برنامج متوي ــل التجـ ــارة العربية

برنامج متوي ــل التجـ ــارة العربية

التعريـ ـ ـ ــف
برنامج متويل التجارة العربية هو م�ؤ�س�سة مالية عربية م�شرتكة
تهدف �إىل الإ�سهام يف تنمية التجارة العربية وتعزيز القدرات
الإنتاجية والتناف�سية للمنتج واملُ�صدر العربي.

ت�أ�سي�س الربنامج
�أُن�شئ الربنامج عام  1989ويبلغ ر�أ�س
املال امل�صرح ب ــه  1ملــيار دوالر �أمريك ـ ـ ــي.
يتـ ـ ـ�ألف امل�ساهمون يف الربنامج وعددهم  53من
�صندوق النقد العربي وم�ؤ�س�سات متويل عربية م�شرتكة ،وم�ؤ�س�سات
مالية وم�صرفية عربية حكومية وغري حكومية يف الدول الأع�ضاء.
بالإ�ضافة �إىل م�ؤ�س�سات مالية وم�صرفية عربية �أجنبية م�شرتكة.

مقر الربنامج
مقر الربنامج هو �أبوظبي بدولة الإمارات العربية املتحدة ،حيث يتمتع الربنامج مبزايا وح�صانات منحتها له دولة
املقر مبوجب بروتوكول خا�ص.

الأهداف والو�سائل
يهدف الربنامج �إىل الإ�سهام يف تنمية املبادالت التجارية يف ال�سلع العربية املن�ش�أ ،وذلك عن طريق تقدمي التمويل
الالزم للعمليات التجارية امل�ؤهلة ب�شروط تناف�سية من خالل وكاالته الوطنية املعتمدة .كما يقوم الربنامج يف �إطار
جهوده لتنمية التجارة العربية بتقدمي خدمات �أخرى تتمثل يف توفري املعلومات حول التجارة العربية من خالل �شبكة
معلومات التجارة العربية ،بالإ�ضافة �إىل خدمة الرتويج للتجارة من خالل عقد لقاءات للم�صدرين وامل�ستوردين لل�سلع
العربية.

متويل التجارة
ال�صفقات التجارية امل�ؤهلة

يوفر الربنامج التمويل لل�صفقات التجارية يف ال�سلع العربية املن�ش�أ واخلدمات امل�صاحبة لها �إذا كانت تلك ال�سلع
قد مت �إنتاجها �أو ت�صنيعها يف دول عربية من مواد �أولية وعنا�صر �إنتاج �أخرى نا�شئة فيها �أو �إذا بلغت ن�سبة القيمة
امل�ضافة �إليها يف الدول العربية املعنية  .%40كما ميكن للربنامج �أن يوفر التمويل لواردات ال�سلع الر�أ�سمالية الالزمة
للأن�شطة الإنتاجية من الدول غري العربية.

الوكاالت الوطنية

يقدم الربنامج خدماته التمويلية من خالل وكاالته الوطنية
املعتمدة من امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية العاملة يف الدول العربية
وبع�ض الدول الأجنبية والتي مت ت�سميتها لهذا الغر�ض بالتن�سيق مع
ال�سلطات النقدية يف دولها.

�أ�سلوب التمويل

يقوم الربنامج ،من خالل خطوط ائتمان
يتيحها لوكاالته الوطنية ب�إعادة متويل
االئتمان الذي تقدمه تلك الوكاالت لتمويل
�ص ـ ــادرات من ال�سلع العربية �إىل الدول
العربية �أو غري العربية� .أما بالن�سبة لتمويل
الواردات ،فت�شمل ت�سهيالت الربنامج حالي ًا الواردات من دول عربية ،بالإ�ضافة �إىل واردات ال�سلع الر�أ�سمالية الالزمة
للأن�شطة الإنتاجية من دول غري عربية .كما �أن الربنامج يقوم بتوفري التمويل وفق ًا ل�صيغتي املرابحة وامل�ضاربة
بالتوافق مع ال�شريعة الإ�سالمية وتوفري ال�ضمان ل�صفقات جتارية م�ؤهلة ،كما ويجوز للربنامج القيام بعمليات �شراء
م�ستندات الت�صدير دون حق الرجوع ( .)forfaiting

�أنواع االئتمان

ُيعيد الربنامج متويل االئتمان الالحق للت�صدير واالئتمان ال�سابق للت�صدير وائتمان امل�شرتين وائتمان الواردات الذي
تقدمه الوكالة الوطنية لتمويل �صفقات جتارية م�ؤهلة.

