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نبذة عن ضمان
كلمة المدير العام

من نحن

المساهمون في رأس مال المؤسسة

 رؤيتنا، مهمتنا وأهدافنا

مبادئ حوكمتنا

مسيرة نجاحاتنا

شروط صالحية التأمين

قيمتنا المضافة

فلسفتنا في العمل

خدماتنا
التغطيات التأمينية والمخاطر المغطاة  

خدماتنا التأمينية
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نبذة عن المؤسسة العربية 
لضمان االستثمار وائتمان 

الصادرات )ضمان(
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نبذة عن ضمان

كلمة المدير العام
ــات  ــة لدرج ــي عرض ــي بالتال ــة، وه ــادات العالمي ــة االقتص ــي تنمي ــية ف ــزة أساس ــرة ركي ــة المباش ــتثمارات األجنبي ــة واالس ــارة الدولي ــكل التج تش

متفاوتــة مــن المخاطــر التجاريــة وغيــر التجاريــة المرتبطــة بالظــروف السياســية واالقتصاديــة فــي مختلــف دول العالــم.

بمــا أننــا نعيــش فــي منطقــة نابضــة بالنشــاط حيــث أن معظــم الــدول فيهــا تعتبــر دوال ناميــة تعانــي مــن تحديــات صعبــة فــي كثيــر مــن األحيــان 
ســواء علــى الصعيــد السياســي أو االقتصــادي، فــإن المؤسســة العربيــة لضمــان االســتثمار وائتمــان الصــادرات »ضمــان« قــد ُكلفــت بمهمــة 
دعــم التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي المنطقــة، وذلــك مــن خــالل توفيــر األدوات الالزمــة للتخفيــف مــن حــدة المخاطــر القائمــة لتســهيل 

تدفــق االســتثمارات واســتمرارية األنشــطة التجاريــة.

فــي هــذا الســياق، تعمــل المؤسســة منــذ إنشــائها علــى تشــجيع تدفــق رؤوس األمــوال إلــى الــدول العربيــة وعلــى دعــم التجــارة الخارجيــة لتلــك 
الــدول وذلــك مــن خــالل ضمــان االســتثمارات العربيــة وا ألجنبيــة الوافــدة إلــى الــدول العربيــة ضــد المخاطــر غيــر التجاريــة )السياســية(، باإلضافــة إلــى 

ضمــان عمليــات التجــارة العربية-الدوليــة ضــد المخاطــر التجاريــة وغيــر التجاريــة.

لقــد كان للخبــرة العمليــة واإلقليميــة المتراكمــة للمؤسســة منــذ عــام 1974 األثــر الكبيــر فــي تحديــد مكانتهــا كمنظمــة إقليميــة ذات ســمعة 
جيــدة فــي مجــال ضمــان االســتثمار وائتمــان الصــادرات، مــع تمتعهــا بقاعــدة عريضــة مــن العمــالء المحلييــن والدولييــن مــن مســتثمرين ومصدريــن 
و مؤسســات ماليــة. كمــا بنــت المؤسســة بنجــاح شــراكات متينــة مــع هيئــات الضمــان الوطنيــة العربيــة واألجنبيــة والمؤسســات الدوليــة 
متعــددة األطــراف وشــركات إعــادة التأميــن العالميــة الداعمــة لنشــاطها، كمــا أصبحــت لديهــا ســمعة واســعة لــدى وســطاء تأميــن االئتمــان 

واالســتثمار فــي ســوق اللويــدز للتأميــن.

وال نــزال نتطلــع إلــى مزيــد مــن النجاحــات فــي الســنوات المقبلــة، بمــا يوائــم التطــورات المســتمرة فــي البيئــة التشــغيلية لألســواق الدوليــة، مــع 
التزامنــا الراســخ بخدمــة منطقتنــا العربيــة علــى أفضــل وجــه.

