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كهيئة  4791عام )ضمان( المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات تأسست 

بااضضاا اة  لاب  ربا   دولة(  14)  عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية 

 منرتن ن تصنينين  على   حاصلةهيئات مالية عربية، وتتخذ من دولة الكويت مقراً لها، وهي 

هاا تداعاد  ،وللسيــة الثايية عشرة على التواليمن قبل ستــايدرز أيد بورز العالمــية  كما  نا

  ول هيئة متعددة األطراف لتأمين االستثمار  ي العالم.

 التالية: األهدافتعمل المؤسسة علب تحقيق 

  تشجي  تد ق االستثمارات العربية واألجنبية المباشرة  لب الدول العربياة مان خا ل

تو ير التغطية التأمينية ضد المخاطر غير التجارية للمستثمرين والمماولايان الاعار  

 واألجان .

  تعزيز ودعم الصادرات العربية من خ ل تو ير التغطية التأمياناياة ضاد الاماخااطار

 التجارية وغير التجارية للمدصدرين من الدول العربية.

  دعم التجارة العربية المحلية من خ ل تو ير الاتاغاطاياة الاتاأماياناياة ضاد الاماخااطار

 التجارية للمبيعات المحلية.

  دعم النمو االقتصادي  ي البلدان العربية من خ ل تو ير التغاطاياة الاتاأماياناياة ضاد

المخاطر التجارية وغير التجارية للمؤسسات المالية والموردين غايار الاعار  عاناد 
تمويل  و توريد المدخ ت األساسية، والبضائ  الر سمالية، والسالا  االساتاراتاياجاياة 

 ومثيلها من السل  والخدمات التنموية للدول العربية.

   عداد البحوث والدراسات المتخاصاصاة والاماتاعالاقاة باماناات االساتاثاماار وتشاجايا 

الصادرات والتعريف بصناعة الضمان والقيام بتقديم الدعم التقني لاوكااالت تارويا  
االستثمار والتصدير  ي الدول العربية، وتعزيز التعاون والتكاامال ما  الامانا اماات 

 العربية والدولية النشطة  ي تلك المجاالت.

0653266233

research@dhaman.org 

 7999 1179 769                                                                                                        + 
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www.dhaman.org 

mailto:reserach@dhaman.org
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0202 

 المدير العام

 عبد هللا أحمد الصبيح

شهد نشاط ضمان االستثمار وتأمين ائاتاماان 

الصااادرات  ااي الااعااالاام تااباااطااؤا  ااي عااام 

، جارا  اناخا ااك حاركاة الاتاجاارة 1247

العالمية، وتراج   سعار الن ط وعدم الاياقايان 

الناجم عن التوترات التاجاارياة والسايااساياة. 

واستقرت قيماة االلاتازاماات الاجاديادة عابار 

الحدود ألعضا  اتحاد بيرن الذي يضام اهام 

جهة عامة وخاصة ومتاعاددة االطاراف  41

تاريالاياون دوالر،  1.9 ي هذا المجال عند 

كما استقرت حصة صادرات السل  العالماياة 

 %.41المؤمنة عند ما نسبته 

اما عمليات الضمان  ي الدول اضس مية  قد 

 44ارت عت طبقا التحااد  ماان الاذي يضام 

مالاياار  14.1% الاب 49.1جهة باماعادل 

. و اي الاماقاابال تاراجا  1244دوالر عام 

حجم عمالاياات ضاماان ائاتاماان الصاادرات 

القائمة للصادرات الموجهة  للدول الاعارباياة 

مليار دوالر   491% الب نحو  4.9بمعدل 

 . 1247 ي عام 

وما شهده العالام مان  1212وم  بداية عام 

علاب  47تداعيات سلبية جرا  جائحة كو يد 

مختلف مناحي الحياة االقتصادية وتاوقاعاات 

انكماش االقاتاصااد الاعاالاماي باماعادالت قاد 

%، وهبوط الاتاباادل الاتاجااري 9تتجاوز الـ 

%، وتراجا  11السلعي بنس  قد تصل الب 

تد قات االستثمار االجنبي المباشر  ي العالام 

%،  امان 12و 12بنس  تتراوح ماا بايان 

الطبيعي ان ينعكس كل ذلك عالاب تاوقاعاات 

صناعة الضمان  ي المنطقة والاعاالام خا ل 

 .1212العام 

وعلب الرغم مان كال تالاك الاتاحادياات  ا ن 

ً عاديادة تاو ارهاا ذات األزماة  هناك  ارصاا

سوا  لبعك الدول التي يمكنها التاحاكام  اي 

انتشار ال اياروس واالساتا اادة مان تاحاوالت 

سلسلة الاتاورياد وماناهاا دول شارا  وروباا 

وشرا آسيا. وكذلك بعك القطاعات ومناهاا 

قطاعات تكنولوجيا المعلومات واالتصااالت 

 وخدمات التوزي .

واالهم ان صناعة الضاماان ياماكاناهاا ايضاا 

االست ادة من ال رص التاي خالا اتاهاا االزماة 

عااباار  تااناا اايااذ مااجاامااوعااة ماان السااياااسااات 

واالجرا ات  منهاا: دراساة الاتاغايارات  اي 

الصناعة وسرعة الاتاكاياف ماعاهاا والساعاي 

الحقيقي ل هم العم   واحتياجااتاهام. وكاذلاك 

تااطااوياار الااخاادمااات وتااكااثاايااف اسااتااخاادام 

الااتااكاانااولااوجاايااا  ااي الاامااعاااماا ت وتااعاازيااز 

االتصاااالت ماا  الااعااماا   والشااركااا   ااي 

الصناعة. هذا الب جان  تبسياط االجارا ات 

وتسهيل معام ت  عادة الهيكلة، واستاحاداث 

خطوط دعم خاصة لالاشاركاات الاماتاضاررة 

 بشدة، وخاصة الصغيرة والمتوسطة.

و ي هذا السياا تؤكاد الاماؤساساة حارصاهاا 

علب مواصلة تطوير عملياتها التأمينية الاتاي 

مالاياون دوالر  471.1شهدت نموا بقاياماة 

ملاياون دوالر  4611% من 44.9وبنسبة 

مالاياون دوالر  4411لاتابالا    1244عام 

% 71. توزعت ما بيان 1247خ ل العام 

% 6لعمليات ضماان ائاتاماان الصاادرات و

لعمليات ضمان االستثماار. ولايابالا  الاحاجام 

التراكمي لعمليات المؤسساة ماناذ تاأساياساهاا 

ماا يازياد عالاب  1247وحتب نهاياة الاعاام 

 مليار دوالر. 12.6

و ي النهاية قد يترتا  عالاب كال او باعاك 

تلك التغيرات زيادة الدور المهم الاذي تاقاوم 

باه صااناااعااة الضاامااان  ااي تسااهااياال حااركااة 

الاتااجاارة وتااد اق االساتااثااماار. وكاذلااك دور 

المؤسسة  ي تعزيز نماو الاتاجاارة الاعارباياة 

 واالستثمارات االجنبية  ي المنطقة.
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عدقد االجتماع الاثاالاث لاماجالاس  دارة الاماؤساساة الاعارباياة لضاماان 

 1212يولاياو  41االستثمار وائتمان الصادرات يوم االثنين الموا ق 

بمقر المؤسسة  ي دولة الكويت )عبر تاقاناياة االتصاال الامارئاي عان 

 بدعد(. 

وقد  خذ المجلس  ي هذا االجتماع علماً بتقاريار الاماديار الاعاام بشاأن 

 121201012 لاب  12120404نشاطات المؤسسة خ ل ال ترة من 

حيث تلقت المؤسسة طلبات لتأمين االستثمار وتاأمايان االئاتاماان بالا  

مالاياون دوالر  مارياكاي      944( طلبات، بقيمة  جمالية 124عددها )

مليون د.ك(. تضمنت هذه الطلبات طلباً لتأميان اساتاثاماار  497.61) 

مليون دوالر  مريكي،  اي حايان بالا  عادد  92مباشر بقيمة اجمالية 

( طالاباات باقاياماة 129طلبات تأمين االئتمان لعقود قائاماة وجاديادة )

( طل  تأمين ائاتاماان 471مليون دوالر  مريكي منها ) 944 جمالية 

( طل  تأمين ائتمان 449مليون دوالر، و) 192.42صادرات بقيمة 

مليون دوالر  مريكي، تقدم بهذه الطلبات  12.12تجارة داخلية بقيمة 

( دول  جاناباياة 1( دول عارباياة و)4شركات ومؤسسات مالية من )

% 12.94جا ت  ي مقدمتها دولة اضمارات العربية المتحدة بناساباة 

 %.44.91% ثم سنغا ورة بنسبة 44.46تلتها دولة الكويت بنسبة 

واست اد من تأمين المؤسسة خ ل ال ترة شركات ومؤسسات مالية من 

( دول  جنبية، كاماا بالا  عادد الادول 1( دول عربية مصدرة و)42) 

 ( دولة.12المستوردة للسل  )

وتداول المجلس كا ة بنود جدول األعمال، و صدر بشأنهاا الاقارارات 

 والتوجيهات ال زمة، و قا لما يلي:

 التصديق علب محضر االجتماع السابق وقراراته. .4

 االط ع علب توصيات لجنتي االستثمار والتدقيق. .1

 12120404تقرير المدير العام عن نشاط المؤسسة لالا اتارة مان  .1

 .121201012 لب 

 مذكرة  ي شأن تعيين مدير اضدارة المالية واضدارية.  .1

دراسة حول طرا تسوية المنازعات الاتاي قاد تاناشاأ عان عاقاود  .9

 التأمين.

 أشهر 3مليون دوالر خالل  526طلبات بقيمة  622

 0202مجلس إدارة المؤسسة يعقد اجتماعه الثالث لعام 

تسلمت المؤسسة خ ل الرب  الثاالاث 

طلباً  414الجاري  1212من العام 

لتأمين ائتمان الصاادرات والاتاماويال 

 9التجاري من شركات وبناوك  اي 

دول عربية ومن جهتايان  جاناباياتايان 

مالاياون  141.9بقيمة قدرها حوالي 

اساتا اسااراً  49دوالر، كما تسلامات 

لتأمين التمويل التجاري بلغت قيمتهاا 

 مليون دوالر. 949.7حوالي 

مالاحاقااً  47عاقاداً و 17وتم ابارام 

لتأميان ائاتاماان صاادرات ولاتاأمايان 

التمويل التجاري بقيمة قدرها حوالي 

مااالااايااون دوالر. وعااالاااب  442.1

مسااتااوا ضاامااان االسااتااثاامااار،  ااقااد 

تسلامات الاماؤساساة اساتا اساارا عان 

ضاامااان مشااروع اسااتااثااماااري  ااي 

 مصر.

 

 ملحقاً  63عقداً و 03إبرام 

 مليون دوالر 622.3بقيمة 

 

 إصدار كتيب تعري ي

 وتحديث الموق  الشبكي 

انهت المؤسسة عملية الاتاحادياث الادوري لاماحاتاوا 

موقعهاا الشاباكاي باماا ياتاضامان تازوياده باالاتاقااريار 

والنشرات ال صلياة وواالصادارات الاجاديادة،  ضا  

عن تحديث الخ صات المتعلقة بمختلف  نشطة  دارة 

العمليات كما تم تحديث المل ات التاعاريا اياة الارقاماياة 

المدرجة بالموق  والخاصة بكل من خدمات المؤسسة 

ودلااياال تااأمااياان ائااتاامااان الصااادرات ودلااياال تااأمااياان 

االستثمار. هذا الب جان   صدار المؤسسة لمطبوعاة 

كتي  تعري ي جديد بعنوان ونبذة عن ضاماانو وذلاك 

 باللغتين العربية واضنجليزية.
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قدمت المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات عرضاا 

ت صيليا لمنتسبي الصندوا الوطاناي لارعااياة وتاناماياة الاماشاروعاات 

الصغيرة والمتوسطة عن خدمات تأمين االئتمان الاتاي تاقادماهاا وعان 

 المخاطر المؤمن عليها وآليات التأمين والتعويك واالسترداد. 

و وضح بيان صح ي للمؤسسة  ن العرك تضمن استعراضا ت صيليا 

آلليات است ادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاماصادرة  اي دولاة 

الكويت من هذه الخدمات وكذلك المزايا التي تتيحهاا ماذكارة الاتا ااهام 

المبرمة بين الطر ين ألصحا  المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 

 المنت عين بخدمات الصندوا.

وبموج  مذكرة الت اهم يقوم الصندوا بتاوجاياه الشاركاات الاكاوياتاياة 

الصغيرة والمتوسطة نحو المؤسسة للحصول علاب تاغاطاياة تاأماياناياة 

لصادراتها ضد مخاطر عدم السداد سوا  كانت تلك المخاطر نااجاماة 

عن  سبا  تجارية كعدم و ا  المستورد  و    سه،  و ماخااطار غايار 

تجارية كمن  تحويال الاعامالاة  و الاماصاادرة والاتاأمايام  و الاحارو  

 واالضطرابات األهلية  ي دولة المستورد. 

