقاءات الثنائية لكل موؤ�ش�شة خلل اأيام احلدث مع املوؤ�ش�شات وال�شركات التي تتطابق اهتماماتها وم�شاحلها 

معها لبحث اإمكانية التبادل التجاري واال�شتثماري فيما بينها. كما جتمع اللقاءات ممثلني عن غرف التجارة وال�شناعة 

والوكاالت الوطنية لربنامج متويل التجارة العربية اإ�شافة اإىل �شركات النقل والتاأمني واملوؤ�ش�شات االإقليمية والدولية 

املعنية بتنمية التجارة العربية، وذلك بهدف توفري املناخ املنا�شب للموؤ�ش�شات امل�شاركة للتو�شل اإىل �شفقات واتفاقات 

جتارية وعلقات عمل فيما بينها حتت �شقف واحد. هذا ويكون الربنامج على ا�شتعداد لتوفري التمويل لل�شفقات التي 

قد يتم التو�شل اإليها اأثناء وبعد اللقاء اإذا ماتوفرت لها �شروط االأهلية املطلوبة.

ملزيد	من	املعلومات

ميكنكم االت�شال بالربنامج مبا�شرة يف مقره الرئي�شي باأبوظبي، بدولة االإمارات العربية املتحدة، اأو باإحدى الوكاالت 

الوطنية املعتمدة يف بلدكم. 

�ش.ب 26799 - اأبوظبي، دولة االإمارات العربية املتحدة 

 +971 2 6316999   : هاتف 

+971 2 6316299 / 6316793  : فاك�ش 

info@atfp.org.ae  : بريد اإلكرتوين 

www.atfp.org.ae  : موقع االإنرتنت 



بنك االأردن دبي االإ�شلمي  اململكة	الأردنية	الها�سمية	 	

البنك العربي �ش.م.ع.   

بنك املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية )االأردن(   

البنك املركزي االأردين   

بنك االإ�شكان للتجارة والتمويل   

بنك االأردن    

بنك املال االأردين   

البنك اال�شتثماري   

البنك االأهلي االأردين �ش.م.ع.   

