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تقديـــــــــم 

اأوروبا من حالت الركود  2012. وعانت عدة دول متقدمة وخا�سة يف  اأداء القت�ساد العاملي �سعيفًا يف عام  ا�ستمر 

القت�سادي ومن تفاقم امل�سكالت الناجتة عن ارتفاع م�ستويات البطالة و�سعف الطلب الكلي يف ظل �سيا�سات التق�سف 

�سلبًا  اقت�ساداتها  وتاأثرت  النامية  الدول  اإىل  امل�ساكل  تلك  اآثار  امتدت  العام. وقد  للدين  املرتفعة  وامل�ستويات  املايل 

جراء انخفا�ش الطلب على �سادراتها وتراجع تدفقات روؤو�ش الأموال والتقلبات يف اأ�سعار ال�سلع. هذا وت�سري التوقعات 

اإىل بدء حت�سن اأداء القت�سادي العاملي يف عام 2013 مع ظهور النتائج املوؤثرة لل�سيا�سات القت�سادية غري امل�سبوقة 

التي مت تطبيقها ملجابهة املخاطر الكبرية التي واجهتها اقت�سادات الدول املتقدمة وخا�سة الوليات املتحدة الأمريكية 

واأوروبا.

نتيجة  مرتفعة  منو  معدلت  حتقيق  يف  للنفط  امل�سدرة  العربية  الدول  ا�ستمرت  فقد  العربية  للمنطقة  بالن�سبة  اأما 

ل�ستمرار امل�ستويات املرتفعة لأ�سعار النفط العاملية يف عام 2012, بينما تاأثرت الدول العربية امل�ستوردة للبرتول �سلبًا 

نتيجة لرتفاع اأ�سعار الطاقة واأو�ساع عدم اليقني يف القت�ساد العاملي واأثر ذلك على انخفا�ش الطلب على �سادراتها 

وتراجع ال�ستثمارات الأجنبية فيها. ومن جهة اأخرى فاإن تداعيات الأحداث امل�ساحبة للتحولت ال�سيا�سية يف عدد 

من الدول العربية كانت �سببًا يف الرتاجع الكبري يف الأداء القت�سادي لهذه الدول. 

اأما بالن�سبة لأداء برنامج متويل التجارة العربية خالل العام 2012, فقد ا�ستمر ن�ساط متويل التجارة بالرتفاع لتبلغ 

قيمة ال�سحوبات على خطوط الئتمان حوايل 800 مليون دولر اأمريكي مقارنة مع 751 مليون دولر اأمريكي خالل العام 

2011, كما وقد اأقفل ر�سيد ال�سحوبات على خطوط الئتمان كما يف نهاية العام 2012 على 585 مليون دولر اأمريكي 

مقارنة مع 473 مليون دولر اأمريكي كما يف نهاية العام ال�سابق. وقد و�سل حجم التمويل الرتاكمي الذي وفره برنامج 

متويل التجارة العربية منذ بداية عمله حتى نهاية عام 2012 حوايل 9.2 مليار دولر اأمريكي. ويف �سوء الدور الهام 

الذي تقوم به الوكالت الوطنية من خالل انت�سارها اجلغرايف, فقد و�سل عددها كما يف نهاية العام 2012 اإىل 200 

وكالة وطنية توزعت على ت�سعة ع�سر دولة عربية وخم�ش دول اأجنبية.

وعلى �سعيد ن�ساط الربنامج يف جمال اخلدمات التجارية الأخرى, فقد ا�ستمر الربنامج يف تنظيم الندوات التعريفية 

بخدماته املتاحة يف عدد من الدول العربية. كما ا�ستمر الربنامج يف تطوير وحتديث قواعد بيانات �سبكة معلومات 

الإقبال عليه من خالل عدد  تزايدًا يف  ي�سهد  والذي  الإنرتنت  �سبكة  املتاحة من خالل موقعه على  العربية  التجارة 

الزيارات التي �سهدها املوقع من امل�ستطلعني.
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اإجمايل  اأن   ,2012 31 دي�سمرب  املنتهية يف  لل�سنة  املالية املدققة  البيانات  الأداء املايل للربنامج, تو�سح  على �سعيد 

اإجمايل  اأمريكي  دولر  مليون   10 مقارنة مببلغ  اأمريكي,  دولر  مليون   12 بلغ حوايل  قد   2012 للعام  الربنامج  دخل 

الدخل املحقق للعام 2011, ت�سكل اإيرادات خطوط الئتمان اجلزء الأعظم حيث متثل حوايل %75 منها. وعلى �سعيد 

امل�ساريف الإدارية خالل العام 2012, يالحظ ارتفاع طفيف وقدره 32 األف دولر اأمريكي.  وفقًا لذلك ارتفع �سايف 

الدخل املحقق للعام 2012 ليبلغ 8.0 مليون دولر اأمريكي باملقارنة مع �سايف الدخل املحقق خالل العام ال�سابق والبالغ 

6.4 مليون دولر اأمريكي.

هذا وقد ارتفعت حقوق امل�ساهمني اإىل حوايل 805 مليون دولر اأمريكي كما يف نهاية العام 2012, مقارنة مببلغ 794 

مليون دولر اأمريكي تقريبًا كما يف بداية العام 2012, اإذ اإىل جانب �سايف الدخل املحقق للعام 2012, فقد مت مبوجب 

قرار اجلمعية العمومية رقم )2012/3( ال�سادر يف الجتماع الثالث والع�سرون بتاريخ 11 اأبريل 2012, حتويل املتبقي 

من �سايف اأرباح العام 2011 وقدرها 5.12 مليون دولر اأمريكي اإىل الحتياطي العام.

اأدوات جديدة يف  وتطوير  الئتمان  ت�سهيالت  ال�ستفادة من  تو�سيع  اإىل موا�سلة   2013 العام  الربنامج خالل  يتطلع 

قطاع متويل التجارة, بالإ�سافة اإىل ال�ستمرار يف حتديث وتطوير اخلدمات التجارية الأخرى التي يوفرها الربنامج 

من خالل �سبكة معلومات التجارة العربية والرتويج للتبادل التجاري من عقد لقاءات للم�سدرين وامل�ستوردين العرب. 

كما ويف �سوء دعوة القادة العرب املجتمعون يف الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية القت�سادية والجتماعية لزيادة 

زيادة  اإىل  الربنامج  يتطلع  الدعوة  لهذه  ا�ستجابة  فاإنه  امل�سرتكة,  العربية  وال�سركات  املالية  املوؤ�س�سات  اأموال  روؤو�ش 

راأ�سماله بحيث ياأخذ بعني العتبار تطور الن�ساط املتوقع لالأعوام القادمة.