وتنص المذكرة علب تن يم ندوات وزيارات ميدانية مشتركة لمنتسباي 

الصندوا الب جان  تعزيز التعاون  اي ماجاال الاتادريا  والاباحاوث 

 والدراسات والمعلومات التجارية والمالية واالقتصادية بص ة عامة. 

 

 قدمت عرضا عن خدماتها لميتسبي الصيدوق الوطيي لرعاية وتيمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 "ضمان االستثمار" تؤمن صادرات المشروعات الصغيرة

 والمتوسطة في الكويت ضد مخاطر االئتمان 

كث ت المؤسسة انشطتاهاا الاتاساوياقاياة خا ل 

 1212الاربا  الااثاالاث ماان الاعاام الاجااري 

وقامت خ ل ال ترة بالتواصل ما  عادد مان 

المصدرين والمستثمرين والمؤسسات المالياة 

ووسطا  التأمين و صدار عدد من العروك 

والعقود التأمينياة  اي كال مان دولاة الاماقار 

ومملكة الاباحاريان و اي الامامالاكاة الاعارباياة 

السعودية من خ ل الاماكاتا  اضقالاياماي  اي 

مدينة الرياك وذلك لتسويق مختالاف عاقاود 

تأمين ائتمان الصادرات وضمان االساتاثاماار 

 وتأمين تمويل التجارة. 

كذلك قامت المؤسسة باضع ن عن خدماتاهاا 

و نشطتها التأمينية  ي دليل التجارة العاالاماي 

والموق  الشبكي لدلايال  1214-1212للعام 

لانا اس   GTR –onlineالتجارة الاعاالاماي

ال ترة وهو موق  ماتاخاصاص  اي صانااعاة 

 وتأمين وتمويل التجارة الدولية. 

 

حملة إلكترويية 
لقطاعات 

البتروكيماويات 
 واألدوية واأللمييوم

 

 

ناا ااذت الاامااؤسااسااة حااماالااة بااريااديااة 

الكترونية تجاه عدد مان الاماصادريان 

من الشاركاات الاهااماة الاناشاطاة  اي 

قطاعات الصناعات الاباتاروكايامااوياة 

واألدوية واأللمنيوم، وشامالات حامالاة 

باااريااادياااة  خااارا ماااجاااماااوعاااة مااان 

الامااسااتااثاماارياان لااتاعاارياا ااهام بااخاادمااات 

 المؤسسة  ي مجال تأمين االستثمار.

  ي الكويت والبحرين والسعودية

 المؤسسة كث ت أيشطتها التسويقية 

  0202خالل الرب  الثالث من العام 
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 لدوره المتميز في إيشاء المئات من المشروعات التيموية ودعم المبادرين العرب

م عبد اللطي  يوس  الحمد ِّ  "ضمان االستثمار" تكر 

 كأحد أهم رواد العمل التيموي في الدول العربية

كرمت المؤسسة العربية لضمان االستثاماار 
وائتمان الصادرات الساياد0 عاباد الالاطاياف 
يوسف الحمد رئيس مجلس االدارة والمديار 
العام للصندوا العربي لإلنما  االقاتاصاادي 
واالجتماعي وذلاك تاقاديارا لاعاطاائاه غايار 
المسبوا  ي مجال العامال الاتاناماوي عالاب 
مدا ستة عقود، ولدوره الواضح  ي انشاا  
المئات من المشروعات التنموية  ي جامايا  
الدول العربية، ولجهوده الكبيرة  ي تعازياز 
العمل العربي المشترك، وكذلك لاماباادراتاه 
الرائدة  ي دعم وتشجي  المبادريان الاعار  

  ي مختلف المجاالت.

وقام المدير العام للمؤسسة العربية لضاماان 
االسااااتااااثاااامااااار وائااااتاااامااااان الصااااادرات           

السيد0 عبد هللا احمد الصبيح ب هدا  الساياد0
عبد اللطيف يوسف الحمد ولوحة تذكاارياةو 
ناايااابااة عاان مااجاالااس مساااهاامااي الاامااؤسااسااة 
ومجلس ادارتها وتعبيرا عن شكار وتاقاديار 
ادارة المؤسسة له باعتبااره  حاد  هام رواد 
العمل التنموي  ي الدول الاعارباياة، مشايارا 
الب انه ونيابة عن كوادر المؤساساة اقاتارح 
 ط ا اسم الساياد0 عاباد الالاطاياف ياوساف 
الحمد علب قاعة المؤتمرات الرئاياساياة  اي 

 المقر الدائم للمن مات العربية.

و ضاف الصبيح  ن السياد0 عاباد الالاطاياف 
الحمد قام بدور ماهام  اي مانااقشاات انشاا  
المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان 
الصادرات ود   مسيرة الاعامال  اياهاا ماناذ 
تأسيسها وحاتاب اآلن. حاياث قاام باتاوجاياه 
الدعوة النعاقااد االجاتامااع االول لاماجالاس 

، 4791مساااهاامااي الاامااؤسااسااة  ااي عااام 
وتراس  ول لجنة لإلشراف علاب  عاماالاهاا 

،  ض  عن  ن والصندوا 4799 ي العام 
العربيو يساهم  اي ر ساماال والاماؤساساةو 
ويشارك ب عالياة  اي  نشاطاة واجاتامااعاات 

 مجلس مساهميها.

و شار الصبيح الب ان الاحاماد ناجاح خا ل 
 ترة قاياادتاه لالاصانادوا الاعارباي لاإلناماا  
االقتصاادي واالجاتامااعاي ماا بايان عااماي 

 ااي مااواصاالااة مسااياارة  1212و 4749
انجازاته واحداث ط رة كابايارة  اي عامالاه 
حياث تشايار االحصاا ات الاب ان الاقاياماة 

االجمالية لعامالاياات الصانادوا الاتاراكاماياة 
 4791المختل ة منذ باداياة عامالايااتاه عاام 
 1212وحتب منتصف اغسطس من الاعاام 

مليار دينار كويتي )تاعاادل  44.1تجاوزت 
مليار دوالر امريكاي( ماوزعاة  19.9نحو 

قرك وماناحاة وتاماويال  1222علب نحو 
ومساااهاامااة لصااالااح الااحااكااومااات والااقااطاااع 
الخاص واست اد منها م يين المواطنين  اي 

 دولة عربية. 11

واوضح الصبيح  ن  ناجاازات الاحاماد  اي 
والصندوا العربيو جا ت كثمرة تاجارباتاه 
الناجحة  ي قيادة الصندوا الكويتي للتنماياة 
االقتصادية العربية خا ل الا اتارة ماا بايان 

والاتاي  رساب مان  4741و 4761عامي 
خ لها قواعد عمل وآلاياات  اعاالاة ماكانات 

والصندوا الكويتيو من االنط ا وتحقاياق 
انجازات عديدة لتاعابائاة الاماوارد مان  جال 
الااتاانااماايااة  ااي الاادول الااعاارباايااة واآلساايااويااة 
واأل ريقية، هذا الب جان  تاقالاده لاماناصا  
وزير المالية ووزيار الاتاخاطاياط  اي دولاة 

 4744الكويت خ ل ال ترة ما بين عااماي 
 .4741و

و  اد الصبيح  ن الصندوا العربي وخا ل 
 ترة قيادة الحمد ركَّاز جاهاوده  اي الاماقاام 
األول عاالااب تااعاازيااز الااتاانااماايااة  ااي الاادول 
الااعاارباايااة، وتااعااباائااة اضمااكااانااات اضنااتاااجاايااة 
للشعو  العربية، وتشجي  الباحاث الاعالاماي 
والتقدم التكنولوجي، و قامة شراكات طويلة 

 األمد م  مؤسسات التنمية الدولية.

 الحمد قام بتوجيه الدعوة اليعقاد االجتماع األول لمجلس مساهمي المؤسسة

 6395وترأس أول لجية لإلشرا  على أعمالها في العام  6393في عام  
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م  بداية الستينيات شهدت المنطقة العربية نهضاة 
كبرا ب ضل ال وائك المالاياة الانا اطاياة وجاهاود 
قيادات ومسئولين كبار نجحوا  اي االساتا اادة مان 
تلك ال وائك  ي تن يذ خطط ومشروعات تنماوياة 
طموحة  ي بلدانهم وكذلك  ي الدول الشقيقة عابار 
صناديق التنمية العربية، و ي هاذا السايااا يابارز 
اسم معالي السيد0 عاباد الالاطاياف ياوساف الاحاماد 
رئيس مجلس االدارة والاماديار الاعاام لالاصانادوا 
العربي لإلنما  االقتصادي واالجتماعي كأحد  هام 
رواد جيل المؤسسين والمبادرين  ي مجال التنمية 
والعمل االقتصادي العربي الماشاتارك با ناجاازاتاه 
الضخمة وادائه االستثنائي علب مدا العقود الستة 

 الماضية. 

كان لنشأة السيد0 عبد اللطيف الحماد عالاب ارك 
الكويت  ي نهااياة الاثا ثاياناياات و صالاه الاطايا  
وتعليمه الراقي  ي المدرسة القبلية باالاكاويات، ثام 
 ي  يكتاورياا كاولايادس بااضساكانادرياة والاجااماعاة 
االمريكية بالقاهرة، ثم كلية كليرمونت وجااماعاتاي 
هار ارد وستان ورد بالواليات الماتاحادة كاان لاهام 

ابل  االثر  ي تكوين شخصيته الثرية المتزنة المتنوعة والمتشعبة  اي 
 معار ها وثقا تها وع قاتها. 

وجا ت خبراته الطويلة  ي مجال العمل العام علب مدا ساتاة عاقاود 
جلها  ي مجال التنمياة عابار قاياادتاه لالاصانادوا الاكاوياتاي لالاتاناماياة 

، وتولاياه 4741و 4761االقتصادية العربية  ي ال ترة ما بين عامي 
مسئولية وزارتي المالية والتخطيط  ي دولة الكويت  ي ال ترة ما بيان 

، ثام قاياادتاه لالاصانادوا الاعارباي لاإلناماا  4741و 4744عاماي 
 1212و 4749االقتصادي واالجتماعي  ي ال ترة ماا بايان عااماي 

 لتجعل منه شخصية استثنائية بكل المقاييس. 

ساهم السيد0 عبد اللطيف الحاماد  اي تاحاسايان حايااة الاما يايان مان  
المواطنين العر  عبر اشرا ه علب تن يذ المئات من مشاري  التاناماياة 
للصندوقين الكويتي والعربي  ي مجاالت المرا ق والاباناياة الاتاحاتاياة 
وشبكات المياه والكهربا  والاطااقاة والاناقال واالتصااالت والازراعاة 
والري والتنمية الري ية والصناعة والتعدين وغايارهاا مان الاماجااالت 

 وبتكاليف اجمالية ضخمة.

ويعد الحمد صاح  مدرسة  ي التنمية العربية ال تكت ي بمجرد تمويل 
المشروعات وبنا  المنشآت بل اتساعات  اي نا ارتاهاا لاتاشامال باناا  
االنسان وتنميته عبر سياساات وباراما  لادعام وتشاجايا  الاماباادريان 
والمبدعين العر   ي مختلف المجاالت بما  يها الاماجااالت الاباحاثاياة 
والثقا ية وال نية وغيرها باعتباره الاهادف الاناهاائاي والاوسايالاة االهام 

 لبرام  التنمية.

هو عروبي بامتياز قوال و ع  عبر ادارته البارعة ل ريق عمل متعدد 
المهارات والخبرات تم انتاقااؤه و اق ماعاايايار ماهاناياة مان ماخاتالاف 
الجنسيات العربية لمساعدته  ي ترسيخ مكانة والصندواو  اي قالاو  
م يين العر  والقيام بدوره  ي مساعدة حاكاومااتاهام عالاب تاحاسايان 

 مستوا معيشة المواطنين  ي المنطقة. 

حباه هللا واكسبته الخبرة سمات شخصية نادرة  برزها ميازة الاتاوازن 
الدقيق  اي الاخاصاال ماا بايان الاتاواضا  والاحاسام وكاذلاك ماا بايان 
الموضوعية واالنسانية الب جان  ما يمتلكه من علم وخبرة وحارص 

 علب مبادئ العدالة والرحمة والو ا .

شغل مناص  عدة كرئيس وعضو مجلس ادارة 
 ي العديد من المؤسسات االقتصادية االقالاياماياة 
والدولية، وعضو  ي مجالس اللجان االستشارية 
لعدد من المؤسسات المالية الدولية، منهاا الاباناك 
الدولي، وعضو  ي مجموعة الث ثيان، وعضاو 
 ااي مااجااالااس  ماانااا  الااعااديااد ماان الااجااامااعااات 
ومؤسسات التعليم الاعاالاي  اي الاعاالام الاعارباي 

 وعلب مستوا العالم.