عبد اهلل أحمد الصبيح
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نبذة عن ضمان

من نحن
المؤسســة العربيــة لضمــان االســتثمار وائتمــان الصــادرات ”ضمــان“ مؤسســة عربيــة تنمويــة رائــدة 
متعــددة األطــراف، تتخــذ مــن دولــة الكويــت مقــراً لهــا. تأسســت »ضمــان« عــام 1974 كأول مؤسســة 
إقليميــه لضمــان االســتثمار فــي العالــم وتطــورت عبــر الســنوات لتشــمل أنشــطتها تأميــن ائتمــان 

الصــادرات لخدمــة المصدريــن والمؤسســات الماليــة.

ــدول العربيــة باإلضافــة إلــى أربــع هيئــات ماليــة عربيــة  قاعــدة مســاهمي المؤسســة تشــمل كافــة ال
ــراف. ــددة األط متع

تتمتــع المؤسســة بــكل فخــر وبصفــة متواصلــة منــذ عــام 2008 بتصنيــف ائتمانــي مرتفــع ‘-AA’ مــن 
ــة التحكــم فــي المخاطــر وقــوة  ــورز العالميــة. ويعكــس هــذا التصنيــف متان ــد ب ــة ســتاندرد أن قبــل وكال
وكفايــة رأس المــال والســيولة االســتثنائية التــي تتمتــع بهــا المؤسســة، عــاوة علــى تميزهــا بهيــكل 
حوكمــة قــوي يتســم بعالقــات مســتقرة وداعمــة مــع الــدول األعضــاء، باإلضافــة إلــى تمتعهــا 

بمكانــة الدائــن المميــز مــع تلــك الــدول.
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أ.  الدول ا�عضاء
%9.45
%8.22
%7.39
%7.15
%6.57
%3.29  
%2.06  
%2.06  
%2.06  
%2.01  
%1.23  
%1.10  
%0.86  
%0.82  
%0.82  
%0.82  
%0.82  
%0.82  
%0.55  
%0.22  
%0.06  

%58.39

%41.61

%20.86
%11.14
%8.41
%1.20

%100.00

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
2
3
4

المملكة العربية السعودية
دولة الكويت

دولة ليبيا
دولة ا�مارات العربية المتحدة

دولة قطر
المملكة المغربية

جمهورية مصر العربية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الجمهورية التونسية
جمهورية السودا ن

سلطنة عما ن
الجمهورية اليمنية

المملكة ا�ردنية الهاشمية
مملكة البحرين

جمهورية العرا ق
دولة فلسطين

الجمهورية اللبنانية
الجمهورية اليمنية

الجمهورية العربية السورية
جمهورية جيبوتي

جمهورية الصومال ا�تحادية

الصندوق العربي ل�نماء االقتصادي واالجتماعي

إجمالي الدول ا�عضاء

إجمالي الهيئات المالية العربية المساهمة
ا�جمالي العام

صندوق النقد العربي
المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا

الهيئة العربية لالستثمار وا�نماء الزراعي

 مساهمات الدول العربية في رأس المال كما في

ب.  الهيئات المالية العربية المساهمة

ضمــان هــي مؤسســة عربيــة مشــتركة 
مملوكــة بنســبة 100% مــن قبــل 21 
مســاهمة   %58 منهــا  عربيــة،  دولــة 
الــدول  حكومــات  قبــل  مــن  مباشــرة 
العربيــة باإلضافــة إلــى مســاهمة غيــر 
أربــع  مباشــرة بنســبة 42% مــن خــالل 

هيئــات ماليــة عربيــة. مباشرة

غير مباشرة

نبذة عن ضمان

المساهمون في رأس مال المؤسسة
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رؤيتنا، مهمتنا و أهدافنا
رؤيتنا

تعزيز التكامل االقتصادي العربي لتحقيق التنمية المستدامة في الدول األعضاء.

مهمتنا
ــة للــدول األعضــاء مــن خــالل قطاعــي االســتثمار و التجــارة وذلــك بتســهيل   دعــم التنميــة االقتصادي
تدفــق االســتثمارات العربيــة واألجنبيــة المباشــرة بيــن وإلــى الــدول األعضــاء ودعــم أنشــطة التجــارة 
ــر البنيــة التحتيــة ودعــم التنميــة الصناعيــة والزراعيــة  العربيــة الدوليــة التــي تهــدف إلــى تطوي

وتحقيــق األمــن الغذائــي.