واهلل ويل التوفيق,,,

د. جا�صم املناعــــــي

                                                                                                            الرئي�ش التنفيذي رئي�ش جمل�ش الإدارة

2



بـرنامج متويل التجارة العربية 

الــتــــقــــريــــر الــ�ســــنـــوي 2012

جمل�س الإدارة

الدكتــــــور / جا�صـم املناعـي

الرئي�ش التنفيذي رئي�ش جمل�ش الإدارة

الأعـــ�صــــاء

الدكتور / عبد الرحمن احلميدي
نائب املحافظ

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

اململكة العربية ال�سعودية

ممثاًل مل�ساهمة �سندوق النقد العربي

ال�صيد / ح�صن ها�صم احليدري
امل�ست�سار / مدير عام التفاقيات والقرو�ش

البنك املركزي العراقي

جمهورية العراق

ممثاًل مل�ساهمة �سندوق النقد العربي

ال�صيدة / فوزية زعبول
مديرة اخلزينة واملالية اخلارجية

وزارة القت�ساد واملالية

اململكة املغربية

ممثاًل مل�ساهمة �سندوق النقد العربي

ال�صيد / جمال حممد جنم
نائب املحافظ

البنك املركزي امل�سري

جمهورية م�سر العربية

ممثاًل مل�ساهمة �سندوق النقد العربي

ال�صيد / اأحمد عثمان
مدير الدائرة الفنية

ال�سندوق العربي لالإمناء القت�سادي والجتماعي

دولة الكويت

ممثاًل مل�ساهمة املوؤ�س�سات العربية امل�سرتكة امل�ساهمة يف الربنامج

ال�صيد / عبد احلميد الزقلعي
م�ست�سار اقت�سادي

ال�سندوق العربي لالإمناء القت�سادي والجتماعي

دولة الكويت

ممثاًل مل�ساهمة املوؤ�س�سات العربية امل�سرتكة امل�ساهمة يف الربنامج

الدكتور / حممد لك�صا�صي
املحافظ

البنك املركزي اجلزائري

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

ممثاًل مل�ساهمة امل�سارف املركزية العربية امل�ساهمة يف الربنامج

ال�صيد / عمرو الع�صماوي
نائب رئي�ش اأول - رئي�ش دائرة التمويل التجاري

املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )�ش.م.ب(

مملكة البحرين

ممثاًل مل�ساهمة امل�سارف التجارية العربية امل�ساهمة يف الربنامج
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الــدكــتــــــور جــا�صـــم املــنــاعـــي

الرئي�ش التنفيذي رئي�ش جمل�ش الإدارة

ال�سيد ح�سن ها�سم احليدري الدكتور عبد الرحمن احلميدي

ال�سيد جمال حممد جنم ال�سيدة فوزية زعبول

ال�سيد عبد احلميد الزقلعي ال�سيد اأحمد عثمان

ال�سيد عمرو الع�سماوي الدكتور  حممد لك�سا�سي
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التعريف بالربنامج

الأهـــــــــداف والو�صـــــــائل

يهدف الربنامج اإىل الإ�سهام يف تنمية التجارة العربية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتناف�سية للمنتج وامل�سدر العربي. 

ولتحقيق ذلك يعمل الربنامج على توفري التمويل الالزم لأن�سطة التجارة العربية بتكلفة و�سروط مي�سرة من خالل 

اأدوات واآليات متنوعة ت�سمل, اإىل جانب خطوط الئتمان التي يقدمها اإىل وكالته الوطنية, م�ساركة الوكالت الوطنية 

يف عمليات التمويل املبا�سر, اإعادة خ�سم م�ستندات الت�سدير, والتمويل وفق ال�سريعة الإ�سالمية.  وي�سعى الربنامج 

كذلك اإىل توفري املعلومات للم�سدرين وامل�ستوردين يف الدول العربية حول اأن�سطة التجارة العربية واملتعاملني فيها 

ال�سلع  التجاري يف  للتبادل  الرتويج  اإىل  اإ�سافة  منها.  وال�ستفادة  تطويرها  وفر�ش  الأ�سواق  املتوفرة يف  والإمكانات 

التعاون  على  الربنامج  يحر�ش  كما  العربية.  للمنتجات  وامل�ستوردين  للم�سدرين  لقاءات  عقد  خالل  من  العربية 

التجارية يف  للمبادلت  الالزم  التاأميني  الغطاء  لتوفري  واملحلية  الإقليمية  وال�سمان  التمويل  موؤ�س�سات  والتن�سيق مع 

ال�سلع العربية.

الو�صــع القانونـــــــي

برنامج متويل التجارة العربية موؤ�س�سة مالية عربيـــــة م�سرتكة تتمتع ب�سخ�سية اعتبارية م�ستقلة, ولـــها كافة احلقوق 

ومنها على الأخ�ش حقوق التملك والتعاقد والتقا�سي وقبول الودائع والقرتا�ش واإدارة الأموال.

ويتمتع الربنامج مبزايا وح�سانات منحتها له دولة الإمارات العربية املتحدة, دولة املقر, مبوجب بروتوكول املزايا 

واحل�سانات ال�سادر باملر�سوم الحتادي رقم )3( ل�سنة 1990.

املــــــــوارد

تتكون موارد الربنامج من راأ�ش املال والحتياطيات. ويجيز النظام الأ�سا�سي للربنامج احل�سول على موارد اإ�سافية, 

اإذا دعت احلاجة اإىل ذلك, عن طريق ودائع املوؤ�س�سات املالية اأو القرتا�ش من الأ�سواق املالية اأو اأية موارد اأخرى 

توافق عليها اجلمعية العمومية.

امل�صاهمــــــون

ي�سنف امل�ساهمون يف الربنامج اإىل ثالث فئات, هي: الفئة )اأ( وت�سمل �سندوق النقد العربي, وموؤ�س�سات التمويل 

العربية امل�سرتكة, واملوؤ�س�سات املالية وامل�سرفية العربية احلكومية. الفئة )ب( وت�سمل املوؤ�س�سات املالية وامل�سرفية 

غري احلكومية يف الدول العربية. الفئة )ج( وت�سم املوؤ�س�سات املالية وامل�سرفية الدولية والعربية الأجنبية امل�سرتكة.

راأ�س املــــــال

يبلغ راأ�سمال الربنامج امل�سرح به واملدفوع 500 مليون دولر اأمريكي موزع على 100 األف �سهم بقيمة ا�سمية 5 اآلف دولر 
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اأمريكي لل�سهم الواحد. ويبلغ عدد امل�ساهمني يف راأ�سمال الربنامج 50 م�ساهمًا ميثلون عددًا من املوؤ�س�سات العربية 

امل�سرتكة والبنوك املركزية وامل�سارف التجارية العربية والعربية الأجنبية امل�سرتكة, ويت�سدر قائمة امل�ساهمني كل 

من �سندوق النقد العربي وال�سندوق العربي لالإمناء القت�سادي والجتماعي, اللذان ميلكان 54,810 �سهمًا و 21,924 

�سهمًا على التوايل. 

الهيكـــــــــل التنظيـــــــمي

يتكون الهيكل التنظيمي للربنامج من اجلمعيــــة العمومية, التي ت�سم امل�ساهمني بجميع فئاتهم ومن جمل�ش الإدارة 

واجلهاز التنفيذي الذي يراأ�سه رئي�ش جمل�ش الإدارة الرئي�ش التنفيذي.  ويتكون اجلهاز التنفيذي من ثالث اإدارات 

رئي�سية: تطوير وتنمية التجارة, عمليات التمويل والئتمان, املالية والإدارية.

خ�صائ�س الربنـــــــامج

من اأهم ال�سمات واخل�سائ�ش التي متيز برنامج متويل التجارة العربية ما يلي:

الربنامج موؤ�س�سة مالية عربية م�سرتكة متخ�س�سة يف جمال متويل التجارة تهدف اإىل امل�ساهمة يف تنمية  	•  

التجارة العربية وتعزيز القدرات التناف�سية للم�سدر العربي.

يتيح الربنامج التمويل للم�سدرين وللم�ستوردين لل�سلع العربية املوؤهلة وي�سعى اإىل امل�ساهمة يف اإيجاد فر�ش  	•  

جديدة للمتاجرة يف ال�سلع ذات املن�ساأ العربي. كما ويتيح الربنامج التمويل لل�سلع الراأ�سمالية غري عربية 

املن�ساأ والالزمة لالأن�سطة الإنتاجية يف الدول العربية.