 شرف علاب انشاا  الاماقار الادائام لالامانا اماات 
العربية وحوله من مجرد ماباناب ماتاطاور يضام 
مقرات  رب  من مات وجهات عربية رائدة الاب 
متحف م توح يضم مقتنياات ناادرة وتاارياخاياة، 
الب جان  ابداعات ل نانين ورسامين عر ، بال 
نجاح  اي جاعال هاذا الاماباناب رمازا لالاماهاناياة 
واالنضباط ومثاال لما يج  ان تكون عليه ادارة 

 المؤسسات  ي دول المنطقة. 

كما قام السيد0 عبد اللطيف الحمد بدور مهم  اي 
مااناااقشااات انشااا  الصااناادوا الااعااربااي لااإلناامااا  
االقتصاادي واالجاتامااعاي، وكاذلاك الاماؤساساة 
العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ود   مسيرة العمل  يها 
منذ تأسيسها وحتب اآلن. حيث قام بتوجيه الدعوة الناعاقااد االجاتامااع 

، وتراس  ول لاجاناة 4791االول لمجلس مساهمي المؤسسة  ي عام 
،  ضا  عان  ن والصانادوا 4799لإلشراف علب  عمالها  ي العام 

العربيو يساهم  ي ر سمال والمؤسسةو ويشارك ب عالاياة  اي  نشاطاة 
 واجتماعات مجلس مساهميها.

و ي هذا السياا واضا ة ألساباا  اخارا عاديادة ال ياتاسا  الاماجاال 
لذكرها كان من الطبيعي ان يتم تكريم رائد العمل الاتاناماوي الاعارباي 
عبد اللطيف ياوساف الاحاماد مان الاعادياد مان مالاوك ورؤساا  دول 
وحكومات الدول العربية بأر   االوساماة والانايااشايان وكال اساالايا  
التقدير المختل ة. كما تم منحه درجة الدكتوراه الا اخارياة مان جاهاات 
تعليمية اقليمية ودولية، و ط ا اسمه علاب الاعادياد مان الاماؤساساات 

 التنموية  ي دول المنطقة.

وم  انتها   اتارة قاياادتاه لالاصانادوا الاعارباي لاإلناماا  االقاتاصاادي 
واالجتماعي اتقدم ونيابة عن مجالاس الاماسااهامايان وماجالاس االدارة 
وكوادر المؤسسة العربية لضاماان االساتاثاماار وائاتاماان الصاادرات 
بالشكر والتقدير لرائد التنمياة الاعارباياة،  ضاا اة الاب تاقاديام ولاوحاة 

تااذكاااريااةو باااساام الاامااؤسااسااة،  ضاا  عاان اقااتااراح  طاا ا اساام             
السيد0 عبد اللطيف يوسف الحمد علب قاعة المؤتمرات الرئيساياة  اي 

 المقر الدائم للمن مات العربية.

و ي الختام انقل لرائد التنمية العربية تمنيااتاناا جاماياعاا لاه باالاتاو اياق 
واستمرار وتواصل الاعاطاا  عابار عضاوياتاه  اي ماجاالاس الالاجاان 
االستشارية لعدد من الماؤساساات الاماالاياة الادولاياة، وعضاوياتاه  اي 
مجالس  منا  العديد من المؤسسات البحثية والتعليماياة  اي الاماناطاقاة 
والعالم، الب جان  نشاطه المتاناوع عابار الاكاتااباات واوراا الاعامال 
واالسهامات العلمية  ي المؤتمرات والادورياات الادولاياة واالقالاياماياة 

 المهمة وغيرها من المجاالت. 

 عبد هللا أحمد الصبيح

 المدير العام

 عبد اللطي  الحمد.. شخصية استثيائية أثرت مسيرة التيمية العربية
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 صناعة الضمان
ي العالم والدول اإلسالمية والعربية

 
 ف

، متأثرة بايخ اض التجارة العالمية، وايخ اض أسعار الي ط وعدم 0263شهدت صياعة تأمين ائتمان الصادرات تباطؤا إلى حد ما في عام 

تريليون دوالر، وظلت  0.5اليقين الياجم عن التوترات الجيوسياسية. واستقرت قيمة االلتزامات الجديدة عبر الحدود ألعضاء اتحاد برن عيد 

 .0263% بيهاية عام 66حصة صادرات السل  العالمية المدعومة عيد ما يسبته 

%، حيث زاد حجم 36وجاءت الحصة األكبر من األعمال الجديدة كما هو الحال دائًما من تأمين ائتمان الصادرات في المدى القصير بيسبة 

تريليون دوالر، وذلك ب ضل زيادة التزامات وكاالت ضمان الصادرات بشكل  0.03% إلى 2.9التجارة المضموية بشكل هامشي بمعدل 

 رئيسي.

% من اإلجمالي، ولكن م  تسجيل أكبر يمو في 52وتظل أوروبا إلى حد بعيد أكبر وجهة للصادرات المؤمن عليها في المدى القصير، بيسبة 

 %.66%، وروسيا ورابطة الدول المستقلة بمعدل60%، وأفريقيا جيوب الصحراء بمعدل 66األعمال الجديدة في أمريكا الشمالية بمعدل 

% على أساس سيوي في االلتزامات الجديدة لتأمين ائتمان 65اما عمليات المدى الطويل فقد شهدت ايخ اًضا كبيًرا، جراء تراج  بيسبة 

مليار دوالر، في المقابل تم تعويض جزء من التراج  من خالل زيادة االلتزامات الجديدة غير المقيدة  636الصادرات متعدد األطرا ، إلى 

)أي االلتزامات عبر الحدود التي ال ترتبط مباشرة بعقد تصدير(. في  0263مليار دوالر عام  06إلى  0262مليار دوالر في عام  63من 

 مليار دوالر. 33المقابل استقرت عمليات التأمين ضد المخاطر السياسية الجديدة لالستثمارات عبر الحدود عيد 

ي ة فويعتبر االيخ اض في االلتزامات الجديدة لالت اقيات المتعددة األطرا ، اتجاهاً طويل األمد، مدفوعاً بتقلب الطلب، والتغيرات الهيكلي

 تمويل المشروعات الكبيرة، وزيادة التداخالت م  مصادر التمويل األخرى غير ائتمان الصادرات التقليدي.

ي وال تزال عمليات ائتمان الصادرات في المديين المتوسط والطويل قوية يسبيًا في ميطقة الشرق األوسط وأفريقيا على الرغم من ايخ اضها ف

مياطق أخرى، حيث تشهد إفريقيا جيوب الصحراء بشكل خاص زيادة قوية في االلتزامات ب ضل جزء كبير من االستثمار في بياء مشروع 

 للغاز في موزمبيق.

وفيما يتعلق بيشاط سوق التأمين الخاص فمن المالحظ ان شهيته تزداد قابلية لألعمال التجارية متعددة األطرا ، ال سيما من خالل إعادة 

مليار دوالر   32. حيث تشير التقديرات إلى أن سوق إعادة التأمين الخاص يغطي حوالي 0263التأمين على التزامات الوكاالت في يهاية عام 

 %من إجمالي التزامات ائتمان التصدير في المديين المتوسط والطويل للوكاالت.3بما يسبته 

مليارات دوالر  3.0اما التعويضات المدفوعة والقروض المتعثرة االجمالية لجمي  األعمال التجارية عبر الحدود فقد تراجعت بشكل ط ي  الى 

% 63للسيوات العشر الماضية. كذلك ايخ ضت مطالبات التأمين متعدد األطرا  بيسبة ، ولكيها ظلت ضمن اليطاق المتوسط 0263في عام 

%. لتتجاوز ألول مرة مطالبات المديين المتوسط والطويل، مدفوعة إلى حد 2على أساس سيوي، بييما زادت مطالبات المدى القصير بيسبة 

 كبير بزيادة المطالبات المدفوعة من قبل شركات التأمين الخاصة لمقابلة المخاطر في أوروبا الغربية.

% من جمي  المطالبات، فإن اليسبة اإلجمالية للمطالبات المدفوعة الى االلتزامات 95وعلى الرغم من أن وكاالت ضمان االئتمان دفعت 

لجمي  خطوط األعمال، في المقابل ارت عت يسبة المطالبات الى االلتزامات في شركات التأمين الخاصة لعمليات  0263ايخ ضت في عام 

 .0263المديين المتوسط والطويل للمرة األولى ميذ عام 
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اما على الصعيد االسالمي فتوضح بيايات اتحاد أمان أن قيمة عمليات الضمان التي ي ذتها هيئات تأمين ائنتنمنان الصنادرات 

مليار دوالر خالل عام  62.03، ارت عت لتبلغ ”االتحاد“وضمان االستثمار في الدول اإلسالمية الوطيية واإلقليمية، أعضاء 

. وقند عناودت أقسناط النتنأمنينن عنن  0269منلنينار دوالر فني النعنام  66.63% مقارية بعمليات قيمتها 65، بيمو 0262

مليون دوالر. وعلى الرغم من ارت ناع النتنعنويضنات النمنطنلنوبنة  629% لتبلغ 22العمليات المبرمة ارت اعها بقوة  بمعدل 

مليون دوالر فإن مبالغ التعويضات المستردة عن المخاطنر النمنحنقنقنة تنراجنعنت بنحندة  92% إلى 96.6بيسبة كبيرة بلغت 

 مليون دوالر خالل ي س العام. 66% لتبلغ  33بمعدل 

في المقابل وحسب بيايات البيك الدولي المستيدة إلحصاءات اتحاد بيرن، شهدت عمليات ضمان ائتمان الصنادرات النقنائنمنة 

منلنينار دوالر وبنينسنبنة  63.6بنقنينمنة  0262مليار دوالر بيهاية عنام  632للصادرات الموجهة للدول العربية تراجعا من 

% من مجمل العمليات في العالم. اال ايها الزالت اعنلنى 9.9، لتمثل 0263مليار دوالر  بيهاية عام  693% الى يحو 2.5

 .0262و 0260مليار دوالر سيويا خالل ال ترة ما بين عامي  636.5من المتوسط البالغ 

منلنينون  630.0اما عمليات المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات التأمييية فقد شنهندت ارتن ناعنا بنقنينمنة 

. وجناء هنذا 0263ملينون دوالر خنالل النعنام  6263لتبلغ   0262مليون دوالر عام  6330% من 66.9دوالر وبيسبة 

% النى 69.5منلنينون دوالر وبنينسنبنة  053.3اليمو كمحصلة لالرت اع الكبير في عمليات ضمان ائتمان الصادرات بقينمنة 

% خنالل ين نس 63.9مليون دوالر وبيسنبنة  33.6مليون دوالر، في مقابل تراج  عمليات ضمان االستثمار بقيمة  6906

 ال ترة. 

 

 مالحظات بشأن بيايات اتحاد بيرن

 

 

  يقدم اتحاد بيرن أكبر مجموعة بيايات شمولية عن أعمال ائتمان الصادرات وتنأمنينن االسنتنثنمنار حنينث
يجم  معلومات م صلة عن التعرض للمخاطر، وااللتزامات، والمطالبات، والمنبنالنغ النمنسنتنردة، ودخنل 

جهة  23األقساط وإعادة التأمين، حسب المزود، وخط العمل، والبلد، والقطاع ويوع الملتزم، وذلك من 
عامة وخاصة ومتعددة األطرا  يمثلون أكبر وأيشط وكاالت ائتمان الصادرات الوطيية، وأكبنر منزودي 
االئتمان التجاري والتأمين ضد المخاطر السياسية، ويستحوذون مجتمعين على الغالنبنينة النعنظنمنى منن 

 يشاط تأمين ائتمان الصادرات على مستوى العالم.

  يقدم األعضاء بيايات عن أيشطتهم التجارية مرتين سيويًا، تغطي اليشاط حتى يهاية الرب  الثايي ولنعنام
كامل. إضافة الى وجود سالسل زميية لبيايات الصياعة ميذ الثماييييات، م  توافر تقارير م نصنلنة لنكنل 

 وحتى اآلن. 0225دولة على حدة ميذ عام 

  على مدى السيوات العديدة الماضية، تم إجراء عندد منن النتنعندينالت عنلنى بنروتنوكنوالت اإلبنال  عنن
 البيايات، بهد  تحسين الت اصيل والدقة والتياسق في المعلومات التي تم جمعها. 

  وألول مرة، أصبحت تقارير االتحاد متوافقة تنمناًمنا من  خنطنوط االعنمنال، وسنينعنطني 0263في عام ،
المضي قدًما تمثياًل أكثر دقة للحالة العامة لسوق تأمين ائنتنمنان الصنادرات. كنمنا تنم النبندء فني جنمن  
المعلومات عن قطاعات الصياعة، والميتجات اإلضافية )مثل رأس النمنال النعنامنل وتنأمنينن النكن ناالت(، 
وكذلك ت اصيل إضافية حول الميتجات األساسية )مثل المخاطر ال ردية / التغطية المتجددة فني األعنمنال 

 قصيرة األجل(.

  ،يجب التحذير بشأن إجراء المقاريات عبر أيظمة اإلبال  المختل ة وخصوصا باليسبة للبياينات النجنديندة
مثل قطاعات الصياعة والميتجات المحلية اإلضافية. حيث سيتطلب األمر عدة تقارير مستقبلينة قنبنل أن 

 يتمكن من رصد اتجاهات ذات داللة.