�أ�سعار التمويل واملدة

يتميز متويل الربنامج ب�أ�سعاره املناف�سة وبفرتات التمويل املنا�سبة والتي ترتبط بطبيعة ال�سلع املمولة ,وميكن للربنامج
�أن يعيد التمويل للفرتات التالية:
• ال�سلع اال�ستهالكية :حتى � 12شهر ًا
• املواد اخلام :حتى � 18شهر ًا
• ال�سلع الو�سيطة :حتى � 24شهر ًا
• ال�سلع الإنتاجية والر�أ�سمالية :حتى � 60شهر ًا

كيفية اال�ستفادة

ي�ستيطع املُ�صدر �أو امل�ستورد لل�سلع العربية �أن ي�ستفيد من متويل الربنامج من خالل التقدم بطلب للوكالة الوطنية
والتي تقوم بدورها بالتقدم للربنامج لإعادة متويل االئتمان الذي حتدده للعميل.

معلومات التجارة
�شبكة معلومات التجارة العربية

�إميان ًا منه ب�أن توفر املعلومات املوثوقة ب�صورة �آنية ومنتظمة
يلعب يف كثري من الأحيان الدور احلا�سم يف �إجناح
ال�صفقات التجارية ،قام الربنامج من خالل م�شروع
م�شت ـ ــرك مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
( )UNDPوبالتعاون الفني مع مركز التجارة
الدولية ( )ITCب�إن�شاء �شبكة معلومات
التجارة العربية ( )IATINبهدف توفري
املعلومات التجارية للمهتمني واملتعاملني
بالتجارة يف الدول العربية.
ومن الأوجه الهامة لل�شبكة هو ربط
مركزها الرئي�سي يف مقر الربنامج
بقواعـ ـ ــد املعلومات املوثوقة يف العامل
من جانب ،وربطه من جانب �آخر بنقاط
االرت ـ ـ ــباط التي تتمثل بغرف التجارة
وال�صناعة ومراكز تنمية ال�صادرات وجهات
�أخرى معنية بالتجارة العربية والتي تقوم مبد املركز الرئي�سي باملعلومات عن
التجارة العربية واملتعاملني فيها يف دولها وحتديثها با�ستمرار ،ليتمكن املركز بعد ذلك من معاجلة تلك املعلومات
على امل�ستوى الإقليمي وتوفريها للم�ستفيدين منها يف جميع الدول العربية ب�صورة �آنية ومنتظمة.

خدمات ال�شبكة

توفر ال�شبكة ب�شكل �آين وديناميكي العديد من خدمات املعلومات املتكاملة حول التجارة العربية ،ومن ذلك معلومات
عن امل�صدرين وامل�ستوردين وامل�صنعني يف الدول العربية وال�سلع التي يتعاملون فيها ،ومعلومات عن الأ�سواق العربية
كمالمح ال�سوق و�سيا�سات الدخول �إىل تلك الأ�سواق والقوانني التي حتكم �إن�سياب ال�سلع فيها ،واملناطق احلرة
املتوفرة ،و�أنظمة و�أ�سعار ال�صرف ،و�إمكانيات التخزين وخدمات ال�شحن والنقل ومعلومات �أخرى لوج�ستية .كما توفر
ال�شبكة معلومات �إح�صائية عن التجارة اخلارجية والبينية للدول العربية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ميكن لرجل الأعمال
العربي اال�ستفادة من خدمة مواءمة الفر�ص التجارية املتوفرة من خالل قاعدة بيانات الفر�ص التجارية العربية
( )Arab business opportunities / trade leadsوالتي تعمل ب�شكل ديناميكي تفاعلي و�آين يف موقع الربنامج،
بهدف مواءمة امل�صدرين وامل�ستوردين يف الدول العربية (مواءمة العر�ض مع الطلب) متيهد ًا لتفعيل التبادل التجاري
فيما بينهم.

