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 لبرنامج تمويل التجارة العربية. 6102النشرة اإلعالمية الفصلية 

 .6102مقتطفات الهم انشطة برنامج تمويل التجارة العربية خالل النصف االول من عام المحور االول: 

 التي قام بها برنامج تمويل التجارة العربية والمبينة كالتالي:الى اهم االنشطة ت النشرة اشار

 . الوطنية التي ترغب في زيادة حجم التمويل لوكاالتوا مؤسساتللتوفير ضمان  -1

 التوجهتأسيس عمل مشترك لدعم المصدرين العرب بغرض عدد من المؤسسات المعنية لالتنسيق مع  -2

 .الى السوق االفريقي

توقيع مذكرة تفاهم لفترة اولية مدتها ثالث سنوات بين صندوق النقد العربي ومجلس الخدمات المالية  -3

الذي من شأنه أن تنفيذ اطار للتعاون لتطوير قطاع التمويل االسالمي،  والتي تهدف الىاالسالمية، 

االسالمية في الدول في  تشجيع االستقرار المالي وتعزيز زيادة فرص الوصول للخدمات المالية  يساهم

 العربية.

تعيين وزارة المالية والتخطيط االقتصادي السودانية كوكالة وطنية، باإلضافة الى تخصيص خط ائتمان  -4

 جاري العمل على توثيقه.

اعتماد المصرف العربي للتنمية االقتصادية في افريقيا )الخرطوم( كوكالة بغرض تفعيل نشاطه مع  -5

 المصدرين العرب للتوجه نحو افريقيا. 

تكثيف النشاط الترويجي بغرض زيادة عدد البنوك والمؤسسات االسالمية لزيادة تمويل المتعاملين في  -6

 التجارة العربية.

 اد السلع االستراتيجية للدول االعضاء.توفير تمويل اضافي الستير -7

 

 المحور الثاني: تحديد خطوط االئتمان للوكاالت الوطنية:
يتم تحديد خطوط االئتمان للوكاالت الوطنية استنادا الى بياناتها المالية حسب منهجية تحليل مخاطر معتمدة من 

م )الموجودات، كفاية راس المال، السيولة، الربحية، يادارة برنامج تمويل التجارة العربية، والتي تتضمن تقي

العالقة مع البرنامج، مخاطر القطر، الملكية، االدارة( وبعد الوصول الى النتيجة النهائية لهذه المؤشرات يتم 

تحديد السقف الذي يمكن تخصيصه للوكالة الوطنية، وتجدر االشارة الى ان الوكاالت الوطنية التي ال توفر تقييم 

أي ما  مليون دوالر امريكي (5)ن احد مؤسسات التقييم المتعارف عليها دوليا لن يتم منحها سقفا يزيد عن م

 .( مليون دينار اردني845,3يعادل )

 

 المحور الثالث: الصفقات التجارية المؤهلة التي يمولها البرنامج:

لخدمات المصاحبة لها اذا كانت السلع قد تم يوفر البرنامج التمويل للصفقات التجارية من السلع عربية المنشأ وا

تصنيعها في دول عربية ومن مواد اولية وعناصر انتاج ناشئة فيها او اذا لم تقل نسبة القيمة المضافة اليها في 

ت العربية ااضافة الى تمويل السلع الرأسمالية من اآلالت والمعدات الالزمة للصناع (،%4,)الدول العربية عن 

 من دول غير عربية. 

 

 المحور الرابع: انواع االئتمان التي يعيد البرنامج تمويلها:
يعيد البرنامج تمويل االئتمان الالحق للتصدير، االئتمان السابق للتصدير، ائتمان المشترين، وائتمان الواردات 

 الذي تقدمه الوكالة الوطنية لتمويل صفقات تجارية مؤهلة.

 

 خامس: فترات التمويل حسب تصنيف السلع الممولة:المحور ال

 اقصى فترة للتمويل تصنيف السلع

 شهرا 21 استهالكية

 شهرا 23 مواد خام

 شهرا ,1 سلع وسيطة

 شهرا 04 انتاجية ورأسمالية
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 لعمالئها.من قيمة التمويل المقدم من الوكالة الوطنية  %244*تصل نسبة التمويل الذي يوفره البرنامج الى 

 

 :6102 -0990المحور السادس: النشاط التراكمي للبرنامج خالل الفترة 
( بليون دوالر امريكي، فيما وافق 12.54بلغات قيمة طلبات التمويل)  1425وحتى نهاية  2992منذ مطلع عام 

 ( بليون دوالر امريكي.21.22البرنامج على تمويل )

 

 المحور السابع: نشاط معلومات التجارة:
اشار التقرير الى بناء شبكة معلومات التجارة العربية بهدف توفير معلومات عن االسواق العربية وفرص 

المتاجرة وعناوين المتعاملين من مصدرين ومستوردين ومصنعين في الدول االعضاء، باإلضافة الى احصائيات 

 عن السلع واالسواق.

 

 رة:المحور الثامن: اخر اخبار ترويج ومعلومات التجا
الدليل  العربية لتبقىجهوده لتحديث قواعد بيانات شبكة معلومات التجارة 1420كثف البرنامج خالل عام 

 ة من مصدريين ومستوردين ومنتجين.للمتعاملين في التجارة العربي

في عدد من المؤتمرات  امج تمويل التجارة العربية وشاركلقاءات تعريفية حول خدمات برننظم البرنامج قد كما و

 منها المؤتمر العربي الخامس لالستثمار في االمن الغذائي.

 

 


