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 إهداء
 

لى من افتفده في مواجية إلى من أحمل إسمو بكل افتخار....إ لى من عممني النجاح والصبر....إ
الصعاب ولم تميمو الدنيا ليرى ثمارًا قد حان قطافيا بعد طول انتظار وستبقى كمماتك نجوم أىتدي بيا 

لى األبد... "  اهلل" رحمو أبياليوم وفي الغد وا 

لى من كان لى بسمة الحياة وسر الوجود .. إإلى معنى الحب والحنان .. إلى مالكي في الحياة .. إ
 " الغاليةأميىا سر نجاحي وحنانيا بمسم جرحي "دعاؤ 

 .. إلى من بيا أكبر وعمييا أعتمد .. إلى شمعة متقدة تنير ظممة حياتي
 .. إلى من بوجودىا أكتسب قوة ومحبة ال حدود ليا

 "أختيى من عرفت معيا معنى الحياة "إل

رضائي والعيش في ىناء يساندونني و يتنازلون عن حقوقيم إللى من كانوا يضيئون لي الطريق.... و إ
 "خوتيإ"

 "أسماءلى صديقة دربي و توأم روحي "إ

 "راضيةلى من رافقتني بكل حب صديقتي "إ

 "الزهراءمة يفطلى زميمتي في العمل و صديقتي في الدراسة "إ

 .لى كل من ساندني من قريب أو بعيدإ
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 الحمد هلل عدد ما كان وعدد ما يكون
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 "محمد عمي"إلي أخي 

 إلى من غمروني بدعواتيم وحبيم جداي الغاليان

 ي رافقنني في مشواري الدراسي والحياةإلى صديقاتي الالت

 "محمادي ربيحة"إلي زميمتي ورفيقتي وشريكتي في ىذا العمل 
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 مقدمة عامة:

تمعب التجارة الخارجية دورا كبيرا في عممية التنمية االقتصادية في كثير من دول العالم كونيا تدعم 
التوسع في اكتساب أسواق جديدة لتصريف الفائض من المنتجات، وتشبع الرغبات االستيالكية المتزايدة 

العالم نحو تحرير التجارة واألسواق وفتحيا أمام لمسكان وكذا معدل نمو النواتج اإلجمالية خاصة مع اتجاه 
 مختمف السمع.

والدول العربية كباقي دول العالم إدراكا منيا ألىمية التبادل التجاري في تسريع وتيرة التنمية 
االقتصادية فقد أصبح من الضروري عمى الدول العربية أن تتخذ الخطوات الالزمة ألجل تنميتيا ورفع 

 تنفيذ كل ما من شأنو أن يعمل عمى ذلك.مستواىا من خالل 

فمع تزايد االنفتاح المالي وتحرير المعامالت المالية وكذا توسع انتقال رؤوس األموال برزت أىمية 
التمويل كأحد الموضوعات األساسية في العالقات االقتصادية الدولية حيث يعتبر التمويل الطاقة المحركة 

 لجميع الوظائف واألعمال.

ت الدول العربية بإنشاء مؤسسات مالية خاصة لإلشراف عمى التمويل في قطاع التجارة لذا قام
الخارجية تقوم بتوفير التمويل من مصادر محمية ومن أىميا برنامج تمويل التجارة الخارجية العربية كأكبر 

عربية أو مع مؤسسة تمويمية من خالل تمويل االستثمارات الخاصة بالتبادل التجاري سواء بين الدول ال
   العالم الخارجي.

 اإلشكالية 
عمى ضوء ما سبق ينبثق السؤال الجوىري الذي تحاول ىذه الدراسة اإلجابة عميو والذي تم صياغتو 

 عمى النحو التالي:
 كيف ساىم برنامج تمويل التجارة العربية في تمويل التجارة الخارجية العربية؟ 

 
  األسئمة الفرعية 

 الرئيسة المطروحة تم صياغة األسئمة الفرعية التالية:لمعالجة اإلشكالية 
   ماىي أىم المصادر التمويمية لبرنامج تمويل التجارة العربية؟ 

  ىل يعتبر برنامج تمويل التجارة العربية آلية أساسية لتفعيل التجارة العربية؟ 

   وتطوير التجارة ىل يمكن اعتبار برنامج تمويل التجارة العربية مؤسسة مالية كافية لتمويل
 الخارجية العربية؟
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 فرضيات الدراسة 

 لمعالجة االشكالية المطروحة واألسئمة الفرعية المنبثقة عنيا ننطمق من الفرضيات التالية:

   من بين أىم المصادر التمويمية لبرنامج تمويل التجارة العربية البنوك واألسواق المالية؛ 
  لية أساسية في تفعيل التجارة الخارجية العربية؛يعتبر برنامج تمويل التجارة العربية آ 
  مالية كافية لتمويل التجارة الخارجية العربية. تمويل التجارة العربية مؤسسة يعتبر برنامج 

 المنهج المتبع 
الختبار الفرضيات السابقة تم اتباع المنيج الوصفي، باعتباره المنيج المناسب لمثل ىذه الدراسات  

المنيج الوصفي الذي يفسر األحداث والظواىر لموصول لألسباب الحقيقية واستخالص  التي تعتمد عمى
 النتائج وتعميميا؛

المنيج التحميمي واإلحصائي لتحميل البيانات والجداول والرسومات البيانية وتصنيف ىذه المعطيات 
  حتى يسيل عمى القارئ التعمق فييا.

 الدراسة  أهمية 

ىمية الموضوع حيث تعتبر التجارة من العوامل اليامة في تحقيق النمو ترجع أىمية الدراسة إلى أ
االقتصادي، فيي بذلك المحرك األساسي لمنشاط االقتصادي، ومن ىنا تأتي أىمية برنامج تمويل التجارة 

  وما يمكن أن يعززه من منافع ومكاسب في التجارة الخارجية العربية.

 أهداف الدراسة 

 دور برنامج تمويل التجارة العربية ومدى مساىمتو في تطويرىا؛ إبراز 
 دراسة األداء المالي لمبرنامج؛ 
        .محاولة الوقوف عمى واقع التجارة الخارجية العربية 

 دوافع وأسباب اختيار موضوع الدراسة 
 يرجع اختيار موضوع ىذه الدراسة لعدة أسباب نمخصيا في ما يمي:     
        الطالبتان التعمق بالموضوع؛ رغبة 
  ارتباط موضوع الدراسة بمجال تخصصنا؛ 
  أىمية الموضوع في الوقت الراىن؛ 
  .إمكانية مواصمة البحث والتعمق فيو مستقبال 
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 حدود الدراسة 
 تتمثل حدود الدراسة في:    

  :الحدود الموضوعية  
 :اإلطار الزماني والمكاني

لإلطار المكاني فالدراسة تشمل الدول العربية، في حين اقتصر اإلطار الزماني عمى الفترة  بالنسبة 
حتى نتمكن من معرفة مدى مساىمة برنامج تمويل التجارة  0202-0222الزمنية الممتدة بين سنتي 

 العربية في تطوير التجارة الخارجية العربية.

 الدراســـــــــات السابقة 
ض الدراسات السابقة التي تمس أحد جوانب موضوع الدراسة أو المتغيرين محل تم االطالع عمى بع

 الدراسة.
دور برنامج تمويل التجارة العربية في تطوير التجارة العربية   بمقاسم فياللي خيرةالدراسة األولى: 

، رسالة مقدمة ضمن متطمبات نيل شيادة الماجستير، تخصص تحميل اقتصادي؛ 0101-0891البينية 
حيث خمصت ىذه الدراسة إلى أن برنامج تمويل التجارة العربية لعب دور كبير من أجل تنمية التجارة 
العربية البينية وذلك من خالل تمويمو السمع الرأسمالية األجنبية المساىمة في عممية اإلنتاج التي تفتقرىا 

 الدول العربية.

ا في تعزيز التكامل االقتصادي العربي مع التجارة العربية ودورهطالبي وفاء الدراسة الثانية: 
مذكرة مقدمة كجزء من متطمبات لنيل شيادة ماستر في كمية  االشارة الى منطقة التجارة الحرة الكبرى،

حيث تدور إشكالية الدراسة حول واقع التجارة العربية البينية  0202-0202العموم التجارية، جامعة بسكرة 
امل االقتصادي؛ حيث خمصت ىذه الدراسة إلى عدة نتائج منيا أن تنسيق ومدى مساىمتيا في تحقيق التك

التكامل االقتصادي في الوطن العربي يعتبر الخطوة األولي واألساسية عمى طريق الوحدة االقتصادية 
العربية تمبية لمتطمبات التنمية االقتصادية الشاممة من أجل النفع المشترك لجميع الدول العربية وتحقيقا 

من القومي ومواجية ما تفرزه المتغيرات والتكتالت االقتصادية الدولية من تحديات سياسية واقتصادية لأل
 تتعذر مواجيتيا والتصدي ليا في نطاق كل قطر عربي بمفرده. 

دور األسواق المالية في تمويل التجارة العربية، دراسة حالة : بن يحياوي سميحة، الدراسة الثالثة      
؛ تدور 0202-0202، أطروحة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه، قسم العموم التجارية العربية بعض الدول

اشكاليتيا حول مدى مساىمة األسواق  المالية العربية في تمويل التجارة الخارجية، حيث خمصت ىذه 
في  كبير زءبج العربية تساىم المالية األسواق في المالية االستثمارات الدراسة إلى عدة نتائج منيا أن
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 في العربية الدول في الوطنية لمبرنامج الوكاالت استثمار أن كما الخارجية التجارة تمويل برنامج إيرادات
 كذلك الدراسة أظيرت وقد ىذا، التجارة الخارجية لقطاع التمويمية المصادر يوفر العربية األسواق المالية

 السعودي الصادرات تمويل وبرنامج العربية التجارةتمويل  العربي وبرنامج صندوق النقد من كل أن
 االحتياطيات إلى السنوية أرباحيا تحول ربحية غير تنموية الصادرات مؤسسات مالية لتنمية دبي ومؤسسة
عادة  الخارجية التجارية أنشطتيا تطبيق تمويل بقصد المالية وذلك في األسواق استثمارعوائدىا وا 
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 تمــــــــــهيد:

في ظؿ التحديات االقتصادية التي تواجو المنطقة العربية والتغيرات المتسارعة في األنظمة 
وأماـ الظروؼ االقتصادية والتجارية الدولية وتنامي تأثير المنظمات والمؤسسات والتكتالت االقتصادية، 

مف معوقات، أصبح مف الضروري عمى الدوؿ  الدولية واإلقميمية الحالية، وما يواجو تنمية التجارة العربية
حيث تعتبر تنمية التجارة الخارجية مف العربية أف تتخذ الخطوات الالزمة ألجؿ تنميتيا ورفع مستواىا؛ 

المداخؿ الرئيسية لمساعدة خطط التنمية العربية عبر توفير مستمزمات اإلنتاج والتنمية بشكؿ عاـ مف 
فرص االستفادة مف التبادؿ التجاري مع دوؿ المنطقة والعالـ مف خالؿ  موارد مادية وتمويمية عبر تعظيـ

قميمية ودولية وبرامج مشتركة لتمويؿ وضماف التجارة العربية.   اتفاقيات ثنائية وا 

ومف أجؿ معرفة واقع التجارة العربية ومدى أىمية تعزيزىا وتطويرىا في دفع االقتصاد العربي نحو 
ذا الفصؿ التطرؽ إلى اإلطار العاـ لمتجارة العربية مستنديف إلى المباحث األماـ، سنحاوؿ مف خالؿ ى

 التالية:

 : واقع التجارة الخارجية لمدوؿ العربية. المبـــــــحث األول

 الييكؿ السمعي والموازيف التجارية لمتجارة العربية.المبــــحث الـثاني: 
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 ول العربيةالمبحث األول: واقع التجارة الخارجية لمد

في ىذا المبحث التعرض إلى تطور أداء التجارة العربية باإلضافة إلى أىميتيا في  سنحاوؿ
 وأىـ اإلستراتيجيات المنتيجة مف طرؼ الدوؿ العربية. ،االقتصاديات العربية

 المطمب األول: ماهية التجارة الخارجية 

 يحتاج ما لالقتصاد دولية، حيث توفرال االقتصاديات معظـ في ىاما دورا الخارجية التجارة تمعب
 التخمص مف تمكنو الوقت نفس وفي االستيراد أنشطة خالؿ مف حاليا متوفر غير السمع وخدمات مف إليو
 المختمفة. والخدمات مف السمع فوائض مف لديو مما

 أوال: تعريف التجارة الخارجية 
وغيرىا مف عناصر اإلنتاج المختمفة بيف عدة عممية التبادؿ التجاري في السمع والخدمات التعريف األول: 

 .1دوؿ، بيدؼ تحقيؽ منافع متبادلة ألطراؼ التبادؿ
عبارة عف مختمؼ عمميات التبادؿ التجاري الخارجي سواء عمى شكؿ سمع، أفراد أو التعريف الثاني: 

تكوف مف رؤوس أمواؿ بيف أشخاص يقطنوف وحدات سياسية مختمفة بيدؼ إشباع أكبر حاجات ممكنة و ت
 .2عنصريف أساسييف ىما الصادرات والواردات بصورتيما المنظورة وغير المنظورة

المعامالت التجارية الدولية المتمثمة في انتقاؿ السمع  ىي ومما سبؽ نستخمص أف التجارة الخارجية
 واألفراد ورؤوس األمواؿ التي  تنشأ بيف األفراد. 

 أىـ أسباب قياـ التجارة الخارجية في العوامؿ التالية:  يمكف حصر أسباب قيام التجارة الخارجية:
  ال تستطيع أي دولة أف تعتمد عمى نفسيا كميا، أي تحقيؽ االكتفاء الذاتي، نظرا لعدـ التوزيع

 المتكافئ لعناصر اإلنتاج بيف الدوؿ المختمفة؛
 اختالؼ المستوى التكنولوجي المستخدـ في اإلنتاج مف دولة إلى أخرى؛ 
 عالـ في عصر التعاوف االقتصادي الدولي؛دخوؿ ال 
  ظيور مشاكؿ الدوؿ النامية عمى المستوى الدولي، مثؿ تدىور معدالت التبادؿ الدولية واتجاىيا في

 غير صالح الدوؿ النامية والعجز المستمر في موازيف مدفوعاتيا؛
 صادية؛ظيور المؤسسات الدولية التي تعمؿ في مجاؿ النقد والتمويؿ والتنمية االقت 
  عولمة االقتصاد واألسواؽ الدولية، حيث أصبح العالـ بمثابة قرية صغيرة واحدة وسوؽ دولي

 .3واحد

                                                           
 .13، ص: 1996، مكتبة زىراء الشرؽ، مصر اقتصاديات التجارة الدوليةحمدي عبد العظيـ،   1
رسالة ماجستير في التسيير الدولي  التجارة الخارجية الجزائرية من االقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق،زيرمي نعيمة،   2

 .02، ص: 2010/2011قايد تممساف، لممؤسسات، جامعة أبي بكر بم
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 المطمب الثاني: العوامل المؤثرة في التجارة الخارجية وأهميتها 
ىناؾ عدة عوامؿ مف شأنيا التأثير عمى التجارة الخارجية سواء في الدوؿ المتقدمة أو الدوؿ 

 النامية. 
 : العوامل المؤثرة في التجارة الخارجيةأوال
 مف أىـ ىذه العوامؿ نميز:    

 :4انتقال األيدي العاممة -1
 تفاوت المستوى االقتصادي بيف الدوؿ وما ينجـ عنو مف تفاوت في األجور مف دولة إلى أخرى؛ -
 الندرة النسبية والندرة المطمقة لمعمالة؛ -
 إلى أخرى؛ اختالؼ درجة ميارة األيدي العاممة مف دولة -
 التفاوت في المستوى المعيشي، وكذلؾ التفاوت في الحضارة مف دولة إلى أخرى؛ -
 درجة التقدـ االقتصادي فيما بيف الدوؿ؛  -
العوامؿ السياسية مف حروب وغيرىا والتي ليا تأثير عمى العمالة مما يجر تحويالت النقود وتأثر  -

 القدرة الشرائية.
 :رأس المال -2
 ي: انتقاؿ األمواؿ يكوف تبعا لمعدؿ الفائدة المرتفع؛سعر الفائدة الحقيق -
 سعر الخصـ: إذا كانت نسبة الخصـ منخفضة فإنيا تكوف مشجعة النتقاؿ رؤوس األمواؿ؛  -
سعر الصرؼ: رأس الماؿ الذي ترتفع قيمة عممتو عالميا يكثر عميو الطمب مف الدوؿ األخرى ويزيد  -

 .5ىذه البمدافحجـ التبادؿ، والحوافز عمى االستثمار في 
 التكنولوجيات:  -3
كمما زادت االختراعات واالبتكارات الجديدة كمما ارتفعت نسبة التبادؿ التجاري بيف الدوؿ، وىذا  -

يرجع إلى التغمب عمى عدة مشاكؿ منيا التكاليؼ، الجيد، الجودة، نقص األيدي العاممة، إضافة إلى ىذه 
الجيوية والمنظمات الدولية، االنفتاح االقتصادي كميا  العوامؿ نجد أف ظيور الدوؿ الحديثة، التجمعات

 عوامؿ أثرت عمى التجارة الدولية.
 ثانيا: أهمية التجارة الخارجية

 سنتطرؽ إلى أىمية التجارة الخارجية وبعدىا نستعرض أىميتيا بالنسبة إلى االقتصاديات العربية:
 :أهمية التجارة الخارجية 

                                                                                                                                                                                     
مذكرة ماستر كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو ، آليات تمويل التجارة الخارجية في ظل تقمبات أسعار الصرفحكيمة سبع،   3

 .08، ص: 2014/2015التسيير، جامعة الوادي 
 .28ص:  مرجع سابق،حمدي عبد العظيـ،   4
 .08مرجع سابؽ، ص:  ،جية الجزائرية من االقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوقالتجارة الخار زيرمي نعيمة، 5
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بالنسبة لػدوؿ العالـ فيي توفر لممجتمعات المختمفة السمع والخدمات لمتجارة الخارجية أىمية كبيرة  -1
التي ال يمكف إنتاجيا محميا، أو تمؾ التي تحصؿ عمييا مف الخارج بتكمفة أقؿ نسبيا مف تكمفة إنتاجيا 
محميا، ولذلؾ فإف التجارة الخارجية تتيح لدوؿ العالـ إمكانية الحصوؿ عمى المزيد مف السمع والخدمات، 

 ؛6مف ثـ تساىـ في زيادة مستوى رفاىية دوؿ العالـو 
تنشأ أىمية التجارة الخارجية مف حاجة دوؿ العالـ إلى الحصوؿ عمى سمع وخدمات مف الدوؿ  -2

األخرى بناءا عمى تخصص كؿ دولة في إنتاج السمع والخدمات التي تكوف تكمفتيا أقؿ مف غيرىا في دوؿ 
 ؛7ألخرى التي ترتفع فييا تكاليؼ إنتاجياالعالـ، ثـ تقوـ بمبادالتيا بالسمع ا

تختمؼ أىمية التجارة الخارجية مف دولة إلى أخرى حسب مستوى تقدميا االقتصادي ومدى توفر  -3
 عناصر اإلنتاج لدييا.

نستخمص مما سبؽ أف التجارة الخارجية تعتبر مؤشر جوىري عمى قدرة الدوؿ اإلنتاجية والتنافسية 
لؾ عمى رصيد الدولة مف العمالت األجنبية، وما لو مف آثار عمى الميزاف في السوؽ الدولي وانعكاس ذ

التجاري، كما أف ليا عالقة وثيقة بالتنمية االقتصادية، ويمكف لمتجارة الدولية أف تمعب دورا لمخروج مف 
الفقر وخاصة عند تشجيع الصادرات، فينتج عف ذلؾ الحصوؿ عمى مكاسب جػديدة في صورة رأس الماؿ 

نشاء البنية األساسية، ويؤدي األج نبي جديد يمعب دورا في زيادة االستثمارات الجديدة في بناء المصانع وا 
 ذلؾ في النياية إلى زيادة التكويف الرأسمالي والنيوض بالتنمية االقتصادية.

 العربية: االقتصاديات في الخارجية التجارة أهمية 

 الحيوي لمدور وذلؾ العربية الدوؿ اقتصادات في اصةخ بأىمية بالغة الخارجية التجارة قطاع يستأثر
 في تأثيره خالؿ مف وذلؾ االقتصادي، النشاط في والتأثير الدخؿ مستوى رفع في القطاع ىذا يمعبو الذي

 التجارةأف  كما األخرى االقتصادية المتغيرات مف وغيرىا واالستثمار المحمي الناتج تكويف إجمالي
 نمو نمط تعرض التي األزمات حدة مف تخفض التي الظروؼ خمؽ عمى عربيةال الدوؿ تساعد الخارجية
 خالؿ مف وذلؾ يحتاجو ما واستيراد الفائض تصدير مف الدولة تمكيف طريؽ عف القومي لالقتصاد متوازف
 النمو عوامؿ كأحد نفسيا المتوازنة والتي تفرض التنمية لتحقيؽ المواتية الظروؼ تييئة في الميـ دورىا
  سمة.الحا

 قطاعات في الناشئة االختالالت تصحيح في الخارجية التجارة تؤديو الذي الميـ الدور ىذا إف
 ويمكف اختصار أىميتيا فيما يمي: المتقدمة الدوؿ العربية أكثر منو في في الدوؿ أىميتو تزداد التنمية

                                                           
، رسالة ماجستير في العمـو االقتصادية وعمـو إستراتيجية سياسة التجارة الدولية في ظل النظام االقتصادي العالميحداد بسطالي،   6

 .04، ص: 2012/2013التجارية وعمـو التسيير، جامعة فرحات عباس سطيؼ،
 .11، ص: 2006، مركز الكتاب األكاديمي، عماف، األردف، 1، طالتجارة الدوليةجماؿ جويداف الجمؿ،   7
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 ازدىار التبادؿ التجاري لمدوؿ العربية؛ 
 تصدير منتجاتيا المختمفة؛ الحصوؿ عمى عائدات جيدة مف عممية 
 تحسيف الدخؿ القومي لمدوؿ العربية؛ 
 سيولة تنفيذ المخططات الشاممة ليذه الدوؿ؛ 
 تخفيض معدالت البطالة وتحسيف المعيشة؛ 
 تسيير الحياة االقتصادية في الدوؿ العربية؛ 
 عية نقؿ الشعوب مف التخمؼ والجوع وسوء استغالؿ وتوزيع الثروات إلى الرفاىية االجتما

 .8واالقتصادية المنشودة
 المطمب الثالث: االستراتجيات التجارية لمدول العربية

 تنفيذىا إطار في الخارجية التجارة لتحرير تصحيح إجراءات بتنفيذ العربية الدوؿ مف العديد قامت
 آليات وتبني الخاص لمقطاع المجاؿ وفتح التنمية، في العاـ دور القطاع بتقميؿ الييكمي برامج اإلصالح

 تمييدا الجزئي التحرير إلى والسعرية الكمية القيود عمى يعتمد الذي الحماية نظاـ واالنتقاؿ مف السوؽ
 الصادرات نفاذ بضماف تتعمؽ السياسات وضع إلى لمتبادالت التجارية الخارجية، باإلضافة الكمي لمتحرير
 التكتالت مف العديد مع شراكة اتفاقيات ـإبرا في الدوؿ العربية شرعت الكثير مف العالمية، لذا لألسواؽ

 بالمثؿ المعاممة جانب مف ليا، خاصة الشريؾ الرئيسي وبذلؾ اعتبر األوروبي، االتحاد مع أىميا كاف
 . العربية لمدوؿ التجارية واإلستراتجيات السياسات سنحاوؿ إبراز خصائص يمي وفيما اإلعفاءات وتبادؿ

 لوارداتا إحالل الفرع األول: إستراتيجية

 الواردات إحالل إستراتيجية مفهوم: أوال

 ىو عدـ العالمية التجارة االندماج في مف العربية خاصة والدوؿ عامة النامية الدوؿ يعيؽ ما إف
 بسبب جديدة صناعية سمع تصدير عمى قدرتيا لعدـ باإلضافة األساسية السمع مفتيا توسيع صادرا
  الحديثة. لمتقنية واحتكارىا متقدمةال الدوؿ حققتيا صناعات النتائج التي

 كاف أو التي الخارج مف المستوردة السمع مكاف تقـو السمع محميا إنتاج "الواردات بإحالؿ ويقصد
 .9اإلنتاج" ابيذ نقـ لـ إذا يمكف استيرادىا

                                                           
، تخصص تجارة دولية، أطروحة دكتوراه دور األسواق المالية العربية في تمويل التجارة الخارجيةبف محياوي سميحة،   8

 .154، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص: 2014/2015
 .179ميحة، مرجع سابؽ، ص: بف محياوي س  9
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 لتطوير تعطى أف يجب األولوية أف وتعتبر المحمية، السوؽ عمى أساسا ترتكز فيي وبذلؾ
 اعتماده تخفيؼ مف الوطني االقتصاد المحمي، وتمكف السوؽ حاجات محمية الالزمة لتزويدال الصناعات

 . الخارجي االستيراد عمى

 النخفاض وذلؾ العربية، لمدوؿ التجاري العجز تعاظـ إلى اإلستراتيجية ىذه لمثؿ التوجو ويرجع
 وقياـ االستيالؾ مواد تيراداس مف الحد إلى العجز ىذا تزايد وأدى المصدرة، موادىا األولية أسعار

 مصر مثؿ العربية الدوؿ بعض انتيجت فقد وعميو جزئيا، أو ىذه المواد كميا إلنتاج محمية صناعات
 أىميا: نذكر األسباب لعدة الواردات إستراتيجية اإلحالؿ محؿ تبني والجزائر والمغرب وسوريا
  الدوؿ؛ تمؾ غالبية في ميزاف مدفوعات عجز 
  إلقتصادي؛تحقيؽ النمو ا 
  ؛10تحقيؽ اإلكتفاء الذاتي والتقميؿ مف التبعية لمخارج 
  محتكرة أصبحت والتي التكنولوجي لمتقدـ تطورا نتيجة أكثر صناعات إلى المتقدمة الدوؿ توجو 

 تصنيعيا؛ عف العربية الدوؿ تعجز التحويمية الصناعات ليذه الكبيرة مف قبميـ ونظرا لمتكمفة
  بيئي تموث مف تسببو لما الصناعات بعض في التوسع عف المتقدمة الدوؿ امتناع. 