موقع ال�شبكة على الإنرتنت

يتم توفري خدمات ال�شبكة من خالل موقع برنامج متويل التجارة العربية على �شبكة الإنرتنت على العنوان
 www.atfp.org.aeكما يقوم املركز الرئي�سي لل�شبكة بالإجابة على ا�ستف�سارات املهتمني بالتجارة عرب و�سائل
االت�صاالت احلديثة املختلفة.

ترويج التجارة
�أظهرت الدرا�سات املت�صلة بتحليل واقع التدفق التجاري
للدول العربية ب�أن القطاعات الواعدة لتنمية
التجارة العربية ت�شمل ال�صناعات الغذائية
واملنتج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزراعية،
وال�صناعـ ـ ــات املعدنية ،وال�صناعات
الكيماويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،والب ــرتوكيماويات،
وال�صناعات الدوائية ،وال�صناعات
البـال�ستيكيـ ـ ـ ــة ومـ ـ ــواد البن ـ ـ ـ ــاء
والت�شييد .وبنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ًء علـ ـ ــيه ،ر ّكز
الربنامج جهوده يف جمال ترويج
التج ـ ـ ــارة على تلك القطاعات.
وحر�ص ـ ًا من الربنامج على توفري
الفر�ص لتفعيل املبادالت التجارية
فيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بي ـ ــن املتعاملني بالتجارة
العرب ـ ـ ـ ــية ،يـ ـ ـ ـ ـ ــقوم الربنامج بتنظيم
وتنفيذ لق ـ ـ ـ ـ ـ ــاءات للم�صدرين وامل�ستوردين
املتعاملني يف تلك القطاعات وذلك وفق ًا ملنهجية حمددة يتم
على �أ�سا�سها اختيار القطاع والدولة مكان اللقاء.
وبالتعاون مع غرف التجارة وال�صناعة وهيئات تنمية ال�صادرات واحتادات رجال الأعمال يف الدول العربية ،جتري
دعوة املتعاملني يف القطاع مو�ضوع اللقاء بغر�ض حتديد اجلهات التي �ست�شارك يف لقاءات امل�ص ّدرين وامل�ستوردين.
هذا ،وبعد اختيار ال�شركات ،يقوم الربنامج بعملية مطابقة الهتمامات وم�صالح امل�ؤ�س�سات امل�شاركة يف كل لقاء ويعد
جدو ًال للقاءات الثنائية لكل م�ؤ�س�سة خالل �أيام احلدث مع امل�ؤ�س�سات وال�شركات التي تتطابق اهتماماتها وم�صاحلها
معها لبحث �إمكانية التبادل التجاري واال�ستثماري فيما بينها .كما جتمع اللقاءات ممثلني عن غرف التجارة وال�صناعة
والوكاالت الوطنية لربنامج متويل التجارة العربية �إ�ضافة �إىل �شركات النقل والت�أمني وامل�ؤ�س�سات الإقليمية والدولية
املعنية بتنمية التجارة العربية ،وذلك بهدف توفري املناخ املنا�سب للم�ؤ�س�سات امل�شاركة للتو�صل �إىل �صفقات واتفاقات
جتارية وعالقات عمل فيما بينها حتت �سقف واحد .هذا ويكون الربنامج على ا�ستعداد لتوفري التمويل لل�صفقات التي
قد يتم التو�صل �إليها �أثناء وبعد اللقاء �إذا ماتوفرت لها �شروط الأهلية املطلوبة.