يوفر الربنامج التمويل للتجارة العربية باأ�سعار و�سروط مي�سرة وتناف�سية. 	•  

التمويل  موؤ�س�سات  مع  والتعاون  التن�سيق  على  اأكرب  قدرة  متخ�س�سة,  عربية  موؤ�س�سة  بو�سفه  للربنامج,  	•  

وتكلفة  ب�سروط  التجارية  للعمليات  الالزم  التاأميني  والغطاء  التمويل  لتوفري  واملحلية  الإقليمية  وال�سمان 

معقولة.

كوكالت وطنية على  املعتمدة  التجارية  امل�سارف  لتعزيز قدرة  الالزمة  املوارد  توفري  اإىل  الربنامج  ي�سعى  	•  

تقدمي الت�سهيالت اإىل عمالئها من امل�سدرين وامل�ستوردين لتمويل ن�ساطهم يف جمال التجارة العربية.

يتمتع الربنامج بقاعدة عري�سة من امل�ساهمني, ت�سم املوؤ�س�سات املالية امل�سرفية العربية احلكومية واخلا�سة  	•  

وامل�سرتكة. ويتيح هذا التكوين خلق  اإطار جامع حل�سد الطاقات وتن�سيق اجلهود  وحتقيق درجة عالية من 

التعاون خلدمة اأهداف  تنمية التجارة العربية.

بجانب التمويل, يعمل الربنامج على تقدمي حزمة متكاملة من اخلدمات الأخرى واملت�سلة بتنمية التجارة  	•  

اخلارجية والتي تتمثل يف توفري املعلومات عن الأ�سواق العربية وفر�ش املتاجرة فيها واملتعاملني يف التجارة 

العربية وكذلك ترويج التجارة يف اإطار لقاءات امل�سدرين وامل�ستوردين العرب.
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تطورات التجارة العربية

التجارة  حجم  يف  ملحوظًا  منوًا   2011 العام  �سهد  فقد   2012 يف  ال�سادر  املوحد  العربي  القت�سادي  للتقرير  وفقًا 

العربية, ويعزى ذلك اإىل ارتفاع قيمة ال�سادرات ب�سبب الزيادة يف الأ�سعار العاملية للنفط. كما ارتفعت قيمة الواردات 

العربية جراء زيادة الإنفاق العام للدول العربية امل�سدرة للنفط وكذلك ارتفاع اأ�سعار النفط اخلام بالن�سبة للدول 

امل�ستوردة له.

التجارة اخلارجية للدول العربية

 1,195.8 بلغت حوايل  العاملية حيث  الطاقة  اأ�سعار  بارتفاع  2011 متاأثرة  العربية عام  الإجمالية  ال�سادرات  ارتفعت 

مليار دولر اأمريكي باملقارنة مع 915.7 مليار دولر اأمريكي يف العام 2010, اأي بن�سبة منو بلغت 30.6 يف املائة. كما 

ارتفع وزن ال�سادرات العربية يف ال�سادرات العاملية لت�سل اإىل 6.6 يف املائة مقابل 6.0 يف املائة عام 2010.

 اجلدول رقم )1(

 التجارة اخلارجية العربية الإجمالية

)2011 - 2007(

معدل التغري ال�سنوي )%(القيمة )مليار دولر(

 معدل التغري

 ال�سنوي

  للفرتة

)2011 - 2007(

2007200820092010201120072008200920102011)%(

32.425.330.64.8-796.11,081.2730.9915.71,195.87.735.8 ال�سادرات العربية

9.08.712.87.6-535.9674.4613.8667.1752.631.425.8الواردات العربية

22.321.719.42.9-14,012.016,132.012,531.015,254.018,217.015.715.1ال�سادرات العاملية

23.021.418.92.6-14,311.016,536.012,733.015,457.018,381.015.115.5الواردات العاملية

 وزن ال�سادرات العربية يف

ال�سادرات العاملية )%(
5.76.75.86.06.6

 وزن الواردات العربية يف

الواردات العاملية )%(
3.74.14.84.34.1

امل�سدر: التقرير القت�سادي العربي املوحد لعام 2012.

وعلى م�ستوى اأداء ال�سادرات ح�سب الدول العربية فرادى, ت�سري بيانات العام 2011 اإىل اأن الدول العربية امل�سدرة 

للنفط حققت زيادة يف �سادراتها بن�سب اأعلى من الدول العربية الأخرى. فقد �سجلت الكويت ن�سبة زيادة يف �سادراتها 

والبحرين  فال�سعودية  املائة  يف   52.8 بن�سبة  قطر  ثم  املائة  يف   54.7 زيادة  بن�سبة  العراق  تلتها  املائة  يف   56.6 بلغت 

والإمارات واجلزائر وعمان بن�سب تراوحت بني 45.2 يف املائة و24.8 يف املائة.
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وبالن�سبة للدول العربية الأخرى, فقد حققت املغرب ن�سبة زيادة بلغت 16.3 يف املائة تلتها الأردن بن�سبة 13.4 يف املائة 

ثم م�سر وتون�ش بن�سب زيادة بلغت 11.9 يف املائة و8.6 يف املائة على التوايل. اأما ليبيا واليمن و�سورية فقد �سجلت 

تراجعًا حادًا يف �سادراتها  بلغ 71.7 يف املائة لليبيا و35.6 يف املائة لليمن و29.2 يف املائة ل�سورية.

اأما بالن�سبة للواردات العربية الإجمالية, فقد �سجلت زيادة بن�سبة 12.8 يف املائة حيث بلغت 752.6 مليار دولر اأمريكي 

العربية يف  الواردات  انخف�ست ح�سة  وقد   .2010 العام  اأمريكي يف  دولر  مليار   667.1 مع  باملقارنة   2011 العام  يف 

الواردات العاملية ب�سورة طفيفة لت�سل اإىل 4.1 يف املائة يف العام 2011 باملقارنة مع 4.3 يف املائة يف عام 2010.

اأما بالن�سبة لواردات الدول العربية فرادى, فت�سري البيانات اإىل ارتفاع قيمتها يف معظم الدول العربية. وقد �سجلت 

اثني ع�سر دولة عربية زيادة يف وارداتها تراوحت ن�سبتها بني 47.6 يف املائة لل�سومال و15.5 يف املائة للجزائر. فيما 

�سجلت خم�ش دول اأخرى زيادة تقل عن 15 يف املائة تراوحت بني 12.7 يف املائة للكويت و7.8 يف املائة لتون�ش. اأما الدول 

التي �سجلت انخفا�سًا يف قيمة وارداتها فهي ليبيا واليمن و�سورية وال�سودان حيث تراوحت ن�سب انخفا�سها بني 73.8 

يف املائة لليبيا و8.1 يف املائة لل�سودان.

اجتاهات التجارة العربية

ارتفعت قيمة ال�سادرات العربية يف اجتاه بع�ش ال�سركاء التجاريني يف العام 2011 ولوحظ تغيريًا يف ح�س�ش بع�ش 

ال�سركاء التجاريني الرئي�سيني يف ال�سادرات العربية. فقد تراجعت ح�سة الحتاد الأوروبي من 15.1 يف املائة يف العام 

2010 اإىل 12.7 يف املائة يف العام 2011. كما تراجعت ح�سة اليابان من 10.6 يف املائة اإىل 9.4 يف املائة. ويف املقابل 

ارتفعت ح�سة ال�سني من ال�سادرات العربية من 8.0 يف املائة لتبلغ 8.3 يف املائة. كما ارتفعت ح�سة الوليات املتحدة 

من 7.6 يف املائة اإىل 7.7 يف املائة.