  النتني  0269تم إجراء بعض التغييرات الهيكلية الضرورية في التعري نات وإعنداد النتنقنارينر فني عنام
(. وأبرزها، البيايات النخناصنة بنتنأمنينن ائنتنمنان 0262و0269ايعكست في ارقام التقريرين السابقين )

الصادرات قصير األجل )االلتزامات + حجم األعمال( والنتنأمنينن ضند النمنخناطنر السنيناسنينة )النتنغنطنينة 
 الجديدة(.
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 ومستقبل صناعة الضمان 63تأثريات جائحة كوفيد 

 63–أزمة جنائنحنة كنوفنيند  0202شهد العالم م  بداية العام 

غير المسبوقة التي ايعكست على جمين  منؤشنرات األداء فني 

مختل  القطاعات ومياطق العالم جراء االيخ اض النكنبنينر فني 

اليشاط االقتصادي الياجم عن عمليات اإلغنالق واالضنطنرابنات 

الواسعة اليطاق في مختلن  األيشنطنة اإلينتناجنينة والنخندمنينة، 

 والسيما سالسل التوريد الدولية واإليتاج. 

وترجح تقارير المؤسسات االقتصادية والمالية الدولينة حندوث 

ركود اقتصادي عالمي حنينث ينتنوقن  صنيندوق النينقند الندولني 

% فني النيناتنم النمنحنلني 3.3ايكماشا بمعدل 

اإلجمالي العالمي، فيما يتوق   النبنينك الندولني 

% لنعنام  5.0ارت اع معندل االينكنمناى النى 

، وهو ما سييعكس سلبا على التنجنارة 0202

بجايبيها الصادرات والواردات. خصوصا وان 

األزمة جاءت فني أعنقناب تنراجن  منؤشنرات 

،  جنراء 0263التجارة الندولنينة فني النعنام 

تقلبات أسعار الي ط، والنتنوتنرات النتنجنارينة، 

واالضطنرابنات النمندينينة، والنجنينوسنيناسنينة، 

بنتنين نينذ  0263وغيرها. حيث اينتنهنى عنام 

واشيطن تهندينداتنهنا تنجناه بنكنينن منن خنالل 

تطبيق تعرين نات عنقنابنينة عنلنى بضنائن  كنل 

منلنينار  625منلنينار و  552ميهما بقنينمنة 

دوالر. مما أدى إلى تشنوهنات فني السنوق فني منقنابنل يشناط 

لبعض ات اقيات التجارة الت ضيلية والص قنات النمنتنبنادلنة بنينن 

شريكين أو أكثر واالت اقات اإلقلينمنينة النتني ينقنوض بنعنضنهنا 

 المبادئ األساسية لميظمة التجارة العالمية.

، 0202وعليه فمن المؤكد أن أحجام التجارة ستيخ ض لنعنام 

م  استمرار القيود النتنجنارينة االضنافنينة النمن نروضنة بسنبنب 

سنلنطنة قضنائنينة تنقنيند تصندينر  622الجائحة، فما يقرب من 

بلدا تقيد الصنادرات النغنذائنينة، هنذا  60األدوية واإلمدادات و 

الى جايب االضرار الكبيرة في سالسل التوريد وخصنوصنا فني 

 الصياعات الكبيرة مثل السيارات وغيرها.

ولذا فمن المتوق  ان تواجه جمي  الجهات العامنلنة فني منجنال 

صياعة الضمان في الميطقة والعالنم تنحندينات صنعنبنة. سنواء 

كايت وكاالت ائتمان صادرات عنامنة او منتنعنددة األطنرا  أو 

شركات تأمين خاصة، وذلنك لنالنسنتنجنابنة لنلنطنلنبنات النجنديندة 

والواسعة اليطاق من النعنمنالء فني ظنل وضن  غنينر مسنبنوق 

وسيياريوهات غير دقيقة للتعافني، وكنذلنك عندم ينقنينن بشنأن 

التيبؤات االقتصادية، وخصنوصنا بنالنينسنبنة لنلنمنشناركنينن فني 

التجارة الدولية والتمويل وتأمين ائتمنان الصنادرات. هنذا النى 

جايب توقعات مؤسسة أترادينوس النعنالنمنينة لنلنتنأمنينن بنتنأثنر 

الشركات العاملة في مختل  قطاعات االعمنال وجنمنين  اينحناء 

 % في حاالت إفالس الشركات .03العالم م  زيادة بيسبة 

اال ايه ورغم تلك التوقعات لم يشهد الينصن  األول منن النعنام 

، زيادة كبيرة في المطنالنبنات أو حناالت 0202

اإلفالس. ويرج  ذلك في جزء كنبنينر منينه إلنى 

الحماية التي توفرها أشكال مختل ة منن الندعنم 

النمنالنني منن النحننكنومنات ورد النن نعنل السنرينن  

للمقرضين وشركات التأمين في إعنادة هنينكنلنة 

 الص قات عيد الضرورة.

وفي النمنقنابنل وعنلنى الصنعنيند االينجنابني فنقند 

اسننتنن ننادت بننعننض الننقننطنناعننات مننن الننجننائننحننة 

وتننداعننينناتننهننا ومننيننهننا قننطنناعننات تننكننيننولننوجننيننا 

المعلومات واالتصاالت وخدمات التوزين . كنمنا 

يمكن للبلدان التي يمكيها التنحنكنم فني اينتنشنار 

أن تسنتن نيند منن تنحنوالت سنلنسنلنة  ال نينروس

التوريد ومينهنا دول أوروبنا الشنرقنينة وشنرق 

آسيا. فضال عن ان تقنلنبنات النعنرض والنطنلنب بنعند أو أثنيناء 

الموجة الثايية من الجائحة سنتنؤدي إلنى تسنرين  االتنجناهنات 

الحالية المتمثلة في المزيد من التقارب، والمزيند منن تنبنسنينط 

 العمليات المدفوع بالتكيولوجيا عبر سالسل القيمة.

وفي اليهاية قد يترتب على كل او بعض تلنك النتنغنينرات زينادة 

الدور المهم الذي تقوم به صياعة الضمان في تسهيل التجارة. 

حيث يعد تأمين االئتمان أداة إلدارة المخاطر الدورية المضادة، 

وعلى الرغم من أيه ال يمي  اآلثار المباشرة لنهنذا النينوع منن 

األزمات )كما أيه لم يتم تصميمه من أجله بال عل(، فإيه وسيلة 

وقائية حيوية ضد بعض أسوأ العواقب، فضنال عنن دوره فني 

هنذه األزمنة قند تنقندم بنعنض تح يز التعافي. والنخنالنصنة أن 

 ال رص الى جايب ما فرضته من تحديات.

األزمة قد 
تعزز دور 
صياعة 

الضمان في 
تسهيل 
 التجارة
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ومواصلة اليشاط، شرع العديد من األعضاء في اتنحناد بنينرن  63للتكي  م  تداعيات جائحة كوفيد 
 في اتخاذ إجراءات سريعة ميها:

 التحول إلى طرق مختل ة للعمل والتواصل.  .6

رقمية االتصاالت والعقود للح اظ على خطوط دعم م توحة لنطنرفني النعنقنود النتنجنارينة، من   .0
 البيوك والمدييين األجايب والحكومات.

 استحداث او تعزيز خطوط دعم خاصة للشركات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة. .6

تسهيل إعادة الهيكلة والت اوض على الصيغ التي تسمح للمدييين بالوفاء بنالنتنزامناتنهنم رغنم  .3
 التحديات القائمة.

 التحرك السري  وبشكل هاد  ومبدع باالست ادة من دروس الماضي. .5

 المروية والقدرة على التكي  والسعي الحقيقي ل هم العمالء واحتياجاتهم. .3

التعاون بين الجهات العامة والخاصة وخصوصا في آليات إعادة التأمين والتعنبنئنة اإلضنافنينة  .9
 وغيرها للح اظ على حدود االئتمان. 

إعادة هيكلة سريعة جًدا في العديد من القطاعات النتني تضنررت بشندة وخصنوصنا النطنينران  .2
 والشحن.

التيسيق م  الشركاء في الصياعة المصرفية للح اظ علنى النقندرة النمنالنينة وإدارة عنمنلنينات  .3
 إعادة الهيكلة عيد الضرورة. 

 إجراءات صناعة الضمان للتكيف 

 مع اجلائحة ومواصلة النشاط
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بلغت االلتزامات القائمة لعملياات ائاتاماان 

الصادرات وتأميان الاماخااطار السايااساياة 

عبر الحادود وكاذلاك الاتازاماات االعاماال 

تريليون  1.41التجارية المحلية ما قيمته 

، وتوزعت تلاك 1247دوالر بنهاية عام 

االلتزامات ما بين التزامات  عاماال عابار 

% وتشمل ائتماان 76الحدود بحصة تبل  

صااادرات قصااياارة ومااتااوسااطااة وطااوياالااة 

المدا وعمالاياات تاأمايان ضاد الاماخااطار 

السياسية والتزامات  خرا عبر الاحادود، 

% اللاتازاماات 1والبقاياة باحاصاة بالاغات 

 عمال تجارية محلياة تشامال ر س الاماال 

الماتاداول، وعامالاياات الاتادويال، وتاأمايان 

الك االت للمصدريان والاباناوك، وتاغاطاياة 

مخااطار الاتاصانايا  الا اردي، والاكا ااالت 

الصادرة عن  عضا  اتحاد بيرن وتغطية 

% منها يدعم 79الشحنات مسبقة الد   ) 

 التجارة الخارجية بشكل غير مباشر(.

 حصة القطاعين العام والخاص 

 0263االلتزامات القائمة في يهاية عام 

و يماا ياتاعالاق باحاصاة الاقاطااعايان الاعاام 

والخاص من التزامات األعاماال الاقاائاماة 

 ااقااد  1247عااباار الااحاادود  ااي نااهااايااة 

اسااتااحااوذت الااوكاااالت الااعااامااة ومااتااعااددة 

% من عمليات ائتمان 44االطراف علب 

صاادرات الامادياايان الاماتااوساط والاطاوياال 

وعمليات ضاماان االساتاثاماار وعامالاياات 

االئتمان األخرا عبار الاحادود،  والاباالا  

مالاياار دوالر وذلاك  792.1مجاماوعاهاا 

بسااباا  ا ااتااقااار الااوكاااالت الااخاااصااة الااب 

الااقاادرة والاارغاابااة  ااي تااحااماال الاامااخاااطاار 

السياسية ولمدا  طول.  اياماا اساتاحاوذت 

% ماان 91الشااركااات الااخاااصااة عاالااب 

عمليات ائتمان صادرات المدا الاقاصايار 

 تريليون دوالر. 4.99والبال  مجموعها 

 1212 سبتمبرالمصدر: اتحاد بيرن 
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%، ثم حلت منطقة شرا آساياا والاماحاياط الاهاادئ  اي 16.9 ي القارة األوروبية بحصة بلغت  1247تركزت التزامات األعمال عبر الحدود لعام 

%( ثام 7.4%، ثم  مريكاا الا تاياناياة )44.6% من مجمل العمليات، تلتها منطقة  مريكا الشمالية بحصة بلغت 44المرتبة الثانية باستحواذها علب 

مليون دوالر، ثم   ريقيا جنو  الصاحارا   116.1% من مجمل العمليات وبقيمة بلغت 4.6منطقة الشرا األوسط وشمال   ريقيا باستحواذها علب 

 %.1.1% و خيرا جنو  آسيا بحصة بلغت 9.1%، ثم روسيا ورابطة الدول المستقلة 6.1

 التوزي  الجغرافي لاللتزامات القائمة 

 التوزي  الجغرافي حسب طبيعة العمليات 

%،  اياماا بالاغات حصاة 17حس  نوعية العمليات المؤمن عليها تكشف األرقام تركز عمليات ائتمان الصادرات قصيرة المدا  ي  وروباا باحاصاة 

مليار دوالر،   ماعمليات ائتمان الصادرات متوسطة و طويلة المدا  قد شهدت حلول  49.9%  قط وبقيمة 9منطقة الشرا األوسط وشمال ا ريقيا 

مليارات دوالر،  ياماا حالات ماناطاقاة شارا آساياا والاماحاياط  442.4% وبقيمة 46منطقة الشرا األوسط وشمال ا ريقيا  ي المرتبة األولب بحصة 

 11.4% وباقاياماة 44%، كما بلغت حصة منطقة الشرا األوسط وشماال ا ارياقاياا 12الهادئ   ي المقدمة لعمليات ضمان االستثمار بحصة بلغت 

 مليار دوالر. 41.1% وبقيمة 14مليار دوالر. اما العمليات األخرا عبر الحدود  تركزت  ي منطقة الشرا األوسط وشمال ا ريقيا بحصة 

 التوزي  القطاعي لاللتزامات القائمة 

لم يتم توزيعها قطاعاياا بشاكال دقاياق بسابا  حاداثاة  1247علب الرغم من ان حصة كبيرة من عمليات ائتمان الصادرات قصيرة المدا خ ل عام 

% من مجمل العملاياات، تا ه قاطااع االلاكاتاروناياات 41التصنيف القطاعي   نه يمكن القول ان قطاع المنتجات المصنعة استحوذ علب حصة بلغت 

%،  ي حين توزعت الحصة المتبقية ما بايان 9%، ثم صناعة السيارات والنقل بحصة بلغت 9% ثم السل  غير المتعلقة بالطاقة بحصة 44بحصة 

ادرات الصاقطاعات تصني  السل  الر سمالية، والمنتجات الصيدالنية والطبية، والزراعة والغذا ، وهندسة البنا ، وسل  الطاقة.  ما عمليات ائاتاماان 

%، والاطااقاة 44%  ي السل  الر سمالية والنقل، ثم البناياة الاتاحاتاياة 46 قد تركزت بنسبة  1247المتوسطة وطويلة المدا واالستثمار خ ل عام 

%  اتاماثال قاطااعاات ماعارو اة 19%، اما المنتجات األخرا وحصتاهاا 6%، والطاقة المتجددة 6%، ثم التصني  42%، ثم الموارد الطبيعية 44

% القطاعات غير المعرو ة. ومن الضرورة التناباياه الاب وجاود باعاك 1ولكنها تختلف عن التصنيف المعتمد،  يما يضم بند )غير محدد( وحصته 

 التداخل بين القطاعات مثل النقل وتصني  السيارات، وكذلك الطاقة وسل  الطاقة.