ملزيد من املعلومات
ميكنكم االت�صال بالربنامج مبا�شرة يف مقره الرئي�سي ب�أبوظبي ،بدولة الإمارات العربية املتحدة� ،أو ب�إحدى الوكاالت
الوطنية املعتمدة يف بلدكم.
�ص.ب � - 26799أبوظبي ,دولة الإمارات العربية املتحدة
+971 2 6316999 :
هاتف
+971 2 6316299 / 6316793 :
فاك�س	
info@atfp.org.ae :
بريد �إلكرتوين
www.atfp.org.ae :
موقع الإنرتنت

الوكاالت الوطنية
الدولة

الوكالة الوطنية

اململكة الأردنية الها�شمية

بنك الأردن دبي الإ�سالمي

		

البنك العربي �ش.م.ع.

		

بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية (الأردن)

		

البنك املركزي الأردين

		

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

		

بنك الأردن

		

بنك املال الأردين

		

البنك اال�ستثماري

		

البنك الأهلي الأردين �ش.م.ع.

		

البنك الأردين الكويتي

		

البنك العقاري امل�صري العربي

		

البنك التجاري الأردين

		

بنك القاهرة عمان

		

وزارة املالية

		

البنك الإ�سالمي الأردين

دولة الإمارات العربية املتحدة

بنك الإمارات دبي الوطني

		

بنك اخلليج الأول

		

بنك النيلني – (�أبوظبي)

		

بنك م�صر – الإدارة الإقليمية لفروع اخلليج

		

بنك امل�شرق

		

بنك االحتاد الوطني

		

البنك العربي – فرع �أبوظبي

		

بنك �أبوظبي التجاري

		

�سيتي بنك – دبي

		

البنك الأهلي الكويتي �ش.م.ك – .دبي

		

بنك �أبوظبي الوطني

		

م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي (�ش.م.ع).

		

بنك الفجرية الوطني (�ش.م.ع).

		

بنك بارودا
يونيــو2016/

الدولة
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بنك ال�شارقة

		

بنك دبي التجاري

		

بنك نور الإ�سالمي

		

�ستاندرد ت�شارترد بنك

		

بنك الكويت الوطني – فرع دبي

مملكة البحرين

بنك البحرين الوطني (�ش.م.ب).

		

بنك البحرين للتنمية (�ش.م.ب).

		

امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية (�ش.م.ب).

		

ال�شركة العربيـة لال�ستثمار (�ش.م.ب – ).الوحدة امل�صرفية اخلارجية

		

بنك البحرين والكويت (�ش.م.ب).

		

البنك الأهلي املتحد (�ش.م.ب).

		

بنك اخلليج الدويل (�ش.م.ب).

		

بنك اخلليج املتحد (�ش.م.ب).

		

جمموعة الربكة امل�صرفية

		

بنك البحرين الإ�سالمي

		

بنك �أي �سي �أي �سي �أي املحدود – فرع البحرين

		

بنك الربكة الإ�سالمي

		

م�صرف ال�سالم البحرين (�ش.م.ب).

اجلمهورية التون�سية

البنك املركزي التون�سي

		

ال�شركة التون�سية للبنك

		

بنك تون�س العربي الدويل

		

البنك القومي الفالحي

		

البنك العربي لتون�س

		

بنك الأمان

		

التجاري بنك

		

بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية (تون�س)

		

بنك الربكة – تون�س

يونيــو2016/

الدولة
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اجلمهورية اجلزائرية
الدميقراطية ال�شعبية

بنك الفالحة والتنمية الريفية
البنك الوطني اجلزائري

		

بنك اجلزائر اخلارجي

		

القر�ض ال�شعبي اجلزائري

		

بنك التنمية املحلية

		

بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية (اجلزائر)

اململكة العربية ال�سعودية

البنك ال�سعودي لال�ستثمار

		

بنك الريا�ض

		

البنك الأهلي التجاري

		

ال�شركة العربية لال�ستثمارات البرتولية ()APICORP

		

بنك اجلزيرة

		