 الحماية الدولة بتوفير المحمية وذلؾ السوؽ احتياجات إلى إشباع اإلستراتيجية ىذه تيدؼ
 المحمييف المنتجيف تحقيؽ ولضماف الوطنية لمصناعات األجنبية المنتجات منافسة الناشئة لمنع لمصناعات

 .11السوؽ في ستمرارعمى اال تشجعيـ مناسبة ألرباح

 الواردات إحالل إستراتيجية لتنفيذ العربية الدول اتبعتها التي ثانيا: الوسائل

 : مراحؿ ثالث عمى اإلستراتيجية ىذه تنفيذ يتـ

 الواردات وتزداد األساسية االستيالكية الصناعات في التوسع عمى تركز :األولى المرحمة 
 ليا؛ المحمي البديؿ توافر لعدـ انظر  المرحمة ىذه والوسيطة في الرأسمالية

 :الصناعات كؿ في المستورد المنتج محؿ المحمي المنتج إحالؿ يتـ المرحمة الثانية 
 تصدير نحو التوجو في الدولة تبدأ تماما عندىا المحمي إشباع السوؽ يتـ وعندما االستيالكية،

 زيادة األجنبية، محؿ المحمية ليةوالرأسما الصناعات الوسيطة إحالؿ في تبدأ كما المحمية، المنتجات
 الدخؿ؛ زيادة نتيجة االستيالكية السمع واردات في

                                                           
، 39، مجمة جامعة البعث، المجمد أثر استراتيجيات التصنيع المتبعة في اإلقتصاد السوري عمى النمو اإلقتصاديعدناف خضور،  10

 .49، ص:17/2017العدد 
 .301، ص: 2013دار وائؿ لمنشر، عماف، األردف، ، االقتصاد الدولي نظريات وسياسات، طالب عوض وارد  11
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 والمعدات اآلالت مثؿ والرأسمالية الوسيطة السمع إنتاج في التوسع يتـ الثالثة: المرحمة 
 . 12الثقيمة

 رضف طريؽ محميا عف المنتجة االستيالكية لمسمع الجمركية الحماية توفير خالؿ مف ذلؾ ويكوف 
 سعرىا يرتفع وبالتالي المحمي لإلنتاج المنافسة المستوردة االستيالكية السمع مرتفعة عمى جمركية رسـو

 وىذا محميا، االستيالكية الصناعات إنتاج في الربح ويزداد معدؿ المحمي اإلنتاج عمى الطمب ويزداد
 إنتاج تكاليؼ بتخفيض قتالو  نفس تقوـ الحكومة في كما الصناعات، تمؾ إقامة عمى المنتجيف يشجع
 والمعدات اآلالت استيراد عمى الجمركية المفروضة الرسوـ إلغاء تخفيض أو طريؽ عف االستيالكية السمع

 .االستيالكية السمع لتصنيع اإلنتاج ومستمزمات

 الواردات  إحالل إستراتيجية مزايا ثالثا: 

 المنتجات تصريؼ سيتـ التي القائمة واؽباألس لمدولة الكاممة المعرفة اإلستراتيجية ىذه مزايا مف 
 فييا؛

  مف النامية الدوؿ في المدفوعات ميزاف عجز مشكمة عالج في اإلستراتيجية ىذه تسيـ أف يمكف 
 لمخارج؛ التبعية تقميؿ إلى يؤدي أف يمكف وىذا الخارج مف تقميؿ االستيراد خالؿ

 وىذا المحمي السوؽ في تسويقيا ـيت استيالكية سمع إنتاج أساس عمى تقـو اإلستراتيجية ىذه 
 المتقدمة الصناعية الدوؿ أف خاصة الخارجية األسواؽ عمى االعتماد مخاطر النامية يجنب الدوؿ

 ؛الصناعية السمع مف النامية الدوؿ صادرات أماـ العراقيؿ والعقبات لوضع تمجأ

  في المقابؿ تقوـ الدوؿ تكوف الدولة عمى دراية كاممة باألسواؽ التي يتـ تصريؼ سمعيا فييا، و
النامية بتركيز جيودىا الصناعية وتشجيع الصادرات وذلؾ بإنتاج سمعا يمكف بيعيا في األسواؽ 

 ؛13العالمية

 نسبة وبالتالي رفع ءتياكفا ورفع االقتصادية القطاعات لتنمية طريقة أسيؿ تعتبر اإلستراتيجية ىذه
 . العربية الدوؿ في اإلنتاج ىيكؿ وتنويع النمو االقتصادي

 

 

                                                           
 محمد حسف يوسؼ، موسوعة المصطمحات االقتصادية، عمى الموقع االلكتروني:  12
 159.htm\hasn\Doat\www.saaid.net  2019-06-15، تاريخ االطالع  
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 الصادرات وتنمية تشجيع الفرع الثاني: إستراتجية

 مف لكثير العربية الدوؿ في الواردات إحالؿ إستراتجية لتطبيؽ المتواضعة النتائج دفعت
 عمى والتركيز الخارجية األسواؽ عمى االعتماد إلى تدعوا جديدة ترويج إستراتجية تفضيؿ إلى االقتصادييف

عادة الصادرات تنمية  . النسبية الميزة الموارد حسب تخصيص وا 

 الصادرات وتنمية تشجيع إستراتيجية أوال: مفهوم

الدولة،  مستوى عمى والوسائؿ المختمفة اإلجراءات مف مجموعة تنفيذ"اإلستراتجية:  ىذه تعرؼ
 اؽاألسو  في لممنتجات التنافسية القدرة زيادة يؤدي إلى بما صادراتيا، وقيمة كمية عمى التأثير تيدؼ

 .14"العالمية

 أي دولة في لمتنمية الرئيسة المحركات أحد الصادرات تنمية تعد

اإلستراتيجية التي تيدؼ إلى زيادة الصادرات، مف خالؿ تقديـ حوافز سعرية غير متحيزة لصالح  
 .15صناعات بدائؿ الواردات

 الصادرات نمو معدؿ ألف والتنمية النمو تحقيؽ نحو استراتيجيا خيارا تنمية الصادرات أصبحت
 وقد الدولة، في المواطنيف معيشة مستوى اإلجمالي وعمى المحمي عمى الناتج ايجابي نحو عمى ينعكس
 ىذه وارتقاء نمو في التصدير فيو يساىـ الذي الدور الياـ العالـ الدوؿ مف الكثير تجارب أثبتت

 المجتمعات؛ 

وتنويعيا نظرا ألىميتيا  الصادرات لتعزيز يةاإلستراتج بيذه كبير اىتماـ العربية الحكومات أولت   
ودورىا الفاعؿ في مسيرة التنمية المتوازنة والمستدامة، بتقديـ الحوافز والتسييالت التي تقدميا لمشركات 

عمى  اتياقدر  وزيادة أدائيا مستوى لرفع ليا والمؤسسي المادي الدعـ خالؿ تقديـ مف والمنتجيف والمصدريف
 ؛ 16العالمية اؽاألسو  في التنافسية

                                                           
، كمية العمـو اإلقتصادية، رسالة مف دراسة حالة الجزائر -التصدير كإستراتيجية لتحقيق التنمية اإلقتصاديةموالي عبد القادر،  14

 . 21-20، ص:2007متطمبات نيؿ شيادة الماجستير، جامعة الجزائر،
، مكتبة الحرية لمنشر والتوزيع، مصر، تكنولوجيا المعمومات وزيادة الصادرات زدعم التنمية الصناعيةمحمود حامد محمود،   15

 .34، ص: 2006
دراسة حالة المؤسسات الصغيرة  -أثر تنمية الصادرات غير النفطية عمى  النمو االقتصادي في الجزائر ،مصطفى بف ساحة  16

معيد العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير، رسالة مف متطمبات نيؿ شيادة الماجيستر، جامعة غرداية،  والمتوسطة ،
 .90، ص: 2010-2011
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 مف كإعفاء التصدير بغرض اإلنتاجي االستثمار في التوسع أساسا عمى اإلستراتجية ىذه ترتكز
 الضريبة مف اإلعفاء إلى إضافة التصدير، سمع إنتاج في الداخمة الوسيطة لمسمع التعريفات الجمركية

 والمصدريف؛ التصدير عمميات وتأميف التصدير، نشاطات عمى وغير المباشرة المباشرة المحمية

 عروض وزيادة ارتفاع في يساىـ أف شأنو مف السمعية الصادرات تنمية و تنويع أف نجدا كما
 ما وىو الدخؿ ومرونة سعرية بمرونة نسبيا متميزا سيكوف الخارجي الطمب أف بسبب الصادرات، وىذا

 . الدولية األسواؽ في والتقمبات العالمية األسعار تذبذب مواجية في مف الثبات نوعا اقتصاد الدولة يكسب

 الصادرات تنمية إستراتجية تنفيذ ثانيا: وسائل

 عمييا؛  والمحافظة الصادرات لتشجيع العممة قيمة تخفيض 

 التصدير والتي مف شأنيا أف تقمؿ مف الصعوبات  عممية تسيؿ التي المؤسسات خمؽ
 ادرات أو بتمويميا؛ والعراقيؿ التي تعترض العممية التصديرية سواء ذلؾ بدعـ الص

 نظاـ بإقامة وذلؾ الخارجية األسواؽ في لمتصدير الموجية المنتجات بجودة االىتماـ 
 ونظاـ لمجودة؛ السمع ليذه فحص

  التصاميـ؛  وجودة السمع لجودة لمترويج وندوات معارض إقامة 

 ائيـكإعف تسييالت منحيـ  خالؿ مف وذلؾ لمصادرات والواردات  الالـز التمويؿ توفير 
 واالستيراد؛  التصدير بعمميات البنكية والجمركية المرتبطة الرسوـ مف

 التصديرية لمعممية المحتممة الخسائر لتعويض الصادرات عمى تأميف نظاـ إنشاء 
 التصدير؛  وضمانات الصرؼ وتقمبات سعر التصدير، واعتمادات

 االستثمارات جذب امني والغرض التصديرية الصناعية والمناطؽ الحرة المناطؽ إنشاء 
 الصناعات؛ ىذه تحتاجيا التي المناسبة البيئة توفير والعمؿ عمى لمتصدير الموجية

 عطاء أسواقيا بتنويع القياـ   بينيا فيما التجاري التبادؿ عالقات وتحرير لتطوير األولوية وا 

 الصادرات تنمية إستراتيجية ثالثا: مزايا

 : التالية النقاط في الصادرات يةتنم إستراتيجية مزايا أىـ إدراج يمكف

 مف وذلؾ القومي، االقتصاد عمى االقتصادية السيئة التقمبات أثر مف عمى التخفيؼ تعمؿ 
األجنبية وىذا ما يسيؿ عممية التدفؽ لرؤوس  العمالت مقابؿ الوطنية العممة قوة خالؿ تدعيـ

 األمواؿ األجنبية داخؿ البمداف العربية؛ 
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 الدولية، السوؽ في تياصادرا منافسة تعزيز في العربية الدوؿ يةاإلستراتج ىذه تساعد 
 الصناعية؛  المنتجات جودة عمى لممواد وتركيزىا بتخصيصيا

  إف تطبيؽ ىذه اإلستراتيجية يمكف الدوؿ العربية مف تطوير صناعتيا وبالتالي سيعزز
ة التي تيدؼ إلى تحرير مكانتيا ويقوي موقفيا مف أجؿ االنضماـ لممعاىدات واالتفاقيات الدولي

 .17التجارة الخارجية

 المطمب الرابع: اتجاهات التجارة العربية

 شيدت انتعاش العالمية السمعية التجارة أف إال ،إلى الحمائية العودة نحو العالمية االتجاىات رغـ
ف االقتصاد التوقعات، إذ تعتبر التجارة الخارجية لمدوؿ العربية ىي المحور الذي يربط بي لكافة مخالؼ

 العربي واالقتصاد العالمي. 

 .2017يمثؿ الجدوؿ أدناه اتجاىات التجارة العربية إلى أىـ الشركاء التجارييف لسنة  

 2017(: اتجاهات التجارة العربية إلى أهم الشركاء التجاريين لسنة 01الجدول رقم )

 )مميار دوالر(                                                              

 اإلجمالية العربية الواردات اإلجمالية العربية الصادرات المنطقة
مف اإلجمالي   القيمة

% 
 مف اإلجمالي القيمة

% 
 100.0 808,094 100.0 955,494 العالم

 13.9 112,140 11.1 106,461 الدول العربية
 27.4 221,614 11.0 104,962 اإلتحاد األوروبي

 8.3 67,275 4.3 41,451 تحدةالواليات الم
 3.1 24,832 6.2 58,823 اليابان
 15.4 128,177 9.5 90,577 الصين

 18.9 153,082 25.6 244,755 باقي دول آسيا
 12.5 100,974 32.3 308,465 باقي العالم

 .155المصدر: التقرير االقتصادي العربي الموحد ص

                                                           
 .34، المعيد العربي لمتخطيط، الكويت، بدوف سنة، ص: يجيات السياسة التجاريةأهم إستراتأحمد الكواز،   17
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 قامت بعض الدوؿ العربية بإصالح وتطوير  :اتجاه التجارة السمعية اإلجمالية العربية
قطاع التجارة الخارجية وتوطيد عالقاتيا مع مختمؼ شركائيا التجارييف حيث يوضح الجدوؿ أعاله 

 اتجاىات التجارة العربية إلى أىـ الشركاء التجارييف حيث:

   ضعيفة وىي نسبة   %11نسبة  2017بمغت الصادرات العربية البينية لمدوؿ العربية في سنة
 بالنسبة لمدوؿ التي تسعى إلى تحقيؽ درجات متقدمة مف التكامؿ االقتصادي؛

    حيث يأتي في المرتبة   %11أما صادرات الدوؿ العربية لإلتحاد األوربي فقد قدرت بنسبة
الثالثة ضمف األسواؽ الخارجية لتصدير منتجات الدوؿ العربية،  بينما الواردات العربية فقد بمغت 

مما يؤكد اعتماد االقتصاد العربي بدرجة أساسية عمى اإلستراد مف اإلتحاد  %27.4نسبتيا 
كما نالحظ كذلؾ أف الواردات العربية مف اإلتحاد األوربي تفوؽ الصادرات مما يشير إلى  األوربي،

 أف التبادؿ التجاري لصالح اإلتحاد األوربي؛
  أما الواردات 4.3ريكية فقد سجمت نسبة وفيما يخص الصادرات العربية لمواليات المتحدة األم %

 ؛%8.3العربية فقد قدرت نسبتيا ب 
   مما  %3.1فيما بمغت نسبة وارداتيا نحو  %6.2سجمت صادرات الدوؿ العربية لمياباف نسبة

 يتبيف لنا أف التبادؿ التجاري لصالح الدوؿ العربية؛
  قد قدرت نسبة الصادرات العربية وفيما يتعمؽ بمساىمة الصيف كشريؾ تجاري لمدوؿ العربية ف

وىذه النسبة تؤكد أف السوؽ  %15.4بينما الواردات العربية سجمت بنسبة  %9.5لمصيف ب 
 العربي سوؽ ميـ بالنسبة لمصيف؛

   حيث %25.6مف جية أخرى ارتفع رصيد الصادرات العربية لباقي دوؿ آسيا بنسبة قدرت ب ،
في التبادؿ التجاري وبالنسبة لمواردات فقد سجمت  تبيف ىذه النسبة أىمية االقتصاد العربي

 ؛18.9%

   حصمت باقي دوؿ العالـ عمى الحصة األكبر كشريؾ تجاري حيث يمثؿ أكبر األسواؽ الخارجية
، فيما بمغت نسبة الواردات العربية ب %32.3لتصدير منتجات الدوؿ العربية بنسبة بمغت 

التجارييف لسنة  الشركاء أىـ إلى العربية تجارةال اتجاىات؛ حيث يمثؿ الشكؿ الموالي 12.5%
2017. 
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 التجاريين الشركاء أهم إلى العربية التجارة اتجاهات (:01الشكل رقم )

 
 .156المصدر: التقرير االقتصادي العربي الموحد ص

 المبحث الثاني: الهيكل السمعي والميزان التجاري لمتجارة العربية

كؿ السمعي لمصادرات وواردات السمع لمدوؿ العربية باإلضتفة إلى سنتطرؽ في ىذا المبحث إلى اليي
 مدى تنافسية صادراتيا، وكذلؾ إلى الموازيف التجارية لمدوؿ العربية.

 المطمب األول: الهيكل السمعي لمتجارة العربية

في  يعرؼ الييكؿ السمعي لمتجارة الخارجية لمدوؿ العربية بإحتالؿ الوقود والعادف المرتبة األولى
ىيكؿ الصادرات مستحوذا عمى ثالص أرباع قيمة الصادرات العربية، يوضح الجدوؿ التالي الييكؿ 

 (2017-2016العربية ضمف الفترة ) السمعي لمتجارة

 (2017-2016(: الهيكل السمعي لمتجارة العربية )02الجدول رقم )

 
 السمع

 هيكل الواردات هيكل الصادرات
(من إجمالي %)

 2016تالصادرا
( من إجمالي %)

 2017الصادرات
( من إجمالي %)

 2016الواردات 
( من إجمالي %)

 2017الواردات 
 13.8 58.7 60.1 13.2 الوقود والمعادن

 66.1 30.7 30.5 65.9 المصنوعات

 18.9 7.8 7.7 19.2 السمع الزراعية

 1.5 2.4 2.0 2.1 سمع غير مصنفة
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 إجمالي الدول
 العربية

100 100 
100 

100 

ص  2016، 157ص 2017لسنة  العربي النقد صندوق عمى اعتمادا بناء شخصي المصدر: 
146. 

 العربية، حيث ساىـ اإلجمالية الصادرات في الحصة األعمى عمى والمعادف الوقود حصمت فئة
 في ىيكؿ ارتفعت مساىمتيا حيث الصادرات، مف إجمالي حصتيا ارتفاع في النفط أسعار ارتفاع

 المصنوعات أما حصة  2017لسنة  60.1%لنحو  2016سنة  58.7%مف العربية السمعية الصادرات
محتوى  مستوى عمى السابقة، السنة  30.7%مقابؿ  30.5%إلى محدودا لتصؿ انخفاضا شيدت فقد

 تمتيا ، 2017في سنة الصادرات جممة مف  9.8%الكيماوية نسبة المواد سجمت فقد المصنوعات
 األساسية المصنوعات ثـ ،6.9%بنسب  النقؿ ومعدات واآلالت ، 7.9%بنسبة المتنوعة المصنوعات

 .العربية الصادرات قيمة مف  5.9%بنسبة

% 7.7نسبتيا  لتبمغ انخفضت مساىمتيا بشكؿ طفيؼ فقد الزراعية السمع أما بالنسبة لصادرات
 المصنفة غير السمع مف الصادرات حصة في حيف انخفضت 2016 سنة في  7.8%مقارنة بنسبة

 .2016سنة  في  %2.4بنسبة  مقارنة  2.0%إلى

المصنوعات  فئة أف فقد أشارت البيانات اإلجمالية العربية، لمواردات السمعي أما فيما يخص الييكؿ 
 مف  66.1%حيث قدرت نسبتيا العربية، الواردات ارتفاعا جعميا تحافظ عمى صدارتيا في قد شيدت
 اآلالت المصنوعات فئة ، وفي محتوى2016% سنة 65.9 بنسبة نةمقار  الواردات العربية إجمالي
 لتصؿ إلى اإلجمالية الواردات مف حصتيا في ثبات نسبي مع األوؿ فقد احتمت المركز النقؿ ومعدات

 بحصة األساسية الثاني المصنوعات المركز في تمتيا ، 2016سنة  30.5%بنسبة مقارنة  30.4%نحو
 السابقة. أما حصة السنة 18.5% مقابؿ  2017سنة  جماليةاإل الواردات مف  18.3%بمغت

 لسنة  8.1%مقارنة بنسبة  8.8%حصتيا لتبمغ طفيفا سجمت ارتفاعا فقد األخرى المتنوعة المصنوعات
 2017.سنة  8.6 %لنحو  2016  سنة  8.8%مف الكيماوية المواد حصة حيف انخفضت في 2016

 سنة 13.2% بنسبة مقارنة 2017 سنة  13.8%إلى والمعادف الوقود حصة ارتفعت بالمقابؿ
 في طفيفا انخفاضا شيدت فقد السمع الزراعية بفئة يتعمؽ النفط، وفيما ارتفاع أسعار ظؿ في وىذا 2016

الدوؿ  واردات انخفاض راجع إلى وىذا 2016 في سنة %19.2بنسبة مقارنة  18.9%حصتيا لتمثؿ
، حيث يمثؿ الشكؿ الموالى 2017سنة العربية بالدوؿ الزراعياإلنتاج  ظروؼ تحسف ظؿ في منيا العربية

 .2017الييكؿ السمعي لمصادرات والواردات السمعية اإلجمالية 
 2017(: الهيكل السمعي لمصادرات والواردات السمعية اإلجمالية  02الشكل ) 
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 .157ص  2017لسنة  العربي النقد صندوق عمى اعتمادا شخصي المصدر: بناء

 الثاني: تنافسية الصادرات العربية المطمب

 الفرع األول: مفهوم التنافسية 

 أوال: تعريف التنافسية

يبدو أنو مف الصعب تحديد تعريؼ معيف لمفيوـ التنافسية نظرا لمتبايف الواضح بيف مختمؼ 
رات الييئات والمعنييف بيذا الموضوع، ولذا يعد ىذا المفيوـ معقدا لتعدد جوانبو والرتباطو بالتطو 

االقتصادية العالمية، كما أف مفيـو التنافسية يختمؼ حسب طبيعة التحميؿ االقتصادي سواء عمى المستوى 
 الكمي أو الجزئي.

 18تعريف المعهد الدولي لمتنمية اإلدارية لمتنافسية: 

 يمكف توضيح مفيوـ التنافسية حسب المعيد الدولي لمتنمية اإلدارية لمتنافسية في أربعة مستويات:

 إف الفيـ األولي لمتنافسية يعني أف الفرد يكوف أفضؿ مف اآلخريف، واألفضمية تكوف مف لكفاءةا :
خالؿ الكفاءة التي تتحدد عبر اإلنتاجية، إال أف الكفاءة ال تعني القدرة عمى التنافس، وىذا ما أشار 

 "؛مف العبث أف تنجز بكفاءة شيئا ال يحتاجو أحد"إليو بيتر دراكر حيف قاؿ 

 إف التنافسية تنطوي عمى االختيار االستراتيجي لإل ختصاصات التي يمكف مف خالليا ختيار: اال
نما ما  تحقيؽ قيمة مضافة، وبالتالي فاف إستراتيجية التنافسية ال تعني فقط ما الذي يمكف فعمو وا 

ية الذي يجب فعمو، أي أخذ االختيار الذي يجعؿ مف القيمة المضافة المحتممة في السوؽ الدول
 أكبر مف بقية المتنافسيف؛

 التنافسية تتوقؼ عمى تعبئة الموارد المختمفة لتجسيد االختيارات، وتتأتى ىذه الموارد مف  لموارد:ا
 الحكومة، البنية التحتية، التكنولوجيا، التعميـ ... الخ؛

                                                           
، تخصص تجارة دولية ،سنة  أطروحة دكتوراه  تنافسية اقتصادات الدول العربية في ظل تحرير التجارة الدوليةعبد القادر عبيدلي، 18

 .44، جامعة قاصدي مرباح، ص: 2016/2017
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 :نما ىي وسيمة  األهداف يتفؽ االقتصاديوف عمى أف التنافسية ليست ىدؼ في حد ذاتيا وا 
 قتصادية لتحقيؽ األىداؼ المسطرة مف طرؼ مختمؼ المتعامميف االقتصادييف في الدولة؛ا

بناءا عمى ىذا يمكف صياغة مفيـو التنافسية في إطار تحقيؽ أىداؼ محددة مف خالؿ االستغالؿ  
الكؼء لمموارد التي تـ تعبئتيا ضمف إستراتيجية محددة، فاألىداؼ ترتبط بتحقيؽ معدالت نمو مرتفعة 
ومستوى رفاىية أفضؿ لألفراد بإتباع إستراتيجية واضحة ومحددة تسيـ في توفير العوامؿ المؤدية إلى 

 تحسيف إنتاجية الموارد المتاحة أي االستغالؿ األمثؿ ليا، وعميو يقدـ ىذا المعيد تعريفيف لمتنافسية:

 :الربح أو  تحميؿ كيفية إدارة الدوؿ الشركات لقدراتيا لبموغ تعريف موجز لمتنافسية
 الرفاىية.

تنافسية الدوؿ ىي مجاؿ النظرية االقتصادية التي تحمؿ السياسات والحقائؽ التي  التعريف األكاديمي:
تشكؿ قدرة الدولة عمى خمؽ بيئة تسيـ في استدامة خمؽ المزيد مف القيمة مف قبؿ المؤسسات ومزيد مف 

 الرفاىية لممواطنيف والحفاظ عمييا.

  19قتصادي لمتنافسيةتعريف المنتدى اال: 

يعرؼ المنتدى االقتصادي لمتنافسية عمى أنيا مجموعة المؤسسات والسياسات و العوامؿ المحددة       
لمستوى اإلنتاجية في الدولة التي بدورىا تحدد معدالت العوائد الناجمة عف االستثمار في اقتصاد ما، وبما 

فإف االقتصاد األكثر تنافسية ىو االقتصاد األقدر  أف عوائد االستثمار تشكؿ محركا لمنمو االقتصادي
 عمى النمو في المدى المتوسط والبعيد.