 1212 سبتمبرالمصدر: اتحاد بيرن 
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يكشف التاوزيا  الاجاغارا اي لا لاتازاماات 

( ماا بااياان 1247-1249خا ل الاا اتاارة )

المجموعاات األربا  الاماصانا اة مان قابال 

الااباانااك الاادولااي حساا  مسااتااوا الاادخاال 

اسااتااقاارارا نسااباايااا  ااي تااوزياا  الااتاازامااات 

ائتمان الصادرات قصايارة األجال. حاياث 

%  ااي دول الاادخاال 96تاركاازت بااناساابااة 

%  اي دول الادخال 46المرت   وبناساباة 

%  اي دول الادخال 9المتوسط المرت   و

%  ااي 2.9الامااتااوسااط األدنااب و قاال ماان 

 دول الدخل المنخ ك.

اما التوزي  الجغرا ي اللتزامات ائاتاماان  

الصادرات متوسطة وطويلة المدا خ ل 

(  قد شهد ارت اعا 1247-1249ال ترة )

 ي تعرك العمليات للبالادان ذات الادخال 

%، 12الاامااتااوسااط األدنااب بااأكااثاار ماان 

مد وعاً بااللتزامات المتزايدة للبالادان  اي 

  ريقيا جنو  الصحرا  الكبرا وجاناو  

آسيا، وذلك علب حساا  عامالاياات الادول 

 ذات الدخل المتوسط المرت  .

 (0263-0265االتجاهات في توزي  مخاطر االلتزامات )

 حسب يوع المؤسسة 

 االتجاهات حسب يوع المؤسسة 

من رصد عمليات الوكاالت العامة والخاصة ل لتزامات القائمة عبر الاحادود 

( يتضح لنا ان عمليات الاوكااالت الاخااصاة  اي 1247-1249خ ل ال ترة )

المدا القصير جا ت  ي المقدمة بنهاية ال ترة بعدما حققت اعلب نمو والسيما 

خ ل ال ترة األخيرة التي شاهادت  اياهاا قا ازة واضاحاة ماكاناتاهاا مان اناتازاع 

الصدارة من عملاياات الاماديايان الاماتاوساط والاطاويال واالساتاثاماار الاخااصاة 

 بالوكاالت العامة.

 حسب مجموعات الدول 

 بايانشهدت عمليات  عادة تأمين ائتمان الصادرات متوسطة وطويلة المدا الخاصة بالوكاالت اتجاها عاما للنمو خ ل السنوات الخمس األخيرة ماا 

حيث شهدت قيمتها ارت اعا. كما ارت عت نسبة العمليات المعاد تأمينها من مجموع العمليات من قابال جاهاات  عاادة الاتاأمايان  1247و 1249عامي 

. حاياث  عالانات وكااالت االئاتاماان عان 1247% عاام 41الب اكثار مان  1229% عام 1( بشكل كبير من اقل من 1247-1229خ ل ال ترة )

 . 1247مليار دوالر تم  عادة تأمينها  ي نهاية عام  74.1التزامات غير مسددة بقيمة 

 اتجاهات إعادة التأمين 

 1212 سبتمبرالمصدر: اتحاد بيرن 
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 0263التوزي  الجغرافي لاللتزامات عبر الحدود بين القطاعين العام والخاص لعام 

ا استحوذت شركات التأمين الخاصة علب عمليات المدا القصير وتركزت تلك العمليات  ي  وروبا تلتها دول شرا اسيا والمحيط الهادي ثام  مارياكا

 الشمالية ثم  مريكا ال تينية والكاريبي ثم الشرا األوسط وشمال ا ريقيا  ي المرتبة الخامسة .

 باا، ي المقابل سيطرت الوكاالت العامة ومتعددة األطراف علب مع م عمليات المديين المتوسط والطويل، وتوزعت عملياتها جغرا يا ماا بايان  ورو

 والشرا األوسط وشمال ا ريقيا، وا ريقيا جنو  الصحرا ، ودول شرا اسيا والمحيط الهادئ، بنس  متقاربة ثم حلت بقية المناطق بنس  اقل.

ي ي  ااما التزامات التأمين ضد المخاطر السياسية   قد جا ت مع مها من الوكاالت العامة ومتعددة األطراف. وحلت دول شرا آسيا والمحيط الهاد

 المقدمة.  ي حين حلت منطقة الشرا األوسط وشمال ا ريقيا،  ي المقدمة علب صعيد االلتزامات االئتمانية األخرا.

 1212 سبتمبرالمصدر: اتحاد بيرن 
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ماا  1247بلغت االلتزامات الجديدة لعام 

تريالاياون دوالر، وتاوزعات  1.91قيمته 

تاريالاياون دوالر وباحاصاة  1.19ما بين 

 92.4% ل لتزامات عبار الاحادود و74

مليار دوالر اللتزامات االعمال التجاارياة 

 %.1المحلية وبحصة 

وحس  آلية الدعم وطبيعة االعمال بلغات 

قيمة عمليات الدعم المابااشار لالاصاادرات 

تاااريااالاااياااون دوالر، واالساااتاااثاااماااار  1.1

مالايااراً  92مليار دوالر، و 67الخارجي 

 للدعم المحلي للمصدرين.

وتوزعت االلتزامات عبر الحدود ما بايان 

ائتمان الصادرات قصيرة المادا باحاصاة 

%، وائتماان الصاادرات ماتاوساطاة 0 74

%، والتأمين ضاد 6طويلة المدا بحصة 

%، و خااياارا 1الاامااخاااطاار السااياااساايااة 

%.  اياماا 4التزامات  خرا عبر الحدود 

تركزت االلتزامات التجارية المحلاياة  اي 

عمالاياات ر س الاماال الاماتاداول باحاصاة 

% تلتها عمالاياات الاتادويال، ثام 99بلغت 

تأميان الاكا ااالت لالاماصادريان والاباناوك، 

وتااغااطاايااة مااخاااطاار الااتااصاانااياا  الاا ااردي، 

الااكاا اااالت الصااادرة عاان  عضااا  اتااحاااد 

   مان، وتغطية الشحنات مسبقة الد  .

 0263االلتزامات الجديدة لعام 

و  42تشيار الاتاقاديارات  لاب  ن ماا بايان 

% من التجارة الادولاياة تاعاتاماد عالاب 72

شكل من  شكال  دوات التمويال )باماا  اي 

ذلااك تااأمااياان ائااتاامااان الصااادرات(. وقااد 

شهدت العمليات السناوياة الاتاي تساتاهادف 

الادعام الامابااشاار لالاصاادرات  اي اآلجااال 

المختل ة نموا واضحا خ ل ال ترة ما بيان 

ماا  اسااتااماارار  1247و 1241عااامااي 

 تركزها  ي المدا القصير. 

وعاالااب الاارغاام ماان الااتااذبااذ   ااي قااياامااة 

الصادرات السلعية  ي العالم خا ل نا اس 

ال ترة   ن نسبة تغطية عملاياات الضاماان 

للصادرات شاهادت اتاجااهاا عااماا لالاناماو 

% عااام 42خاا ل الاا ااتاارة ماان اقاال ماان 

 .1247% عام 41الب نحو  1241

 دعم التجارة الدولية

 1212 سبتمبرالمصدر: اتحاد بيرن 
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 1249خاا ل الاا ااتاارة مااا بااياان عااامااي 

شاااهااادت الاااتااازاماااات ائاااتاااماااان  1247و

الصاااادرات قصااايااارة الااامااادا اتاااجااااهاااا 

تصاااعااديااا باا ااضاال الااناامااو  ااي عااماالاايااات 

الوكاالت العامة والاخااصاة عالاب الساوا  

م  زيادة  ي حصة القاطااع الاخااص مان 

مجمل العمليات لتت وا علب ن يراتها  اي 

 الوكاالت العامة.

اال انه و ي الاماقاابال شاهادت االلاتازاماات 

الجديدة ضد المخاطر السايااساياة تاراجاعاا 

نسااباايااا جاالااه ناااجاام عاان تااراجاا  عااماالاايااات 

 الوكاالت العامة ومتعددة االطراف.

كما شهدت التزامات ائاتاماان الصاادرات  

المتوسطة وطويلة الامادا تاراجاعاا ولاكان 

بنسبة ط ي ة خ ل ن س ال ترة وخصوصا 

 ي عملاياات الاوكااالت الاعااماة  اي حايان 

استقرت عمليات الشركات الخاصاة رغام 

 استحواذها علب الحصة األقل .

 ما االلتزامات األخرا  قاد شاهادت ناماوا 

بمعادالت  سارع مان باقاياة الا ائاات خا ل 

ن س ال ترة وتضاع ت قيمتها ب ضل النمو 

الكبير  اي عامالاياات الشاركاات الاخااصاة 

والوكاالت العامة ومتعددة األطراف علاب 

 السوا . 

 (0263-0265اتجاهات األعمال الجديدة )

 1212 سبتمبرالمصدر: اتحاد بيرن 
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توزعت االلتزامات الجديدة لألعمال عبر 

جااغاارا اايااا بشااكاال  1247الااحاادود لااعااام 

متقار  نسبيا رغم استحواذ مناطق شرا 

آسيا والمحيط الهادئ، و وروبا، والشارا 

األوسط وشمال   ريقيا، و  ريقاياا جاناو  

الصحرا  علب المراتا  األرباعاة األولاب 

% 41و 46و 49و 14بحصص بلغات 

 علب التوالي.

اما حس  نوعية العمليات المؤمن عالاياهاا 

 اقاد حالات عامالاياات الاماديايان الاماتاوسااط 

% 41.4والطويل  ي الاماقادماة باحاصاة 

وتركزت  اي  وروباا ثام الشارا األوساط 

وشمال ا ريقياا ثام شارا اساياا والاماحاياط 

% عالاب 46و44و47الهادئ بحاصاص 

التوالي.  ي حين تركزت عمليات ضماان 

االستثمار  ي شرا اسيا والمحيط الهاادي 

%، اما العمليات األخرا  اقاد 11بحصة 

 %.19تركزت  ي اوروبا بحصة 

  0263التوزي  الجغرافي لاللتزامات الجديدة لعام 

 0263التوزي  القطاعي لاللتزامات الجديدة لعام 

تاركازت االلاتازاماات الاجاديادة لاعامالايااات 

االئتمان متوسطة وطويلة المدا وتاأمايان 

 ي قاطااع وساائال  1247االستثمار لعام 

%. وقااد 47الاانااقاال باانااساابااة تصاال الااب 

تركزت عمليات الاقاطااع باحاصاة بالاغات 

%  ي  مريكا الشمالية تا ه قاطااع 16.9

% وقااد 41.4الاابااناايااة الااتااحااتاايااة بااحااصااة 

تااركاازت عااماالاايااات الااقااطاااع بااحااصااة 

%  ي روسيا ورابطاة الادول 17.9بلغت

المستقالاة، ثام قاطااع الاماوارد الاطاباياعاياة 

% وقاد تاركازت عامالاياات 41.9بحصة 

%  ااي 19.7الااقااطاااع بااحااصااة باالااغاات 

اوروبا، ثم قطاعاات الاطااقاة والاتاصانايا  

 7.9والااطااااقاااة الااامااتاااجاااددة باااحااصاااص 

 % علب التوالي.1.4و4.9و

 1212 سبتمبرالمصدر: اتحاد بيرن 
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الطبيعية