امل�ؤ�س�سة الدولية الإ�سالمية لتمويل التجارة

جمهورية ال�سودان

بنك النيلني

		

بنك �أم درمان

		

بنك الرثوة احليوانية

		

البنك ال�سوداين الفرن�سي

		

م�صرف االدخار والتنمية االجتماعية

		

بنك اال�ستثمار املايل

		

بنك العمال الوطني

		

بنك التنمية التعاوين الإ�سالمي

		

بنك الربكة ال�سوداين

		

بنك بيبلو�س �إفريقيا

		

الهيئة العربية لال�ستثمار والإمناء الزراعي

		

بنك املال املتحد

		

الوكالة الوطنية لت�أمني ومتويل ال�صادرات

		

م�صرف ال�سالم – ال�سودان

		

بنك اجلزيرة ال�سوداين الأردين

		

بنك اخلرطوم
يونيــو2016/

الدولة

الوكالة الوطنية

		

بنك ال�سودان املركزي

		

بنك ال�شمال الإ�سالمي

		

البنك ال�سعودي ال�سوداين

		

البنك العربي ال�سوداين

		

بنك تنمية ال�صادرات (ال�سودان)

		

وزارة املالية والتخطيط الإقت�صادي

		

امل�صرف العربي للتنمية الإقت�صادية يف �أفريقيا

اجلمهورية العربية ال�سورية

امل�صرف التجاري ال�سوري

		

امل�صرف الدويل للتجارة والتمويل

		

بنك بيبلو�س �سورية �ش.م.

		

البنك العربي – �سورية �ش.م.

		

بنك عودة – �سورية

اجلمهورية العراقية

م�صرف الرافدين

		

م�صرف الر�شيد

		

امل�صرف العراقي للتجارة

		

امل�صرف التجاري العراقي (�ش.م).

		

م�صرف كورد�ستان الدويل لال�ستثمار والتنمية

		

امل�صرف الأهلي العراقي

�سلطنة عمـ ــان

البنك الوطني العماين (�ش.م.ع.ع).

		

بنك التنمية العماين (�ش.م.ع.ع).

		

بنك م�سقط (�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 �صحار (�ش.م.ع.ع).

		

البنك الأهلي (�ش.م.ع.ع).

يونيــو2016/

الدولة

الوكالة الوطنية

دولة قطر

البنك الأهلي �.ش.م.ق.

		

البنك التجاري القطري �ش.م.ق.

		

بنك الدوحة

		

بنك قطر للتنمية

		

بنك قطر الوطني �ش.م.ق.

		

م�صرف قطر الإ�سالمي

		

بنك قطر الدويل الإ�سالمي

		

م�صرف الريان

		

بنك بروة

دولة الكويت

بنك اخلليج

		

بنك الكويت الوطني

		

البنك التجاري الكويتي

		

البنك الأهلي املتحد – الكويت

		

بنك برقان

		

البنك الأهلي الكويتي

		

بنك بوبيان

		

بنك الكويت الدويل

		

امل�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان الإ�ستثمار و ائتمان ال�صادرات

اجلمهورية اللبنانية

االعتماد اللبناين �ش.م.ل.

		

بنك لبنان واملهجر �ش.م.ل.

		

بنك بيبلو�س �ش.م.ل.

		

فرن�سبنك �ش.م.ل.

		

بنك بريوت �ش.م.ل.

		

البنك اللبناين الفرن�سي �ش.م.ل.

		

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

		

بنك لبنان واخلليج �ش.م.ل.

		

فر�ست نا�شونال بنك �ش.م.ل.

		

جمال تر�ست بنك �ش.م.ل.
يونيــو2016/

الدولة

الوكالة الوطنية

		

امل�صرف التجاري ال�سوري اللبناين �ش.م.ل.

		

م�صرف لبنان

		

وزارة املالية

		

بنك �إنرتكونتننتال لبنان �ش.م.ل.

		

بنك بيمو �ش.م.ل.

		

بنك �سو�سيته جرنال يف لبنان

		

بنك بريوت والبالد العربية �ش.م.ل.