أهدافنا
ــدول  ــى ال ــرة إل ــة المباش ــة واألجنبي ــتثمارات العربي ــق االس ــجيع تدف ــى تش ــان« إل ــدف »ضم ته
العربيــة وتشــجيع الصــادرات العربيــة ودعــم واردات الــدول األعضــاء مــن الســلع االســتراتيجية 
والرأســمالية وذلــك مــن خــالل برنامجــي تأميــن االســتثمار المباشــر وتأمين ائتمــان الصــادرات باإلضافة 

إلــى تنميــة البحــوث المتعلقــة بتحديــد فــرص االســتثمارات وأوضاعهــا فــي الــدول العربيــة.

نبذة عن ضمان
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مبادئ  حوكمتنا

االلتزام بمعايير النزاهة والنهج 
األخالقي في خدمة األسواق العربية.

الفصل بين الواجبات مع تحديد واضح 
لألدوار والمسؤوليات.

المساواة، المساءلة والشفافية في تعامالتنا مع 
جميع األطراف المعنية والمساهمين.

نبذة عن ضمان

حصر القرارات المتعلقة بأعمال 
المؤسسة باإلدارة التنفيذية.

توازن أهدافنا الكمية والنوعية.
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1975200020062008

نبذة عن ضمان

مسيرة نجاحاتنا

إنشاء المؤسسة العربية لضمان 
االستثمار كأول مؤسسة لضمان 

االستثمار المباشر ضد المخاطر غير 
التجارية )السياسية( في العالم

تقديم التغطية التأمينية ضد المخاطر التجارية 
وغير التجارية الئتمان التجارة العربية البينية.

تأمين ائتمان الصادرات العربية المتجهة إلى 
كافة أنحاء العالم ضد المخاطر التجارية وغير 

التجارية.

إطالق استراتيجية المؤسسة 2014-2007، 
وتغيير اسم المؤسسة، وتوسيع نطاق عمليات 

التأمين والضمان والتحول إلى العالمية.

إطالق خدمات المؤسسة لضمان االستثمارات 
العربية البينية ضد المخاطر غير التجارية.

زيادة رأس المال المرتبطة بخطة 
استراتيجية جديدة.

تأمين عمليات االعتماد المستندي 
المعزز ضد المخاطر التجارية وغير 

التجارية.

الحصول على أول تصنيف ائتماني دولي من قبل 
Standard & Poor’s  بدرجة  -AA مستقر.
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20092009201120162019

نبذة عن ضمان

تغطية المخاطر غير التجارية لالستثمارات 
القائمة ولالستثمارات األجنبية الوافدة إلى 

الدول العربية.

تأمين عمليات التخصيم ضد المخاطر 
التجارية وغير التجارية.

الزيادة الثانية لرأس مال المؤسسة، التي 
تضمنت زيادة الزامية وأخرى تطوعية من 

المساهمين.

استحداث خدمة تأمين 
تمويل التجارة لفائدة القطاع 

المصرفي.

إنشاء »اتحاد أمان« الذي يضم هيئات الضمان 
العربية واإلسالمية.

تأمين المخاطر التجارية وغير التجارية المتعلقة 
بواردات الدول العربية من المعدات والسلع 

االستراتيجية.

توسعة نطاق المظلة التأمينية 
للمؤسسة لتشمل تأمين ائتمان 

المبيعات المحلية ضد المخاطر التجارية.

استحداث خدمة التامين على عدم 
وفاء الجهات السيادية بالتزاماتها 

المالية.

Standard & Poor’s  تأكيد
 التصنيف االئتماني -AA مستقر 
للمؤسسة للسنة الثانية عشر 
على التوالي.
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نبذة عن ضمان

شروط صالحية التأمين
شروط الصالحية في إطار  برنامج تأمين االستثمار

االستثمار في دولة عربية عضو.	 
المستثمرون العرب واألجانب مؤهلون للتغطية التأمينية.	 
المواطنيــن العــرب الذيــن يســتثمرون أموالهــم المحولــة مــن الخــارج فــي الدولــة التــي 	 

يتمتعــون بجنســيتها.
االستثمارات المباشرة وغير المباشرة في مشاريع تنموية.	 