البنك االأردين الكويتي   

البنك العقاري امل�شري العربي   

البنك التجاري االأردين   

بنك القاهرة عمان   

وزارة املالية   

البنك االإ�شلمي االأردين   

بنك االإمارات دبي الوطني  دولة	الإمارات	العربية	املتحدة  	

بنك اخلليج االأول   

بنك النيلني – )اأبوظبي(   

بنك م�شر – االإدارة االإقليمية لفروع اخلليج   

بنك امل�شرق   

بنك االحتاد الوطني   

البنك العربي – فرع اأبوظبي   

بنك اأبوظبي التجاري   

�شيتي بنك – دبي   

البنك االأهلي الكويتي �ش.م.ك. – دبي   

بنك اأبوظبي الوطني   

م�شرف اأبوظبي االإ�شلمي )�ش.م.ع.(   

بنك الفجرية الوطني )�ش.م.ع.(   

بنك بارودا   

الوكالت	الوطنية

يونيــو/2016

الوكالة الوطنية  الدولة    



بنك ال�شارقة    

بنك دبي التجاري   

بنك نور االإ�شلمي   

�شتاندرد ت�شارترد بنك    

بنك الكويت الوطني – فرع دبي    

بنك البحرين الوطني )�ش.م.ب.( مملكة	البحرين  	

بنك البحرين للتنمية )�ش.م.ب.(   

املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية )�ش.م.ب.(   

ال�شركة العربيـة لل�شتثمار )�ش.م.ب.( – الوحدة امل�شرفية اخلارجية   

بنك البحرين والكويت )�ش.م.ب.(   

البنك االأهلي املتحد )�ش.م.ب.(   

بنك اخلليج الدويل )�ش.م.ب.(   

بنك اخلليج املتحد )�ش.م.ب.(   

جمموعة الربكة امل�شرفية   

بنك البحرين االإ�شلمي   

بنك اأي �شي اأي �شي اأي املحدود – فرع البحرين   

بنك الربكة االإ�شلمي   

م�شرف ال�شلم البحرين )�ش.م.ب.(   

البنك املركزي التون�شي اجلمهورية التون�سية   

ال�شركة التون�شية للبنك   

بنك تون�ش العربي الدويل   

البنك القومي الفلحي   

البنك العربي لتون�ش   

بنك االأمان   

التجاري بنك    

بنك املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية )تون�ش(   

بنك الربكة – تون�ش    

يونيــو/2016

الوكالة الوطنية  الدولة    



الوكالة الوطنية  الدولة    

بنك الفلحة والتنمية الريفية اجلمهورية اجلزائرية   

البنك الوطني اجلزائري الدميقراطية	ال�سعبية	  	

بنك اجلزائر اخلارجي   

القر�ش ال�شعبي اجلزائري   

بنك التنمية املحلية   

بنك املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية )اجلزائر(   

البنك ال�شعودي لل�شتثمار اململكة	العربية	ال�سعودية  	

بنك الريا�ش   

البنك االأهلي التجاري   

(APICORP) ال�شركة العربية لل�شتثمارات البرتولية   

بنك اجلزيرة   

املوؤ�ش�شة الدولية االإ�شلمية لتمويل التجارة   

بنك النيلني جمهورية ال�سودان   

بنك اأم درمان   

بنك الرثوة احليوانية   

البنك ال�شوداين الفرن�شي   

م�شرف االدخار والتنمية االجتماعية   

بنك اال�شتثمار املايل   

بنك العمال الوطني   

بنك التنمية التعاوين االإ�شلمي   

بنك الربكة ال�شوداين   

بنك بيبلو�ش اإفريقيا   

الهيئة العربية لل�شتثمار واالإمناء الزراعي   

بنك املال املتحد    

الوكالة الوطنية لتاأمني ومتويل ال�شادرات   

م�شرف ال�شلم – ال�شودان   

بنك اجلزيرة ال�شوداين االأردين    

بنك اخلرطوم   

يونيــو/2016 



الوكالة الوطنية  الدولة    

بنك ال�شودان املركزي   

بنك ال�شمال االإ�شلمي   

البنك ال�شعودي ال�شوداين   

البنك العربي ال�شوداين   

بنك تنمية ال�شادرات )ال�شودان(   

وزارة املالية والتخطيط االإقت�شادي   

امل�شرف العربي للتنمية االإقت�شادية يف اأفريقيا   

امل�شرف التجاري ال�شوري اجلمهورية	العربية	ال�سورية   

امل�شرف الدويل للتجارة والتمويل   

بنك بيبلو�ش �شورية �ش.م.   

البنك العربي – �شورية �ش.م.   

بنك عودة – �شورية   

م�شرف الرافدين اجلمهورية	العراقية   

م�شرف الر�شيد   

امل�شرف العراقي للتجارة   

امل�شرف التجاري العراقي )�ش.م.(   

م�شرف كورد�شتان الدويل لل�شتثمار والتنمية   

امل�شرف االأهلي العراقي    

البنك الوطني العماين )�ش.م.ع.ع.( �سلطنة	عمــــان   

بنك التنمية العماين )�ش.م.ع.ع.(   

بنك م�شقط )�ش.م.ع.ع.(   

بنك ظفار )�ش.م.ع.ع.(   

بنك عمان الدويل )�ش.م.ع.ع.(   

بنك عمان العربي )�ش.م.ع.ع.(   

بنك �شحار )�ش.م.ع.ع.(   

البنك االأهلي )�ش.م.ع.ع.(   

يونيــو/2016



الوكالة الوطنية  الدولة    

البنك االأهلي .�ش.م.ق. دولة قطر   

البنك التجاري القطري �ش.م.ق.   

بنك الدوحة    

بنك قطر للتنمية    

بنك قطر الوطني �ش.م.ق.   

م�شرف قطر االإ�شلمي   

بنك قطر الدويل االإ�شلمي   

م�شرف الريان   

بنك بروة   

بنك اخلليج دولة الكويت   

بنك الكويت الوطني   

البنك التجاري الكويتي    

البنك االأهلي املتحد – الكويت   

بنك برقان   

البنك االأهلي الكويتي    

بنك بوبيان   

بنك الكويت الدويل   

املوؤ�ش�شة العربية ل�شمان االإ�شتثمار و ائتمان ال�شادرات   

االعتماد اللبناين �ش.م.ل. اجلمهورية	اللبنانية  	

بنك لبنان واملهجر �ش.م.ل.   

بنك بيبلو�ش �ش.م.ل.   

فرن�شبنك �ش.م.ل.   

بنك بريوت �ش.م.ل.   

البنك اللبناين الفرن�شي �ش.م.ل.   

بنك عوده �ش.م.ل. – جمموعة عوده �شرادار   

بنك لبنان واخلليج �ش.م.ل.   