		

البنك اللبناين للتجارة �ش.م.ل.

		

االعتماد امل�صريف �ش.م.ل.

		

بنك البحر املتو�سط �ش.م.ل.

		

بيت التمويل العربي �ش.م.ل.

		

البنك الإ�سالمي اللبناين �ش.م.ل.

		

بنك ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا �ش.م.ل.

		

�سيتي بنك لبنان

		

بنك الربكة �ش.م.ل.

		

بنك الإمارات ولبنان �ش.م.ل

		

بنك الإعتماد الوطني �ش.م.ل

ليبيا

امل�صرف الليبي اخلارجي

		

م�صرف التجارة والتنمية

		

امل�صرف الزراعي

		

م�صرف اجلمهورية

جمهورية م�صــر العربية

البنك امل�صري لتنمية ال�صادرات

		

بنك م�صر

		

البـنـك الأهلي امل�صري

		

بنك الإ�سكندرية

		

بنك م�صر �إيران للتنمية

		

البنك التجاري الدويل (م�صر)

		

بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية (م�صر)
يونيــو2016/

الدولة

الوكالة الوطنية

		
		

بنك قطر الوطني الأهلي �ش.م.م
(البنك الأهلي �سو�ستيه جرنال – �سابق ًا)

		

بنك اال�ستثمار العربي

		

البنك الأهلي املتحد – م�صر

		
		

م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي – م�صر
( البنك الوطني للتنمية – �سابق ًا)

		

بنك قناة ال�سوي�س

		

بنك القاهرة

		

بنك ال�شركة امل�صرفية العربية الدولية

		

البنك العربي الإفريقي الدويل

		
		

بنك الكويت الوطني – م�صر
(البنك الوطني امل�صري – �سابق ًا)

		

البنك املركزي امل�صري

		
		

بنك الربكة م�صر �ش.م.م
( بيت التمويل امل�صري ال�سعودي – �سابق ًا)

		

بنك عودة �ش.م.م.

		

بنك الإحتاد الوطني – م�صر

		

امل�صرف العربي الدويل

		

بنك بلوم م�صر �ش.م.م.

اململكة املغربية

البنك املغربي للتجارة اخلارجية

		

البنك ال�شعبي املركزي

		

التجاري وفا بنك

		

وزارة االقت�صاد واملالية

		

ال�شركة املغربية للأبناك

جمهورية موريتانيا الإ�سالمية

البنك املوريتاين للتجارة الدولية

		

البنك الوطني ملوريتانيا

		

بنك موريتانيا العام لال�ستثمار والتجارة

		

بنك التجارة وال�صناعة

		

بنك الوفاء املوريتاين الإ�سالمي

		

بنك الأمانة للتنمية والإ�سكان
يونيــو2016/

الدولة

		

اجلمهورية اليمنية

الوكالة الوطنية
البنك املركزي املوريتاين
البنك اليمني للإن�شاء والتعمري

		

البنك التجاري اليمني

		

بنك اليمن الدويل

		

البنك العربي �ش.م.ع.

		

بنك اليمن والكويت للتجارة واال�ستثمار

		

بنك الت�ضامن الإ�سالمي الدويل

		

البنك الأهلي اليمني

		

بنك الت�سليف التعاوين والزراعي

فل�سطني

بنك اال�ستثمار العربي

		

بنك القد�س لال�ستثمار والتنمية

		

البنك العربي املحدود

		

امل�ؤ�س�سة امل�صرفية الفل�سطينية

فرن�سا

يوباف – احتاد امل�صارف العربية الفرن�سية

مالطا

First International Merchant Bank P.L.C.

اململكة املتحدة

البنك التجاري العربي الربيطاين

		

البنك الأردين الدويل – املحدود

		

البنك الأهلي امل�صري – اململكة املتحدة

الربازيل

Banco ABC Brasil S.A.

بلجيكا

بنك بيبلو�س �أوروبا

يونيــو2016/