األداء النسبي الحالي والداء النسبي الكامف لالقتصادات العربية في إطار القطاعات  التنافسية هي:
رجية واألنشطة التي تتعرض لممزاحمة مف قبؿ االقتصادات األجنبية ويعتبر قطاع التجارة الخا

واالستثمارات األجنبية مف أكثر المجاالت المباشرة التي يتجمى فييا تزاحـ الدوؿ فيما بينيا و يميز 
 صندوؽ النقد العربي بيف نوعيف مف التنافسية:

  التنافسية الجارية التي ترتكز عمى األداء الجاري أو الحالي والعوامؿ التي تؤثر عميو مثؿ األسواؽ
 ومناخ األعماؿ؛

 سية الكامنة وتتمثؿ في القدرات بعيدة األثر عمى التنافسية المتمثمة في البنية التحتية.التناف 

  20ثانيا: أنواع التنافسية

                                                           
 ،1955اوت  20، تحميل تنافسية المنتجات السمعية العربية في االسواق الدولية جامعة رضالحمر حكيمة، يونس بوحصيدة   19

 .239،ص:  3،العدد  4، مجمة دراسات اقتصادية ، المجمد 2017سكيكدة، ديسمبر 
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دارتيا لمتحديات والقيود التي تفرض عمى  تشير التنافسية إلى زيادة مستويات اإلنتاجية في الدوؿ وا 
تابات عمى تقسيـ التنافسية لعدة أنواع، وكاف منتجاتيا وخدماتيا مف المنافسيف، فمقد عممت العديد مف الك

أبرز تمؾ التقسيمات  تقسيـ مايكؿ بورتر لمتنافسية عمى صعيد الشركة أو الميزة التنافسية حيث قسميا إلى 
 نوعيف: 

يمكف لشركة ما أف تمتمؾ ميزة التكمفة األقؿ، إذا  تنافسية عن طريق التميز في التكمفة: - أ
األنشطة المنتجة لمقيمة اقؿ مف نظيرتيا لدى المنافسيف، ولمحصوؿ عمييا كانت تكاليفيا المتراكمة ب

يتـ االستناد إلى مراقبة عوامؿ تطور التكاليؼ، حيث أف التحكـ الجيد في ىذه العوامؿ، مقارنة 
 بالمنافسيف يكسب المؤسسة ميزة التكمفة األقؿ. 

ات بقدرتيا عمى إنتاج : حيث تتميز بعض الشركتنافسية عن طريق االختالف أو التميز  - ب
 أو تقديـ سمع أو خدمات فييا شيء ما مختمؼ ذو قيمة لدى العمالء بحيث تنفرد بو عف المنافسيف.

  21ثالثا: أبعاد التنافسية

 ينطوي مفيوـ التنافسية عمى عدة أبعاد تحميمية أىميا:
 :  يتمثؿ في المستويات الثالثة المشروع القطاع الدولة.مستوى التحميل - أ

: يتمحور حوؿ شموؿ الفاعمية أو الكفاءة وىي تحقيؽ األىداؼ بأقؿ التكاليؼ، ولالشم  - ب
 والفعالية التي تمثؿ االختيار الصحيح لألىداؼ.

 : والقاضي بمقارنة اقتصاد بالنسبة آلخر أو فترة زمنية بالنسبة لألخرى. النسبية - ت
  2012/2016الفرع الثاني: التنافسية في الدول العربية لسنتي 

تنمية  في المختمفة الدوؿ وتتسابؽ العالـ، في دوؿ االقتصادي النمو محرؾ الصادرات تمثؿ
 فإف العالمية، مف ىنا األسواؽ في النسبية أىميتيا التصديرية لتعزيز ىياكميا بتنويع واالىتماـ صادراتيا
 صادراتيا ىيكؿ تجعؿنسبية  ميزة الدولة بامتالؾ تتحدد العالـ في أسواؽ لمدوؿ السمعية الصادرات تنافسية
 بشكؿ متنوعا صادراتيا تجعؿ ىيكؿ آخر جانب ومف جانب، مف العالـ باقي دوؿ صادرات عف يختمؼ
 التنوع مؤشرات في التطور تتبع وبالتالي فإف محددة، سمعية صادرات عمى مخاطر االعتماد مف يقمؿ

 ذلؾ عمى العالمية األسواؽ في افسيةالتن قدراتيا في معرفة يفيد سوؼ العربية بالصادرات والتركز الخاصة
  :التالي النحو

                                                                                                                                                                                     
 .242نفس المرجع السابؽ، ص:   20
 .36عبد القادر عبيدلي، مرجع سابؽ، ص:   21
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 السمع النسبية لصادرات األىمية اختالؼ : درجةDiversification Index22يقيس مؤشر التنوع 
 في الرئيسية لتمؾ السمع الوطنية الصادرات حصة عف إجمالي صادراتيا، في معينة لدولة الرئيسية

 درجة كانت كمما صفر مف اقترب المؤشر كمما بحيث ،1و 0بيف  المؤشر العالمية ويتراوح ىذا الصادرات
ىيكؿ  مع الوطنية الصادرات ىيكؿ يتطابؽ إلى صفر المؤشر يصؿ وعندما أعمى، تنوع الصادرات

 .العالمية الصادرات

 ىيرفينداؿ ( ويستخدـ لقياس-ىيرشماف بمؤشر  (Concentration Index23:HHIالتركز  مؤشر
 عمى السوقية لمتعرؼ المنافسة دراسات في كذلؾ يستخدـ الصادرات كما إلجمالي السمعي التركز درجة
 كؿ حصة مربعات السياؽ كمجموع ىذا في يحسب ما، سوؽ عمى مف الشركات محدود عدد سيطرة مدى
 حالة في الصفر مف تقترب المؤشر قيمة يعطي الصادرات، إجمالي في  )مجموعة سمعية أو (منتج 
تتركز  التي الدوؿ حالة في الصحيح الواحد القيمة مف تقترب بينما الصادرات في الشديد ذات التنوع الدوؿ

 السمع. مف محدود عدد في بشدة صادراتيا

 .2016-2012في السنوات  إذ تشير البيانات في الجدوؿ أدناه إلى تنافسية الصادرات العربية

 (: تنافسية الصادرات العربية 03الجدول رقم )

 دولال 2012 2016
مؤشر 

 التنوع
مؤشر 
 التركز

عدد السمع 
 المصدرة

مؤشر 
 التنوع

مؤشر 
 التركز

عدد السمع 
 المصدرة

 األردف 234 0.164 0.623 213 0.164 0.651
 اإلمارات 259 0.429 0.553 259 0.227 0.643
 البحريف 234 0.353 0.698 214 0.320 0.678
 تونس 226 0.157 0.530 215 0.134 0.519
 الجزائر 098 0.540 0.724 093 0.489 0.816
 جيبوتي 085 0.239 0.616 083 0.224 0.690
 السعودية 254 0.756 0.747 252 0.593 0.780
 السوداف 084 0.534 0.793 066 0.648 0.865
 الصوماؿ 051 0.659 0.748 036 0.448 0.753
 العراؽ 133 0.981 0.880 119 0.938 0.909

                                                           
 .158ص:  2017د لسنة التقرير االقتصادي العربي الموح  22
 .158، ص: مرجع السابقلحمر حكيمة،    23
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 عماف 223 0.541 0.665 212 0.506 0.753
 فمسطيف 006 0.182 0.630 156 0.185 0.375
 قطر 233 0.532 0.768 160 0.400 0.834
 القمر 006 0.542 0.768 015 0.683 0.795
 الكويت 233 0.743 0.777 223 0.627 0.823
 لبناف 227 0.159 0.643 232 0.113 0.586
 ليبيا 140 0.821 0.784 113 0.542 0.832
 مصر 242 0.178 0.539 238 0.154 0.581
 المغرب 229 0.16 0.653 225 0.175 0.677
 موريتانيا 088 0.506 0.835 080 0.360 0.834
 اليمف 192 0.59 0.737 129 0.349 0.770
 ماليزيا 254 0.164 0.455 253 0.174 0.442
 سنغافورة 249 0.246 0.496 254 0.240 0.474
 كوريا 248 0.147 0.462 249 0.144 0.426
 العالـ 260 0.089 0.000 260 0.062 0.000

 المصدر: التقرير االقتصادي العربي

 الدوؿ العربية في التنوع مؤشر أو التركيز مؤشر مف حيث سواء التنافسية مؤشرات تطور تتبع يشير
 الزمف. مدى عمى لمتحسف اتجاه إلى وجود 2012 بسنة مقارنة 2016 لسنة

 المصدرة لمنفط العربية الدوؿ في التنوع مؤشر ارتفاع قيمة فيالحظ العربية الدوؿ أداء عف أما
 في معا والتنوع مؤشري التركز في قيمة أعمى العراؽ حققت األولية، حيث لممواد المصدرة الدوؿ وكذلؾ
 إجمالي في النفط ارتفاع مساىمة بسبب وذلؾ التوالي عمى 0.909 و 0.937 بمغت 2016 سنة
 والكويت ، 0.856 و 0.648 والسوداف 0.795 و 0.638 القمر لجزر بالنسبة األمر وكذلؾ، ادراتياص

 .0.823و 0.627

نتيجة  وذلؾ 0.227 بمغت 2016 لسنة مؤشر التركز في قيمة أفضؿ اإلمارات دولة حققت
 متنوعة طاعاتفي ق استثمارات جذب عمييا ترتب أعماؿ تنافسية بيئة توفير عمى تعتمد التي لسياساتيا
 تحسف وبالتالي اإلمارات إجمالي صادرات مف النفط صادرات حصة عمى تخفيض مباشر بشكؿ انعكست

 2016السنة،  ذات في 0.240 حققت التي مف سنغافورة أفضؿ وضع في تأتي بذلؾ وىي مؤشر التركز،
 أداء مف فضؿعمى التوالي( أ 0.134,0.113ولبناف ) مف تونس لكؿ التركز مؤشر قيمة جاءت كما

 مف قربا أكثر تونس ولبناف مف لكؿ المؤشر قيمة أصبحت كما  0.144حققت  التي الجنوبية كوريا
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؛ حيث يمخص الشكؿ أدناه مؤشر التركز ومؤشر التنوع لمدوؿ العربية 0.062بمغ الذي العالمي المتوسط
 .2017-2016ية ودوؿ العالـ لسنتي مقارنة بالدوؿ النام

 (: مؤشر التركز ومؤشر التنوع لمدول العربية مقارنة بالدول النامية ودول العالم03الشكل رقم )

 
 .159، ص2017تصادي العربي الموحد المصدر: تقرير االق

 لمدول العربية الميزان التجاري المطمب الثالث: 

ات الدولة ىو ذلؾ الحساب الذي تسجؿ بو كافة العمميات الخاصة بانتقاؿ السمع وخدمالتعريف األول: 
 .24إلى خارجيا، و يمكف أف يكوف في حالة فائض أو عجز

 .25التعريؼ الثاني: ىو الفرؽ بيف صادرات دولة ما وقيمة وارداتيا

تتمثؿ المكونات الرئيسية لمتجارة الخارجية في الدوؿ العربية بصورة عامة في كؿ مف  التعريف الثاني:
ات السمعية والسمع المعاد تصديرىا حسب التركيب السمعي البضائع العامة )التي تشمؿ الصادرات والوارد

والجغرافي وحسب األغراض االقتصادية عمى أساس قيمتيا في ميناء الوصوؿ مضافا إلييا نفقات النقؿ 
والتأميف(، والتي يتـ معالجتيا وفقا لمنيجية إعداد ميزاف المدفوعات حيث يتـ قيدىا عمى أساس قيمتيا في 

 مف بندي خدمات النقؿ والخدمات(.ميناء التصدير )ض

 إضافة إلى بند الذىب الغير النقدي والذي يدرج في بند منفصؿ ضمف السمع.

تتمثؿ التحديات التي تواجو بعض الدوؿ العربية عند إعداد بيانات التجارة الخارجية وفقا لمنيجية 
 إعداد ميزاف المدفوعات فيما يمي:

                                                           

، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماستر في العمـو (2012-2005دراسة تحميمية لمميزان التجارى في الجزائرلمفترة )نسيمة ناصر،  24 
 .23، ص: 2014-2013، -بسكرة -االقتصادية، تخصص مالية واقتصاد دولي، جامعة محمد خيضر

 .543، ص 1999، دار المريخ لمنشر الرياض، االقتصاد الكميوآخروف،  جيمس جوارتني  25
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   بقطاع النفط والتي ال يتـ اإلفصاح عنيا في بعض صعوبة الحصوؿ عمى البيانات الخاصة
 الدوؿ العربية؛

   اعتماد بعض الدوؿ عمى البيانات الواردة مف الجياز المصرفي مف موقع نظاـ اإلبالغ عف
 ؛ TTRSالمعامالت الدولية 

  الحصوؿ عمى البيانات في التوقيت المناسب؛ 

  الخارج مف قبؿ الشركات الُمقيمة )السمع  صعوبة الحصوؿ عمى السمع التي يتـ شراؤىا وبيعيا في
 قيد المتاجرة(؛

   صعوبة تقييـ السمع التي يتـ تبادليا مع العالـ الخارجي بدوف المرور عمى المنافذ الجمركية في
 بعض الدوؿ؛

   الحصوؿ عمى بيانات تفصيمية تتعمؽ بالسمع المشتراة مف قبؿ المسافريف وتمويف السفف
 لسمع الُمعدة لمتصميح والتجييز؛والناقالت، إضافة إلى ا

  .صعوبة السيطرة عمى الحدود والمعابر، األمر الذي يؤثر عمى درجة شمولية البيانات 

 تعمؿ الدوؿ العربية عمى التغمب عمى تمؾ التحديات مف خالؿ إتباع اإلجراءات التالية:

ت بيدؼ التنسيؽ المباشر عقد االجتماعات الدورية مع المسؤوليف في الجيات الُموفرة لتمؾ البيانا
بالغيـ بالمتطمبات الواجب توافرىا في بيانات التجارة الخارجية وفقا لدليؿ ميزاف المدفوعات، إضافة إلى  وا 

 بحث أسباب اختالؼ البيانات والعمؿ عمى حميا.

  عقد ورش عمؿ لتدريب معدي البيانات عمى منيجية ميزاف المدفوعات؛ 

  يا باستخداـ وسائؿ التقنية الحديثة في ىذا المجاؿ؛الحصوؿ عمى البيانات إلكترون 

  تحديد بيانات السمع قيد المتاجرة مف خالؿ البيانات الشيرية لمبنوؾ؛ 

   موافاة الجياز المصرفي بتحديثات التصنيؼ الدولي لمسمع في تمؾ الدوؿ التي تعتمد عمى
 البيانات المستمدة مف البنوؾ؛

  ف لجاف عمؿ تضـ البنؾ المركزي وجياز اإلحصاء ومصمحة قياـ بعض الدوؿ بالعمؿ عمى تكوي
الجمارؾ لتقييـ التجارة الخارجية في االقتصاد الموازي، وكذا الحصوؿ عمى بيانات تتعمؽ بتمويف 

 السفف والناقالت والسمع التي تـ شرائيا مف قبؿ المسافريف؛
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   ييف؛عقد مقارنات مع إحصائيات التجارة الخارجية لدوؿ الشركاء التجار 

  26االستفادة مف تجارب الدوؿ األخرى في معالجة التحديات التي تواجييا بعض الدوؿ. 

 .2017إلى  2013حيث يمخص الجدوؿ التالي التطور في الميزاف التجاري لمدوؿ العربية مف 

 )مميون دوالر أمريكي(                     (: تطور الميزان التجاري لمدول العربية 04الجدول رقم )

2017 2016 2015 2014 2013  
 مجموع الدول العربية 543,424.7 410,652.0 93,248.4 71,153.5 1742120.5

-102709.7  9,536.7- 10,347.2 -11,982.5  -11,664.5  األردن 
 اإلمارات 141,042.6 108,432.8 76,575.7 68,317.8 802904.2

-681.1  البحرين 4,322.3 3,713.3 830.9 -803.7 
52306.2 5,045.3- -5,027.4  6,660.5 -5,928.3  تونس 

-16500.0  20,390.0- 18,084.0-  الجزائر 9,720.0 325.0 
-750.0  710.0- -615.0  525.0 -475.5  الجيبوتي 

 السعودية 207,717.6 168,598.9 28,874.7 46,415.5 1012744.0
42185.7 4,230.9- -5,199.2  السودان 3,938.2 3,755.7 
 سوريا ... ... .... ... ...
 الصومال ... ... ... ... ...
 العراق 39,321.2 38,781.0 12,000.0 8,785.3 242608.3
 عمان 24,384.9 25,677.5 9,118.3 7,000.0 82763.1
 قطر 101,861.3 95,557.1 48,798.1 25,319.8 362732.7

-183.6  قمر -207.2 -203.6 -202.0 -166.8 
 الكويت 90,175.2 77,539.0 27,896.5 20,106.8 252609.9
 لبنان -15,328.3 -15,023.2 -13,095.9 -13,991.4 132566.0
 ليبيا 11,968.5 -11,118.7 -5,560.9 -1,902.9 42811.5
                                                           

، (2012-2000دور تنمية الصادرات غير نفطية في تحقيق فائض في الميزان التجاري الجزائري خالل الفترة )عقاقنة ليمى، 26 
 -دولي، قسـ العمـو االقتصادية، جامعة محمد خيضر مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماستر في العمـو االقتصادية، تخصص ممية واقتصاد

 2013-2012-بسكرة
 ، مركز التدريب والبحوث اإلحصائية. الميزان التجاري وتنمية الصادرات غير نفطيةصديقة باقر عبد اهلل،  -انظر كؿ مف: 

خص إحصائي، المركز اإلحصائي ، ممم2015( دولة ، 16التبادل التجاري بين دول مجمس التعاون الخميجي و الدول العربية )
 ـ 2017، أغسطس 07لدوؿ مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية، العدد رقـ 
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-282852.7  مصر -22,624.1 -31,177.7 -31,389.1 -29,624.1 
-192479.2 لمغربا -23,648.4 -22,038.4 -15,783.0 -14,988.2   

-400.0  موريطانيا -370.1 -710.9 -558.1 -401.6 
 اليمن -2,904.9 -4,776.5 -4,983.9 -3,000.0 42000.0

.   2018/ 2017المصدر: التقرير العربي الموحد لسنة   

نالحظ مف خالؿ جدوؿ تطور الميزاف التجاري في الدوؿ العربية، انخفاض في فائض الميزاف 
التي كانت  2012مميوف دوالر أمريكي مقارنة بسنة  543,424.7بمقدار 2013التجاري خالؿ سنة 

مميوف دوالر أمريكي نتيجة انخفاض األسعار العالمية لمنفط وتراجع مستويات اإلنتاج   620.1تقدرب
بالنسبة لمجموعة الدوؿ المصدرة لمنفط )اإلمارات، البحريف، السعودية، عماف، قطر، الكويت، الجزائر، 

يبيا، اليمف( والتحوالت السياسية التي طالت بعض الدوؿ العربية األخرى، حيث سجمت كؿ مف العراؽ، ل
ىذه الدوؿ )األردف، تونس، جيبوتي، قمر، لبناف، مصر، المغرب، موريتانيا، اليمف( عجزا في موازينيا 

في االنخفاض  التجارية فيما سجمت باقي الدوؿ فائض  واستمر إجمالي الميزاف التجاري لمدوؿ العربية 
 132مميوف دوالر أمريكي، مقارنة بالسنة السابقة بقيمة  410,652.0ليصؿ إلى  2014خالؿ سنة 

مميوف دوالر أمريكي  وىذا بسبب ارتفاع العجز في ميزاف الدوؿ المستوردة لمنفط )األردف، تونس، جيبوتي، 
فقد حققت مستوى  2015نسبة لسنة السوداف، سوريا، القمر، لبناف، مصر، المغرب، موريتانيا( أما بال

مميوف دوالر أي بانخفاض   93,248.4حيث بمغ  2013قياسي في االنخفاض لـ يحصؿ منذ سنة 
 % جاء نتيجة تراجع في الصادرات النفطية العربية.77,28قدرب 

تطور الموازيف التجارية لمدوؿ العربية األخرى حسب المجموعات يمثؿ الشكؿ الموالي 
(2013/2017) 

 (2013/2017)األخرى حسب المجموعات(: تطور الموازين التجارية لمدول العربية 04الشكل رقم)

 
 .176ص 2017المصدر: التقرير االقتصادي العربي الموحد 
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كثيرا عف سابقتيا حيث بقيت أسعار النفط العالمية عند مستويات منخفضة  2016لـ تختمؼ سنة 
درات العربية، واستمر االنخفاض في الميزاف التجاري لمدوؿ مما أدى إلى تراجع المتحصالت مف الصا

مميوف دوالر أي  71,153.5العربية كمجموعة لمعاـ الثاني عمى التوالي بمغ فييا فائض الميزاف التجاري 
عودة التحسف النسبي لألسعار العالمية لمنفط والمواد الخاـ  2017%، شيدت سنة 23,69بانخفاض قدره 
التي  2016مميوف دوالر أمريكي مقارنة بسنة  174,120.5ئض في الميزاف التجاري بمغ قابمو تحسف الفا

 في المئة. 144,71مميوف دوالر أمريكي أي بنسبة زيادة قدرت ب  71,153.5بمغ الفائض فييا 

نسبة رصيد الميزاف التجاري إلى الناتج المحمي اإلجمالي لمدوؿ العربية يمثؿ الشكؿ الموالي   
(2016/2017.) 

(: نسبة رصيد الميزان التجاري إلى الناتج المحمي اإلجمالي لمدول العربية 05الشكل رقم )
(2016/2017) 

 
 .176ص 2018المصدر: التقرير االقتصادي العربي الموحد 

 2017-2000المطمب الرابع: أداء التجارة العربية 

 (.2005-2000في الفترة الزمنية ) يمثؿ الجدوؿ التالي قيـ التجارة العربية االجمالية الخارجية

 (2005-2000(: التجارة العربية االجمالية الخارجية )05الجدول رقم)
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 ( :2005-2000الفترة األولى) 

 .140ص  2005وحد لسنة المصدر: التقرير االقتصادي العربي الم

كما أنو كاف   نموا في أدائيا، 2000عرفت التجارة الخارجية اإلجمالية لمدوؿ العربية خالؿ سنة 
أثر بالغ والتي أدت إلى تراجع السياحة العربية، ووتيرة األنشطة والصناعات  2001سبتمبر  11ألحداث 

 . المرتبطة بالتصدير كالنقؿ والتأميف عمى السمع المستوردة
دوالر مع  67دوالر ليصؿ مستواه إلى  18كاف سعر برميؿ النفط في حوالي  2001خالؿ سنة 

 ، أي أف أسعار النفط تضاعفت ثالث مرات عمى مدى أربع سنوات تأتي في األخير.2005أواخر سنة 
بة حققت التجارة العربية اإلجمالية لمدوؿ العربية نموا كبيرا في قيمتيا فاقت نس 2004خالؿ سنة 

مقارنة بسنة  %30,4، حيث تنامت قيمة الصادرات لتبمغ نسبة 2001النمو السنوية المسجمة في سنة 
في السنة نفسيا،  %21,3كما تجاوزت ىذه النسبة نسبة نمو الصادرات العالمية التي بمغت  2003

 %4 ,4لى إ 2003سنة  %4,1وبذلؾ ارتفعت الصادرات العربية اإلجمالية في الصادرات العالمية مف 
نتيجة االرتفاع الكبير في قيمة الصادرات العربية النفطية بنسبة  2005% سنة 5.4لتبمغ  2004في سنة 

 .2005في سنة  %13,5%، وىي نسبة تفوؽ نسبة نمو الصادرات العالمية التي بمغت 38.1نمو 
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بنسبة  2004 أما بالنسبة إلى الواردات العربية اإلجمالية فقد سجمت نمو استثنائي خالؿ سنة
% حيث عرفت جميع الدوؿ العربية ارتفاع في قيمة وارداتيا، وىذا راجع إلى عامميف أساسييف ىما 24.7

استمرار انخفاض سعر صرؼ الدوالر األمريكي مقابؿ جميع العمالت الرئيسية وبالتالي ارتفاع أسعار جزء 
نمو االقتصادي في الدوؿ العربية خالؿ كبير مف الواردات العربية، والعامؿ الثاني ىو زيادة وتيرة ال

ألغراض االستثمار في عدد مف الدوؿ العربية، وارتفاع فاتورة  2005واستمرار الوضع إلى سنة  2004
مقابؿ  %20,9الواردات النفطية لمدوؿ المستوردة لمنفط أي أف نسبة زيادة الواردات العربية تراجعت إلى 

ذلؾ شيدت حصتيا في الواردات العالمية زيادة طفيفة لتصؿ  فبالرغـ مف 2004% سنة 30.4ما نسبتو 
 .2005سنة  3,2%

 ( :2011-2006الفترة الثانية) 

 (.2011-2006يمثؿ الجدوؿ قيـ التجارة الخارجية العربية اإلجمالية في الفترة الزمنية )

 (  2011-2006(: التجارة الخارجية العربية اإلجمالية )06الجدول رقم )
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 .166ص  2011المصدر: التقرير االقتصادي العربي الموحد لسنة

فعة خالؿ في ىذه الفترة استمرت التجارة الخارجية اإلجمالية لمدوؿ العربية في تحقيؽ معدالت مرت
مميار دوالر؛ بحيث  685,4، والتي أساسيا ارتفاع قيمة الصادرات النفطية إذ بمغت صادراتيا 2006سنة 

، 2006سنة  %5,7نجـ عف نمو الصادرات العربية اإلجمالية ارتفاع حصتيا في الصادرات العالمية ب
 مميار 8, 795ب  قدرت والتي اإلجمالية العربية الصادرات قيمة في ارتفاعا 2007سنة  عرفتكما 

العالمية، إال أف الصادرات  النفط أسعار ارتفاع عف الناجمة النفطية الصادرات قيمة زيادة دوالر، نتيجة
وقد ساىـ ىذا التراجع بشكؿ أساسي في تباطؤ وتيرة نمو  2002العربية عرفت نموا متراجعا منذ سنة 

 االقتصاد العالمي وخاصة االقتصاد األمريكي. 