شروط الصالحية في إطار  برنامج تأمين ائتمان الصادرات للمصدرين والمؤسسات المالية

السلع والخدمات عربية المنشأ.	 
منتجــات ذات منشــأ غيــر عربــي شــرط أن تكــون مدخــالت أساســية للصناعــات العربيــة أو 	 

ســلعا اســتراتيجية.

نبذة عن ضمان
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نبذة عن ضمان

قيمتنا المضافة

وفرة اإلمكانيات والقدرات لدينا

نمتلك قدرات فنية تتمتع بخبرة واسعة 
ومتخصصة في مجال نشاطها.

نحظى بدعم دائم من شركائنا من 
معيدي التأمين.

نتمتع بشبكة واسعة من الشراكات 
واالتصاالت الدولية.

تصنيف ائتماني عال من قبل ستاندرد اند 
بورز العالمية.

التميز بموقع قوي في األسواق العربية

دعم الدول األعضاء وبشكل خاص  
دول مجلس التعاون الخليجي ذات 

التصنيف االئتماني المرتفع.

خبرة عملية متراكمة في المنطقة 
العربية منذ عام 1974.

وضع الدائن المميز مع الدول األعضاء.

سهولة الوصول إلى صانعي القرار 
ومصادر المعلومات.

12
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نبذة عن ضمان

فلسفتنا في العمل
 إنشاء شراكات طويلة المدى مع نظرائنا.	 

توظيف خبراتنا التقنية وعالقاتنا اإلقليمية واستعمال شبكة 	 

 اتصاالتنا الواسعة لخدمة عمالئنا.

 االستعمال األمثل لمواردنا المالية المتاحة.	 

مساعدة عمالئنا على تجاوز التحديات المالية، التشغيلية 	 

والسياسية في إطار ممارستهم ألعمالهم.
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اإلدارة العليا
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خدماتنا
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خدماتنا
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خدماتنا

التغطيات التأمينية والمخاطر المغطاة

التغطيات التأمينية

برنامج تأمين االستثمار:
تقــدم المؤسســة مــن خــالل هــذا البرنامــج حمايــة لالســتثمارات العربيــة واألجنبيــة المنفــذة فــي الــدول العربيــة 

وذلــك بتغطيــة المخاطــر غيــر التجاريــة.

برنامج تأمين ائتمان الصادرات للمصدرين والمؤسسات المالية:
تقدم المؤسسة التأمين لعمليات التجارة العربية والدولية وذلك ضد المخاطر التجارية وغير التجارية.

المخاطر المغطاة

المخاطر التجارية:
اإلفالس.	 
 العجز أو عدم القدرة على السداد.	 

المخاطر غير التجارية:
المصادرة و التأميم ونزع الملكية.	 
االضطرابات األهلية العامة أو األعمال العسكرية.	 
منع سلطات دولة االستيراد تحويل قيمة البضاعة المستوردة.	 
عدم وفاء الجهات الحكومية والسلطات العامة.	 
اإلجراءات المتخذة من قبل سلطات دولة االستيراد لمنع المؤمن عليه من الوفاء بالتزاماته.	 
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خدماتنا

خدماتنا التأمينية
عقود تأمين االستثمار

عقد تأمين استثمار مباشر.	 
عقد تأمين قرض استثمار.	 
عقد تأمين اإليجار.	 
عقد تأمين معدات مقاوالت.	 
عقد تأمين عدم وفاء الجهات السيادية بالتزاماتها المالية.	 

عقود تأمين االئتمان

عقد تأمين ائتمان صادرات شامل.	 
عقد تأمين ائتمان صادرات محدد.	 
عقد تأمين االعتماد المستندي غير المعزز.	 
عقد تأمين التخصيم.	 
عقد تأمين ائتمان مشترين.	 
عقد تأمين عمليات تمويل التجارة للمؤسسات المالية.	 

26