اأهم ال�صركاء التجاريني للدول العربية عام 2011

يف   25.9 من  العربية  الواردات  يف  الأوروبي  الحتاد  ح�سة  تراجعت  فقد  العربية,  الواردات  اجتاه  اإىل  بالن�سبة  اأما 

املائة 2010 اإىل 24.7 يف املائة عام 2011, كذلك تراجعت ح�سة الوليات املتحدة من 8.5 يف املائة اإىل 8.0 يف املائة. 

وانخف�ست ح�سة اليابان يف الواردات العربية من 4.4 يف املائة اإىل 3.8 يف املائة. ويف املقابل ارتفعت ح�سة الواردات 

العربية من ال�سني من 11 يف املائة اإىل 11.9 يف املائة يف العام 2011.

8

امل�صاهمة يف الواردات العربية )٪(امل�صاهمة يف ال�صادرات العربية )٪(

االتحاد 
األورويب 24.7

 باقي دول 
العامل 32.7

 باقي دول
 آسيا 21.2

 الدول
االتحاد العربية 8.0

 األورويب
12.7

 الواليات
 املتحدة 7.7

اليابان
9.4

الصني
8.3

الدول 
باقي دول العامل العربية 12.3

20.7

باقي دول 
آسيا 18.6  الصني 11.9

اليابان
3.8

الواليات
املتحدة 8.0

امل�سدر:   التقرير القت�سادي العربي املوحد لعام 2012.
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الهيكل ال�صلعي للتجارة اخلارجية للدول العربية

للمرتبة الأوىل  الوقود املعدين  اإىل موا�سلة احتالل  العربية  ال�سلعي لل�سادرات  بالهيكل  ت�سري الإح�ساءات اخلا�سة 

ن�سبة  وتراجعت  النفطية.  ال�سادرات  يف  الرتفاع  نتيجة   2011 العام  يف  املائة  يف   73.6 بلغت  بن�سبة  ال�سادرات  يف 

وامل�سنوعات  الكيماوية  املواد  امل�سنوعات حافظت  و�سمن  املائة.  18 يف  اإىل  لت�سل  املائة  19.5 يف  من  امل�سنوعات 

الأ�سا�سية على ن�سب بلغت 6.1 يف املائة و4.9 باملائة على التوايل يف حني تراجعت معدات النقل من 5.3 يف املائة اإىل 

4.7 يف املائة. اأما جمموعة ال�سلع الزراعية فقد حافظت على ح�ستها بن�سبة 3.7 يف العام 2011.

اأما على �سعيد هيكل الواردات, فقد بلغت ح�سة امل�سنوعات 64.0 يف املائة يف عام 2011 ومن �سمنها جاءت الآلت 

ومعدات النقل بح�سة 28.0 يف املائة فامل�سنوعات الأ�سا�سية بن�سبة 19.3 يف املائة فاملواد الكيماوية بن�سبة 10.1 يف 

املائة. واحتلت الواردات العربية لل�سلع الزراعية املركز الثاين بح�سة بلغت 18.7 يف املائة ثم الوقود واملعادن بح�سة 

بلغت 13.8 يف املائة.

�صكل الهيكل ال�صلعي عام 2011

التجارة العربية البينية  

�سجل متو�سط قيمة التجارة العربية البينية ارتفاعًا بلغت ن�سبته 19.6 يف املائة لتبلغ حوايل 93.9 مليار دولر اأمريكي 

يف العام 2011 وذلك مقارنة مع 78.5 مليار دولر اأمريكي يف العام 2010. وارتفعت ال�سادرات البينية بن�سبة 22.1 

يف املائة لت�سل اإىل 95.3 مليار دولر اأمريكي و�سجلت الواردات البينية ارتفاعًا بن�سبة 17.1 يف املائة حيث و�سلت اإىل 

92.4 مليار دولر اأمريكي يف العام 2011.

هيكل الواردات الإجمالية للدول العربيةهيكل ال�صادرات الإجمالية للدول العربية

امل�سدر:   التقرير القت�سادي العربي املوحد لعام 2012.

 الوقود
 واملعادن

13.8

املصنوعات
64.0

السلع الزراعية
18.7

سلع غري مصنفة
3.5

املواد الكياموية 10.1

مصنوعات
أساسية 19.3

اآلالت ومعدات
النقل 28.0

مصنوعات أخرى 6.6

الوقود واملعادن
73.6

املصنوعات
18.0

السلع الزراعية
3.7

سلع غري مصنفة
4.6

املواد الكياموية
6.1

مصنوعات
أساسية 4.9

اآلالت ومعدات
النقل 4.7

مصنوعات
أخرى 2.4
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اجلدول رقم )2(

 اأداء التجارة العربية البينية

2011 –  2007

معدل التغري ال�سنوي )%(القيمة )مليار دولر(

معدل التغري

ال�سنوي للفرتة

)2011-2007(

2007200820092010201120072008200920102011%

متو�سط التجارة البينية 

العربية )1(
67.692.673.678.593.920.736.9-20.56.719.65.1

 ال�سادرات البينية

 العربية
70.695.878.078.195.320.435.7-18.60.122.13.4

14.017.16.8 22.6-64.789.469.278.992.421.138.1 الواردات البينية العربية

)1( )ال�سادرات البينية + الواردات البينية( ÷ 2

امل�سدر:  التقرير القت�سادي العربي املوحد لعام 2012.

اأدى تراجع معدل منو ال�سادرات  العربية الإجمالية, فقد  التجارة  البينية يف  العربية  التجارة  وبخ�سو�ش م�ساهمة 

العربية البينية عن معدل منو ال�سادرات العربية الإجمالية, ب�سبب زيادة كميات واأ�سعار ال�سادرات النفطية, اإىل 

انخفا�ش ح�سة ال�سادرات البينية يف اإجمايل ال�سادرات العربية من 8.5 يف املائة يف العام 2010 اإىل 8.0 يف املائة 

يف العام 2011.

اأما بالن�سبة اإىل الواردات البينية فقد ارتفع معدل منوها بن�سبة اأعلى من معدل منو الواردات الإجمالية مما اأدى اإىل 

ارتفاع ح�سة الواردات البينية يف اإجمايل الواردات العربية من 11.8 يف املائة يف العام 2010 اإىل 12.3 يف املائة يف 

العام 2011.

اجلدول رقم )3(

م�صاهمة التجارة البينية يف التجارة العربية الإجمالية

)2011 - 2007(
)ن�سبة مئوية(

20072008200920102011

8.98.910.78.58.0ن�سبة ال�سادرات البينية اإىل اإجمايل ال�سادرات العربية

12.113.311.311.812.3ن�سبة الواردات البينية اإىل اإجمايل الواردات العربية

امل�سدر:  التقرير القت�سادي العربي املوحد لعام 2012.

وعلى �سعيد اأداء ال�سادرات البينية للدول العربية فرادى, فقد �سجلت خم�سة ع�سر دولة عربية زيادة بن�سب متفاوتة 

العراق  يليها  املائة  يف   179.4 بن�سبة  �سادراتها  يف  زيادة  اأعلى  موريتانيا  حققت  حيث   2011 عام  يف  �سادراتها  يف 

بن�سبة 54.7 يف املائة ثم البحرين بن�سبة 46.4 يف املائة والإمارات بن�سبة 45.1 يف املائة والكويت بن�سبة 41.1 يف املائة 

وال�سعودية بن�سبة 36.9 يف املائة. فيما تراوحت ن�سبة الزيادة يف ال�سادرات البينية بني 30.4 يف املائة لل�سودان و0.7 

يف املائة لتون�ش. ويف املقابل تراوح انخفا�ش �سادرات كل من املغرب وليبيا ولبنان و�سورية واليمن البينية بني 47.9 يف 

املائة لليبيا و2.0 للمغرب.
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اأما بالن�سبة للواردات البينية, فقد �سجلت �ستة ع�سر دولة زيادة يف وارداتها تراوحت بني اأعالها 68.2 يف املائة لقطر 

واأدناها 2.2 يف املائة لعمان. يف حني �سجلت قيمة الواردات البينية لليمن انخفا�سًا بلغت ن�سبته 51.4 يف املائة يليها ليبيا 

بن�سبة 23.5 يف املائة فموريتانيا بن�سبة 18.2 يف املائة وال�سودان بن�سبة 11.7 يف املائة وتون�ش 11.3 يف املائة.