الطاقة 

المتجددة

قطاعات 

أخرى

غير 

محدد
اإلجمالي

ق آسيا والمحيط الهادئ 6.75.85.63.52.80.911.68.945.8شر

ق األوسط وشمال إفريقيا 4.21.04.03.51.62.53.97.127.8الشر

0.77.40.51.77.20.17.72.327.6أوروبا

0.30.817.70.71.21.13.12.127.0أمريكا الشمالية

0.57.77.52.01.80.06.01.426.9روسيا ورابطة الدول المستقلة

ي 2.20.51.82.24.90.54.13.619.8أمريكا الالتينية والكاريب 

2.61.70.21.53.60.52.71.414.2أفريقيا جنوب الصحراء

2.11.00.82.02.70.72.01.713.0جنوب آسيا

امات الجديدة لألعمال عتر الحدود لعام 2019  حسب األقاليم الجغرافية )مليار $( ز التوزي    ع القطاعي لاللت 
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 744مناطق جغرا ية رئيسية تصادرتاهاا  وروباا باقاياماة  1% من مجمل العمليات علب 74مليار دوالر وبحصة  15194توزعت عملياتها البالغة 

 % وتركزت عملياتها  ي المانيا، والمملكة المتحدة، و رنسا، و يطاليا، واسبانيا.91مليار دوالر وبحصة 

% وتركزت عملياتها  ي الصين، والهند، وهون  كاونا ، والايااباان، 19مليار دوالر وحصة  111وحلت آسيا واالوقيانوس  ي المرتبة الثانية بقيمة 

% وتاركازت عامالايااتاهاا  اي الاوالياات الاماتاحادة، والابارازيال، 12مالاياار دوالر وحصاة  196وسنغا ورة. وحلت  مريكا  ي المرتبة الثالثة بقيمة 

% وتركزت عملياتها  ي جنو    ريقيا، والاماغار ، 1مليار دوالر وحصة  97والمكسيك، وكندا، وتشيلي. وحلت ا ريقيا  ي المرتبة الرابعة بقيمة 

 % علب التوالي.9و7و44و41و11ومصر، والجزائر، وتونس بحصص 

  0263أهم أسواق االلتزامات الجديدة في عام 

مناطاق جاغارا اياة رئاياساياة تصادرتاهاا ماناطاقاة  ساياا  1% من مجمل العمليات ، وتوزعت علب 6مليار دوالر وبحصة   414بلغت قيمة عملياتها 

% وتركزت عامالايااتاهاا  اي قاطار، وتااياوان، وسالاطاناة عاماان، واضماارات، والصايان باحاصاص 16مليار دوالر وبحصة  92واالوقيانوس بقيمة 

 % علب التوالي.9و 4و 7و42و42

% وتركزت عملياتهاا  اي الامامالاكاة الاماتاحادة، وساويسارا، وروساياا، وتاركاياا، 11مليار دوالر وحصة  11وحلت  وروبا  ي المرتبة الثانية بقيمة 

% وتركزت عملياتها  ي الواليات المتحدة، والبرازيل، والاماكاساياك، 14مليار دوالر وحصة  17و وكرانيا. وحلت  مريكا  ي المرتبة الثالثة بقيمة 

% وتاركازت عامالايااتاهاا  اي ماوزماباياق، ومصار، وغااناا، 12مليار دوالر وحصة  14وبرمودا، وتشيلي. وحلت ا ريقيا  ي المرتبة الرابعة بقيمة 

 % علب التوالي.9و 9و 9و 11و 11وساحل العاس، واثيوبيا بحصص 

مناطق جغارا اياة رئاياساياة تصادرتاهاا ماناطاقاة  ساياا  1% من مجمل العمليات وتوزعت علب 1مليار دوالر وبحصة  16يقدر حجم عملياتها بنحو 

 % وتركزت عملياتها  ي كازخستان، و يتنام، والصين، واندونيسيا، وباكستان.96مليار دوالر وبحصة  16واالوقيانوس بقيمة 

% وتركزت عملياتها  ي روسيا، وتاركاياا، وصارباياا، و لامااناياا، والامامالاكاة 46مليارات دوالر وحصة  42وحلت  وروبا  ي المرتبة الثانية بقيمة 

% وتركزت عمليااتاهاا  اي الاكاوناغاو وماوزماباياق، ومصار، وجاناو  49مليارات دوالر وحصة  7المتحدة. وحلت   ريقيا  ي المرتبة الثالثة بقيمة 

% 41مالاياارات دوالر وحصاة  4% علب التوالي. وحلت  مريكا  اي الامارتاباة الاراباعاة باقاياماة 1و42و41و49و11  ريقيا، ونيجيريا بحصص 

 وتركزت عملياتها  ي البرازيل، والمكسيك، واألرجنتين، وبيرو، والواليات المتحدة علب التوالي.

مناطق جغرا ية رئيسية تصدرتها مناطاقاة آساياا واالوقايااناوس  1% من مجمل العمليات علب 4مليار دوالر وبحصة  11توزعت عملياتها البالغة 

مالاياارات دوالر باحاصاة  6%(، ثم  وروبا  ي المرتبة الاثااناياة باقاياماة 99% )تركزت  ي االمارات بحصة 14مليارات دوالر وبحصة  4بقيمة 

%) حلت مصر  ي المرتبة الثالثة بحصة 46مليار دوالر وبحصة  4.1% ثم ا ريقيا بقيمة 19مليارات دوالر وحصة  6%، ثم  مريكا بقيمة 14

44.)% 

 تأمين ائتمان الصادرات متوسطة / طويلة المدى 

 تأمين المخاطر السياسية 

 عمليات تأمين أخرى لألعمال عبر الحدود 

 تأمين ائتمان الصادرات قصير المدى

 1212 سبتمبرالمصدر: اتحاد بيرن 
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 يسب تغطية الواردات في المياطق

تصاادرت ماانااطااقااة الشاارا األوسااط وشاامااال 

  ريقياا مانااطاق الاعاالام عالاب صاعاياد نساباة 

تغطية تأمين ائتمان الصادرات من  جاماالاي 

%، ثم  وروبا 41الواردات بنسبة تجاوزت 

 ااي الااماارتاابااة الااثاااناايااة، ثاام   ااريااقاايااا جاانااو  

الصااحاارا ، و مااريااكااا الاا تاايااناايااة وماانااطااقااة 

الكاريبي، وروسيا ورابطة الدول المستقالاة، 

وجنو  آسياا، و مارياكاا الشاماالاياة، وشارا 

آسيا والمحيط الهادئ عالاب الاتاوالاي باناسا  

% عالاب 6و قال مان  41تراوحت ما بايان 

 التوالي.

 1212 سبتمبرالمصدر: اتحاد بيرن 
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من استعراك االلتزامات الجاديادة  لاعاام 

مااوزعااة حساا  طااباايااعااة الااجااهااة  1247

والماناطاقاة ياتاضاح ان الاوكااالت الاعااماة 

ومتعددة األطراف تقود العامالاياات حسا  

تصاانااياا اااتااهااا األربااعااة ) قصااياارة الااماادا 

ومتوسطة وطويلة المادا والاتاأمايان ضاد 

المخاطر السياسية وااللتزامات االئتماناياة 

األخرا عبر الحادود(  اي كال الامانااطاق 

الثمانية  ي العالم،  ياماا عادا االلاتازاماات 

االئتمانية األخرا الاتاي شاهادت اخاتاراقاا 

لشاركااات الااتاأمااياان الااخااصااة الااتااي قااادت 

العمليات  ي ث ث مناطق هي   وروبا ثم 

 مااريااكااا الشاامااالاايااة ثاام دول شاارا آساايااا 

والمحيط الهادي وذلاك باالاتارتايا  حسا  

 حجم عملياتها.

 االلتزامات الجديدة موزعة حسب طبيعة الجهة والميطقة

 1212 سبتمبرالمصدر: اتحاد بيرن 
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بلغت قيمة التعويضات المد وعة والقروك المتعثرة االجماالاياة  اي 

ملياارات دوالر  9.7منها   1247مليارات دوالر لعام  9.1العالم  

ملاياار  2.19الئتمان الصادرات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدا و

مالاياار دوالر  2.41دوالر لعمليات ائتمان  خارا عابار الاحادود، و

مالاياارات دوالر ماطاالاباات ماد اوعاة  6.1ل ستثمارات )وب جمالي 

، 1247وقروك متعثرة لجمي  االعمال التجارية عبر الحدود لعام 

(. هاذا الاب 1244% من الذروة التي بلاغاتاهاا عاام 9 ي  قل بنسبة 

ملاياار دوالر لالاماناتاجاات الاماحالاياة لادعام الصاادرات  2.79جان  

%  اي تاأمايان الاكا ااالت لالاماصادريان 61تركزت مع مها باناساباة 

والبنوك، وتوزعت الاباقاياة عالاب ر س الاماال الاماتاداول، الاتادويال، 

الك االت الصادرة عن  عضا  اتحاد بيرن، وتغطية الشحنات مسبقة 

مالاياارات  9.6الد  .  ي المقابل بلغت قيمة التعويضات الاماساتاردة 

مليار دوالر الئتمان الصادرات قصيرة ومتوساطاة  1.7دوالر منها 

ملاياار دوالر لاعامالاياات تاأمايان  خارا عابار  1.9وطويلة المدا، و

 2.1مليار دوالر ل ستثاماارات.  هاذا الاب جاانا   2.29الحدود، و

مليار دوالر للمنتجات المحلية لدعم الصادرات التي تركز مع اماهاا 

    ي ر س المال العامل والتدويل.

 التعويضات المدفوعة والمستردة

شهدت قيمة التعويضات  1247و 1229خ ل ال ترة ما بين عامي 

المطلوبة والقروك المتعثرة عبر الحدود اتجاها عاما للنمو من اقال 

مالاياارات  9الاب  كاثار مان  1229مالاياارات دوالر عاام  1.9من 

م  تذبذ  واضح للقيام خا ل الساناوات الاباياناياة  1247دوالر عام 

 ثار تاداعاياات االزماة الاماالاياة  1227وارت اع كابايار خا ل الاعاام 

 العالمية.

اما علب صعيد نسبة قيمة التعويضات المطلوبة الاب اجاماالاي قاياماة 

العمليات القائمة خ ل ن س ال ترة  قاد شاهاد الاماتاوساط الاعاام خا ل 

مان  1227% وما  اساتاثاناا  عاام 19ال ترة استقرارا نسبياا حاول 

% خا ل نا اس الا اتارة. ما  11حسا  المتوسط تتراج  النسبة الب 

االخذ  ي االعتبار الزيادة الكابايارة  اي قاياماة االلاتازاماات ماناذ عاام 

 بسب  تغير طريقة اضب غ عن البيانات. 1249

وبلغت التعويضات المد وعة ذروتها  م  زيادة واضحة  ي التخلف 

، بسب  تداعيات تتعلق بااألزماة الاماالاياة 1227عن السداد  ي عام 

م  االناهاياار  اي  1246و 1249العالمية. ثم ذروة  قل  ي  عامي 

 .1241 سعار السل  األساسية الذي بد   ي عام 

وعلب الرغم من ان  الحاجام الاماتازاياد لالاماطاالاباات الاماد اوعاة  اي 

السنوات الث ث الماضية ال يشير  لب زيادة  ي المخاطر الاحاقاياقاياة 

بسب  عدم نمو نسبتها ضجمالي االلتزامات،  ا ن الاناماو  اي الاحاجام 

المطلق ال يزال يعطي مؤشرا هاما علب الدعم الحيوي الاذي ياو اره 

 تأمين عدم الد   للمصدرين والمستثمرين والبنوك.

وتشير اضحصا ات الب انه ومنذ األزمة الماالاياة الاعاالاماياة  اي عاام 

مالاياار دوالر  اي  62، د    عضا  اتحااد بايارن  كاثار مان 1224

 شكل تعويضات.

  تطور التعويضات المدفوعة والمستردة 

 1212 سبتمبرالمصدر: اتحاد بيرن 
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مليار دوالر والتي تم سداد غالاباياتاهاا باناساباة  4.4استحوذت  وروبا علب الحصة األكبر من التعويضات المد وعة  ي المدا القصير بقيمة تتجاوز 

مليون دوالر تم  922% من قبل شركات التأمين للقطاع الخاص، وحلت  مريكا ال تينية والكاريبي  ي المرتبة الثانية بقيمة تدور حول 42تتجاوز 

 د عها من قبل وكاالت تامين ائتمان الصادرات العامة بنسبة تتجاوز الثلثين.

 التوزي  الجغرافي للتعويضات المدفوعة

مليار دوالر  ي منطقة  مريكا ال تينية والكاريبي والتي تم سداد غالباياتاهاا  4.1تركزت التعويضات المد وعة  ي المدا غير القصير بقيمة تتجاوز 

% من قبل وكاالت تامين ائتمان الصادرات العامة،  يما توزعت بقية التعويضات علب بقية المناطاق باناسا  ماتاقاارباة  اياماا عادا 99بنسبة تتجاوز 

 منطقتي الشرا األوسط وشمال ا ريقيا، وامريكا الشمالية بنس  اقل.