مميار  722.3تراجعت الصادرات اإلجمالية بشكؿ حاد، حيث بمغت قيمتيا حوالي  2009نة وفي س
مميار دوالر أي بانخفاض نسبتو  1070.6والتي كانت قيمتيا تقدر ب  2008دوالر مقارنة بعاـ 

 .%32.5 ب

، األمر الذي انعكس %22.3إلى جانب ذلؾ فقد عرفت الصادرات العالمية انخفاض بمغت نسبتو 
إلى  2008سنة  %6.6سمب عمى نسبة الصادرات العربية مف الصادرات العالمية حيث تراجعت مف بال

 . 2009سنة  5.8%

 لمتبعات نتيجة 2009 سنة فبعد التراجع الممحوظ الذي شيدتو التجارة الخارجية العربية خالؿ
 أخرى مرة لترتفع ،2010سنة  في طفيفا نموا عرفت نياأ العالمية، إال االقتصادية والمالية لألزمة السمبية

 904,5 مقارنة ب دوالر مميار 1195.8 حوالي لتبمغ  %30.6 قدرت ب نمو بنسبة 2011 سنة في
 نسبة عمى العربية اإلجمالية الصادرات قيمة الزيادة في نسبة تفوقت وقد  2010سنة  في دوالر مميار

 في العربية الصادرات نسبة ارتفاع إلى أدى الذي ، األمر2011لسنة العالمية الصادرات قيمة الزيادة في
 .2010في سنة  %5,8مقابؿ   % 6.6بمغت  والتي العالمية الصادرات

 زيادة الستمرار نتيجة ،2006 لسنة نموىا اإلجمالية فقد واصمت العربية أما في ما يخص الواردات
بدوره في  الذي ساىـ صادياالقت النشاط وتيرة ارتفاع عنو نجـ المستوردة الذي اإلنتاج مدخالت حجـ

 ارتفاع إلى أدى الذي الرئيسية، األمر بالعمالت مقارنة الدوالر صرؼ انخفاض سعر إلى باإلضافة نموىا،
 المستوردة العربية لمدوؿ النفطية الواردات فاتورة ارتفاع وكذلؾ مف االستيراد، كبير جزء وتكاليؼ أسعار
 في حصتيا عمى اإلجمالية العربية الواردات حافظت فقد عالمية،الواردات ال في الجيد لمنمو ونتيجة لمنفط

 .العالمية الواردات
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كما نالحظ كذلؾ مف خالؿ الجدوؿ أف الواردات العربية اإلجمالية قد سجمت ارتفاعا خالؿ سنة 
، وىذا 2006مميار دوالر لسنة  406.4مميار دوالر مقارنة ب  538.7؛ حيث سجمت ما قيمتو 2007

ارتفاع أسعار واردات السمع الغذائية والسمع الوسيطية في األسعار العالمية إضافة إلى ذلؾ راجع إلى 
ارتفاع أسعار صرؼ معظـ العمالت الرئيسية مقابؿ الدوالر، وىو األمر الذي ساىـ بشكؿ مباشر في 

حصة الواردات ارتفاع قيمة الواردات، وخاصة الدوؿ العربية المثبة عمالتيا مقابؿ الدوالر فيما ارتفعت 
 .2006لسنة  %3.3مقابؿ  2007لسنة  %3.8العربية اإلجمالية مف الواردات العالمية والتي بمغت 

سنة  %32.6مقارنة ب  %25فقد سجمت الواردات العربية انخفاضا بمغ نسبتو 2008أما سنة 
في ىذه السنة مقارنة  %4.1، كما أف نسبة الواردات العربية مف الواردات العالمية قد ارتفعت لتبمغ 2007

، وكانت ىذه الزيادة نتيجة لتمبية احتياجات النشاط االقتصادي خاصة بعد استمرار %3.8بالسنة السابقة 
  .النمو في معظـ الدوؿ العربية

مميار دوالر أي بنسبة  594.3حيث بمغت  2009وقد تراجعت الواردات اإلجمالية العربية لسنة 
اض الذي تأثرت بو الواردات العربية كاف مف جراء األزمة المالية التي وىذا االنخف 2008أقؿ مف سنة 
 طالت العالـ.

قد ارتفع بنسبة  2010كما يبيف الجدوؿ أدناه كذلؾ أف حجـ الواردات العربية اإلجمالية لسنة 
 مميار دوالر وقد استمر ىذا 655.2متأثرا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط؛ حيث بمغت  10.2%

، نتيجة 2010مقارنة بسنة  %12.8مميار دوالر أي بنسبة  752.6حيث قدر ب  2011االرتفاع لسنة
 2010% سنة 4.3الزيادة في اإلنفاؽ كما انخفضت الواردات العربية مف الواردات العالمية مف 

 .2011% سنة 4.1إلى

 ( :2017- 2012الفترة الثالثة) 

 (.2017-2012إلجمالية في الفترة )ة العربية ايمثؿ الجدوؿ التالي قيـ التجارة الخارجي

 (2017-2012(: التجارة الخارجية العربية اإلجمالية )07الجدول رقم )
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 .154ص  2017وحد لسنة المصدر: التقرير االقتصادي العربي الم

لقد تميزت ىده الفترة بحالة مف التذبذب بيف االرتفاع واالنخفاض في الصادرات العربية اإلجمالية 
 وكذا الواردات مقارنة بالفترة السابقة التي عرفت تخبط بسبب األزمة العالمية التي تعرض ليا العالـ.

وبالرغـ مف تراجع معدالت الطمب في  2012أما فيما يخص الصادرات العربية اإلجمالية لسنة 
منطقة اليورو نتيجة تفاقـ أزمة الديوف السيادية األوربية إال أف الطمب عمى النفط استمر في االرتفاع، 

وقد رافقت ىذه  ،% 8.9مميار دوالر أي بنسبة  1321.7 2012حيث بمغت قيمة الصادرات في سنة 
، ونتيجة لذلؾ فقد ارتفعت 2011ويات مرتفعة مقارنة بسنة الزيادة بقاء أسعار النفط العالمية عند مست

حيث بمغت 2011مقارنة بسنة  2012خالؿ سنة  %7.2الصادرات العربية مف الصادرات العالمية بنسبة 
 .%6.6نسبتيا 

حيث بمغت  2012كما نالحظ في الجدوؿ أدناه مقارنة ب  2013فيما عاودت االنخفاض سنة في 
ذه السنة باإلضافة إلى انخفاض الصادرات العربية اإلجمالية مف الصادرات مميار دوالر لي 1311.1

، وىذا التأثر راجع إلى انخفاض %7.2بنسبة  2012لنفس السنة مقارنة بسنة  %7العالمية لتصؿ إلى 
أسعار النفط العالمية وتراجع مستويات إنتاجو في بعض الدوؿ العربية وكذلؾ في منطقة اليورو التي 

 شريؾ الرئيسي ليا.تعتبر ال

مميار دوالر 1234.9أي نحو  %5.1بنسبة  2014واستمرت الصادرات في االنخفاض خالؿ سنة 
لنفس  %6.6مما أدى إلى انخفاض وزف الصادرات العربية مف إجمالي  الصادرات العالمية لتصؿ إلى 
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المية والذي تياوى إلى ىذا التأثير كاف نتيجة انخفاض في أسعار النفط الع 2013سنة  %7السنة مقابؿ 
  مستويات قياسية منذ عدة سنوات.

كثيرا عف سابقتيا حيث شيدت ىذه األخيرة تراجعا في قيمة صادراتيا والتي  2015لـ تختمؼ سنة 
والتي وصمت قيمتيا إلى  2014مقارنة بسنة  %31.1مميار دوالر بنسبة قدرت ب  856.6بمغت قيمتيا 

ر أسعار النفط في االنخفاض وكذا السمع األساسية باإلضافة إلى مميار دوالر بسبب استمرا1243.9
تباطؤ األداء االقتصادي في العديد مف الدوؿ العربية كما تأثر وزف الصادرات العربية اإلجمالية مف 

 . 2015سنة  %5.2الصادرات العالمية لتبمغ نسبتيا 

ت كما ىو موضح في فقد سجؿ تراجع في الصادرا 2016ومع تواصؿ ىذا االنخفاض لسنة 
مقارنة بسنة  %7.0مميار دوالر أي  بنسبة  796.4الجدوؿ أدناه والتي بمغت قيمتيا ليذه السنة ب 

مميار دوالر وىذا التراجع أدى إلى تأثر وزف الصادرات العربية  856.6والتي قد قدرت ب  2015
 .2015ة سن %5.2مقابؿ  2016سنة  %4.7اإلجمالية مف الصادرات العالمية بنسبة 

فقد عرفت عودت الصادرات العربية اإلجمالية إلى االرتفاع لتبمغ قيمتيا  2017أما في سنة 
مميار دوالر بالمقارنة مع السنة السابقة وىذا راجع  796.4مقابؿ   %21.6مميار دوالر بنسبة  955.5

ت العالمية لتبمغ نحو إلى تحسف أسعار النفط مما أثر في وزف الصادرات العربية اإلجمالية مف الصادرا
 .2016سنة  %4.7مقارنة ب  2017سنة  5.4%

 أما الواردات التي نتجت خالؿ ىده الفترة والتي توضحت مف خالؿ الجدوؿ حيث: 

مميار دوالر مقارنة  815.9شيدت الواردات العربية اإلجمالية ارتفاعا بمغ قيمتو  2012في سنة 
الر ىذه الزيادة راجعة إلى ارتفاع في مستوى اإلنفاؽ مميار دو  752.6بالسنة الماضية حيث بمغت 

الحكومي في بعض الدوؿ العربية وكذلؾ ارتفاع أسعار النفط أدى إلى الزيادة في قيمة الواردات لبعض 
البمداف المستوردة أما بالنسبة إلى الواردات العربية اإلجمالية في الواردات العالمية فقد سجمت ارتفاع 

 .%3,3بنسبة  2011مقارنة بسنة  2012خالؿ سنة  %4.4طفيؼ فييا بمغ 

مميار دوالر  815.9مميار دوالر مقابؿ  858.2بمغ قيمتو  2013وقد لوحظ ىناؾ نموا خالؿ سنة 
وىذا التراجع جاء  2013سنة  %5.2لنفس السنة إلى  %8فيما انخفض معدؿ نموىا مف  2012سنة 

لعربية وكذا السياسة المالية المنتيجة في بعض الدوؿ نتيجة تباطؤ معدالت النمو االقتصادي لمدوؿ ا
 العربية.

مميار  858.2ب  2013مميار دوالر بالمقارنة مع سنة  900.7فقد بمغت  2014أما واردات سنة 
% 4.5مقارنة ب  2014سنة  %4.4دوالر فيما ارتفعت وزف الواردات العربية اإلجمالية مف العممية ب 
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ة عوامؿ منيا السياسات االقتصادية المنتيجة لبعض الدوؿ العربية لمحد مف متأثرا بذلؾ بعد 2013سنة 
 االستيراد باإلضافة إلى ارتفاع مستوى اإلنفاؽ الحكومي.

مميار دوالر أي  850.7حيث بمغت  2015ومف الجدوؿ كذلؾ نالحظ انخفاض في الواردات لسنة 
مميار  795.8لتبغ قيمتيا  2016في لتواصؿ في االنخفاض  %5بنسبة  2014مقارنة ب  %5.6بنسبة 

دوالر وىذا االنخفاض حصيمة تراجع مستويات الطمب المحمي بسبب قياـ بعض الدوؿ العربية بتقميص 
اإلنفاؽ العاـ إضافة إلى التدابير التي اتخذتيا نتيجة الضغوط التي يتعرض ليا سعر صرؼ العمالت 

تغير طفيؼ مقارنة بالسنة  2017لمحمي وصاحب سنة المحمية في تمؾ الدوؿ وتراجع الموارد مف النقد ا
مميار دوالر وىذا بسبب السياسات التقشفية التي اتبعتيا الدوؿ النفطية  808.1الماضية بقيمة قدرت ب 

 العربية. 
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 خالصة

و مف نظرا لما يمثمو قطاع التجارة الخارجية في اقتصادات الدوؿ العربية مف أىمية بالغة وما تميزت ب    
انفتاح اقتصادي إال أف كؿ ذلؾ كاف في اتجاه الدوؿ الصناعية التي شكمت الشريؾ الرئيس ليا كما 
وضحتو بيانات التجارة الخارجية باإلضافة إلى ما عكسو ىيكؿ التجارة الخارجية العربية عف طبيعة ىياكؿ 

 .اقتصاداتيا حيث اتسمت بتصدير المواد الخاـ الذي يتمثؿ أساسا في النفط

فبالرغـ مف تبنى الدوؿ العربية لالستراتيجيات التنموية التي ارتكزت في تخصيص الموارد وكذا سياسة    
إحالؿ الواردات إال أف االختالفات في تكويف ىياكؿ اقتصادات الدوؿ العربية مف حيث أىمية الصناعات 

 بصورة عامة. اإلستراتيجية والنشاط الزراعي أدى إلى تبايف كبير في إدارة االقتصاد

ومما سبؽ يمكف أف نستخمص أف االقتصادات العربية لـ تتوافر عمي المقومات الكافية لمتنسيؽ فيما      
بينيا وبيف التجارة الخارجية ما ألـز الوقوؼ عمى سبؿ ومسببات األوضاع التي آلت إلييا التجارة في 

 ج االستراتيجيات التجارية المناسبة.الدوؿ العربية و الوسائؿ الالزمة لمعالجتيا مف خالؿ إنتيا
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 تمييد:

كوف االقتصاد العربي يعاني مف اختالالت وقاعدة اقتصادية ضعيفة وعالقات متدىورة وفي ظؿ 
ىذه التداعيات واستجابة لمتطمبات االقتصاد العالمي الذي تميزه تكتالت إقميمية ودولية تحددت مالمح 

عي يوفر نوعا مف العمؿ العربي المشترؾ في مواجية ىذه التحديات مف خالؿ بعد اقتصادي عربي واق
التوازف مف خالؿ فتح األسواؽ العربية وتعزيز التجارة العربية واالنفتاح عمى االقتصاد العالمي بثقة ومف 

 ىنا جاء فكرة برنامج التمويؿ التجارة العربية مف اجؿ توفير التمويؿ الالـز لمتجارة الخارجية العربية.

 سنتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى مبحثيف ىما:

 ماىية برنامج تمويل التجارة العربيةاألول: المبحث 

 المبحث الثاني: أداء برنامج تمويل التجارة العربية
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 المبحث األول: ماىية برنامج تمويل التجارة العربية

بالتبادؿ التجاري بيف الدوؿ العربية،  الخاص أنشأ صندوؽ النقد العربي تسيياًل لتوفير التمويؿ 
ساىمة في تحرير وتنمية المبادالت التجارية بيف دولو األعضاء، وقد قدـ الصندوؽ في وذلؾ سعيا لمم

مميوف دوالر أمريكي خالؿ العقد األوؿ مف  282إطار ىذا التسييؿ قروضا بمغت قيمتيا ما يعادؿ حوالي 
، استفادت منيا بعض الدوؿ األعضاء، حيث قاـ الصندوؽ بتمويؿ صندوؽ النقد العربيعممو حسب 

امؿ أو جزء مف العجز في الميزاف التجاري اإلقميمي ليذه الدوؿ، ومع التوجو نحو تعزيز مشاركة القطاع ك
الخاص في التنمية االقتصادية العربية في ضوء ازدياد القناعة بضرورة توفير التمويؿ المباشر لممتعامميف 

بتوجيو مف  1989العربي في سنة في التجارة الخارجية ليذه الدوؿ وفي ىذا الصدد، بادر صندوؽ النقد 
مجمس محافظيو إلى تأسيس برنامج تمويؿ التجارة العربية الذي يقع مقره في أبو ظبي كمؤسسة مالية 

 عربية مشتركة.

 تعريف بالبرنامجال المطمب األول:

يعرؼ برنامج تمويؿ التجارة العربية عمى أنو "مؤسسة مالية عربية مشتركة تتمتع بشخصية اعتبارية 
 واالقتراض الودائع وقبوؿ والتعاقد والتقاضي التممؾ حقوؽ األخص عمى ومنيا الحقوؽ كافةستقمة، ليا م

دارة  .1"األمواؿ وا 

ولقد جاء إنشاء برنامج تمويؿ التجارة العربية كنتيجة لمجيود التي بذلتيا مؤسسات العمؿ العربي 
 لتعزيز تنمية التجارة العربية البينية.المشترؾ إليجاد الوسائؿ المالئمة لتوفير الخدمات الالزمة 

وكاف إنشاءه بمبادرة مف الصندوؽ النقد العربي الذي لعب الدور الرئيس في نشأتو وقيامو ومباشرتو 
 لميامو كإحدى مؤسسات العمؿ العربي المشترؾ.

 أوال: األىداف والوسائل

  والتنافسية اإلنتاجية دراتالق وتعزيز العربية التجارة تنمية في اإلسياـ إلى البرنامج ييدؼ 
 ؛2العربي والمصدر لممنتج

                                                           
، رسالة مقدمة لنيؿ (0101-0981دور برنامج تمويل التجارة العربية في تطوير التجارة العربية البينية)بالقاسـ فياللي خيرة،  1

 . 120، ص: 2012-2011، 3حميؿ اقتصادي، جامعة الجزائر شيادة الماجستير في العمـو االقتصادية تخصص ت
 . 121، ص:مرجع نفسوبالقاسـ فياللي خيرة،   2
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  مف ميسرة وشروط بتكمفة العربية التجارة ألنشطة الالـز التمويؿ توفير عمى البرنامج يعمؿ 
 االئتماف خطوط جانب إلى وذلؾ لممساىمة في تعزيز قدرة المصدريف، متنوعة وآليات خالؿ أدوات

 ؛3المباشر التمويؿ عمميات لتي شاركت فيوا الوطنية، وكاالتو إلى يقدميا التي
  اإلسالمية؛ الشريعة وفؽ والتمويؿ التصدير مستندات خصـ إعادة 
  حوؿ العربية الدوؿ في والمستورديف لممصدريف المعمومات توفير إلى البرنامج كذلؾ يسعى 

 واالستفادة ويرىاتط وفرص األسواؽ في المتوفرة فييا واإلمكانات والمتعامميف العربية التجارة أنشطة
 منيا؛ 

  والمستورديف لممصدريف لقاءات عقد خالؿ التجاري في السمع العربية مف لمتبادؿ الترويج 
 والضماف التمويؿ مؤسسات والتنسيؽ مع التعاوف عمى البرنامج يحرص كما.العربية لممنتجات
 العربية. السمع في التجارية لممبادالت الالـز التأميني الغطاء لتوفير والمحمية اإلقميمية

 القانوني ثانيا: الوضع

برنامج تمويؿ التجارة العربية مؤسسة مالية عربية مشتركة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقمة، وليا 
دارة األمواؿ  ؛ 4كافة الحقوؽ منيا حقوؽ التممؾ والتعاقد والتقاضي وقبوؿ الودائع واالقتراض وا 

 بموجب المقر، دولة المتحدة، العربية اإلمارات دولة لو منحتيا وحصانات بمزايا البرنامج ويتمتع
المزايا والحصانات الالزمة ألداء ميامو دوف قيود أو رسوـ أو ضرائب وال يجوز فرض رقابة  بروتوكوؿ

 .1990( الصادر سنة 3) رقـ المرسـو االتحادي عمى االتصاالت الرسمية لمبرنامج وذلؾ بموجب

 ثالثا: الييكل التنظيمي

الييكؿ التنظيمي لمبرنامج مف الجمعية العمومية التي تظـ المساىميف بجميع فئاتيـ ومف  يتكوف
 ؛5مجمس اإلدارة والجياز التنفيذي الذي يرأسو رئيس مجمس اإلدارة والرئيس التنفيذي

ويتكوف الجياز التنفيذي مف ثالث إدارات رئيسية تتمثؿ في تمويؿ التجارة، معمومات وخدمات 
 .6ؤوف المالية واإلداريةالتجارة والش

  :الموارد 
                                                           

 .05، ص: 2013، سنة تقرير برنامج تمويل التجارة العربية - 3
 . 06، ص: 2017، سنة تقرير برنامج التجارة العربية - 4
 .06، ص: 2018، سنة تقرير برنامج التجارة العربية - 5
، أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتوراه الطور الثالث أثر إتفاقية الشراكة األورومتوسطية عمى التجارة العربية البينيةنجاح ناصري،   6

 . 285، ص 2015-2014في العمـو التجارية، تخصص تجارة دولية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
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 عمى الحصوؿ لمبرنامج األساسي النظاـ واالحتياطات، ويجيز الماؿ رأس مف البرنامج موارد تتكوف
 األسواؽ مف االقتراض أو المالية المؤسسات ودائع طريؽ عف ذلؾ، إلى الحاجة دعت إضافية إذا موارد

العمومية، كما يجوز لمبرنامج أف يدخؿ في اتفاقيات  يةالجمع عمييا أخرى توافؽ موارد أية المالية أو
 العربية الدوؿ مع تياتجار  لتمويؿ تتخصص العربية مف الدوؿ مجموعة تتضمف ودائع مف دوؿ عربية أو

 . 7العالـ دوؿ بقية مع أو

 :المساىمون 

  فئات ىي: ثالث إلى البرنامج في المساىموف يصنؼ    

 والمؤسسات المشتركة، التمويؿ العربية ومؤسسات العربي، دالنق صندوؽ وتشمؿ :)أ (الفئة -
  الحكومية؛ العربية والمصرفية المالية

  العربية؛ الدوؿ في الحكومية والمصرفية غير المالية المؤسسات وتشمؿب(: (الفئة -
 .المشتركة األجنبية والعربية الدولية والمصرفية المالية المؤسسات وتضـ: )ج(الفئة -

سيـ ألعضاء 50سيما ألعضاء الفئة )أ( و  250دنى لممساىمة في رأسماؿ البرنامج ىو والحد األ
 الفئتيف )ب( و )ج(.

 المال: رأس 

 200 عمى موزعة أمريكي دوالر مميار 1ب  2017 سنة خالؿ بو المصرح البرنامج رأسماؿ يبمغ
 البرنامج رأسماؿ في ساىميفالم عدد ويبمغ الواحد، لمسيـ دوالر أمريكي آالؼ 5 اسمية بقيمة ألؼ سيـ

 التجارية والمصارؼ المركزية والبنوؾ المشتركة المؤسسات المالية العربية مساىما يمثموف عددا مف 53
 والصندوؽ العربي النقد مف صندوؽ كؿ المساىميف قائمة المشتركة، ويتصدر األجنبية والعربية العربية
 .8التوالي سيما عمى 44509سيما و111274 يممكاف المذاف واالجتماعي، االقتصادي لإلنماء العربي

  المطمب الثاني: كيفية عمل البرنامج

 االئتمان األول: خط الفرع

يعمؿ البرنامج عف طريؽ توفير خدماتو مف خالؿ خطوط ائتماف يقدميا التي تعينيا الدوؿ العربية 
 ليذا الغرض مقابؿ ضماف مناسب يوافؽ عميو البرنامج.

                                                           
 .06، ص: 2011، سنة تقرير برنامج التجارة العربية  7
 .06، ص: 2009، سنة قرير برنامج التجارة العربيةت 8
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د يكوف بصفقة معينة أو عدة صفقات، كما يتيح البرنامج الفرصة لممستورد وخط االئتماف ق
 والمصدر أف يتعامؿ مباشرة مع البنوؾ التجارية المحمية كالتالي:

   تقوـ السمطات النقدية بتعييف بنؾ تجاري أو أكثر في معظـ البمداف العربية والتي تسمى
 ف البرنامج والمصدر والمستورد المحمي؛بالوكالة الوطنية حيث تمعب دور الوسيط المالي بي

  استيراد في لممتعامميف الوطنية الوكاالت تقدمو الذي يعمؿ البرنامج عمى إعادة التمويؿ 
 ال الوطنية، بحيث ووكالتو البرنامج بيف تبـر ائتماف خطوط بواسطة المنشأ العربية السمع وتصدير
 الشروط لجميع استيفائيا  بعد وذلؾ الصفقة قيمة مف85% البرنامج  يقدمو الذي المبمغ يتجاوز

 المطموبة؛
  والنظر العربية األسواؽ إلى الدخوؿ التي قدمت مف طرؼ البرنامج، االئتماف خطوط تشجع 

 العربية. الصناعة قدرات إلى بجدية
 بالنسبة: تمويميا المعاد السمع بطبيعة ترتبط فيي التمويؿ، فترات يخص فيما أما
  أشير؛ 6 إلى شير مف التمويؿ فترة ة: تمتداالستيالكي السمع 
  شيرا؛ 18 إلى أشير 6 مف التمويؿ فترة تمتد والتي الخاـ: والمواد الوسيطة السمع 
 9 في أنو إال حد، كأقصى شيرا 36 إلى شيرا 12 مف فتتراوح والرأسمالية: اإلنتاجية السمع 

 .سنوات خمس إلى التمويؿ فترة تصؿ أف يمكف استثنائية حاالت
 وال: مميزات خطوط االئتمان أ

  االئتماف المرجع األوؿ لمعالقة القانونية بيف البرنامج والوكالة الوطنية؛ خطوط اتفاقيات تعتبر 
 الفائدة، وشروط أسعار االئتماف بتحديد خطوط التمويؿ؛ تمكف اتفاقيات لعمميات المنظـ واإلطار 

جراءات منح  والتكمفة؛ الوقتتوفير  في يساىـ مما السحب، االئتماف وا 
   تسمح اتفاقيات خطوط االئتماف بإمكانية تحويؿ المبمغ، سحبو لممصدر مباشرة، بناءا عمى

توجييات الوكالة الوطنية، وكذا الشروط المنصوص عمييا في اتفاقية خط االئتماف بيف الوكالة 
الصادرات والواردات الوطنية والبرنامج، كما يمثؿ خط االئتماف آلية سريعة وفعالة لتمويؿ وتشجيع 

 .10مف السمع العربية
 االئتمان خطوط أنواع :ثانيا

 :يمي ما إلى االئتماف خطوط تنقسـ

                                                           
9  
10 What is ATFP , Arab trade financing program : http://www.atfp.org.ae : 19_06_2019. 
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 في الوطنية الوكالة قبؿ مف الممنوح االئتماف ذلؾ بو ويقصد لمتصدير: السابق االئتمان   -أ
 مخصص فاالئتما يكوف أف بشرط التصدير، بعممية القياـ ينوي الطرؼ الذي إلى المصدر البمد

 الموجية لمتصدير. لمسمع التخزيف أو اإلنتاج لتسييؿ
 مستورد إلى عربية دولة في مصدر قبؿ مف المقدـ االئتماف ىو لمتصدير: الالحق االئتمان   -ب
 .أخرى عربية دولة في

 المستورد البمد في الوطنية الوكاالت قبؿ مف المقدـ االئتماف بو ويقصد :الواردات ائتمان     -ج
 .آخر عربي بمد في لمصدر السداد مف محمي لتمكينو توردمس إلى

 عربية دولة في مستورد إلى الوطنية الوكالة تقدمو الذي االئتماف ىو :المشترين ائتمان      -د
 .الوكالة دولة السداد لمصدر مف لتمكينو أخرى

  االئتمان خطوط الثاني: إجراءات الفرع

 :11يمي فيما نذكرىا اإلجراءات مف العديد عمى المرور وجب االئتماف خطوط عمى لمحصوؿ

 .االئتماف خط عمى الحصوؿ لطمب التقدـأوال: 

 :الخطوات مف العديد اإلجراء ىذا تحت يندرج

  الوطنية؛ لموكالة المصدر أو المستورد قبؿ مف التمويؿ بطمب التقدـ 
  باالستشارة؛ العربية التجارة تمويؿ لبرنامج بالتوجو تقـو ثـ الطمب الوكالة تتمقى 
  المستورد؛ أو لممصدر االئتماف المطموبة الوكالة تمنح البرنامج، قبؿ مف الموافقة تمت إذا 
  االئتماف ذلؾ إلعادة البرنامج إلى الوكالة تقدـ. 