مل يطراأ تغيريًا كبريًا على اجتاهات التجارة العربية البينية. وبوجه عام ل يزال التبادل التجاري البيني يرتكز يف دول 

متجاورة اأو يف دولة اأو دولتني. فعلى �سبيل املثال تركزت �سادرات الأردن اإىل الدول العربية يف العراق بن�سبة 32 يف املائة 

وال�سعودية بن�سبة 20 يف املائة. وتركزت �سادرات تون�ش يف دولتني متجاورتني هما ليبيا بن�سبة 53 يف املائة واجلزائر 

بن�سبة 19 يف املائة. اأما ال�سودان فقد تركزت �سادراتها يف دولة واحدة هي الإمارات بن�سبة 71 يف املائة. فيما تو�سلت 

كل من ال�سعودية ولبنان والكويت وم�سر اإىل تو�سيع اجتاهات �سادراتها البينية اإىل عدد اأكرب من الدول العربية.

اأما يف جانب الواردات, فقد ظل املوقع اجلغرايف للدول العربية ميثل العامل الرئي�سي يف اجتاه الواردات كما هو احلال 

يف ال�سادرات البينية. حيث تركزت واردات الأردن البينية يف دولة جماورة هي ال�سعودية بن�سبة 61 يف املائة وتركزت 

واردات البحرين يف ال�سعودية بن�سبة 81 يف املائة اأما الواردات البينية لتون�ش فقد تركزت يف ليبيا واجلزائر بن�سبة 36 

يف املائة و30 يف املائة على التوايل. ويعترب لبنان اأكرث الدول العربية تنوعًا يف م�سادر وارداته من الدول العربية.

البينية  ال�سادرات  جانب  يف  اأن  اإىل   2010 للعام  البينية  العربية  للتجارة  ال�سلعي  الهيكل  عن  املتاحة  البيانات  ت�سري 

العربية اأتت امل�سنوعات يف املقدمة حيث بلغت ح�ستها 48.5 يف املائة  يليها الوقود واملعادن بح�سة بلغت 23.3 يف املائة  

ثم فئة ال�سلع الزراعية بن�سبة 21.9 يف املائة . و�سمن مكونات امل�سنوعات, فقد اأتت امل�سنوعات الأ�سا�سية يليها الآلت 

ومعدات النقل فاملواد الكيماوية بن�سب بلغت 16.1 يف املائة  و12.6 يف املائة  و11.5 يف املائة  على التوايل. 

اأما يف جانب الواردات, فقد اأتت امل�سنوعات كذلك يف املقدمة بن�سبة 47.3 يف املائة فالوقود واملعادن بن�سبة 26.9 يف 

املائة يليها فئة ال�سلع الزراعية بن�سبة 20.6 يف املائة.
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عمليـــات التمويــل

بلغت قيمة طلبات التمويل التي وردت اإىل الربنامج خالل عام 2012 من وكالته الوطنية يف خمتلف الدول العربية 

)790( مليون دولر اأمريكي مقارنة مببلغ )755( مليون دولر اأمريكي يف نهاية عام 2011. وبلغت قيمة ال�سحوبات من 

خطوط الئتمان )796( مليون دولر اأمريكي مقارنة مببلغ )751( مليون دولر اأمريكي يف نهاية عام 2011. كما بلغ 

ر�سيد خطوط الئتمان يف نهاية العام 2012 )586( مليون دولر اأمريكي مقارنة مببلغ )474( مليون دولر اأمريكي 

يف نهاية عام 2011.

خالل عام 2012 مت توقيع 29 اتفاقية خطوط ائتمان غري 

معززة بقيمة اإجمالية بلغت )870( مليون دولر اأمريكي, 

مقارنة بتوقيع )30( اإتفاقية بقيمة اإجمالية بلغت )799( 

مليون دولر اأمريكي خالل العام 2011, وقد مت توقيع هذه 

التفاقيات مع كل من اململكة املغربية, وزارة القت�ساد 

الإ�سكان  بنك  الها�شمية,  الأردنية  اململكة  واملالية, 

للتجارة والتمويل ووزارة املالية, دولة الإمارات العربية 

الفجرية  وبنك  دبي    – املتحدة, البنك الأهلي الكويتي 
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اململكة  امل�سرق,  وبنك  الوطني  الحتاد  وبنك  الوطني 

لال�ستثمارات  العربية  ال�سركة  ال�شعودية,  العربية 

البرتولية, دولة قطر, البنك الأهلي وبنك قطر الوطني, 

اجلمهورية اللبنانية,  فـرن�سبنك وبنك البحر املتو�سط 

والبنك اللبناين الفرن�سي وبنك بريوت والعتماد اللبناين 

لبنان  وبنك  للتجارة  اللبناين  والبنك  بيبلـو�ش  وبنك 

واملهجر وبنك عوده )جمموعة عوده �سرادار(, جمهورية 

م�رص العربية, البنك امل�سري لتنمية ال�سادرات والبنك 

البحرين, البنك  مملكة  املركزي امل�سري والبنك الأهلي امل�سري وبنك القاهرة والبنك التجاري الدويل - م�سر, 

الأهلي املتحد, اجلمهورية التون�شية, البنك املركزي التون�سي, جمهورية ال�شودان, بنك ال�سودان املركزي, دولة 

الكويت, البنك الأهلي الكويتي, فرن�شا, احتاد امل�سارف العربية الفرن�سية )يوباف(.
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هذا وقد �سمل متويل الربنامج ال�سلع التالية: 

- �شلع ا�شتهالكية: م�ستقات برتولية, منتجات غذائية, �سوكولته وم�ستلزماتها, �سم�سم, كتب, جموهرات, الب�سة, 

اأدوية وم�ستلزمات طبية, مبيدات ح�سرية, مواد تنظيف, بطاريات, اأجهزة واأدوات منزلية, مفرو�سات, منتجات 

قطنية. 

- �شلع و�شيطة: منتجات برتوكيماوية, منتجات املنيوم وحديد و�سلب, منتجات كيماوية, ق�سبان نحا�ش, كابالت 

عبوات  كرتون,  األواح  زجاج,  األواح  تغليف,  مواد  بناء,  مواد   , انابيب  �سرياميك,  بالط  كهربائية,  وا�سالك 

واأ�سباغ.  غراء  كربيت,  زجاجية, 

- مواد خام: قطن, فو�سفات, اأ�سمدة ع�سوية, قار و برتول خام. 