 في المدى القصير 

 في المدى غير القصير

 1212 سبتمبرالمصدر: اتحاد بيرن 
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مناطق جغرا ية رئيسية، تصدرتهاا  وروباا باقاياماة  1% من مجمل التعويضات علب 92مليارات دوالر وبحصة  1توزعت التعويضات المد وعة البالغة قيمتها 

مالاياون  469% وتركزت  ي المملكة المتحدة، و يطاليا، و لمانيا، و رنسا، واسبانيا. وحلت  مريكا  ي المرتبة الثااناياة باقاياماة 19مليون دوالر وبحصة  4416

 % وتركزت عملياتها  ي الواليات المتحدة، والبرازيل، وكوبا، والمكسيك، واألرجنتين. وجا ت آسيا واالقيانوس  ي الامارتاباة الاثاالاثاة باقاياماة17دوالر وحصة 

%(، و يران، وهون  كون .  ما ا ريقيا  قد جا ت  ي الامارتاباة الاراباعاة 7% وتركزت عملياتها  ي الصين، والهند، واضمارات )19مليون دوالر وحصة  411

 %(، والكاميرون.9%(، والجزائر )4% وتركزت عملياتها  ي جنو    ريقيا، وغانا، والمغر  )1مليون دوالر وحصة  141بقيمة 

  0263أهم أسواق التعويضات المدفوعة في عام 

مناطق جغرا ية رئيسياة تصادرتاهاا  مارياكاا باقاياماة  1% من مجمل التعويضات وتوزعت علب 19مليار دوالر وبحصة  1.1بلغت قيمة التعويضات المد وعة 

 661% وتركزت  ي المكسيك، والبرازيل، وجزر  يرجن البريطانية، وبرمودا، وكندا. وحلت  وروبا  ي المرتبة الثانية بقيماة 11مليون دوالر وبحصة  769

% وتركزت عملياتها  ي تركيا، وروسيا، واسبانيا، والمملكة المتحدة، و وكرانيا. وجا ت آسيا واالقيانوسيا   ي المرتبة الثاالاثاة باقاياماة 17مليون دوالر وحصة 

%(، واندوناياساياا. كاماا حالات ا ارياقاياا  اي 9%(، وكوريا الجنوبية، واضمارات )7% وتركزت عملياتها  ي الهند، والسعودية )19مليون دوالر وحصة  994

 % وتركزت عملياتها  ي نيجيريا، وجنو    ريقيا، تنزانيا، والكونغو، وموريشيوس.1مليون دوالر وحصة  74المرتبة الرابعة بقيمة 

 116مناطق جغرا ية رئيسية تصدرتها منطقة  مارياكاا باقاياماة  1% من مجمل العمليات علب 41مليون دوالر وبحصة  994توزعت قيمة التعويضات البالغة 

مليون دوالر وحصة  114% وتركزت عملياتها  ي  نزوي ، وكوبا، وبورتوريكو، والمكسيك. وحلت   ريقيا  ي المرتبة الثانية بقيمة 99مليون دوالر وبحصة 

ملاياون دوالر  77ة % وتركزت عملياتها  ي زمبابوي، و ثيوبيا، ومدغشقر، وغانا والكونغو علب التوالي. كما جا ت آسيا و قيانوسيا  ي المرتبة الثالثة بقيم17

مالاياون دوالر  49% وتركزت عملياتها  ي سنغا ورة، وتاي ند، والهند، و ندونيسيا، و يران علب التوالي وحلت  وروبا  ي المرتبة الرابعاة باقاياماة 41وحصة 

 % وتركزت عملياتها  ي  رنسا، و ذربيجان، ورومانيا، وتركيا.1وحصة 

 تأمين ائتمان الصادرات قصير المدى

 تأمين ائتمان الصادرات متوسطة / طويلة المدى واألخرى للمطالبات التجارية 

 تأمين ائتمان الصادرات متوسطة وطويلة المدى للمطالبات السياسية

 1212 سبتمبرالمصدر: اتحاد بيرن 
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يوضح الارسام الابايااناي الامار اق جامايا  

المطالبات السياسية الاماد اوعاة عاالامايًاا، 

عبر  نواع التأميان الاثا ثاة. ياتام تاماثايال 

الحجم اضجمالاي لالاماطاالاباات السايااساياة 

المد وعاة  اي كال بالاد باحاجام الاعا ماة 

الدائرية ، بينما يشار  لاب ناوع الاتاأمايان 

 باأللوان التالية:

األزرق الغامق لعمليات تأمين  (6
ائتمان الصادرات في المديين 

 المتوسط والطويل،

األزرق ال اتح لعمليات تأمين   (0
ائتمان الصادرات في المدي 

 القصير،

الوردي لعمليات تأمين ضد   (6
 المخاطر السياسية.

 0263التوزي  القطاعي للتعويضات المدفوعة لعام 

تركزت التعويضات المد وعة لعميات تأمين ائتمان الصادرات  ي المديين 

المتوسط والطويل ضد المخاطر السياسية  ي قطاع وسائال الاناقال باقاياماة 

مليون دوالر ثم قطاع التصني   ي المرتبة الثاناياة باقاياماة  942تزيد علب 

مليون دوالر ثم قطاع الموارد الطبيعية والبناياة الاتاحاتاياة  162تزيد علب 

 والطاقة.

 1247% من  جمالي المطالبات المد وعاة   اي عاام 92وقد ذهبت نحو 

 لقطاعات النقل والتصني  و الموارد الطبيعية.

ومن الم ح   ن  كابار و صاغار قاطااعاات االلاتازاماات )الاناقال والاطااقاة 

المتجددة ، علب التوالي( حا  ا علب هذا الترتي  للتعاويضاات الاماد اوعاة 

  يًضا.

ويتعلق  كبر حجم للمطالبات المد اوعاة  اي قاطااع الاناقال باالاماديانايان  اي 

  ريقيا جاناو   وروبا و مريكا الشمالية، بينما يتعلق بالموارد الطبيعية  ي 

تاتاوزع الاتاعاويضاات الاماد اوعاة  الصحرا  وامريكا ال تاياناياة،  اي حايان

الخاصة بقطاع التصني  علب نطاا واس  جغرا يًا ، ولكان  عالاب ماناطاقاة 

 من ردة هي روسيا ورابطة الدول المستقلة.

و يما يتعلق بنسبة التعويضاات الاماد اوعاة لاعامالاياات الاماديايان الاماتاوساط 

والطويل والتامين ضد المخاطر السياسية الب اجمالي االلتزامات الاقاائاماة 

،  من الم ح  تباين كبير للنسا  بايان الاقاطااعاات 1247لكل قطاع لعام 

 ي حال استثنا  القطااعاات األخارا 0 الاماتاعاددة وغايار الاماحاددة )الاخاط 

.  ي حين يت شب التباين تقريبا  ي حال اعتماد نسبة الماطاالاباات األص ر(

الب االلتزامات للمح  ة بأكملها  ي بما  ي ذلك القطاعات األخرا وغيار 

 المحددة ) الخط المتقط (. 

وعلب صعيد التعويضات المستردة لعمليات تأمين ائاتاماان الصاادرات  اي 

،   قد تركزت  ي قطااعاات 1247المديين المتوسط والطويل خ ل العام 

البنية التحتية والتصني  ووسائل النقل والطاقة والموارد الطبيعية والاطااقاة 

 المتجددة علب التوالي.

 0263التوزي  الجغرافي للمطالبات السياسية لعام 

 1212 سبتمبرالمصدر: اتحاد بيرن 
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 كاتاوبار  14هو منتدا تاأساس  اي  (AMAN UNION)اتحاد  مان 

و ق ات اقية بين المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان  1227

والمؤسساة اضسا ماياة لاتاأمايان االساتاثاماار  DHAMANالصادرات 

، ليضم شركات التأميان و عاادة الاتاأمايان ICIECوائتمان الصادرات 

ضد المخاطر التجارية وغايار الاتاجاارياة 

 ي الدول األعضا   ي من مة الاماؤتامار 

اضس مي والاماؤساساة الاعارباياة لضاماان 

 االستثمار وائتمان الصادرات.

عضاوا  44ويهدف االتاحااد الاذي يضام 

بصا اة ماراقا   46منتسبيان و 4كام  و

 لب تعزيز وتطوير صناعة التأمايان ضاد 

المخاطر التجارياة وغايار الاتاجاارياة  اي 

الااباالاادان األعضااا  وتااعاازيااز الااعاا قااات 

المتبادلة بين األعضا  ور   مستوا األدا  م  االحترام التام لالاقايام 

اضنسانية و خ قيات العمل من خ ل مجموعة من األنشاطاة  هاماهاا 

 ما يلي:

  تطوير وكاالت ائتمان التصدير الوطنية المناشاأة و نشاا  وكااالت

 جديدة  ي الدول األعضا .

  تشجي  تبادل المعلومات، والمساعدة التقنية، والاخابارة والاتاشااور

  يما بين األعضا .

  تطوير جهات جم  الاماعالاوماات االئاتامااناياة ووكااالت تاحاصايال

الديون، ومراكز التدري  وغيرها من المؤسسات التي تساهم  اي 

 تقدم صناعة تأمين ائتمان الصادرات  ي الدول األعضا .

  جارا  الاادراسااات والابااحااوث و صاادار الانااشاارات والاامانااشااورات 

وتن يم المنتدياات والاماؤتامارات ذات الصالاة 

 بأغراك االتحاد.

ويتكون هيكل االتاحااد مان األجاهازة الاثا ثاة 

 التالية:

الجمعية العامة: تتألف من ممثلي جامايا   .4

  عضا  االتحاد. 

  المجلس التن يذي: هو الجهااز الاتانا اياذي

وصان  السياسات  اي االتاحااد ويضام ساباعاة 

  عضا .

  األمانة العامة: هي الهيئة اضدارية الدائمة ل تحااد. وياتام اخاتاياار

األمين العام من بين الاماديار الاعاام لالاماؤساساة الاعارباياة لضاماان 

االستاثاماار وائاتاماان الصاادرات والاماديار الاتانا اياذي لالاماؤساساة 

اضس مية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات والمدير التنا اياذي 

 لبنك التصدير واالستيراد التركي بالتناو  كل عامين.

 0263سلطية عُمان( ديسمبر  -االجتماع السيوي العاشر )مسقط  -المصدر: اتحاد أمان 

 اتحاد أمان 

يدولة
ز
ون ية(الموقع االلكت  ز اسم الجهة )باللغة اإلنجلت 

www.dhaman.orgThe Arab Investment and Export Credit Guarantee Corporation (DHAMAN)متعددة األطرافالمؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات1

www.iciec.comThe Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC)متعددة األطرافالمؤسسة االسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات2

www.cagex.dzCompagnie Algérienne d’Assurance et de Garantie des Exportations (CAGEX)الجزائرالشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات3

www.ecgegypt.netExport Credit Guarantee Company of Egypt (ECGE)مصرالشركة المصرية لضمان الصادرات4

www.asei.co.idAsuransi Ekspor Indonesia (ASEI)أندونيسياوكالة ائتمان الصادرات االندونيسية5

www.egfi.org.irExport Guarantee Fund of Iran (EGFI)ايرانصندوق ضمان صادرات إيران6

www.jlgc.comJordan Loan Guarantee Corporation (JLGC)األردنالشركة األردنية لضمان القروض7

www.lci.com.lbThe Lebanese Credit Insurer (LCI)لبنانشركة تأمين االئتمان اللبنانية8

www.exim.com.myEXIM Bank of Malaysiaماليزيابنك االستيراد والتصدير الماليزي9

www.ecgaoman.comExport Credit Guarantee Agency of Oman (ECGA)سلطنة عمانوكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية10

www.sep.gov.saSaudi Export Program (SEP)السعوديةبرنامج الصادرات السعودية11

 www.eximbank.gov.pkEXIM Bank of Pakistanباكستانبنك التصدير واالستيراد - باكستان12

www.naife.orgNational Agency for Insurance and Finance of Exports (NAIFE)السودانالوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات13

www.shiekanins.comShiekan Insurance & Reinsurance Co. LTDالسودانشركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين المحدودة14

www.cotunace.com.tnCompagnie Tunisienne Pour L’Assurance Du Commerce Extérieur (COTUNACE)تونسالشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية15

www.eximbank.gov.trExport Credit Bank of Turkey (Türk EXIM Bank)تركيابنك التصدير واالستيراد التركي16

www.dppzhambyl.gov.kz/en/city/JSC-Export Insurance Company -KazakhExportكازاخستانشركة تأمين الصادرات - كازاخستان17

www.qdb.qaQatar Development Bank (QDB) - Qatar Export Development Agency – TASDEERقطربنك قطر للتنمية  - وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير"18

أعضاء اتحاد أمان )عضوية كاملة(

اسم الجهة )باللغة العربية(
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 1244بل  مجموع رؤوس  موال مؤسسات اتحاد  مان لاعاام 

 مليارات دوالر.  7.4نحو 

يعاد بارنااما  الصاادرات الساعاودياة صااحا   كابار ر ساماال 

وكالاة قاطار لاتاناماياة  -% من ثم بنك قطر للتنمية 11بحصة 

%، ثاام باانااك الااتااصاادياار 14الصااادرات وتصاادياارو بااحااصااة 

%، ثاام باانااك االسااتاايااراد  41واالسااتاايااراد الااتااركااي بااحااصااة 

%، ثام الاماؤساساة الاعارباياة 44والتصدير الماليزي باحاصاة 

%، ثام 1لضمان االستثمار وائتمان الصادرات بحصة بلغات 

 % من االجمالي.4باقي األعضا  بحصص بل  مجملها 

 رؤوس أموال جهات الضمان

 عمليات الضمان الجديدة

ارت اعات قاياماة عامالاياات الضاماان الاتاي 

ن ذتها هيئاات تاأمايان ائاتاماان الصاادرات  

وتأمين االستثاماار الاعارباياة واضسا ماياة 

اتااحاااد “ الااوطااناايااة واضقاالاايااماايااة،  عضااا  

مليار دوالر خ ل  14.16،  لتبل  ”  مان

% مااقااارنااة 49.1، بااناامااو  1244عااام 

 11.46بعمليات ضمان بالاغات قاياماتاهاا 

 . 1249مليار دوالر  ي العام 

 توزي  العمليات 

وقد توزعت عمالاياات الضاماان الاجاديادة 

 يما بيان الاجاهاات الاعارباياة واالسا ماياة 

 اعضا  االتحاد كما يلي:

  تصاادر باانااك الااتااصاادياار واالسااتاايااراد

مالاياار  46.7التركي المقدماة باقاياماة 

% ماان 11دوالر  وبااحااصااة باالااغاات 

 مجمل العمليات.