 .االئتماف خط اتفاقية عمى لمتوقيع الوطنية الوكالة البرنامج يدعو الموافقة تمت إذاثانيا: 

 ويتـ االئتماف، خط عمى السحب مف الوطنية الوكالة تتمكف االئتماف، خط اتفاقية عمى التوقيع بعد ثالثا:
 .الوطنية الوكالة طمب عمى بناء مباشرة المستفيد أو الدفع لموكالة

 .السحب تاريخ مف أشير ست بعد السداد يبدأرابعا: 

                                                           
 .123، ص: مرجع سابقبالقاسـ فياللي خيرة،  - 11

 1997، 48الصناعي، العدد  ، بنؾ الكويت االقتصاد العربي ميسرة التنمية  وافاق التعاوننبيؿ حشاد،  -انظر كؿ مف: 
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عمى تقديـ االئتماف  يعمؿ البرنامج عمى تعزيز قدرة المصادر التجارية المعتمدة كالوكاالت الوطنية
لمتمويؿ أو مشارؾ في تقديـ التمويؿ لمعمميات كبيرة الحجـ، ويستطيع البرنامج  لمتجارة العربية كمعيد

 لتوفير والمحمية اإلقميمية والضماف التمويؿ مؤسسات مع بوصفو مؤسسة عربية متخصصة بالتنسيؽ
معقولة، ويمكنو عند الحاجة حشد المزيد مف  روطوبش بتكمفة العربية الالـز لمتجارة التأميف وغطاء التمويؿ

 الموارد مف مختمؼ المصادر.

 الضمانات -أ

 بكفاءة العربية، التجارية المبادالت وتشجيع المشاريع لتنمية يسعى وىو البرنامج تأسيس منذ      
 مواعيد في منوحةالم األمواؿ استعادة تكفؿ التي الوسائؿ إيجاد الدور ال بد لو مف يقـو بيذا ولكي وفعالية،

 لكافة موارده وتوسيع االستفادة مف أخرى، لوكاالت جديد مف اقتراضيا إعادة يضمف بحيث .استحقاقيا
 التجارية الخارجية التبادالت حجـ عمى ولتحقيؽ أثر إيجابي العربية، الدوؿ في الوطنية الموجودة الوكاالت

االئتماف،  يمنح لكي توافرىا، مف البد الذي ناتالضما مف عدد البرنامج إدارة مجمس حدد العربية وغيره
 عف وذلؾ االستثمار، لضماف العربية المؤسسة قبؿ مف الممنوح الضماف ىو الضمانات ىذه أىـ ولعؿ
 :التالية الجيات مف تصدر فيي الضمانات باقي أما الطرفيف، بيف اتفاقيات تعقد طريؽ

 عربية كمما أمكف ذلؾ؛ال الدوؿ في النقدية والمؤسسات المركزية البنوؾ 
 االئتمانية بالجدارة تتمتع التي المؤسسات مف تصنؼ التي والمصرفية المالية المؤسسات 

 العالية؛
 الضماف؛ في والمتخصصة التأميف مؤسسات 
 .أي ترتيبات أخرى يرى البرنامج أنيا تشكؿ ضمانا مقبوال لديو 

 الفائدة سعر -ب

 مجمس قبؿ مف تحدد مناسبة، فائدة أسعار عمى يةالتمويم عممياتو خالؿ مف البرنامج يحصؿ
 مقدارىا يكوف الغالب وفي متشابية، لعمميات األسواؽ العالمية في الفائدة مف أسعار قريبة وتكوف اإلدارة،
 فائدة سعر وىو األمريكي بالدوالر لمودائع البرنامج يتقاضاه الذي سعر الفائدة %(، وىو3.5-%2مف )

 ىامش إليو يضاؼ أشير، ستة لمدة ويحدد ( LIBORلندف )  في البنوؾ يفب اإلقراض المعموؿ بو 
 بو. المتصمة والمخاطر االئتماف بفترة يرتبط

 يبمغ:  اليامش وىذا

 0.875شيور. 6 أقصاىا ائتماف % لمدة 
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 1.00شير 12 أقصاىا ائتماف % لمدة . 
 1.125شير 24 أقصاىا ائتماف % لمدة. 

 .االستيراد فاتورة قيمة مف % 100 لغاية يصؿ تمويؿ فيي التمويؿ لسقؼ بالنسبة أما

 حالة في سنوات 5 لغاية تصؿ أف ويمكف سنتيف سداده لغاية فترة فتصؿ القرض بمدة يتعمؽ وفيما
 السمع رأسمالية. كانت

 أف بشرط وطبيعتيا السمع نوع عمى اعتماداً  الصادرات أو لممستوردات الالـز التمويؿ توفير ويكوف
 .تحصيؿ بوالص أو مستنديو اعتمادات ؿ مقابؿالتموي يكوف

 االلتزام رسوم -ج

 فترة تمييا ثـ األولى، شيور لألربع السنة % في0.25بنحو  االلتزاـ رسـو عمى البرنامج يحصؿ 
 البرنامج بو يمتـز الذي المبمغ مف مسحوب الغير الجزء عف التالية أشير 6 % عف  0.375 السمع بنسبة

 رسـو احتساب يتـ ال يـو 60 ب تقدر سماح بفترة الوكالة وتتمتع االئتماف، خطمنح  اتفاقية بموجب
 توقيع االتفاقية. تاريخ مف بداية االلتزاـ،

 والخدمات لمسمع األىمية شروط -د

 في وتصنيعيا إنتاجيا يتـ حيث عربي، منشأ ذات بصفتيا المؤىمة، والخدمات السمع البرنامج يحدد
 العربية الدوؿ في إلييا اإلضافة نسبة بمغت إذا أو عربية إنتاج وعناصر وادم مف أو صنعت عربية، دوؿ
 . أكثر ويعيد تمويميا أو 40%

 المستعممة، والسمع الخاـ النفط النظاـ ويستثني العربية، التجارة لبرنامج األساسي لمنظاـ طبقا وىذا
 المعاد تصديرىا. السمع

 يصدروف والذيف العربية الدوؿ في والمصدريف فلممستوردي تمنح االستفادة أف إلى باإلضافة
 .التمويؿ إلعادة مؤىمة سمع وخدمات ويستوردوف

 التمويؿ شروط كافة استيفاء العرب والمصدريف لممستورديف كذلؾ البد أنو ىنا اإلشارة وتجدر
 لبرنامج.ا يقدميا التي التمويؿ إعادة عمى الحصوؿ مف يتمكف لكي الوطنية، قبؿ الوكاالت مف الموضوعة

 

 



 برنامج التجارة العربية وأداؤه                                                         الثاني الفصل

 

 
42 

 المستفيدون  -ه

 والخدمات السمع في المتعامميف وىـ البرنامج موارد مف العرب والمستورديف المصدريف يستفيد
 العربية. المنطقة خارج العربية لصادرات او البينية العربية والواردات لصادرات كاف ذلؾ سواء المؤىمة،

 

 

 الثالث: خدمات البرنامج وخصائصو المطمب

 البرنامج  ل: خدماتالفرع األو

يقوـ البرنامج بتوفير مجموعة متكاممة مف الخدمات التي تسيـ في تشجيع وتنمية التبادؿ    -
 العربية والعالـ الخارجي؛ التجاري الدولي بيف الدوؿ

 يوفر برنامج تمويؿ التجارة العربية إمكانيات تمويمية كبيرة؛  -
الميتميف في قطاع التجارة واألعماؿ بالدوؿ والموثوقة لممتعامميف و  توفير المعمومات اآلنية -

العربية وىذا عف طريؽ إنشاء شبكة معمومات التجارة العربية؛ حيث تتمثؿ أىـ خدمات شبكة 
 التجارة العربية: معمومات
  توفير المعمومات عف األسواؽ العربية وسبؿ النفاذ إلييا؛ 
 ة مف مصدريف ومستورديف توفير فرص المتاجرة وعناويف المتعامميف بالتجارة العربي

 ومصنعيف باإلضافة إلى خدمات معموماتية متفرقة أخرى؛ 
  يؤمف البرنامج خدمات الشبكة إلى الميتميف والمستفيديف منيا مف خالؿ موقعو عمى شبكة

 باختالؼ تختمؼ والتي المتاحة االتصاالت وسائؿ إلى اإلنترنت عمى العنواف باإلضافة
 وبريد عادي وبريد وىاتؼ فاكس مف العربية  www.atfp.org.aeالدوؿ جميع في توفرىا

 ؛12العربية إلى األسواؽ آنيا دليال الشبكة إبقاء بضرورة البرنامج الىتماـ وذلؾ إلكتروني،
 عمى الطمبات حوؿ وآنية دقيقة معمومات الخارجية التجارة حوؿ المعمومات شبكة توفر 

 مف القياـ والمستوردوف المصدروف يتمكف بحيث ومتطمبات شروط باإلضافة إلى دراتالصا
 .وفعالية بكفاءة بدورىـ

 الموارد وتنمية الصادرات ترويج مجاالت في فنية معونة بتقديـ كذلؾ البرنامج يقـو كما  -
 .التجارة الخارجية قطاع في البشرية
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 العربية التجارة معمومات أوال: شبكة

 :13شبكةال إنشاء

 االئتماني البرنامج قبؿ مف مدعمة (LATIN)العربية  لمتجارة معمومات شبكة بناء عمى البرنامج قاـ
 مقر ىو لمشبكة الرئيسي المركز عف بجنيؼ، أما (IIC)الدولية  التجارة ومركز (UNOP)لألمـ المتحدة 

 .العربية لدوؿا كافة منو وتستفيد ظبي أبو في الموجود العربية تمويؿ التجارة برنامج

 :الشبكة أىداف -أ

 لكافة العربية التجارة حوؿ المتكاممة المعمومات مف خدمة لتوفير الشبكة ىذه تيدؼ      
 محددة المعمومات ىذه ومستورديف، وتكوف مصدريف أو وكاالت أو مختصة كانوا ىيئات سواء المتعامميف

 :يمي ما حسب المعمومات ىذه وتندرج المستخدـ طمب حسب

  السمع نشاطيـ، وكذا حجـ وطبيعة أسمائيـ حوؿ العربية بالتجارة المتعامميف عف ماتمعمو 
 ؛بيا يتعامموف الذيف والخدمات

 والفنية، القياسية تيامواصفا تصميميا ليا، األساسية البيانات حيث مف السمع حوؿ معمومات 
 ىذه تصدير مكانيةإ حوؿ بياف إلى باإلضافة ،تياواستخداما والتغميؼ عمميات التعبئة شروط
 معرفة العربي والمستورد المصدر عمى تسيؿ ىذه المعمومات وغيرىا كؿ أشغاليا، وقيود السمعة،
 السوؽ؛ في والمنافسة التصدير قدرات

  الدوؿ كافة في المنتجات وشراء بيع فرص وتشمؿ التجارة وفرص ظروؼ حوؿ معمومات 
 جديدة؛ أسواؽ وفتح أنشطتيـ زيادة مف والمصدريف مف المستورديف كؿ وتمكيف العربية

  فييا االقتصادية المؤشرات أو الدولة عف أساسية بيانات تشمؿ األسواؽ عف معمومات 
 التصدير؛ وشروط قيود االستيراد التجارية، والسياسات

  واالتفاقيات االستثمار سياسات إلى باإلضافة والتخزيف النقؿ خدمات الصرؼ، أسعار أنظمة 
 . الخارجي العالـ وبيف ة بينياالمبرم والعقود

 لمبرنامج التمويمية الخدمات وتحسين ترويج :ثانيا

 التبادالت ىذه لتفعيؿ العربية، فيو يمنح فرص التجارية التبادالت تنمية عمى البرنامج مف حرصا
 :يمي وذلؾ بما الخارجية، المتعامميف بالتجارة بيف
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عربية وفقا لمنيجية تعتمد عمى تحميؿ التدفؽ تنظيـ لقاءات لممصدريف والمستورديف لمسمع ال -
 التجاري ومسوحات السوؽ القطاعية والمنتجات التي توفر اإلمكانيات األكبر لمتوسع؛

 والطمب لمعرض شاممة مسوحات تجرى عربية، دولة كؿ في المختارة القطاعات تحديد بعد  -
 الدوؿ في الصادرات يةتنم وىيئات والصناعة التجارة غرؼ مع القطاعات والتنسيؽ ىذه مف

 المصدريف لقاءات في ستشارؾ التي الشركات أساسا الختيار المسوحات ىذه وتشكؿ العربية،
 البرنامج؛ ينفذىا التي والمستورديف

 في المشاركة الشركات ومصالح الىتمامات المطابقة بعممية البرنامج يقـو الشركات اختيار بعد -
 تتطابؽ التي الشركات مع الحدث أياـ خالؿ شركة لكؿ ةالثنائي المقاءات جدوؿ وبعد المقاء،
 معيا؛  ومصالحيا تيااىتماما

 التجارة تمويؿ لبرنامج الوطنية والوكاالت والصناعة التجارة غرؼ عف ممثمي المقاءات تجمع -
 التجارة بتنمية المعنية والدولية اإلقميمية والمؤسسات والتأميف النقؿ إلى شركات إضافة العربية،

 عمؿ تجارية وعالقات اتفاقيات إلى لمتوصؿ لمشركات المناسب المناخ توفير ؼبيد ربي؛ وذلؾالع
 بعد إلييا التوصؿ يتـ لمصفقات التي التمويؿ لتوفير استعداد عمى البرنامج ويكوف ىذا بينيا، فيما
  .المؤىمة الشروط ليا توفرت ما إذا المقاء

 البرنامج وخصائص الفرع الثاني: مزايا

 :14يمي ما العربية التجارة تمويؿ برنامج تميز التي الخصائص ىـأ مف

  إلى تيدؼ التجارة تمويؿ مجاؿ في متخصصة مشتركة عربية مالية مؤسسة البرنامج 
 العربي؛ لممصدر التنافسية القدرات وتعزيز العربية تنمية التجارة في المساىمة

  المساىمة إلى ويسعى المؤىمة العربية لمسمع ولممستورديف لممصدريف التمويؿ البرنامج يتيح 
 لمسمع التمويؿ البرنامج كما يتيح .العربي المنشأ ذات السمع في لممتاجرة جديدة إيجاد فرص في

 العربية؛ الدوؿ في اإلنتاجية لألنشطة والالزمة المنشأ غير عربية الرأسمالية
  تنافسية؛و  ميسرة شروط و بأسعار العربية لمتجارة التمويؿ البرنامج يوفر 
  مع والتعاوف أكبر عمى التنسيؽ متخصصة، فإف لو قدرة عربية مؤسسة بصفة البرنامج 

 لمعمميات الالـز التأميني والغطاء التمويؿ لتوفير والمحمية اإلقميمية التمويؿ والضماف مؤسسات
 وتكمفة معقولة؛ بشروط التجارية
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  كالوكاالت المعتمدة التجارية المصارؼ ةقدر  لتعزيز الالزمة الموارد توفير إلى البرنامج يسعى 
 مجاؿ في نشاطيـ لتمويؿ والمستورديف المصدريف مف عمالئيا إلى التسييالت عمى تقديـ الوطنية
 .15العربية التجارة

  المالية المؤسسات تضـ الوطنية والوكاالت المساىميف مف عريضة بقاعدة البرنامج يتمتع 
 والمشتركة؛ الخاصة الحكومية المصرفية العربية

  درجة وتحقيؽ الجيود الطاقات وتنسيؽ لحشد جامع إطار خمؽ الواسعة القاعدة ىذه وتتيح 
 العربية؛ التجارة تنمية أىداؼ لخدمة التعاوف مف عالية

  والمتصمة األخرى الخدمات مف متكاممة حزمة تقديـ عمى البرنامج يعمؿ التمويؿ، بجانب 
 فييا المتاجرة وفرص العربية األسواؽ عف المعمومات توفير في ثؿتتم والتي التجارة الخارجية بتنمية

 والمستورديف المصدريف لقاءات إطار في التجارة ترويج وكذلؾ التجارة العربية في والمتعامميف
 .العرب

 (.0107_0111المبحث الثاني: أداء برنامج تمويل التجارة العربية خالل )

ة إلى بعض البرامج التنموية لترقية التجارة العربية وأىـ مف خالؿ ىذا المبحث سنتطرؽ في البداي
وكذلؾ األداء المالي لبرنامج تمويؿ التجارة العربية وىو  التعديالت طالت برنامج تمويؿ التجارة العربية

تمويؿ التجارة الخارجية لمدوؿ العربية التي يقوـ بيا البرنامج وقد قسمنا عبارة عف دراسة تحميمية لنشاط 
 ، باإلضافة إلى أىـ المعوقات التجارة الخارجية العربية.ؿ الدراسة إلى فتراتمراح

 المطمب األول: التعديل في برنامج تمويل التجارة العربية

لقد عرؼ البرنامج عدة تعديالت مف اجؿ تحسيف أدائو في تطوير التجارة العربية، ومف ىذه 
 التعديالت نذكر:

األولى بتمويؿ الصادرات العربية لمدوؿ غير العربية  :  سمح البرنامج ولممرة011116سنة  -0
 عمى عمميات التمويؿ لمتجارة العربية البينية. وبعد أف كاف النظاـ األساسي لمبرنامج يقتصر نشاط

أتى ىذا التطور مف منطمؽ أف الدوؿ العربية في السنوات األخيرة بدأت تنضـ الي منظمة التجارة 
اكة مع كثير مف التجمعات االقتصادية العالمية، وكؿ ىذه الترتيبات التجارية العالمية وتسعى إلى إقامة شر 

الجديدة تفرض عمى الدوؿ العربية االلتزاـ بفتح أسواقيا أماـ البضائع األجنبية مما يعني استفادة تمؾ 
مع البضائع المدعومة مف المؤسسات التمويؿ العالمية مف األسواؽ العربية، ومقابؿ ذلؾ ال تحظي الس
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العربية بتسويؽ ىاـ في األسواؽ األجنبية، حيث لـ تستفد مف ىذه الترتيبات، األمر الذي يدعو مؤسسات 
وصناديؽ التمويؿ العربية وفي مقدمتيا برنامج تمويؿ التجارة العربية إلي الدعـ المنتجات العربية، وحاوؿ 

صؿ المنتجات العربية عمى نصيب في بذلؾ البرنامج تمكيف الدوؿ مف االستفادة مف ىذه اإلجراءات ولتح
األسواؽ العالمية وذلؾ بحصوليا عمي تسييالت ائتمانية لتسويؽ منتجاتيا بالخارج خاصة أف البرنامج 
يمتمؾ موارد مالية البأس بيا يمكف االعتماد عمييا في دعـ الصادرات العربية، وليذا الغرض رفع البرنامج 

 البرنامج. مف سقؼ الصفقة وىي خطوة أخرى في عمؿ

ىذه الخطوة ليا مردود إيجابي عمى نشاطو وتعزيز التجارة العربية بصفة عامة وتتمثؿ في رفع حجـ 
% مف السقؼ التمويمي المتاح ليا موضحا أف ىذه الخطة 85% مقابؿ 100تمويؿ كؿ صفقة إلى نسبة 

التي يتمقاىا البرنامج بدأت %، كما أكد أف الطمبات التمويؿ 15ستزيد التمويؿ الذي يقدمو البرنامج بنحو
 بالتزايد منذ اإلعالف عف ىذه الخطوة.

قاـ البرنامج لممرة األولى منذ إنشائو بتمويؿ النفط الخاـ الذي يمثؿ أىـ صادرات الوطف العربي 
بفائدة مماثمة لمفوائد الميسرة التي يحصؿ عمييا البرنامج مف تمويؿ الصادرات األخرى. حيث يشكؿ نحو 

 500ميات التمويؿ وموجودات البرنامج الذي بدأ نشاطو في مطمع التسعينات برأس ماؿ % مف عم20
مميوف دوالر، وقصر المدة الزمنية لعمميات التمويؿ سيسمح باالستفادة مف موارد البرنامج في ىذا المجاؿ 

 ومضاعفتيا أكثر مف مرة خالؿ عاميف.

برنامج في السابؽ خوفا مف أف تستنفذ تمويؿ ولقد استثنى تمويؿ صادرات النفط الخاـ مف نشاط ال 
الصادرات النفطية كؿ موارد البرنامج وتوجو البرنامج نحو تمويؿ صادرات النفط مشروط بأف تكوف 
الكميات التي يجرى تمويميا مف صادرات خاـ النفط العربي وذلؾ حرصا عمى تثبيت دور البرنامج في 

 ة.تسيير التبادؿ التجاري بيف الدوؿ العربي

وقرار تمويؿ صادرات النفط الخاـ ينسحب كذلؾ عمى الغاز، وىذا القرار يدخؿ في إطار توجو  
شامؿ لمبرنامج لتطوير عممو في مراحؿ مختمفة وفؽ دراسات يقوـ بيا وتمبية لرغبة الوكاالت الوطنية التي 

 تمثؿ البرنامج في مختمؼ الدوؿ العربية.

الواردات مف السمع الرأسمالية مف الدوؿ غير العربية سمح البرنامج بتمويؿ  : 172004سنة -2
 بعدما كاف يقتصر تمويؿ الواردات عمي تمويؿ الواردات مف السمع العربية مع الدوؿ العربية.
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باإلضافة إلي توفير تسييالت لموكاالت الوطنية لمبرامج مف اجؿ إعادة تمويال لمنتجات األساسية،  
 ما يمي:فقد أدخمت حديثا عبر تسييالتيا 

 التمويؿ وفؽ الشريعة اإلسالمية؛ -أ
 التمويؿ المباشر لتقاسـ األخطار مع الوكاالت الوطنية؛ -ب
 )الجزافي(. FORFAITING -ت

كذلؾ بالنسبة لمدة التمويؿ، حيث طرأت تطورات عمى السمع وفترات تمويميا البرنامج بأسعاره 
الممولة، ويمكف لمبرنامج أف يعيد التمويؿ  المنافسة وبفترات التمويؿ المناسبة والتي ترتبط بطبيعة السمع

 لمفترات التالية:

 شيرا؛ 12السمع االستيالكية حتي  -أ
 شيرا؛ 18المواد الخاـ حتى  -ب
 شير. 60السمع اإلنتاجية والرأسمالية حتي  -ت

إف البرنامج في إطار سعيو الدائـ في تطوير آليات التمويؿ، يوفر أفضؿ التسييالت لممتعامميف في 
شيرا حتي تعطي الفرصة لكؿ  60أشير إلى  6ربية، حتي أف برامج التمويؿ تتراوح سدادىا التجارة الع

 مستثمر أف يختار البرنامج الذي يناسبو لمتمويؿ.

%، وكذلؾ 100إف التوجو الجديد لمبرنامج بتمويؿ الصادرات العربية لمخارج ورفع نسبة التمويؿ إلي
را مف قبؿ الوكاالت الوطنية والحكومات والمؤسسات تمويؿ صادرات النفط الخاـ لقيت تشجيعا كبي

والمصارؼ والشركات والمصدريف العرب مما سيزيد مف حجـ التمويؿ المتاح في الفترات المقبمة )في 
المستقبؿ( مع الزيادة المتوقعة في الطمبات تمويؿ الصفقات البينية العربية والمتعمقة بالصادرات العربية 

 لألسواؽ الخارجية.