- �شلع اإنتاجية وراأ�شمالية: معدات زراعية, معدات م�سانع, حمولت كهربائية.
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الن�صاط الرتاكمي

منذ اأن با�سر الربنامج ن�ساطه يف مطلع عام 1991 وحتى نهاية عام 2012 بلغ جمموع قيمة طلبات التمويل 10,125 

مليون دولر اأمريكي ت�سمنت �سفقات جتارية قيمتها 12,736 مليون دولر اأمريكي. وقد وافق الربنامج على متويل ما 

مليون دولر  قيمته 9,699 مليون دولر اأمريكي. كما مت توقيع )619( اتفاقية خط ائتمان بلغت قيمتها الإجمالية 9,695 

مليون دولر اأمريكي مقابلها, و�سدد مبلغ 8,612 مليون دولر اأمريكي. اأمريكي وقد مت �سحب مبلغ 9,197 

الوكالت الوطنية

لقد مت خالل عام 2012 تعيني وكالتني وطنيتني جديدتني وهما:

املوؤ�س�سة العربية ل�سمان ال�ستثمار وائتمان ال�سادرات, دولة الكويت  •

البنك الأهلي اليمني, اجلمهورية اليمنية  •

وبذلك اأ�سبح عدد الوكالت الوطنية املعتمدة للربنامج بنهاية عام 2012 مائتي )200( وكالة وطنية -  منت�سرة يف 

ت�سعة ع�سر دولة عربية وخم�ش دول اأجنبية.
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ن�شاط الربنامج يف جمال اخلدمات التجارية الأخرى 

�سمن جهوده املبذولة لتنمية التجارة العربية وتعزيز القدرة التناف�سية للمنتج وامل�سدر العربي, حر�ش برنامج متويل 

التجارة العربية منذ بداية ن�ساطه على اإن�ساء �سبكة معلومات التجارة العربية بهدف توفري املعلومات الآنية واملوثوقة 

للمتعاملني واملهتمني يف قطاع التجارة والأعمال بالدول العربية. ويف هذا الإطار, ا�ستكمل الربنامج بناء املركز الرئي�سي 

العربية )با�ستثناء ال�سومال والعراق( بغر�ش  الدول  ارتباط منت�سرة  يف جميع  30 نقطة  بـ  لل�سبكة يف مقره وربطه 

اإي�سال خدمات ال�سبكة اإىل كافة املهتمني واملتعاملني بالتجارة العربية على امل�ستوى الإقليمي للدول العربية. وتتمثل 

اأهم خدمات �سبكة معلومات التجارة العربية بتوفري املعلومات عن الأ�سواق العربية و�سبل النفاذ اإليها, بجانب فر�ش 

املتاجرة وعناوين املتعاملني بالتجارة العربية من م�سدرين وم�ستوردين وم�سنعني بالإ�سافة اإىل خدمات معلوماتية 

متفرقة اأخرى. ويوؤمن الربنامج خدمات ال�سبكة اإىل املهتمني وامل�ستفيدين منها من خالل موقعه على �سبكة الإنرتنت 

على العنوان www.atfp.org.ae بالإ�سافة اإىل و�سائل الت�سالت املتاحة والتي تختلف باختالف توفرها يف جميع الدول 

العربية من فاك�ش وهاتف وبريد عادي وبريد اإلكرتوين, وذلك لهتمام الربنامج ب�سرورة اإبقاء ال�سبكة دلياًل اآنيًا اإىل 

الأ�سواق العربية.

وعلى �سعيد اآخر, ويف اإطار حر�سه على زيادة التبادل التجاري بني الدول العربية, يقوم الربنامج بالرتويج للتجارة 

العربية من خالل تنظيم لقاءات للم�سدرين وامل�ستوردين العرب العاملني يف قطاعات حمددة وواعدة.  وتعتمد لقاءات 

ومن  العاملة يف قطاع معني,  وامل�ستوردة  رة  امل�سدِّ ال�سركات  اإجراء مطابقة لهتمامات  وامل�ستوردين على  رين  امل�سدِّ

اإمكانيات  درا�سة  اإىل  بالإ�سافة  بينها  فيما  وال�ستثماري  التجاري  التبادل  اإمكانية  لبحث  ثنائية  لقاءات  ترتيب  ثم 

ال�سادرات  و�سمان  التمويل  فر�ش  على  والتعرف  والت�سويق,  التجارة  متوا�سل يف جمال  اإقليمي  تعاون جتاري  اإن�ساء 

العربية  وال�سمان  التمويل  وموؤ�س�سات  للربنامج  املتعمدة  الوطنية  الوكالت  م�ساركة  خالل  من  املتاحة  وال�ستثمارات 

والإقليمية يف تلك اللقاءات. 

العربية  الدول  بني  التجاري  التدفق  على حتليل  بناء  وامل�ستوردين,  للم�سدرين  الأهمية  ذات  القطاعات  اختيار  ويتم 

وتقييم م�سوحات العر�ش والطلب ملعرفة القطاعات الواعدة والقابلة للتنمية وزيادة التبادل التجاري فيها. وبناء عليه, 

مت يف مرحلة �سابقة اختيار قطاعات خمتلفة متثلت يف قطاع الن�سيج, وقطاع ال�سناعات الغذائية, وقطاع ال�سناعات 

وقطاع  البناء,  مواد  وقطاع  والبرتوكيماوية,  الكيماوية  ال�سناعات  وقطاع  الدوائية,  ال�سناعات  وقطاع  املعدنية, 

م�ستلزمات الإنتاج الزراعي واأخريًا قطاع الأثاث وم�ستلزماته.
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ن�صاط معلومات التجارة

ا�ستمر الربنامج خالل العام 2012 بتحديث قواعد بيانات �سبكة معلومات التجارة العربية املتاحة اآنيًا من خالل موقعه 

على �سبكة الإنرتنت. ويف هذا ال�سدد, قام الربنامج بتحديث واإدخال بيانات 1895 موؤ�س�سة تعمل يف جمال الت�سدير 

ال�سعودية  اجلزائر,  الإمارات,  العربية,  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ش  دول  لبنان,  م�سر,  يف  والت�سنيع  وال�سترياد 

وفل�سطني بالإ�سافة اإىل اإثراء قواعد بيانات ال�سبكة بعدد 270 فر�سة جتارية متاحة الكرتونيًا. 

ومن جهة اأخرى, قام الربنامج خالل 2012 بتحميل املوقع باملعلومات املحدثة اخلا�سة عن ال�سوق Market Profile لكل 

من م�سر, الأردن, ال�سعودية, لبنان واملغرب وذلك بالتعاون مع نقاط ارتباط ال�سبكة يف الدول املعنية.

اإح�ساءات   ملفات  بتحديث  الربنامج  قام  فقد  العربية,  للدول  اخلارجية  التجارة  اإح�ساءات  مبلف  يتعلق  فيما  اأما 

التجارة  اخلارجية للدول العربية املتوفرة يف قواعد بيانات ال�سبكة وامل�ستقاة من البيانات التي ي�سدرها �سندوق النقد 

العربي  ل�سل�سلة الأعوام 2001 - 2011 وكذلك املتوفرة من جانب مركز التجارة الدولية ل�سل�سلة الأعوام 2009 - 2011. 

ن�صاط ترويج التجارة

املتاحة للم�سدر  التعريف بخدماته  اإىل  2012 جهوده يف تنفيذ ن�ساطات متعددة تهدف  العام  وا�سل الربنامج خالل 

وامل�ستورد العربي والعمل على ترويج التجارة يف ال�سلع العربية. ويف هذا الإطار, فقد �سارك الربنامج يف عدد من ور�ش 

لتاأطري  التجارة وذلك  املتعاملة يف متويل وترويج  الإقليمية والدولية  املوؤ�س�سات  العمل والندوات وتوا�سل مع عدد من 

وتفعيل التعاون معها بهدف ا�ستفادة املتعاملني يف التجارة العربية من املوارد واخلدمات التي يتيحها حتقيقًا لأهدافه 

وامل�ساهمة يف تنمية التجارة العربية.