فر�شت نا�شونال بنك �ش.م.ل.   

جمال تر�شت بنك �ش.م.ل.   

يونيــو/2016



الوكالة الوطنية  الدولة    

امل�شرف التجاري ال�شوري اللبناين �ش.م.ل.   

م�شرف لبنان   

وزارة املالية   

بنك اإنرتكونتننتال لبنان �ش.م.ل.   

بنك بيمو �ش.م.ل.   

بنك �شو�شيته جرنال يف لبنان   

بنك بريوت والبلد العربية �ش.م.ل.   

البنك اللبناين للتجارة �ش.م.ل.   

االعتماد امل�شريف �ش.م.ل.   

بنك البحر املتو�شط �ش.م.ل.   

بيت التمويل العربي �ش.م.ل.   

البنك االإ�شلمي اللبناين �ش.م.ل.   

بنك ال�شرق االأو�شط واأفريقيا �ش.م.ل.   

�شيتي بنك لبنان   

بنك الربكة �ش.م.ل.   

بنك االإمارات ولبنان �ش.م.ل   

بنك االإعتماد الوطني �ش.م.ل    

امل�شرف الليبي اخلارجي ليبيا   

م�شرف التجارة والتنمية   

امل�شرف الزراعي   

م�شرف اجلمهورية   

البنك امل�شري لتنمية ال�شادرات جمهورية	م�ســر	العربية	  

بنك م�شر   

البـنـك االأهلي امل�شري   

بنك االإ�شكندرية   

بنك م�شر اإيران للتنمية   

البنك التجاري الدويل )م�شر(    

بنك املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية )م�شر(   

يونيــو/2016



الوكالة الوطنية  الدولة    

بنك قطر الوطني االأهلي �ش.م.م     

)البنك االأهلي �شو�شتيه جرنال – �شابقًا(   

بنك اال�شتثمار العربي   

البنك االأهلي املتحد – م�شر    

م�شرف اأبوظبي االإ�شلمي – م�شر     

) البنك الوطني للتنمية – �شابقًا(    

بنك قناة ال�شوي�ش   

بنك القاهرة   

بنك ال�شركة امل�شرفية العربية الدولية   

البنك العربي االإفريقي الدويل   

بنك الكويت الوطني – م�شر     

)البنك الوطني امل�شري – �شابقًا(   

البنك املركزي امل�شري   

بنك الربكة م�شر �ش.م.م     

) بيت التمويل امل�شري ال�شعودي – �شابقًا(   

بنك عودة �ش.م.م.   

بنك االإحتاد الوطني – م�شر   

امل�شرف العربي الدويل   

بنك بلوم م�شر �ش.م.م.   

البنك املغربي للتجارة اخلارجية اململكة	املغربية  	

البنك ال�شعبي املركزي   

التجاري وفا بنك    

وزارة االقت�شاد واملالية   

ال�شركة املغربية للأبناك   

البنك املوريتاين للتجارة الدولية جمهورية موريتانيا الإ�سالمية   

البنك الوطني ملوريتانيا   

بنك موريتانيا العام لل�شتثمار والتجارة   

بنك التجارة وال�شناعة   

بنك الوفاء املوريتاين االإ�شلمي   

بنك االأمانة للتنمية واالإ�شكان   

يونيــو/2016



الوكالة الوطنية  الدولة    

يونيــو/2016

البنك املركزي املوريتاين   

البنك اليمني للإن�شاء والتعمري اجلمهورية اليمنية   

البنك التجاري اليمني   

بنك اليمن الدويل   

البنك العربي �ش.م.ع.   

بنك اليمن والكويت للتجارة واال�شتثمار   

بنك الت�شامن االإ�شلمي الدويل   

البنك االأهلي اليمني   

بنك الت�شليف التعاوين والزراعي    

بنك اال�شتثمار العربي فل�سطني  	

بنك القد�ش لل�شتثمار والتنمية   

البنك العربي املحدود   

املوؤ�ش�شة امل�شرفية الفل�شطينية   

يوباف – احتاد امل�شارف العربية الفرن�شية فرن�سا  	

First International Merchant Bank P.L.C. مالطا   

البنك التجاري العربي الربيطاين اململكة	املتحدة  	

البنك االأردين الدويل – املحدود   

البنك االأهلي امل�شري – اململكة املتحدة    

Banco ABC Brasil S.A. الربازيل  	

بنك بيبلو�ش اأوروبا بلجيكا  	