 فيما يخص منطقة التجارة العربية الحرة يا:ثان

   استفادت بعض الدوؿ العربية مف الميزة التي أقرتيا القمة العربية في  2001مارس  1في
لموصوؿ التي التعريفة الصفرية،  2010بيروت، والتي منحت الدوؿ العربية األقؿ نموا ميمة حتي 

خفيض التدريجي، وىذه الدوؿ ىي الجيبوتي وترؾ ليذه الدوؿ تحديد األسموب الذي تتبعو في الت
السوداف جزر القمر موريتانيا اليمف فمسطيف التي تـ إعفاء منتجاتيا بالكامؿ مف الرسـو الجمركية 
عند دخوليا إلى األسواؽ العربية دوف إلزاميا بتطبيؽ أي تخفيض مف الرسوـ الجمركية عمي سمع 

 وضاعيا الخاصة؛الدوؿ العربية المصدرة مف فمسطيف مراعاة أل
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  تخفيض المرحمة االنتقالية  2001كاف قرار المجمس االقتصادي واالجتماعي في دورة أيموؿ
بدال مف نياية كانوف األوؿ  2005إلقامة منطقة التجارة الحرة لتنتيي في أوؿ كانوف الثاني 

 ؛2007
  ( دولة ني17بمغ عدد الدوؿ العربية المنظمة إلي منطقة التجارة العربية ) بانضماـ  2005اية

 ؛2002كؿ مف السوداف فمسطيف واليمف، و بدأت الجزائر في إجراءات االنضماـ سنة 
   إدخاؿ تجارة الخدمات في منطقة التجارة الحرة، بعد  65قرار مجمس االقتصادي في دورة

لتحرير قطاع  2003النجاح النسبي المحقؽ في مجاؿ السمع، وبدأت المفاوضات في سنة 
 لتجارية، وقطعت الدوؿ العربية مراحؿ متقدمة مف المفاوضات في ىذا المجاؿ،الخدمات ا

   وألوؿ مرة يعرؼ المعيد العربي لمتخطيط  2003وفي الحديث عف القدرة التنافسية لمدوؿ في
بالكويت التنافسية عمى أنيا األداء الحالي والكامف لالقتصاد وذلؾ مف خالؿ تقريره، والذي صدر 

 ،2006في لممرة الثانية 
  تواصؿ الدوؿ العربية التفاوض لمتوصؿ إلي اتفاؽ حوؿ قواعد المنشأ تفصيمية، حيث تبرر

بعض الدوؿ العربية أىمية تجنب تسرب سمع غير عربية المنشأ إلى منطقة التجارة الحرة العربية 
 .18الكبرى

 رابعا: بعض البرامج التنموية من أجل ترقية التجارة العربية

ة االقتصادية العربية في آليات لتنمية التجارة البينية العربية ة اآلليات تشمؿ بحث مجمس الوحد
التاميف عمى الصادرات وتعويض الضرر مف انخفاض الجمارؾ، وتمت مناقشة المقترح التنفيذي لبرنامج 

دؼ تحقيقو تنمية وتطبيؽ اآلليات التنفيذية لتنمية التجارة العربية بيف الدوؿ العربية إلى المستوي المستي
 خالؿ خمس سنوات، وىي تمثؿ المرحمة األولى لخطة طويمة المدى لتنمية التجارة العربية البينية. 

  19برنامج تنمية التجارة العربية-1

 ينطمؽ عممو مف:

   أف تنمية التجارة العربية البينية تساعد عمى تنمية اإلنتاج العربي وزيادة معدؿ النمو
 تتضمف خطة العمؿ في البرنامج ثالث مراحؿ. االقتصادي، وفي ىذا اإلطار

 تحريؾ الفوائض العربية المتاحة مف سمع الفجوة بيف الدوؿ العربية. المرحمة األولى: -أ
 تطوير الخدمات المساندة لمتجارة العربية الخارجية. المرحمة الثانية: -ب

                                                           
 .173، ص مرجع سابقبمقاسـ فياللي خيرة،   18
 .174، ص: نفسورجع المفياللي بمقاسـ خيرة،   19
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بي مف سمع قياـ مشروعات إنتاجية عربية مشتركة لزيادة اإلنتاج العر  المرحمة الثالثة: -ت
 الفجوة لسد احتياجات الدوؿ العربية.

   ناقشت لجنة تنمية التجارة البينية بمجمس الوحدة االقتصادية سبعة آليات تنفيذية لبرنامج تنمية
 التجارة العربية تشمؿ:

 لتأميف عمى الصادرات البينية العربية؛ -أ
 آلية تعويض الضرر مف أثار انخفاض الموارد مف الجمارؾ؛ -ب
 ع االستثمار العربي المشترؾ؛آلية تشجي -ت
 آلية تمويؿ التجارة العربية البينية؛ -ث
 آلية توحيد اإلجراءات دخوؿ السمع العربية وتوحيد اإلجراءات الجمركية؛ -ج
 آلية مكافحة اإلغراؽ عمى المستوى العربي؛ -ح
آلية إلغاء القيود الجمركية وغير الجمركية التي تعيؽ تسييؿ التبادؿ التجاري العربي  -خ

 ي.البين

يعتمد ىذا البرنامج عمى تفعيؿ دور االتحادات العربية النوعية وغرؼ التجارة والصناعة العربية 
 والشركات العربية والشركة العربية لمتجارة العربية والتسويؽ والقطاع الخاص وشركات االستثمار العربي.

   التجارة العربية  % مف المنتظر أف يؤدي برنامج تنمية20زيادة نسبة التجارة العربية إلى
% مف إجمالي 20% إلى 8.5البينية في مرحمة أولى إلى زيادة نسبة التجارة العربية البينية مف

( والوصوؿ إلى اليدؼ يكوف مف 2007-2003التجارة الخارجية العربية خالؿ خمس سنوات )
-2003البرنامج ) خالؿ تقدير قيـ المتوقعة مف إلجمالي قيمة التجارة العربية عدا النفط خالؿ فترة

( وكذا تحديد مجاالت تنمية التجارة العربية البينية التي مف خالليا يمكف رفع مستوى التجارة 2007
العربية البينية إلى القيمة المستيدؼ تحقيقيا بتناوؿ اآلليات المقترحة لتنمية التجارة العربية البينية 

 ياتو.وتقويـ العائد عمى الوطف العربي مف تطبيؽ وتنفيذ آل

 برنامج تأمين الصادرات ضد المخاطر -0

جاء تأسيس برنامج تأميف الصادرات ضد المخاطر غير المتوقعة كإشيار إفالس المشترى أو 
المخاطر السياسية مثؿ نشوب الحروب لمدوؿ التي يتـ التصدير إلييا مف خالؿ تقميؿ المخاطر الدولية في 

 الصادرات.األسواؽ الخارجية، وذلؾ لمتمكف مف زيادة 

إف توجو االقتصاد إلى الداخؿ قد يؤدي إلى فقداف القدرة التنافسية تدريجيا وعزليا عف التطورات 
 التكنولوجية الحديثة.
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جاء تأسيس برنامج تأميف الصادرات إيمانا منو بأف لمتصدير ميزات عديدة تستحؽ التأميف عمييا، 
 فيي تتمثؿ في:

  زيادة المبيعات واألرباح؛ 
  عمى حصة في السوؽ العالمي؛ الحصوؿ 
  التغمب عمى تقمبات السوؽ؛ 
  االستفادة مف الطاقة اإلنتاجية الفائضة؛ 
  .تقوية القدرة عمى التنافسية 

إف العممية التصديرية تختمؼ مف حيث الشكؿ والمضموف عف اإلنتاج لمسوؽ المحمية، واف 
األسس والتطبيقات التي تقـو عمى العمـ التصدير أصبح أحد فروع التخصص في األعماؿ الدولية، وليمف 

 والميارات، وينبغي بذؿ الجيد والتدريب الكتساب ذلؾ العمـ وممارسة مياراتو.

إف تجارب كثير مف دوؿ العالـ أثبت أىمية التصدير في نمو المجتمعات، حيث استطاعت دوؿ 
ة ليصؿ إلى التشغيؿ الكامؿ، مثؿ: كوريا، تايواف والصيف مف خالؿ نشاط التصدير تحقيؽ نمو في العمال

وأصبحت ىذه الدوؿ ال تواجو في الواقع مشكالت في البطالة، وتفرغت تماما إلعادة تأىيؿ قوة العمؿ بيا 
 ألنشطة أكثر إنتاجية وكفاءة.

إف صادرات الدوؿ تعتبر حمقة الوصؿ في تطوير االقتصاد الوطني مف خالؿ ربطو بديناميكية 
لي االستفادة مف التقدـ التكنولوجي بما يساعد عمى االرتقاء بكفاءة األنشطة االقتصاد العالمي، وبالتا

 االقتصادية واالقتراب مف االستغالؿ األمثؿ لمموارد االقتصادية المتاحة.

ويعتبر التصدير القاطرة التي تجذب وراءىا األنشطة االقتصادية كافة خصوصا إذا تضافرت 
في المستقبؿ، كما يسيـ في االعتماد عمى مصادر النقد األجنبي  السياسات لمساندة األنشطة التصديرية

مف خالؿ تنويع حصيمتو مف الصادرات السمعية والخدمية، بما ال يجعؿ موارد النقد األجنبي تخضع 
لظروؼ وعوامؿ خارجية بعيدة عف القرارات االقتصادية إذا ما تـ االعتماد عمى عناصر محددة وغير 

 .مستقرة لمنقد األجنبي

وتعتبر تجارب التاريخ االقتصادي بمثابة مختبر لمسياسات االقتصادية، حيث أظيرت نتائج 
التجارب التنموية لمدوؿ التي قامت عمى تنفيذ استراتيجيات التوجو الداخمي، واالعتماد عمى إحالؿ 
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تو لمقفزات الواردات واعتماد مفيوـ تصدير فائض اإلنتاج األثر في تخمؼ النشاط التصديري وعدـ مالحق
 .20التي لحقت بيذا النشاط عمى مستوي العالـ

 نمو الصادرات -3

ىناؾ مجموعة مف السياسات والبرامج التي تسيـ في دفع معدالت نمو الصادرات في قطاعات 
الصناعة والخدمات منيا، إنشاء إدارة لمتابعة تنفيذ النشاط التصديري بصورة متكاممة تعمؿ عمى إزالة 

اط التعثر بدءا مف مرحمة اإلنتاج ونياية بتقديميا إلى السوؽ العالمية مرورا بمراحؿ االختناقات ونق
التجييز والتعبئة والتغميؼ والنقؿ، وما يصاحبيا مف خدمات التمويؿ والتأميف واإلجراءات الجمركية 

 والشحف لألسواؽ الخارجية، وصوؿ المنافذ التوزيع.

األسواؽ الخارجية، وبناء قاعدة رقـ وطني لممشاريع  أىمية إمداد المصدريف بمعمومات عف ظروؼ
جراء االتصاالت مع بعض مراكز المعمومات الدولية،  التصديرية، مع إنشاء وكاالت ترويج الصادرات وا 
وطبع وتوزيع ىذه المعمومات عمى المصدريف والشركات الصناعية، إنشاء المكاتب التجارية والمعارض 

 الدائمة أو المؤقتة.

ممية التصديرية ذات طبيعة خاصة في استخداـ أنشطة االئتماف، وعميو يجب توفير التمويؿ إف الع
 واالئتماف المناسب كأحد الشروط األساسية لنجاح التوجو التصديري لمخارج.

تتمثؿ أىـ السياسات التي تتبعا الدوؿ لتنمية صادراتيا في توفير التمويؿ الالـز لممصدريف مف 
 ا: خالؿ اليات عدة مني

   توفير قروض ميسرة؛ 
  .تػأسيس برنامج لتأميف الصادرات 

 .21وقد حققت ىذه السياسة نجاحا قويا في الكثير مف الدوؿ

 االئتمان -4

أىمية منح االئتماف لممشترى األجنبي مف خالؿ بنؾ أو جية تمويؿ في البمد المصدر، بمجرد تقديـ 
ع توفير قروض ميسرة لممصدريف يتـ منحيا ليـ مستندات الشحف كوسيمة لتفعيؿ وترويج الصادرات، م

 لشراء المواد الخاـ، ومستمزمات اإلنتاج الالزمة لتنفيذ عقود التصدير.

                                                           
 .176، ص: مرجع سابقفياللي بمقاسـ خيرة،   20
 .176، ص: مرجع سابقبالقاسـ فياللي خيرة،   - 21
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وتتمثؿ أشكاؿ التمويؿ واالئتماف والتأميف التي يجب توفيرىا لممصدريف مف خالؿ تسييؿ القروض 
اإلنتاج، إضافة إلى توفير القروض متوسطة األجؿ لمساعدة المشاريع الموجية لمتصدير عمى التوسع في 
 طويمة األجؿ لمتوسع في الصادرات مف السمع الرأسمالية والتكنولوجية.

 خامسا: اتحاد المصدرين والمستوردين العرب

إف المشاكؿ التي تواجييا الدوؿ العربية جعمتيا تزداد تيميشا في االقتصاد العالمي، ومف ىنا جاء 
يف العرب لتنمية وتطوير التبادؿ التجاري بيف الدوؿ العربية وتسييؿ دور اتحاد المصدريف والمستورد

انسياب السمع ذات المنشأ وتفعيؿ الروابط ذات المنشأ وتفعيؿ الروابط بيف المنشآت التجارية والصناعية 
 بالوطف العربي مما يزيد مف تنمية التجارة العربية البينية واالستثمارات والتجارة الخارجية العربية.

، وانظـ لمجمس 2005ديسمبر  25اتحاد المستورديف والمصدريف العرب ىيئة عربية تـ تأسيسو في 
وييدؼ إلي تنمية وتطوير التبادؿ التجاري بيف الدوؿ العربية  7/06/2006الوحدة االقتصادية العربية في 

فير البيانات وتسيؿ انسياب السمع ذات المنشأ العربي وذلؾ مف خالؿ دراسة األسواؽ العربية وتو 
قامة المعارض النوعية المتخصصة والمؤتمرات  والمعمومات التسويقية واالقتصادية عند الدوؿ العربية وا 
والندوات باإلضافة إلي تفعيؿ الروابط بيف المنشآت التجارية والصناعية بالوطف العربي مما يزيد مف تنمية 

نشاء مركز معمومات عربي بتوفير التجارة العربية البينية واالستثمار العربي التجارة  الخارجية العربية، وا 
المعمومات الكاممة عف األنشطة التجارية والصناعية والعربية، وتوفير الفرص التصديرية واالستثمارية 

 .22باألسواؽ العربية وخدمات التصدير المتعمقة بالنقؿ والتعبئة والتغميؼ وضماف الصادرات

  0107إلى  0111من  العربية التجارة تمويل لبرنامج يالتمويم األداء :الثاني المطمب

في ظؿ ىذه الظروؼ االقتصادية والدولية واإلقميمية استمر برنامج تمويؿ التجارة العربية في أداء 
نشاطو التمويمي حيث سنتطرؽ إلى قيـ طمبات الواردة إلى البرنامج وقيـ خطوط االئتماف الممنوحة وصوال 

 اف بنياية السنة.إلى رصيد خطوط االئتم

 0107-0111الفرع األول: حجم النشاط التمويمي لبرنامج تمويل التجارة العربية خالل 

 (2004 -2000يمثؿ الجدوؿ الموالي العمميات التمويمية لبرنامج تمويؿ التجارة العربية في الفترة )

  (0114 -0111ارة العربية)(: العمميات التمويمية لبرنامج تمويل التج18الجدول رقم)

 0114-0111حجم النشاط التمويمي لبرنامج تمويل التجارة العربية خالل  -0

                                                           

  www.ahram.org.22 امؿ حسف زكي، رئيس إتحاد المصدرين والمستوردين العرب، تاريخ اإلطالع 2019-05-25.

  (مميون دوالر)
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المصدر: من إعداد الطمبة باالعتماد عمى التقارير السنوية لبرنامج تمويل التجارة العربية من سنة 
 .0114إلى سنة  0111

قاـ البرنامج بتعديؿ نظامو األساسي الذي يسمح بتمويؿ الصادرات مف السمع  2000خالؿ سنة 
العربية إلى جميع الدوؿ العربية، وىذا تأكيدا منو لدوره في دعـ المصدر العربي وزيادة قدرتو التنافسية 

 تماشيا مع التوجيات االقتصادية العربية.

اتفاقية إلعادة تمويؿ  31بتوقيع  2000ـ البرنامج خالؿ سنة أما فيما يخص نشاطو التمويمي فقد قا
مميوف دوالر أمريكي، في حيف بمغت  427.927صفقات تجارية بيف الدوؿ العربية بمغت قيمة الصفقات 

مميوف دوالر، ىذا وقد قدر رصيد خطوط االئتماف بنياية السنة ب  332.518قيمة السحوبات 
 مميوف دوالر أمريكي. 268.403

مميوف دوالر أمريكي، أما قيمة  684فقد قدرت قيمة الطمبات الواردة ب  2001ا في سنة أم
مميوف دوالر أمريكي مقارنة  507السحوبات في خطوط االئتماف فقد ارتفعت خالؿ ىذه السنة لتصبح 

%، فيما 52.47مميوف دوالر أمريكي بنسبة زيادة قدرت ب  332.518التي قدرت ب  2000بسنة 
 338بمغت قيمتيا  2001خط سنة  24إلى  2000خط سنة  31دد اتفاقيات الخطوط مف انخفضت ع

 2001%، حيث بمغ رصيدىا في نياية سنة 21.01مميوف دوالر أمريكي حيث قدرت نسبة انخفاضو ب 
مميوف دوالر أمريكي بنسبة ارتفاع  268.403مميوف دوالر مقابؿ السنة السابقة ب  331.741قيمة 

23.59 .% 

 السىىات 4000 4002 4004 4002 4002

قيمت الطلباث الواردة إلى  * 282 294 * *

 البرنامج

قيمت السحوباث في خطوط  224.528 505 500 525.082 550

 االئتمان

قياث خطوط عدد اتفا 22 42 42 25 24

 االئتمان

 قيمت خطوط االئتمان 245.945 228 298.500 550 292.800

250.292 

 

رصيد خطوط االئتمان  428.202 222.522 222.452 220.225

 بنهايت السنت
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مميوف دوالر أمريكي مقارنة بسنة  692ارتفعت قيمة الطمبات اإلجمالية لتبمغ  2002نة في س
%، أما قيمة السحوبات فقد بمغت 1.16مميوف دوالر أمريكي بارتفاع قدر  684الذي قدرب  2001

 2001مميوف دوالر أمريكي لسنة  507مميوف دوالر أمريكي مقارنة ب  500قيمتيا خالؿ ىذه السنة 
اتفاقية قيمتيا اإلجمالية  24% في حيف بمغ عدد االتفاقيات في ىذه السنة 1.38نخفاض قدره سجمت ا

مميوف  336.273% ليبمغ رصيدىا نياية السنة 17.89مميوف دوالر أمريكي لترتفع بقيمة  398.500
 %.1.36دوالر أمريكي بنسبة 

خطوط االئتماف حيث بمغت قيمة السحوبات في  2003ارتفع نشاط البرنامج خالؿ سنة 
%، لترتفع 9.01بنسبة  2002مميوف دوالر أمريكي سنة  500مميوف دوالر أمريكي مقابؿ  545.086

مميوف دوالر أمريكي حيث بمغ رصيدىا  550اتفاقية بمغت قيمتيا اإلجمالية  37عدد االتفاقيات إلى 
ما يقارب  2002سنة مميوف دوالر ل 336.273مميوف دوالر أمريكي مقابؿ  340.115بنياية السنة 

 مميوف دوالر أمريكي. 550%، بمغت السحوبات في خطوط االئتماف 1.14

اتفاقية بقيمة إجمالية قدرت ب  32فقد انخفضت عدد االتفاقيات إلى  2004أما خالؿ سنة 
%، 9.67بنسبة انخفاض قدرت ب  2003اتفاقية سنة  37مميوف دوالر أمريكي مقارنة ب  496.800

 2003مميوف دوالر أمريكي مقابؿ رصيد بنياية السنة  370.693وبمغ الرصيد بنياية السنة ب 
 %.8.99مميوف دوالر أمريكي أي بنسبة  340.115

بنمو ضعيؼ بسبب تعديؿ برنامج تمويؿ التجارة العربية  2004 -2000تميزت ىذه الفترة 
بعدما كاف يمس التجارة العربية البينية وبالتالي لبرنامجو األساسي حوؿ تمويؿ التجارة الخارجية العربية 

 انخفض نشاطو التمويمي.

 0119-0115حجم النشاط التمويمي لبرنامج تمويل التجارة العربية خالل 

 (  2009-2005ة العربية لمسنوات )يمثؿ الجدوؿ التالي العمميات التمويمية لبرنامج تمويؿ التجار 

( )مميون دوالر 0119-0115مويمية لبرنامج تمويل التجارة العربية )(: العمميات الت19الجدول رقم )
 أمريكي(                                                                                     

 السنواث 9002 9002 9002 9002 9002

 قيمت الطلباث الواردة إلى البرنامج 272 222 292 227 220

 قيمت السحوباث في خطوط االئتمان 554 222 292 227 222
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لعربية لسنوات المصدر: من إعداد الطمبة باالعتماد عمى التقارير السنوية لبرنامج تمويل التجارة ا
(0115-0116-0117-0118-0119)  

مميوف  546قد بمغت  2005مف خالؿ الجدوؿ أعاله نالحظ أف قيمة طمبات التمويؿ لسنة           
مميوف دوالر أمريكي مف نفس السنة بنسبة قدرت  554دوالر أمريكي، في حيف بمغت قيمة السحوبات 

مميوف دوالر  625اتفاقية بمغت قيمتيا اإلجمالية 40ماف ، فيما بمغ عدد اتفاقيات خطوط االئت%0.72ب
مميوف دوالر  408وقد قدر رصيد خطوط االئتماف بنياية السنة   ىذا  %25.80أمريكي أي بنسبة 
 .%10.06أمريكي أي بنسبة 

، في % 5.49مميوف دوالر أمريكي بنسبة ارتفاع  576قيمة  2006بمغت طمبات التمويؿ لسنة 
مميوف دوالر أمريكي، حيث بمغ عدد اتفاقيات خطوط  567ة السحوبات بمقدار حيف انخفضت قيم
مميوف دوالر أمريكي حيث انخفضت بنسبة  606اتفاقية بمغت قيمتيا اإلجمالية  32االئتماف ليذه السنة 

مميوف دوالر  440مقارنة بالسنة السابقة، في حيف بمغ رصيد خطوط االئتماف بنياية السنة  % 3.04
 .%7.84أي بنسبة أمريكي

، في %26.63مميوف دوالر أمريكي بنسبة 727قدرت قيمة طمبات التمويؿ ب 2007وفي سنة 
 41مميوف دوالر أمريكي، وبمغ عدد االتفاقيات المبرمة 729حيف ارتفعت السحوبات لنفس السنة بما قيمتو 

، وبمغ 2006مقارنة بسنة  %30.03مميوف دوالر أمريكي بنسبة ارتفاع  788اتفاقية قيمتيا اإلجمالية 
 .%10.45مميوف دوالر أمريكي بنسبة  486رصيد خطوط االئتماف بنياية السنة 

، في %9.21مميوف دوالر أمريكي بنسبة  794قدرت طمبات التمويؿ ب  2008أما خالؿ سنة 
مميف دوالر أمريكي، وبمغ عدد اتفاقيات خطوط  774ب  2008حيف ارتفعت قيمة السحوبات لسنة 

، في حيف بمغ %6.85مميف دوالر أمريكي بنسبة  842اتفاقية بقيمة إجمالية قدرت ب  36ئتماف اال
 .%14.40مميوف دوالر أمريكي بنسبة انخفاض قدرت ب  416رصيد خطوط االئتماف بنياية السنة 

مميوف دوالر أمريكي بنسبة قدرت ب  780وصمت قيمة طمبات التمويؿ  2009في سنة  
، أما عدد % 0.25مميوف دوالر أمريكي بنسبة  776ة السحوبات ليذه السنة ، وبمغت قيم1.76%

، في حيف بمغ %15.91مميف دوالر أمريكي بنسبة 708اتفاقية بقيمة إجمالية  31االتفاقيات فوصمت الى
مميوف دوالر أمريكي بنسبة ارتفاع قدرت  512ب  2009رصيد خطوط االئتماف بنياية سنة 

 عدد اتفاقياث خطوط االئتمان 70 19 12+1 12 13

 قيمت خطوط االئتمان 292 202 222 279 202

 رصيد خطوط االئتمان بنهايت السنت 702 770 722 732 239
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راجع إلى ارتفاع أسعار النفط وتأثيراتو اإليجابية؛ حيث يوضح الشكؿ التالي  ، وىذا التحسف%23.07ب
 (.2017-1990قيمة السحوبات مف خطوط االئتماف خالؿ السنوات )

 0107-0991(: السحوبات من خطوط االئتمان06الشكل رقم )

 
 .03ص  0107لمصدر: التقرير السنوي لبرنامج تمويل التجارة العربية لسنة ا

بانخفاض في نشاط البرنامج مقارنة بالفترة السابقة بسبب األزمة  2009-2005الفترة  تميزت
المالية التي طالت اقتصادات العالمية والتي أدخمت العالـ في مرحمة مف الركود مما انعكس سمبا عمى 

ة إلى تأثر الدوؿ العربية حيث بدأت أسواقيا المالية في اليبوط نتيجة أزمة االئتماف العالمية باإلضاف
 األسواؽ العقارية.  