وذلك  وخارجها  املقر  بدولة  الربنامج  فيها  �سارك  اأو  نظمها  التي  العمل  وور�سات  والجتماعات  الندوات  �سعيد  على 

يف  ودوره  خدماته  حول  تعريفية  ندوة  الربنامج  نظم  فقد  الأخرى,  والأن�سطة  التمويل  جمال  يف  بخدماته  للتعريف 

عدد  الندوة  ح�سر  وقد  تون�ش  يف  التقليدية  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  مع  بالتعاون  العا�سمة  تون�ش  يف  التجارة  تنمية 

من الفعاليات القت�سادية واملالية ورجال الأعمال التون�سيني بالإ�سافة اإىل بع�ش الوكالت الوطنية املعتمدة للربنامج 

الدوحة  قطر يف  ترويج  نظمه جمل�ش  الذي  العاملي  التجارة  موؤمتر  الربنامج يف  �سارك  كما  التون�سية.  اجلمهورية  يف 

بهدف دعم املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة يف العامل العربي بح�سور جهات واحتادات عربية خمتلفة ومنظمات اإقليمية 

وكذلك  الأعمال,  وريادة  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  ودعم  التجارة  تنمية  نطاق  يف  متخ�س�سة  اإ�سالمية  عربية 

الأمن  عنوان  حتت  الغذائية  لل�سناعات  العربي  امللتقى  يف  للم�ساركة  الغذائية  لل�سناعات  العربي  الحتاد  دعوة  لبى 

الغذائي ودور ال�سناعات الغذائية يف حتقيقه يف اأبوظبي بدولة الإمارات العربية املتحدة. و�سارك الربنامج يف اجتماع 

املوؤ�س�سات  من  ثمانية  بح�سور  الكويت  دولة  يف  التجارة  و�سمان  التمويل  جمال  يف  التعاون  لتعزيز  ال�ساد�ش  التن�سيق 

العربية برعاية املوؤ�س�سة العربية ل�سمان ال�ستثمار وائتمان ال�سادرات. ويف اإطار مذكرة التفاهم التي مت توقيعها بني 

كل من �سندوق النقد العربي والبنك الأوروبي لالإن�ساء والتعمري )EBRD( والتي ت�سمنت التفاق على التعاون يف جمال 

متويل التجارة بالدول العربية التي مت اإدخالها موؤخرًا �سمن نطاق عمل البنك يف جنوب و�سرق البحر الأبي�ش املتو�سط 

ا�سطنبول برتكيا بح�سور  والتعمري يف  لالإن�ساء  الأوروبي  بالبنك  التجارة اخلا�ش  برنامج  موؤمتر  الربنامج يف  �سارك 

237 م�ساركًا من 31 دولة وكان الغر�ش من املوؤمتر هو درا�سة وتبادل اخلربات حول عمليات متويل التجارة والتطورات 
العاملية يف هذا املجال.  

17
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امل�صاهمني اإىل  احل�صابات  مدققي  19•  تقرير 

املايل املركز  20•  بيان 

الدخل 21•  بيان 

امل�صاهمني حقوق  يف  والتغريات  ال�صامل  الدخل  22•   بيانات 

النقدية التدفقات  23•  بيان 

املالية البيانات  حول  24 - 33•  اإي�صاحات 

تقرير مدققي احل�شابات

والبيانات املالية املدققة
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امل�صاهمـــون

اأبوظبـــي �سنــــدوق النقــــد العربـــــي 

الكويـــت ال�سندوق العربي لالإمناء القت�سادي والجتماعي 

اجلزائــر بنـــك اجلــــزائر 

املنامة املوؤ�س�سة العربية امل�سرفيـــــة 

طرابلـــ�ش  م�ســرف ليبيا املركــــــــــــــزي 

القاهرة البنـــك املركـــزي امل�ســري      »ممثال عن جمموعة من البنوك العاملة يف م�سر« 

املنامة بنــك اخلليـج الدولـــــي 

اخلرطوم الهيئة العربية لال�ستثمار والإمناء الزراعي 

الريـــا�ش ال�سـركة العربيـــة لال�ستثمـــــار 

�سنعاء البنك املركزي اليمني 

الكويـــت املوؤ�سـ�سة العربية ل�سمان ال�ستثمــــار وائتمان ال�سادرات  

دم�ســـــق امل�ســــرف التجـاري ال�ســـوري 

تونـــــ�ش البنك املركــــزي التون�ســــي 

الربـــاط بنــك املغــــــرب 

طرابل�ش امل�سرف الليبي اخلارجي 

اخلرطــوم جمموعة بنــك النيلني للتنمية ال�سناعية 

اجلزائــر بنــك الفالحة والتنميـــــــة الريفيــــــة 

اجلزائر بنــك اجلزائـــــــــر اخلارجــــــي 

اجلزائر البنــك الوطنــــي اجلـزائـــــري 

اجلزائر القر�ش ال�سعبــي اجلزائــــري 

اجلزائر بنـــك التنميـــــــة املحليــــة 

بغــــداد م�ســرف الر�سيـــد 

بغــــداد م�ســرف الرافديــن 

الريـــا�ش بنـــــك الريـا�ش 

اأبوظبـــي بنــك الحتـــاد الوطنـــي 

القاهــرة امل�سرف العربــي الدولــــــي 

عمـــــان بنك الأردن دبي الإ�سالمي )و�سركاه( 

الريا�ش جمموعة �سامبا املالية 

تونـــــ�ش بنــك تونــــــ�ش العاملــي 

اأبو ظبي البنك العربـــــــي )فرع اأبو ظبي( 

جــــــدة البنك الأهلـــي التجـاري 

الكويت البنك الأهلــــــي الكويتـــي 

الــــدار البي�ســاء البنك املغربي للتجـارة اخلارجيـــة 

الكويـــت البنك التجـــــاري الكويتـــــــي 

الكويـــت بنــك الكويــــــت الوطنــي 

املنامة البنك الأهلي املتحد 

القاهــرة البنك العربــي الإفريقي الدولــي 

الــــدار البي�ســاء البنك ال�سعبــــــي املركـــــــزي 

دبــــــي بنك الإمارات دبي الوطني 

بريوت بنـــك بيبلــو�ش 

بريوت العتمــاد اللبناين 

القاهرة بنـك ال�ستثمـــار العربـــي 

الدوحة بنــك قطــــر الوطنـــي 

بريوت بنك بريوت 

بريوت فرن�سبنك 

بريوت بنك عودة 

عمان كابيتال بنك 

بريوت البنك اللبناين للتجارة 

بريوت البنك اللبناين الفرن�سي 

باري�ش احتاد امل�سارف العربية والفرن�سيـة )يوبـــــاف( 
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 الوكالت الوطنية

بنك الأردن دبي الإ�سالمي  اململكة الأردنية الها�صمية 

البنك العربي �ش.م.ع.  

بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )الأردن(  

البنك املركزي الأردين  

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل  

بنك الأردن   

بنك املال الأردين  

البنك الإ�ستثماري  

البنك الأهلي الأردين �ش.م.ع.  

البنك الأردين الكويتي  

البنك العقاري امل�سري العربي  

البنك التجاري الأردين  

بنك القاهرة  عمان  

وزارة املالية  

م�سرف الإمارات ال�سناعي الإمارات العربية املتحدة 

بنك الإمارات دبي الوطني   

بنك اخلليج الأول  

بنك النيلني – )اأبوظبي(  

بنك م�سر – الإدارة الإقليمية لفروع اخلليج  

بنك امل�سرق  

بنك الحتاد الوطني  

اأبوظبي البنك العربي – فرع   

بنك اأبوظبي التجاري  

�سيتي بنك – دبي  

البنك الأهلي الكويتي �ش.م.ك. – دبي  

بنك اأبوظبي الوطني  

م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي )�ش.م.ع(  

بنك الفجرية الوطني �ش.م.ع.  