  0104-0101حجم النشاط التمويمي لبرنامج تمويل التجارة العربية خالل  -0

 (2014-2010يوضح الجدوؿ أدناه العمميات التمويمية لبرنامج تمويؿ التجارة العربية )

 (0104-0101(: العمميات التمويمية لبرنامج تمويل التجارة العربية )01الجدول)

 دوالر أمريكي(        )مميون 

 السنوات 0101 0100 0100 0103 0104
قيمة الطمبات الواردة إلى  754 755 790 845 810

 البرنامج
قيمة السحوبات في خطوط  745 751 796 842 797

 االئتماف
عدد اتفاقيات خطوط  38 30 29 32 09

 االئتماف
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المصدر: من إعداد الطمبة باالعتماد عمى التقارير السنوية لبرنامج تمويل التجارة العربية من سنة 
 .0104إلى سنة  0101

مقارنة  2010مميوف دوالر خالؿ سنة  754بمغت قيمة طمبات التمويؿ عمى خطوط االئتماف  
، حيث بدأت االقتصاديات العربية %3.33بانخفاض قدرب 2009ياية سنة مميوف دوالر ن780بمبمغ 

والتجارة الخارجية بالتعافي وذلؾ بسبب التخفيؼ مف التشدد في منح التسييالت االئتمانية لمقطاع الخاص 
وعودة النشاط لمجياز المصرفي وتحويالت العامميف في الخارج، واستمرت قيمة السحوبات في االنخفاض 

ىذا  وقدر 2009مميوف دوالر في نياية سنة  776مميوف دوالر مقارنة  745بمبمغ 2010ة خالؿ سن
مقارنة بالسنة  2010مميوف دوالر في سنة  533، كما بمغ رصيد خطوط االئتماف %3.99االنخفاض ب

اتفاقية خط  38، وقد تـ توقيع %4.10مميوف دوالر أمريكي بارتفاع  512السابقة التي بمغت قيمتيا 
 .%30.08بنسبة  2009اتفاقية خالؿ سنة  31مميوف دوالر مقارنة ب  921تماف بقيمة إجمالية بمغت ائ

مميوف دوالر مقابؿ  755حيث بمغت  2011استمرت طمبات التمويؿ في االرتفاع خالؿ سنة 
ة مقارنة بسن2011مميوف دوالر سنة  751مميوف دوالر لمسنة السابقة، فيما قدرت قيمة السحوبات ب 754

، كما نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أف أداء %0.80مميوف دوالر بنسبة  745التي بمغت قيمتيا  2010
مميوف دوالر وىي 799اتفاقية خط ائتماف بمغت قيمتيا  30قد تجسد في توقيع  2011البرنامج في سنة 

مغت نسبة مميوف دوالر ب 921بقيمة  2010اتفاقية خط ائتماف لسنة  38قيمة منخفضة مقارنة بتوقيع 
مميوف دوالر مقابؿ  474ب 2011، في حيف بمغ رصيد خطوط االئتماف نياية سنة %13.24انخفاضيا 

    .%11.02أي بنسبة 2010مميوف دوالر سنة  533

 التجارة تمويؿ نشاط فقد استمر ، 2012سنة خالؿ العربية التجارة تمويؿ برنامج ألداء بالنسبة أما
مميوف دوالر مقارنة  790تمويؿ مف قبؿ وكاالت البرنامج بمغت قيمتيا  باالرتفاع حيث تـ تمقي طمبات

%، كما ارتفعت قيمة السحوبات عمى 4.99مميوف دوالر بنسبة  755التي بمغت قيمتيا  2011بسنة 
مميوف دوالر أمريكي بنسبة  751مميوف دوالر مقارنة بالسنة الماضية بمبمغ  796خطوط االئتماف بمبمغ 

مميوف دوالر أمريكي  870اتفاقية خط ائتماف بقيمة إجمالية قدرت ب  29د تـ توقيع %، فيما ق5.99
%، ىذا وقد بمغ رصيد 8.88مميوف دوالر بنسبة 799اتفاقية بقيمة  30التي تـ توقيع  2011مقارنة بسنة 

مميوف دوالر نياية سنة  474مميوف دوالر أمريكي مقابؿ  586ب 2012خطوط االئتماف بنياية سنة 
 %.23.26بنسبة  2011

 قيمة خطوط االئتماف 921 799 870 828 880
رصيد خطوط االئتماف  533 474 586 608 630

 بنياية السنة
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مميوف دوالر أمريكي وىي قيمة  845فقد بمغت طمبات التمويؿ الواردة لمبرنامج  2013أما سنة 
مميوف دوالر أمريكي بنسبة زيادة قدرت ب  795التي قدرت قيمتيا ب  2012مرتفعة مقارنة بسنة 

لسنة الماضية بمبمغ مقارنة با 2013مميوف دوالر سنة  842%، فيما قد بمغت قيمة السحوبات 6.96
 بمغت إجمالية بقيمة معزز غير ائتماف خط اتفاقية 32 توقيع تـ %، وقد5.77مميوف دوالر أمريكي  796
مميوف دوالر  870اتفاقية بمبمغ إجمالي قدر ب  29ب 2012مميوف دوالر أمريكي مقارنة بسنة 828

 608 السنة ئتماف في نياية ىذهاال خطوط رصيد بمغ %، كما4.82أمريكي والتي سجمت انخفاض بنسبة 
 %.3.75بنسبة قدرت ب  2012مميوف دوالر أمريكي سنة   586 بمبمغ مقارنة أمريكي دوالر مميوف

قد انخفضت قيمتيا لتصؿ  2014مف خالؿ الجدوؿ نالحظ أف الطمبات الواردة لمبرنامج خالؿ سنة 
مميوف دوالر أمريكي بنسبة  845يا حيث بمغت قيمت 2013مميوف دوالر أمريكي مقارنة بسنة  802إلى 

مميوف دوالر أمريكي وىي قيمة منخفضة مقارنة  797%، فيما قد بمغت قيمة السحوبات 5.08انخفاض 
%، في حيف بمغ رصيد 5.34مميوف دوالر أمريكي بنسبة انخفاض قدرت ب  842بمبمغ  2013بسنة 

مميوف دوالر أمريكي  608ارنة بمبمغ مميوف دوالر أمريكي مق 631ب 2014خطوط االئتماف نياية سنة 
اتفاقية خط ائتماف غير  29%، كما قاـ برنامج تمويؿ التجارة بتوقيع 6.4بنسبة ارتفاع  2013نياية سنة 

مميوف دوالر أمريكي  881اتفاقيات خطوط ائتماف غير معززة بقيمة إجمالية بمغت  3معزز وزيادة مبالغ 
بارتفاع قدره  2013مميوف دوالر أمريكي خالؿ سنة  828الية بمغت اتفاقية بقيمة إجم 32مقارنة بتوقيع 

3.78.% 

حالة مف عدـ االستقرار في نشاط برنامج تمويؿ التجارة العربية  2014-2010شيدت الفترة مف 
مع تحسف طفيؼ مقارنة مع الفترة السابقة وىذا راجع إلى االضطرابات السياسية وتأثر الحالة األمنية 

 .  2008لعربية في الوقت التي خرجت فيو اإلقتصادات العربية مف أزمة لبعض الدوؿ ا

 (  0107-0106-0105حجم النشاط التمويمي لبرنامج تمويل التجارة العربية خالل)   -3

-2015يوضح الجدوؿ أدناه حجـ النشاط التمويمي لبرنامج تمويؿ التجارة العربية خالؿ السنوات )
2016-2017   ) 

-0106-0105حجم النشاط التمويمي لبرنامج تمويل التجارة العربية خالل) (:00الجدول رقم)
0107  ) 
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 )مميون دوالر أمريكي(                                                             

المصدر: من إعداد الطمبة باالعتماد عمى التقارير السنوية لبرنامج تمويل التجارة العربية من سنة 
 .0107الى سنة 0105

يذه الفترة فقد استمر نشاط التمويؿ بوتيرة سريعة وتوسيع استفادة الدوؿ العربية مف بالنسبة ل
تسييالت البرنامج وخدماتو، مف خالؿ حمالت التسويؽ والترويج لو، حيث نالحظ مف الجدوؿ ارتفاع 

بسنة  مميوف دوالر أمريكي مقارنة 806بمبمغ  2015طفيؼ لقيمة الطمبات الواردة إلى البرنامج خالؿ سنة 
مميوف دوالر  808%، كما بمغت قيمة السحوبات 0.49مميوف دوالر أمريكي بنسبة  802بمبمغ  2014

 06%، وقد تـ توقيع 1.38مميوف دوالر أمريكي بارتفاع طفيؼ قدره  797أمريكي حيث قدرت ب 
قيمة إجمالية اتفاقية ب 29مميوف دوالر أمريكي مقارنة بتوقيع  131اتفاقيات خط ائتماف بقيمة إجمالية 

ويعود االنخفاض إلى أف صالحيات اتفاؽ خطوط االئتماف  2014مميوف دوالر أمريكي في بسنة  881
%، في حيف بمغ رصيد خطوط 85.13أصبحت عاميف بدؿ مف عاـ واحد حيث قدرت نسبة االنخفاض 

ي نياية سنة مميوف دوالر أمريك 631مميوف دوالر أمريكي مقابؿ  565ب  2015االئتماف بنياية سنة 
 %. 10.45بنسبة انخفاض قدرت ب  2014

 11110فقد استمرت قيمة الطمبات الواردة في االرتفاع حيث وصمت إلى  2016أما بالنسبة لسنة 
%، كما  37.71بنسبة ارتفاع  2015مميوف دوالر أمريكي سنة  806مميوف دوالر أمريكي مقارنة بمبمغ 

مميوف دوالر  808مميوف دوالر أمريكي مقابؿ مبمغ  11107 بمغت قيمة السحوبات في خطوط االئتماف
اتفاقية خط ائتماف غير معزز واتفاقيتي مرابحة  24%، ىذا وقد تـ عقد 37بنسبة  2015أمريكي لسنة 

مميوف دوالر أمريكي  891اتفاقيات خط ائتماف غير معززة بقيمة إجمالية  بمغت  5رئيسية وزيادة مبالغ 
مميوف   131اتفاقيات مبرمة بقيمة إجمالية  06ب  2015ة مرتفعة مقارنة بسنة وىي قيم 2016في سنة 

دوالر أمريكي حيث ارتفعت بسبعة أضعاؼ عف السنة السابقة، أما رصيد خطوط االئتماف بنياية سنة 
%، حيث 26.54مميوف دوالر أمريكي مقارنة بالسنة الماضية بنسبة قدرت ب  715فقد بمغ قيمة  2016

 .2017و 2016ؿ الموالى الييكؿ السمعي لنشاط التمويؿ لسنتي يوضح الشك

 السنوات 0105 0106 0107
 قيمة الطمبات الواردة إلى البرنامج 806 11110 00011
 وبات في خطوط االئتمافقيمة السح 808 11107 00000

 عدد اتفاقيات خطوط االئتماف 06 24 03
 قيمة خطوط االئتماف 131 891 596
 رصيد خطوط االئتماف بنياية السنة 565 715 845
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  (0107-0106(: الييكل السمعي لنشاط التمويل )07الشكل رقم )

 
 .03، ص0107المصدر: التقرير السنوي لبرنامج تمويل التجارة العربية لسنة 

مف وكاالتو  البرنامج تمقى فقد ،2017 سنة خالؿ العربية التجارة تمويؿ برنامج ألداء بالنسبة أما 
مميوف  11110بمبمغ  الماضية بالسنة مقارنة أمريكي دوالر مميوف 11200قيمتيا  بمغت تمويؿ طمبات

 بمغت التي االئتماف خطوط عمى السحوبات قيمة ارتفعت %، وكما8.10دوالر أمريكي بنسبة قدرت ب 
بنسبة ارتفاع  2016أمريكي سنة مميوف دوالر  11107مميوف دوالر أمريكي مقارنة مع  111121 حوالي
مميوف دوالر أمريكي مقابؿ  845ب  2017، ىذا وقد بمغ رصيد خطوط االئتماف نياية سنة 1.26%
%، حيث قاـ البرنامج 18.18بنسبة ارتفاع قدرت ب  2016مميوف دوالر أمريكي بنياية سنة  715مبمغ 

فاقية خط ائتماف غير معزز واحدة بقيمة اتفاقية خطوط ائتماف غير معززة وزيادة مبمغ ات 13بتوقيع 
اتفاقية بقيمة إجمالية قدرت ب  24مميوف دوالر أمريكي وىي قيمة منخفضة مقارنة ب  596إجمالية 

 %.33.10قدرت نسبة االنخفاض  2016مميوف دوالر أمريكي خالؿ سنة  891

ة مقارنة بالسنوات نمو متميز في نشاط برنامج تمويؿ التجارة العربي 2017-2015عرفت الفترة 
 السابقة وىذا راجع إلى تحسف األوضاع والظروؼ االقتصادية العربية. 

 ىذا وقد شمؿ تمويؿ البرنامج السمع التالية:

  :مشتقات بترولية، فالتر سيارات، بطاريات، منتجات غذائية، ألبسة، أدوية  سمع استيالكية
أجيزة وأدوات منزلية، مفروشات ومستمزمات طبية، منتجات صحية، مواد تنظيؼ مجوىرات، 

 وأقمشة تنجيد، كتب، منتجات قطنية، عدادات كيرباء ومنتجات ورقية.
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  :منتجات بترو كيماوية، منتجات ألمنيوـ وحديد وصمب، منتجات كيماوية،  سمع وسيطة
قضباف نحاس، كابالت وأسالؾ كيربائية، بالط، سيراميؾ، أنابيب، مواد بناء، مواد تغميؼ، ألواح 

 جاج وفورمايكا وكرتوف، عبوات زجاجية وبالستيكية وأصباغ.ز 

  :فحـ الكوؾ، مواد كيماوية، قطف، فوسفات صخري  مواد خام ، حبيبات بالستيكية، ألومنيـو
 وبتروؿ خاـ.

  :معدات إنتاج، خطوط إنتاج ثنائي فوسفات وكبريت، أجيزة ومعدات  سمع إنتاجية ورأسمالية
ممخابز، معدات وبيوت زراعية، أجيزة تبريد، أجيزة طباعة، بناء، خالطات اسمنت، معدات ل

 محوالت ومولدات كيربائية، مباني جاىزة، أبراج إضاءة متحركة وطائرة تجارية.

 عممو بداية منذ العربية التجارة تمويؿ برنامج وفره الذي التراكمي التمويؿ نشاط لحجـ بالنسبة أما
 أمريكي دوالر مميوف 141888 التمويؿ طمبات قيمة موعمج بمغ 2017 سنة إلى نياية 1991سنة  في

 141462مميوف دوالر أمريكي، وقد وافؽ البرنامج عمى تمويؿ ما قيمتو  191996قيمتيا  تجارية لصفقات
مميوف دوالر أمريكي  131053اتفاقية بمغت قيمتيا اإلجمالية  725مميوف دوالر أمريكي، كما تـ توقيع 

مميوف دوالر أمريكي؛  131027مميوف دوالر أمريكي مقابميا، وسدد مبمغ  131872وقد تـ سحب مبمغ 
إلى  1990حيث أف الشكميف الموالييف يوضحاف التطور المرحمي لمنشاط التمويمي في الفترة الممتدة مف 

 عمى التوالي. 2017إلى 1990وي مف نشاط التمويؿ السن ، و2017

 0107-0991 يلتمويممنشاط ال التطور المرحمى (:08الشكل رقم)

 
 .04، ص0107المصدر: تقرير برنامج تمويل التجارة العربية لسنة 
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 (0107-0991(: نشاط التمويل السنوي )09الشكل رقم)

 
 .00، ص 0107المصدر: التقرير السنوي لبرنامج تمويل التجارة العربية لسنة 

  0107إلى  0111من العربية  التجارة تمويل لبرنامج المالي الفرع الثاني: األداء

  0114-0111األداء المالي لبرنامج تمويل التجارة العربية خالل   -0

 2004-2000التجارة العربية خالؿ  يوضح الجدوؿ الموالي أداء المالي لبرنامج تمويؿ

 0114-0111(: األداء المالي لبرنامج تمويل التجارة العربية خالل 00الجدول رقم )

 )مميون دوالر أمريكي(

                     .    0114-0111المصدر: من إعداد الطمبة باالعتماد عمى تقرير برنامج تمويل التجارة العربية لسنة 

ديسمبر22

2000

ديسمبر22

2001

ديسمبر22

2002

ديسمبر22

2003

ديسمبر22

2004

 - 3752 9057 1252 70صافيالدخل)مليىندوالر(

 - 21252 29257 29252 23059حقالمساهميه)مليىندوالر(

 - 900 - - -تىزيعأرباحوقدية)مليىندوالر(

 - - 300 900 -قيمةالسهمالىاحد)دوالر(
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خالؿ ىذه الفترة قمنا بتوظيؼ المعمومات المتاحة فقط وىذا نظرا لندرة المعمومات حيث تشير 
مميوف دوالر أمريكي، فيما بمغت حقوؽ  40إلى أف صافي الدخؿ بمغ  2000البيانات المدققة لسنة 

 مميوف دوالر أمريكي . 710.2المساىميف 

مميوف دوالر أمريكي بنسبة انخفاض قدرت ب  35.5ويبمغ  2001لينخفض الدخؿ الصافي لسنة 
مميوف دوالر أمريكي  728.8% عف السنة السابقة، كما ارتفعت حقوؽ المساىميف لتبمغ حوالي 11.25

% عف السنة السابقة، ىذا وقد قررت الجمعية العمومية توزيع أرباح نقدية 2.61ت ب بنسبة ارتفاع قدر 
 دوالر أمريكي لمسيـ الواحد.  200عمى المساىميف المقيديف في سجالت البرنامج بواقع 

مميوف دوالر أمريكي  20.4ليصؿ إلى  2002استمر االنخفاض لصافي الدخؿ خالؿ سنة 
مميوف دوالر  728.4السابقة، فيما بمغت حقوؽ المساىميف  % عف السنة42.53بانخفاض قدر 

%،  كما وزعت األرباح النقدية 0.05بانخفاض قدر ب  2001سنة  728.8بانخفاض طفيؼ مقارنة ب 
 دوالر أمريكي لمسيـ الواحد.  100بقيمة 

مميوف دوالر أمريكي وىي قيمة  14.9بمغت قيمة صافي الدخؿ المحقؽ  2003خالؿ سنة 
مميوف دوالر أمريكي، أما حقوؽ  20.4التي بمغ فييا صافي الدخؿ  2002مقارنة بسنة  منخفضة

%  مقارنة  1.16مميوف دوالر أمريكي أي بنسبة  736.9المساىميف فقد عرفت ارتفاعا بمغت قيمتيا 
 .2002بسنة 

ية خالؿ نقص البيانات المالية جعؿ المعمومات غير واضحة حوؿ نشاط برنامج تمويؿ التجارة العرب
 .2004-2000الفترة 

 (0119-0115األداء المالي لبرنامج تمويل التجارة العربية خالل ) -0

 2009-2005يمثؿ الجدوؿ التالي األداء المالي لبرنامج تمويؿ التجارة العربية خالؿ سنة 

 0119-0115(: األداء المالي لبرنامج تمويل التجارة العربية خالل:03الجدول رقم )
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 ر أمريكي()مميون دوال 

المصدر: من إعداد الطمبة باالعتماد عمى التقارير السنوية لبرنامج تمويل التجارة العربية من سنة    
    .0107الى سنة 0105

ف خالؿ الجدوؿ أعاله توضح البيانات المالية المدققة أف األداء المالي لبرنامج تمويؿ التجارة م 
مميوف دوالر أمريكي بزيادة قدرىا  26.447بأف إجمالي الدخؿ بمغ حوالي  2005العربية لنياية سنة 

بالنسبة إلى  ، و تعود ىذه الزيادة إلى تحسف أسعار الفائدة2004% مف إجمالي الدخؿ المحقؽ في 44
 751الدوالر األمريكي باإلضافة إلى الزيادة في حجـ التمويؿ، ووفقا لذلؾ ارتفعت حقوؽ المساىميف لتبمغ 

دوالر لمسيـ الواحد، بحذؼ النفقات عمي المصاريؼ اإلدارية  100مميوف دوالر أمريكي عمى أساس 
مميوف دوالر أمريكي فيما  23.402مميوف دوالر أمريكي أصبح الدخؿ الصافي يقدر ب 3.045البالغة 

 مميوف دوالر أمريكي. 9.841وزعت األرباح النقدية بقيمة 

مميوف دوالر  38.704فقد بمغ إجمالي الدخؿ  2006أما بالنسبة ألداء البرنامج المالي لسنة 
 2005مميوف دوالر أمريكي عف إجمالي الدخؿ المحقؽ سنة  12.257أمريكي بزيادة كبيرة قدرت ب 

%، ىذا وقد بمغت قيمة النفقات 46.34التحسف أرجع إلى الزيادة في حجـ التمويؿ بنسبة قدرت ب وىذا 
 35.672%، أما صافي الدخؿ فبمغ قيمة 0.42مميوف دوالر أمريكي بنسبة انخفاض بمغت  3.032

 20%، فيما ارتفعت حقوؽ المساىميف بزيادة قدرىا 10.7مميوف دوالر أمريكي بنسبة زيادة قدرت ب 
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% عف السنة السابقة، كما وزعت األرباح النقدية والتي قدرت 2.66مميوف دوالر أمريكي بنسبة قدرىا 
دوالر لمسيـ الواحد أي بارتفاع قدر ب  150مميوف دوالر أمريكي بما يقدر ب  14.742قيمتيا ب 

50.% 

يوف دوالر مم 42فقد أوضحت البيانات المالية أف إجمالي الدخؿ قد بمغ  2007وبالنسبة لسنة 
وىذا راجع إلى االستقرار في أسعار  2006مقارنة بالدخؿ المحقؽ بسنة  3.296أمريكي بزيادة قدرىا 

%، وباقتصاص النفقات 8.51الفائدة عمى الدوالر األمريكي عمى مستوى مرتفع نسبيا قدرت نسبة التغير 
مميوف  38.9المحقؽ ىو % يصبح صافى الدخؿ 5.54مميوف دوالر بنسبة تغير  3.2البالغة قيمتيا 

مميوف دوالر أمريكي  790%، فيما ارتفعت حقوؽ المساىميف إلى 9.04دوالر بنسبة زيادة قدرت ب 
%، وقد تـ توزيع 2.49مميوف دوالر أمريكي بنسبة ارتفاع قدرت ب  371التي بمغت  2006مقارنة بسنة 

دوالر لمسيـ الواحد بنسبة ارتفاع  225مميوف دوالر أمريكي عمي أساس  22األرباح النقدية بقيمة بمغت 
49.03.% 

مميوف دوالر أمريكي  17بمغ  2008كما نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أف إجمالي الدخؿ لنياية سنة 
ويعود ىذا االنخفاض إلى األداء السمبي لممحافظ االستثمارية نتيجة األزمة المالية التي ضربت أسواؽ 

مميوف  3.5%، في حيف بمغت قيمة النفقات 59.52فاض قدرت ب الماؿ و االستثمار العالمية بنسبة انخ
مميوف دوالر أمريكي  13.9%، أما صافي الدخؿ فقدر ب 9.38دوالر أمريكي بنسبة انخفاض قدرت ب 

بنسبة  2007وىذا االنخفاض جاء نتيجة تدنى إجمالي الدخؿ خاصة إيرادات االستثمار مقارنة بسنة 
مميوف دوالر أمريكي فقد  769قد بمغت حقوؽ المساىميف حوالي %، وىذا و 64.26انخفاض قدرت ب 

 225مميوف دوالر أمريكي عمى أساس  22%، وتـ توزيع أرباح نقدية بقيمة بمغت 2.66انخفضت بنسبة 
 دوالر لمسيـ الواحد بقيت قيمتو في نفس المستوي.

مميوف دوالر  15.6مغ فقد استمر االنخفاض في إجمالي الدخؿ ليب 2009أما بالنسبة لنياية سنة 
مميوف دوالر أمريكي بنسبة انخفاض  17التي بمغ فييا إجمالي الدخؿ  2008أمريكي مقارنة بسنة 

%، ويعود ىذا االنخفاض إلي استمرار اليبوط في أسعار الفائدة عمى الدوالر األمريكي إلى أدنى 8.24
دات المحققة مف النشاط األساسي المستويات لـ تشيدىا األسواؽ المالية مف قبؿ بشكؿ خاص اإليرا

مميوف دوالر أمريكي يصبح صافي  3.53لمبرنامج في عمميات التمويؿ ومع حذؼ النفقات المقدرة ب 
%، أما حقوؽ المساىميف فقد 13.09مميوف دوالر أمريكي بنسبة انخفاض  12.08الدخؿ المحقؽ يساوي 

ىـ تحسف القيمة السوقية االستثمارات مميوف دوالر أمريكي وسا 781عرفت تحسف في قيمتيا بمغت 
%، وتـ توزيع أرباح نقدية بمغت 1.56المتاحة لمبيع في ارتفاع إجمالي حقوؽ المساىميف بنسبة قدرت ب 
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%، عمى أساس 66.81مميوف دوالر أمريكي مقارنة بالسنة السابقة بنسبة انخفاض بمغت   7.3قيمتيا 
 %.58.82يمة السيـ ب دوالر لمسيـ الواحد بمغت نسبة انخفاض ق 75

بانخفاض في األداء المالي لبرنامج تمويؿ التجارة العربية مقارنة بالفترة  2009-2005تميزت فترة 
السابقة وىذا راجع إلى األداء السمبي لممحافظ االستثمارية نتيجة األزمة المالية التي ضربت أسواؽ الماؿ 

 البرنامج.  واالستثمار العالمية والتي أثرت بدورىا عمى أداء

 (2014-2010)األداء المالي لبرنامج تمويل التجارة العربية خالل  -3

 (2014-2010يوضح  الجدوؿ أدناه األداء المالي لبرنامج تمويؿ التجارة العربية خالؿ السنوات )

 (0104-0101(: األداء المالي لبرنامج تمويل التجارة العربية خالل السنوات )04الجدول رقم)

 دوالر أمريكي(                                                       )مميون    

 (.0104-0101ج تمويل التجارة العربية) المصدر: من إعداد الطمبة باالعتماد عمى تقارير برنام
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استمر البرنامج في رفع معدالت نشاط التمويؿ مف خالؿ تكثيؼ نشاطو في  2010في سنة 
الترويج كما استفاد مف تحسف الظروؼ االقتصادية العالمية عمى ضوء انفراج األزمة المالية العالمية إلى 

 س معدالت النمو قبؿ األزمة.حيف عودة قطاع التجارة العالمي و العربي إلى نف

أما بالنسبة لألداء المالي لمبرنامج ليذه السنة فقد سجؿ البرنامج انخفاضا في إجمالي الدخؿ قدر 
بنسبة انخفاض قدرت  2009مميوف دوالر أمريكي نياية سنة  15.6مميوف دوالر أمريكي مقابؿ  14ب 
مى الدوالر، كما انخفضت قيمة النفقات ليذا %، وىذا نتيجة استمرار انخفاض أسعار الفائدة ع11.43ب 

%، أما صافي الدخؿ المحقؽ فقد بمغ 3.68مميوف دوالر أمريكي بنسبة  3.4العاـ حيث بمغت قيمتيا 
%، ىذا وقد واصؿ حقوؽ المساىميف 13.16مميوف دوالر أمريكي بنسبة انخفاض بمغت  10.49

مميوف دوالر  781مقارنة ب 2010نياية سنة  مميوف دوالر أمريكي في 974انخفاضو حيث بمغت قيمتو 
مميوف دوالر  4.92%، وتـ توزيع أرباح نقدية بمغت قيمتيا 4.09بنسبة انخفاض  2009نياية سنة 

دوالر لمسيـ الواحد  50% وذلؾ عمى أساس 32.605أمريكي حيث سجؿ نسبة انخفاض قدرت ب 
 % عف السنة السابقة.33.33انخفضت قيمتو بنسبة 

أف أداء البرنامج المالي قد شيد  2011الجدوؿ أعاله توضح البيانات المالية لنياية سنة مف خالؿ 
مميوف دوالر مف إجمالي  14مميوف دوالر أمريكي مقابؿ  10.174انخفاضا في إجمالي الدخؿ المحقؽ 

غـ مف نتيجة الستمرار أسعار الفائدة لمدوالر في اليبوط إلى مستويات متدنية بالر  2010الدخؿ لسنة 
%، ىذا وقد عرفت النفقات 27.33زيادة حجـ التمويؿ مقارنة بالسنة الماضية قدرت نسبة االنخفاض ب 

مميوف دوالر  3.4مميوف دوالر أمريكي مقابؿ  3.8حيث بمغت قيمتيا  2011ارتفاعا طفيفا خالؿ سنة 
مميوف دوالر  6.4%، كما انخفض صافي الدخؿ المحقؽ ليبمغ 11بارتفاع قدر ب  2010أمريكي سنة 

%، أما حقوؽ المساىميف فقد حافظ عمى استقراره عند قيمة 39مقارنة بالسنة الماضية بنسبة  2011سنة 
%، أما بالنسبة لألرباح النقدية 06بنسبة ارتفاع قدر ب 2010مميوف دوالر أمريكي لنياية سنة  749

المستوي مقارنة بالسنة السابقة عمى  مميوف دوالر أمريكي بقيت عمى نفس 4.92الموزعة فقد بمغت قيمتيا 
 دوالر لمسيـ الواحد. 50أساس 

الموجودة أعمى الجدوؿ أف  2012عمى صعيد األداء المالي لمبرنامج توضح البيانات المالية لسنة 
مميوف دوالر أمريكي  10مميوف دوالر أمريكي مقارنة ب  12إجمالي دخؿ البرنامج ليذه السنة بمغ حوالي 

مميوف دوالر  3.9%، وبحذؼ النفقات المقدرة ب 16.1بنسبة ارتفاع  2011خؿ لسنة إلجمالي الد
مميوف دوالر أمريكي و ىي قيمة مرتفعة  8.6%، يصبح صافي الدخؿ يساوي 0.84أمريكي  بنسبة تغير 

%، ويعود 25.93مميوف دوالر أمريكي بنسبة ارتفاع  6.4والبالغة  2011مقارنة بإجمالي الدخؿ لسنة 
مميوف  805المساىميف إلى االرتفاع بعد استقراره العاـ الماضي عمى نفس المستوى بمبمغ قدره حقوؽ 
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مميوف دوالر أمريكي  5.12دوالر أمريكي كما عرؼ توزيع األرباح ىو األخر ارتفاع في قيمتو حيث بمغ 
 50لواحد % قدرت قيمة السيـ ا4.07بنسبة ارتفاع  2011مميوف دوالر لمسنة السابقة  4.92مقابؿ 

 دوالر أمريكي.