بنك بارودا  

بنك ال�سارقة   

بنك دبي التجاري  

بنك نور الإ�سالمي  

�ستاندرد ت�سارترد بنك  

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

بنك البحرين للتنمية )�ش.م.ب(  

املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )�ش.م.ب.(  

ال�سركة العربيـة لال�ستثمار )�ش.م.ب.( – الوحدة امل�سرفية 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�سرفية  

بنك البحرين الإ�سالمي  

بنك اأي �سي اأي �سي اأي املحدود – فرع البحرين  

بنك ايالف  

بنك الربكة الإ�سالمي  

البنك املركزي التون�سي اجلمهورية التون�صية 

ال�سركة التون�سية للبنك  

بنك تون�ش العربي الدويل  

البنك القومي الفالحي  

البنك العربي لتون�ش  

بنك الأمان  

بنك اجلنوب  

بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )تون�ش(  
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الوكالت الوطنية

بنك الفالحة والتنمية الريفية اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية 

البنك الوطني اجلزائري  

بنك اجلزائر اخلارجي  

القر�ش ال�سعبي اجلزائري  

بنك التنمية املحلية  

بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )اجلزائر(  

البنك ال�سعودي لال�ستثمار اململكة العربية ال�صعودية 

بنك الريا�ش  

البنك الأهلي التجاري  

)APICORP( ال�سركة العربية لال�ستثمارات البرتولية  

بنك اجلزيرة  

املوؤ�س�سة الدولية الإ�سالمية لتمويل التجارة  

بنك النيلني جمهورية ال�صودان 

بنك اأم درمان  

بنك الرثوة احليوانية  

البنك ال�سوداين الفرن�سي  

م�سرف الدخار والتنمية الجتماعية  

بنك ال�ستثمار املايل  

بنك العمال الوطني  

بنك التنمية التعاوين الإ�سالمي  

بنك الربكة ال�سوداين  

بنك بيبلو�ش اإفريقيا  

الهيئة العربية لال�ستثمار والإمناء الزراعي  

بنك املال املتحد   

الوكالة الوطنية لتاأمني ومتويل ال�سادرات  

م�سرف ال�سالم – ال�سودان  

بنك اجلزيرة ال�سوداين الأردين   

بنك اخلرطوم  

بنك ال�سودان املركزي  

بنك ال�سمال الإ�سالمي  

البنك ال�سعودي ال�سوداين  

البنك العربي ال�سوداين  

بنك تنمية ال�سادرات )ال�سودان(  

امل�سرف التجاري ال�سوري اجلمهورية العربية ال�صورية 

امل�سرف الدويل للتجارة والتمويل  

بنك بيبلو�ش �سورية �ش.م.م.  

البنك العربي – �سورية �ش.م.  

بنك عودة – �سورية  

م�سرف الرافدين اجلمهورية العراقية 

م�سرف الر�سيد  

امل�سرف العراقي للتجارة  

امل�سرف التجاري العراقي )�ش.م.(  

م�سرف كورد�ستان الدويل لال�ستثمار والتنمية  

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

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 �سحار )�ش.م.ع.ع.(  

البنك الأهلي )�ش.م.ع.ع.(  
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الوكالت الوطنية

البنك الأهلي .�ش.م.ق. دولة قطر 

البنك التجاري القطري �ش.م.ق.  

بنك الدوحة   

بنك قطر للتنمية ال�سناعية �ش.م.ق.م.  

بنك قطر الوطني �ش.م.ق.  

م�سرف قطر الإ�سالمي  

بنك قطر الدويل الإ�سالمي  

بنك اخلليج دولة الكويت 

بنك الكويت الوطني  

البنك التجاري الكويتي   

البنك الأهلي املتحد - الكويت  

بنك برقان  

البنك الأهلي الكويتي   

بنك بوبيان  

بنك الكويت الدويل  

املوؤ�س�سة العربية ل�سمان الإ�ستثمار و ائتمان ال�سادرات  

العتماد اللبناين �ش.م.ل. اجلمهورية اللبنانية 

بنك لبنان واملهجر �ش.م.ل.  

بنك بيبلو�ش �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�سونال بنك �ش.م.ل.  

جمال تر�ست بنك �ش.م.ل.  

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

م�سرف لبنان  

وزارة املالية  

بنك اإنرتكونتننتال 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.  

العتماد امل�سريف �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�سرق الأو�سط واأفريقيا �ش.م.ل.  

�سيتي بنك لبنان  

بنك الربكة �ش.م.ل.  

امل�سرف الليبي اخلارجي دولة ليبيا 

م�سرف التجارة والتنمية  

امل�سرف الزراعي  

م�سرف اجلمهورية  



بـرنامج متويل التجارة العربية 

الــتــــقــــريــــر الــ�ســــنـــوي 2012

38

 

الوكالت الوطنية

البنك امل�سري لتنمية ال�سادرات جمهورية م�صــر العربية 

بنك م�سر  

البـنـك الأهلي امل�سري  

بنك الإ�سكندرية  

بنك م�سر اإيران للتنمية  

البنك التجاري الدويل )م�سر(   

بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )م�سر(  

البنك الأهلي �سو�سيته جرنال  

بنك ال�ستثمار العربي  

البنك الأهلي املتحد - م�سر   

البنك الوطني للتنمية  

بنك قناة ال�سوي�ش  

بنك القاهرة  

بنك ال�سركة امل�سرفية العربية الدولية  

البنك العربي الإفريقي الدويل  

البنك الوطني امل�سري  

البنك املركزي امل�سري  

بيت التمويل امل�سري ال�سعودي  

بنك عودة �ش.م.م.  

بنك الإحتاد الوطني - م�سر  

امل�سرف العربي الدويل  

البنك املغربي للتجارة اخلارجية اململكة املغربية 

البنك ال�سعبي املركزي  

التجاري وفا بنك   

وزارة القت�ساد واملالية  

ال�سركة املغربية لالأبناك  

البنك املوريتاين للتجارة الدولية جمهورية موريتانيا الإ�صالمية 

البنك الوطني ملوريتانيا  

بنك موريتانيا العام لال�ستثمار والتجارة  

بنك التجارة وال�سناعة  

بنك الوفاء املوريتاين الإ�سالمي  

بنك الأمانة للتنمية والإ�سكان  

البنك املركزي املوريتاين  

البنك اليمني لالإن�ساء والتعمري اجلمهورية اليمنية 

البنك التجاري اليمني  

بنك اليمن الدويل  

البنك العربي �ش.م.ع.  

بنك اليمن والكويت للتجارة وال�ستثمار  

بنك الت�سامن الإ�سالمي الدويل  

البنك الأهلي اليمني  

بنك ال�ستثمار العربي فل�صطني 

بنك القد�ش لال�ستثمار والتنمية  

البنك العربي املحدود  

املوؤ�س�سة امل�سرفية الفل�سطينية  



الوكالت الوطنية

البنوك العربية الأجنبية امل�صرتكة

يوباف - احتاد امل�سارف العربية الفرن�سية فرن�صا 

First International Merchant Bank p.l.c. مالطا 

البنك التجاري العربي الربيطاين اململكة املتحدة 

البنك الأردين الدويل – املحدود  

Banco ABC Brasil S.A. الربازيل 

بنك بيبلو�ش اأوروبا بلجيكا 
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