مميوف دوالر أمريكي  15فقد واصؿ إجمالي الدخؿ ارتفاعو ليصؿ إلى حوالي  2013أما في سنة 
%، توزعت بيف إيرادات خطوط 27.7مميوف دوالر أمريكي بنسبة  12بمبمغ  2012مقارنة بالسنة 

يرادات المحافظ االستثمارية ب  عمى التوالي ىذا وقد بمغت  مميوف دوالر أمريكي 7.7و 7.3االئتماف وا 
مميوف دوالر  805مقارنة بمبمغ  2013مميوف دوالر أمريكي نياية سنة  1.30حقوؽ المساىميف حوالي 

مميوف دوالر أمريكي  6.405%، وبمغت قيمة األرباح النقدية الموزعة 27.95بنسبة  2012أمريكي لسنة 
 دوالر أمريكي.  50% عمى أساس 25.1بنسبة زيادة قدرت ب

مميوف دوالر أمريكي  14.9فقد انخفض إجمالي الدخؿ ليصؿ إلى حوالي   2014أما في سنة 
%، ارتفعت قيمة النفقات لتصؿ إلى 1.21مميوف دوالر أمريكي بنسبة  15بمبمغ  2013مقارنة بالسنة 

 مميوف 1.11% ىذا وقد بمغت حقوؽ المساىميف حوالي 6.84مميوف دوالر أمريكي بنسبة ارتفاع  4.20
بنسبة ارتفاع  2013مميوف دوالر أمريكي لسنة  1.03مقارنة بمبمغ  2014دوالر أمريكي نياية سنة 

مميوف دوالر أمريكي بنسبة زيادة قدرت  8.9%، وبمغت قيمة األرباح النقدية الموزعة 7.86قدرت ب 
 %.39ب

السابقة وذلؾ  حقؽ البرنامج ارتفاع في معدالت نشاطو مقارنة بالفترة 2014-2010خالؿ الفترة 
 مع تحسف الظروؼ االقتصادية العالمية والعربية وانفراج األزمة المالية العالمية. 

 (2017-2015)األداء المالي لبرنامج تمويل التجارة العربية خالل  -4

 2017-2015يوضح الجدوؿ الموالي األداء المالي لبرنامج تمويؿ التجارة العربية 

 

 0107-0105لي لبرنامج تمويل التجارة العربية (: األداء الما05الجدول رقم )

 )مميون دوالر أمريكي(
4025ديسمبر402222ديسمبر402522ديسمبر22

إجماليالدخل)مليىن

دوالر(

3152 3250 9251 
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)مليىن    الىفقات

دوالر(

4.242 751 752 

)مليىن الدخل صافي

دوالر(

257 3152 9152 

 

حقالمساهميه

والر()مليىند

35331 35391 35312 

وقدية أرباح تىزيع

)مليىندوالر(

257 257 - 

الىاحد السهم قيمة

)دوالر(

19522 92520 70 

 (.0107-0103المصدر: من إعداد الطمبة باالعتماد عمى تقارير برنامج تمويل التجارة العربية )

بة إلجمالي الدخؿ فقد عرؼ بالنس 2015مف خالؿ الجدوؿ نالحظ أف أداء البرنامج لنياية سنة 
 2014مميوف دوالر أمريكي لسنة  14.9مميوف دوالر أمريكي مقابؿ  13.6انخفاض في قيمتو بمغت 

مميوف دوالر أمريكي مقابؿ  4.242% أما بالنسبة لمنفقات فشيدت ارتفاع طفيؼ وصؿ إلى 8.72بنسبة 
 9.4خؿ تراجعت قيمتو لتصبح %، أما صافي الد01بنسبة  2014مميوف دوالر أمريكي لسنة  4.20

%، فيما حددت 12.14مميوف دوالر أمريكي بنسبة انخفاض بمغت  10.7مميوف دوالر أمريكي مقابؿ 
%، وتـ توزيع األرباح النقدية بمبمغ 0.18مميوف دوالر أمريكي تغيرت بنسبة  1.113قيمة المساىميف ب 

مميوف دوالر  8.9والتي قدرت ب 2014مميوف دوالر أمريكي وىي قيمة منخفضة مقارنة بسنة  6.4
 دوالر أمريكي لمسيـ الواحد. 32.56%، بينما قدر السيـ الواحد ب28.09أمريكي بانخفاض قدر ب 

مميوف دوالر أمريكي مقارنة  18شيد إجمالي الدخؿ المحقؽ ارتفاع قدره  2016في نياية سنة 
مميوف دوالر أمريكي فيما حقؽ صافي  4.3%، بينما النفقات 32.35بنسبة ارتفاع قدرت ب  2015بسنة 

%، حقوؽ المساىميف ارتفاع طفيؼ 45.74مميوف دوالر أمريكي بارتفاع  23.7ارتفاع في قيمتو بمغت 
%، ىذا وقد انخفضت قيمة األرباح النقدية 0.89مميوف دوالر أمريكي بنسبة ارتفاع بمغت  1.123بمبمغ 

بنسبة  2014مميوف دوالر أمريكي خالؿ سنة  6.4انت مميوف دوالر أمريكي بعدما ك 5.4الموزعة إلى 
دوالر أمريكي لمسيـ الواحد بنسبة انخفاض بمغت  27.5%، وقدر السيـ الواحد 15.63قدرت 
15.63.% 

كما توضحو البيانات المالية في الجدوؿ أعاله  2017استمرار ارتفاع إجمالي الدخؿ المحقؽ لسنة 
بنسبة ارتفاع بمغت  2016مميوف دوالر أمريكي لعاـ  18مقابؿ مميوف دوالر أمريكي  28.3لتصؿ إلى 
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مميوف  4.3مميوف دوالر أمريكي مقارنة ب  4.6%، كما عرفت النفقات أيضا ارتفاع طفيؼ بمغ 53.22
مميوف دوالر أي بارتفاع  23.7%، أما صافي الدخؿ فبمغت قيمتو 6.98بنسبة قدرت  2016دوالر لسنة 

مميوف دوالر بنسبة ارتفاع قدرت  13.7و المقدرة ب  2015كي عف سنة مميوف دوالر أمري 10بمغ 
%، أما بالنسبة 1.42مميوف دوالر بنسبة ارتفاع  1.139%، بمغ حقوؽ المساىميف ليذه السنة 72.39

 دوالر أمريكي. 40لقيمة السيـ الواحد فقدر ب 

جارة العربية ىذا ماأشارت إليو بتحسف في األداء المالي لبرنامج تمويؿ الت 2017-2015تميزت الفترة 
البيانات المالية مقارنة بالفترات السابقة نتيجة استمرار التوسع في نشاط البرنامج التمويمي وتعافي 

 االقتصاديات العالمية والعربية مف األزمة المالية.

 تقييم أداء برنامج تمويل التجارة العربية:

ليائمة التي يوفرىا البرنامج لتمويؿ التجارة العربية، إال رغـ التحسينات والجيود المبذولة واألرقاـ ا
 أنيا تبقى دوف اليدؼ والمستوى المأموؿ لو.

فتطور التجارة الخارجية العربية ال يعتمد عمى دور البرنامج وأدائو فقط، ماداـ ىناؾ جوانب أخرى 
تقديـ الدعـ والمساندة لو  يجب معالجتيا، فال يمكف تحميؿ البرنامج ثقؿ المسؤولية عمى دوره، بؿ يجب

 فالتجارة الخارجية العربية تتطمب تضافر الجيود والتعاوف المشترؾ مف قبؿ جميع الجيات ذات الصمة.

 المطمب الثالث: معوقات التجارة العربية 

 تعود أسباب ضعؼ التجارة العربية إلى عدة عوامؿ منيا السياسية واالقتصادية واإلدارية....الخ،
عوامؿ تمعب دورا ميما في التأثير عمى حجـ التجارة العربية وال شؾ أف إزالة ىذه العوائؽ سيساىـ وىذه ال

ولكف بعض ىذه العوائؽ ىي عوائؽ بيروقراطية وتعقيدات جمركية وضريبية تتبعيا بعض  في تطويرىا،
بية في ىذا المطمب الدوؿ العربية، وىي تشكؿ عائقا أماـ االستثمارات العربية واألجنبية لممنطقة العر 

 سنتطرؽ إلى المعوقات التي جعمت حجـ التجارة العربية مع العالـ منخفضة .

 :عوائق اقتصادية 

تتميز الدوؿ العربية بتركيزىا عمى تصدير النفط كسمعة أساسية وتميزىا بقاعدة إنتاجية   -1
الي استيرادىا ضعيفة، وذلؾ بسبب ضعؼ السياسات الزراعية في تمبية المنتجات األساسية وبالت

 مف الخارج؛
أما البمداف المصدرة لمنفط فيي معرضة إلى انييار أسعار النفط وبالتالي إلى ضعؼ  -2

الموارد المالية وتأثيرىا عمى موازيف المدفوعات وتأثرييا عمى التمويؿ المباشر الستراداتيا، مما 
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خـ فارتفاع األسعار، يحتـ عمييا المجوء إلى االستدانة الخارجية ما يؤدي إلى ظاىرة التض
فانخفاض قيمة العممة العمالت الوطنية وبالتالي ضعؼ القدرة التنافسية لمصادرات بسبب ارتفاع 

 تكاليؼ اإلنتاج وتراكـ الديوف وأعباء خدمة الديف؛
ضعؼ اليياكؿ اإلنتاجية والقدرة التنافسية العربية وعدـ قدرتيا عمى مد السوؽ بصادرات   -3

عمى مثيمتيا األجنبية مف حيث السعر والجودة، وعدـ االلتزاـ بالمواصفات سمعية وخدمية تتفوؽ 
 والمقاييس المتفؽ عمييا وفقا لمضوابط والمعايير الدولية؛

االعتماد عمى إنتاج وتصدير سمع قميمة حيث تواجو الدوؿ العربية الكثير مف المشاكؿ   -4
القتصادية العتمادىا عمى منتج االقتصادية بسبب عدـ مرونة إنتاجيا مما يعرضيا لالزمات ا

 واحد قد تنقمب أسعاره في السوؽ العالمية؛
انخفاض قابمية البمداف العربية النفطية تقديـ المساعدات والقروض الميسرة إلى البمداف   -5

 األقؿ ثراء مع تبايف شديد في مستويات النمو بيف الدوؿ العربية؛
تصدير مف انخفاض واضح في الكفاءة تعاني البني التحتية ووسائؿ النقؿ ومراكز ال  -6

 نتيجة لوجود عيوب في البني المادية ليا نتيجة لمتقادـ وضعؼ الصيانة؛
 عجز موازيف مدفوعات أغمب الدوؿ العربية.  -7

  :عوائق إدارية  

وتضـ قيود جمركية وغير جمركية حيث تفترض في الرسوـ الجمركة أف توفر الحماية لمسمع 
سمع الخارجية لمدة زمنية محددة وىذا لتحسيف نوعيتيا، أما اآلف فقد انحرؼ الرسـو المنتجة محميا مقابؿ ال

عمى ىدفيا الرئيس إثر تزايد تدخؿ الدولة  في الحياة االقتصادية  حيث تفاقـ عجز الميزانيات العامة ولـ 
 تدنى مستوياتتستطع السياسات المالية االعتماد عمى الضرائب المباشرة نظرا إلى كثرة التيرب منيا ول

دخؿ الفرد، وليذا تـ المجوء المتزايد لمضرائب غير المباشرة ومف بينيا الرسوـ الجمركية فتحوؿ 
 .23ىدؼ ىذه األخيرة مف اقتصادي إلى مالي بحت

  :قصور التشريعات الوطنية وعدـ مواكبتيا لما يستجد عمى أفضؿ  العوائق القانونية
د أنظمة وقوانيف اقتصادية محمية معيقة لتحرؾ رأس الماؿ العربي وجو الممارسات في إدارة التجارة وكذلؾ 

داخؿ المنطقة العربية وتفاوت مستويات الحماية الجمركية وغياب جياز إعالمي فاعؿ لجمب االستثمارات 
 األجنبية.

                                                           

 محمد طمبة، القيود غير الجمركية وأثرىا عمى التجارة الدولية، االتفاقية العربية لمتبادؿ الحر، عماف األردف، السنة غير متوفرة، 
.03ص 23   
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 :قد تتأثر التجارة العربية بالعالقات السياسية الثنائية إذ يرتفع حجـ التبادؿ  عوائق سياسية
ف تباعدتا جغرافيا، وفي الوقت نفسو ينخفض التجا ري مع ارتفاع العالقات الثنائية الجيدة بيف الدولتيف وا 

التبادؿ التجاري بيف دولتيف متجاورتيف إلى مستوى الصفر في حالة تدىور عالقتيما السياسية وىو ما 
 تمثؿ قدر كبير مف المخاطر.

  :مف الدوؿ العربية منيا اليمف، ليبيا، سوريا،  تدىور األوضاع األمنية في الكثير عوائق أمنية
 العراؽ، تونس مما أدى إلى ضرب السياحة العربية التي تعتبر مف الدخؿ األساسي لبعض الدوؿ العربية. 

 الحمول المقترحة ليذه المعوقات:

 تنويع الصادرات بالنسبة لمدوؿ العربية وبالتالي تقميؿ االستيراد مف الخارج؛ .1
 العربية ما يؤدي إلى التنافسية؛  تشجيع الصادرات .2
 اإللتزاـ بالمواصفات والمقاييس المتفؽ عمييا دوليا ومنو تقوية اليياكؿ اإلنتاجية؛ .3
 تطوير البنى التحتية وزيادة الكفاءة اإلنتاجية؛ .4
ستراتيجيات مناسبة مف أجؿ ضماف حركة التبادؿ التجارى. .5     وضع سياسات وا 
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 خالصة:

رة العربية بتقديـ التمويؿ لمقطاعيف الخاص والعاـ مف مصدريف ومستورديف يقوـ برنامج تمويؿ التجا
في الدوؿ العربية بواسطة الوكاالت المعتمدة مف قبؿ البرنامج، حيث وجو برنامج تمويؿ التجارة العربية 
استراتيجيتو لتقديـ التمويؿ والدعـ لقطاع التجارة الخارجية في الدوؿ العربية، حيث عمؿ عمى حشد 

لمستثمريف إلييا والترويج لمسمع، وقد صنؼ البرنامج كأكبر مؤسسة تمويمية عربية تقوـ بتمويؿ قطاع ا
التجارة الخارجية في البمداف العربية حيث يقدـ ىذا البرنامج مجموعة مف الحموؿ المالية وتقميؿ المخاطر 

 عربي.الناجمة عف العمميات التصديرية مما يؤدي إلى تحسيف النشاط التجاري ال

إال أف البرنامج لـ يحقؽ كؿ أىدافو المرجوة وىذا بسبب القيود لمحصوؿ عمى خطوط االئتماف 
وبالرغـ مف كؿ ىذا فقد تابع البرنامج نشاطو لدعـ العالقات التجارية بيف الدوؿ ودعـ القدرة التنافسية 

 لمصادرات.

لخارجية لمدوؿ العربية في السنوات األخيرة باإلضافة إلى ذلؾ فقد ساىـ البرنامج في زيادة أىمية التجارة ا
 خاصة مع تحرير المبادالت التجارية ودعـ تشجيع الصادرات.
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 خاتمة عامة:

لطالما بحثت الدول العربية سبل تحسين أوضاعيا االقتصادية واالستفادة من تفاعميا مع العالم 
الخارجي واالنفتاح االقتصادي، ليذا أولت الدول العربية اىتماميا بتطوير المبادالت التجارية مع مختمف 

ر واالستيراد التي لطالما الدول والتكتالت االقتصادية العالمية وباعتبار التمويل من أىم قضايا التصدي
 شغمت اىتمام معظم الدول خاصة الدول العربية التي تعاني من ضعف في اقتصادياتيا. 

حيث سمحت لنا ىذه الدراسة بالتعرف عمى التجارة الخارجية العربية ونمط اقتصاداتيا وسبل 
ألخرى عانت من مشكمة توفير تطويرىا إال أن التجارة الخارجية في البمدان العربية وكغيرىا من البمدان ا

مصادر تمويل التجارة وكانت بالنسبة ليا عائق في تنمية اقتصادىا خصوصا لمدول ذات االقتصاد النامي 
وبناءا عمى ما سبق تم إنشاء برنامج تمويل التجارة العربية من أجل دعم وتطوير التجارة الخارجية 

 العربية.

الضوء عمى األداء المالي لمبرنامج في التجارة العربية وفي دراستنا ليذا الموضوع قمنا بتسميط 
 باعتباره جياز متخصص في تمويل التجارة الخارجية.

من خالل عممنا عمى موضوع دور برنامج تمويل التجارة العربية في تطوير التجارة الخارجية 
 العربية باالعتماد عمى التقارير السنوية لمبرنامج تم التوصل إلى:

   اسة نتائج الدر 

   اقتراحات وتوصيات 

  اآلفاق المستقبلية 
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  :نتائج الدراسة 

 :من خالل مختمف محاور ىذه الدراسة يمكن حصر أىم نتائجيا فيما يمي

   تتكون موارد برنامج تمويل التجارة العربية من رأس المال واالحتياطات، حيث يجيز النظام
األساسي لمبرنامج الحصول عمى موارد إضافية إذا دعت الحاجة إلى ذلك عن طريق ودائع المؤسسات 

كما يجوز المالية أواإلقتراض من األسواق المالية أو أية موارد أخرى توافق عمييا الجمعية العمومية 
 ؛وهو مايثبت عدم صحة الفرضية األولىلمبرنامج االقتراض من الدول العربية وباقي دول العالم 

   أساسية لتفعيل التجارة الخارجية العربية وذلك من خالل آلية يعتبر برنامج تمويل التجارة العربية
ومن هنا مية التجارة العربية الخدمات التي يوفرىا لممصدر والمنتج العربي، والتي ساىمت في تطوير وتن

 الفرضية الثانية صحيحة؛ نستنتج بأن
   ال تزال التجارة الخارجية العربية تعاني من الضعف وىذا رغم الجيود المبذولة من قبل برنامج

تمويل التجارة العربية بسبب عدة عوائق قد تم التطرق إلييا في ىذه الدراسة ليذا يجب تظافر الجيود بين 
ويل التجارة العربية مع البرامج والمؤسسات المالية العربية األخرى لمنيوض بالتجارة الخارجية برنامج تم
 يثبت عدم صحة الفرضية الثالثة؛ وهذا ماالعربية 

  يعتبر اإلتحاد األوروبي من أىم الشركاء التجاريين لمدول العربية يمييا الصين واليابان؛ 
  راتيا إال أنيا ال تزال تعاني تركز صادراتيا عمى السمع سجمت الدول العربية تحسن في قيمة صاد

 اإلستخراجية بنسبة كبيرة وىذه السمع تتميز بعدم استقرارىا، مما يعرض الدول العربية لألزمات؛
   يحوز العرب عمي أعمى احتياطي نفط في العالم رغم ىذا فيي لم تحسن استغالل مواردىا

 خارج؛الطبيعية وظمت تابعة اقتصاديا إلى ال
   شيدت بعض الدول العربية اضطرابات سياسية أدت إلى تأثر التجارة الخارجية العربية  وبالتالي

 عدم استقرار في حركة المبادالت الخارجية و الذي نجم عنو تراجع في اإليرادات خاصة السياحية منيا؛
   ق العالمية.كل ما كان ىناك تنوع في الصادرات العربية كل ما زادت تنافسيتيا في السو 

 :اقتراحات وتوصيات 

  تفعيل وتنشيط دور التسويق في إبراز المنتج العربي عن غيره في مجال السمع؛ 
  زيادة االىتمام بالتصنيع من أجل تصنيع المواد األولية بدال من تصديرىا بشكل خام؛ 
   معالجة المشاكل المتعمقة بالقيود الجمركية عمى المنتجات العربية، والتي تشمل القيود الفنية

 واإلدارية والمالية؛
  يجاد مصادر جديدة لمصادرات؛  تنويع مصادر اإلنتاج وا 
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   ال يجب االعتماد فقط عمى دور البرنامج بل يجب رسم استراتيجيات وتكثيف الجيود لتنمية
 بين الدول العربية والعالم الخارجي. التبادل التجاري

 اآلفاق المستقبلية للدراسة: (1

من خالل بحثنا في ىذا الموضوع تبين لنا أن العديد من جوانبو لم تستوف حقيا من البحث 
ىي جوانب ميمة ال زالت بحاجة إلى المزيد من الدراسة والتحميل، وعمى ىذا األساس يمكن أن و  والدراسة،

المقترحات يمكن أن ترقى إلى مواضيع بحث مستقبمية، نذكر منيا عمى سبيل المثال نتقدم بمجموعة من 
 ما يمي:
  تحديات برنامج تمويل التجارة العربية لمنيوض بالتجارة العربية. 

 برنامج تمويل التجارة العربية وصيغ التمويل اإلسالمية. 
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 ممخص:
إلى إبراز دور برنامج تمويل التجارة العربية ومساىمتو في تطوير التجارة  تيدف ىذه الدراسة

وذلك من خالل توفير التمويل الالزم ألنشطة التجارة العربية بتكمفة وشروط ميسرة من الخارجية العربية 
خالل أدوات وآليات متنوعة من بينيا خطوط االئتمان، وذلك لممساىمة في تعزيز القدرات اإلنتاجية 

  .والتنافسية لممنتج والمصدر العربي
طوير التجارة الخارجية العربية قمنا بدراسة ولمعرفة مدى مساىمة برنامج تمويل التجارة العربية في ت

إلى عدة نتائج أىميا أن برنامج تمويل  توصمنا، وقد 0202-0222األداء المالي لمبرنامج خالل الفترة 
 .التجارة العربية قد ساىم في تطوير التجارة الخارجية العربية إال أن ضعف التجارة العربية قمل من فعاليتو

ة ال يعتمد فقط عمى أداء البرنامج لوحده، بل يتطمب تكاثف الجيود وتقديم فتطور التجارة العربي
 .الدعم والمساندة من مختمف الجيات المعنية

  :الكممات المفتاحية
 .وكالت وطنية ،خطوط االئتمان التجارة الخارجية العربية، برنامج تمويل التجارة الخارجية،

Abstract: 
This study aims to highlight the role of the Arab Trade Financing Program 

in developing Arab foreign trade by providing the necessary financing for Arab 
trade activities at affordable cost and conditions through various tools and 
mechanisms, including the credit line, in order to contribute in enhancing the 
productive and competitive capacities of theArabic producer and exporter. 

So as to know the extent contribution of the Arab Trade Financing 
Program in developing theforeign Arab trade, wehave studied the financial 
performance of the program from during the period 2000-2017.We had 
concluded to several results, the most important of which is that the Arab 
Trade Finance Program has contributed to the development of Arab foreign 
trade, although the weakness of Arab trade had reduced its effectiveness. 

The development of Arab trade depends not only on the performance of 
the program alone, it requires more intensify efforts and support from 
concerned stakeholders.  
Keywords:  
Foreign Trade, Arab Foreign Trade Finance Program, Credit Lines, National 
agencies. 