  حاالاات الاامااؤسااسااة االساا ماايااة لااتااأمااياان

االسااتااثاامااار وائااتاامااان الصااادرات  ااي 

مليارات دوالر  7المرتبة الثانية بقيمة 

 %.11وحصة بلغت 

  جا ت شركة تأمين االئتمان اللبنانية وصندوا ضاماان صاادرات

ايااران، والشااركااة الااجاازائااريااة لااتااأمااياان وضاامااان الصااادرات  ااي 

 6و 6المرات  الثالثة والرابعة والخامسة علب التوالي باحاصاص 

 % علب التوالي.1و

  حلت المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصاادرات  اي

مليار دوالر وبحصة  4.61المرتبة السادسة بقيمة عمليات بلغت 

% من مجمل العمليات. و خيرا توزعت بقياة الاحاصاص 1بلغت 

%  ايااماا بايان الاجاهاات األخارا  عضااا  44الاباالا  ماجاماوعاهاا 

 االتحاد.

 0263سلطية عُمان( ديسمبر  -االجتماع السيوي العاشر )مسقط  -المصدر: اتحاد أمان 

اإلجمالي
الحصة من 

اإلجمالي  )%(

16.9044

9.0324

2.486

2.346

1.724

1.644

4.1411

38.26100 اإلجمالي

أعضاء اتحاد أمان لعام 2018 بالمليار دوالر 

الجهة

بنك التصدير واالستيراد التركي

المؤسسة االسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات

شركة تأمين االئتمان اللبنانية

صندوق ضمان صادرات إيران

الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات

المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات

باقي األعضاء

ي الدول العربية واالسالمية  
ز
 حجم عمليات ضمان االستثمار وائتمان الصادرات ف
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%، ثام 99حل بنك التصدير واالساتاياراد الاتاركاي  اي الاماقادماة باحاصاة 

المؤسسة اضس مية لتأمين االستثمار وائتاماان الصاادرات باحاصاة بالاغات 

.%، ثم المؤسساة الاعارباياة لضاماان االساتاثاماار وائاتاماان الصاادرات 12

%، و خايارا 9%، ثم صندوا ضمان صادرات  ياران باحاصاة 9بحصة 

 %.41باقي األعضا  بمجمل حصص بل  

توزي  عمليات ضمان ائتمان الصادرات للمدى القصير  
  0262على األعضاء 

مساهمة أعضاء أمان في ضمان ائتمان الصادرات للمدى 
 0262المتوسط 

تصدر بنك االستيراد والتصدير الماليزي عمليات المدا المتوساط باحاصاة 

%، ثم حلت المؤسسة العربية لضمان االستاثاماار وائاتاماان الصاادرات 11

%، ثام باناك الاتاصاديار واالساتاياراد الاتاركاي 14 ي المرتبة الثانية بحصة 

 %.9%، ثم شركة كازاخستان لتأمين الصادرات بحصة 47بحصة 

حلت المؤسسة اضس مية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات  ي المرتباة 

%، 14%، ثم صندوا ضمان صادرات  يران بحصة 99األولب بحصة 

ثم المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات باحاصاة بالاغات 

1.% 

  0262مساهمة أعضاء أمان في ضمان االستثمار  

%، ثام شاركاة 19جا  بنك التصدير واالستيراد التركي  ي المقدمة بحصة 

%، ثم الشركة الجزائرية لتأمين وضاماان  16تأمين االئتمان اللبنانية بنسبة 

%، ثم المؤسسة اضس مية لتأمين االستثمار وائتاماان 49الصادرات بحصة 

%، و خيرا باقي األعضا  بمجمل حصص بل  44الصادرات بحصة بلغت 

47.% 

  0262توزي   عمليات الضمان المحلية على أعضاء أمان 

استاحاوذت عامالاياات ضاماان ائاتاماان الصاادرات لالامادا الاقاصايار عالاب 

،  يما بلغت حصة 1244% من عمليات اتحاد  مان االجمالية لعام 66.4

%، تلتها عمليات ضمان االستثمار بحصة 14.4عمليات الضمان المحلية 

%، و خيرا عمليات ضمان ائتمان الصادرات للمادا الاماتاوساط 42بلغت 

 %.1.1بحصة 

  0262توزي  عمليات اتحاد أمان حسب يوع العقد 

 0263سلطية عُمان( ديسمبر  -االجتماع السيوي العاشر )مسقط  -المصدر: اتحاد أمان 

ي ضمان االئتمان المحلي للمدى القصت  2018  
ز
مساهمة أعضاء أمان ف

بيك التصدير 
واالستيراد 

التركي
09%

شركة تأمين 
يةاالئتمان اللبياي

03%

ة الشركة الجزائري
لتأمين وضمان 

الصادرات
69%

المؤسسة 
االسالمية 

لتأمين 
االستثمار 
وائتمان 
الصادرات

66%

باقي األعضاء
63%

ي عمليات ضمان االستثمار 2018
ز
مساهمة أعضاء أمان ف

المؤسسة 
 االسالمية لتأمين

ان االستثمار وائتم
الصادرات

95%

صيدوق ضمان 
صادرات إيران

06%

المؤسسة العربية 
لتأمين االستثمار 

وائتمان 
الصادرات

%3
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عاااودت  قساااط الااتااأمااياان عاان الااعااماالاايااات 

% لاتابالا  42المبرمة ارتا ااعاهاا باماعادل 

مااالاااياااون دوالر. ورغااام ارتااا ااااع  449

التعويضات المطلوبة بنسبة كبايارة بالاغات 

ماالاايااون دوالر  ال  ن  94%  لااب 91.1

مبال  التعويضات المستردة عن المخااطار 

% لاتابالا   67المحققاة تاراجاعات باماعادل 

 مليون دوالر خ ل ن س العام. 41

و يما يتعلق بالمطالبات حس  نوع العقاد، 

حلت مطالبات ضمان ائاتاماان الصاادرات 

للمدا الاماتاوساط  اي الاماقادماة باالاحاصاة 

%، ثم ضمان االئتمان  94األكبر البالغة 

% ثام 14المحلي للمدا القصير باحاصاة 

ضمان االئتمان المحلاي لالامادا الاقاصايار 

 %.44بحصة 

و يما يتعلق بالتعويضات المستردة حسا  

طبيعة العمليات،  قد تركزت  ي عملاياات 

ضمان االئتمان المحلاي لالامادا الاقاصايار 

%، ثاام ضاامااان االئااتاامااان 91.6بااحااصااة 

% 19.1المحلي للمدا المتوسط بحصاة 

ثاام ضاامااان ائااتاامااان الصااادرات لاالااماادا 

 %.11.1القصير 

و يما يتعلق بالتعويضات المستردة حسا  

الجهات، حلت الشركة الجزائرية لاتاأمايان 

وضمان الصاادرات  اي الامارتاباة األولاب 

%، ثاام صااناادوا ضاامااان 94.4بااحااصااة 

%، ثم بنك 19.1صادرات ايران بحصة 

الااتااصاادياار واالسااتاايااراد الااتااركااي بااحااصااة 

%، ثاام باااقاي األعضااا  بااحااصااص 41.4

 %.7.6 جماليها 

 تطور األقساط والتعويضات المدفوعة والمستردة 

 0263سلطية عُمان( ديسمبر  -االجتماع السيوي العاشر )مسقط  -المصدر: اتحاد أمان 

دة حسب األعضاء )مليون $(  المبالغ المست 

7.4

3.9
2.1

28

6.9

3.4
1.9 1.3

الشركة الجزائرية لتأمين 
وضمان الصادرات

صيدوق ضمان صادرات إيران بيك التصدير واالستيراد 
التركي

باقي األعضاء

20182017
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مالاياار دوالر  472% مان  4.9مليار دوالر وبنسباة  46.4تراج  حجم  العمليات القائمة  لضمان ائتمان الصادرات الموجهة  للدول العربية  بقيمة 

% من مجمل العمليات  اي الاعاالام. اال اناهاا الزالات اعالاب مان 9.9وهو ما يمثل  1247مليار دوالر  بنهاية عام  491الب نحو   1244بنهاية عام 

 .1244و 1241مليار دوالر سنويا خ ل ال ترة ما بين عامي  464.9المتوسط البال  

 تأمين ائتمان الصادرات في المدى القصير 

مالاياار دوالر  اي  64.6% الاب 44.4تراج  حجم  العمليات القائمة  لضمان ائتمان الصادرات الموجهة  للدول العربية   ي المدا القصيار باماعادل 

 % من اضجمالي العالمي  ي ن س التاريخ.1.1وهو ما يمثل  1244مقارنة م  العام  1247نهاية العام 

 تأمين ائتمان الصادرات في المديين المتوسط والطويل 

مالاياار  429.9% الاب  6.4تراج  حجم العمليات القائمة  لضمان ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية   ي المديين المتوسط والطويال باماعادل 

 % من اضجمالي العالمي  ي ن س التاريخ.49.9وهو ما يمثل  1244مقارنة م  العام  1247دوالر  ي نهاية العام 

 عمليات ضمان االئتمان القائمة للصادرات الموجهة  للدول العربية 

 0202المصدر: البيك الدولي، اتحاد بيرن، سبتمبر 
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دول عارباياة عالاب  6استحوذت 

% من مجامال الاعامالاياات 99.1

القائمة لضمان ائتمان الصادرات 

الموجهة  للدول العربياة باناهااياة 

 .1247عام 

وحاالاات االمااارات  ااي الاامااقاادمااة 

مليار  12.1بقيمة عمليات بلغت 

%، تلاتاهاا 49.1دوالر وبحصة 

الساعاوديااة  اي الاامارتابااة الاثااانايااة 

مااالاااياااار دوالر  19.7باااقاااياااماااة 

%، ثاام قااطاار  ااي 46وبااحااصااة 

مليار  19.4المرتبة الثالثة بقيمة 

% ثااام 49.9دوالر وباااحاااصاااة 

مصر  ي المرتبة الرابعة باقاياماة 

ماالاايااار دوالر وبااحااصااة  19.1

%، ثم سلطناة عاماان  اي 41.9

% من اضجماالاي 9.6مليارات دوالر وبحصة  7.9% ثم الكويت  ي المرتبة السادسة بقيمة 4.1مليار دوالر وبحصة  41.9المرتبة الخامسة بقيمة 

 العربي.

 0202المصدر: البيك الدولي، اتحاد بيرن، سبتمبر 

 التوزي  الجغرافي لعمليات ضمان االئتمان القائمة للصادرات الموجهة  للدول العربية 
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شهدت عمليات المؤسسة التامينياة 

ماالاايااون  471.1ارتا اااعااا بااقااياامااة 

% مااان 44.9دوالر وباااناااساااباااة 

  1244مليون دوالر عام  4611

ملاياون دوالر خا ل  4411لتبل  

 .1247العام 

وجااا  هااذا الااناامااو كاامااحااصاالااة 

لاا رتاا اااع الااكاابااياار  ااي عااماالاايااات 

ضمان ائتماان الصاادرات باقاياماة 

ماالاايااون دوالر وباانااساابااة  196.6

مااالاااياااون  4911% الاااب 49.9

دوالر،  ي مقابل تراج  عمالاياات 

 61.1ضمان االساتاثاماار باقاياماة 

% 16.9مالاياون دوالر وبااناساباة 

 خ ل ن س ال ترة.

وقد توزعت عامالاياات الاماؤساساة 

% 71ما بين  1247خ ل العام 

لعمليات ضمان ائتمان الصادرات 

 % لعمليات ضمان االستثمار.6و

بالا  الاحاجام  1247وبنهاية العام 

التراكمي لعمليات الماؤساساة ماناذ 

ما يزياد عالاب  4791بدايتها عام 

 مليار دوالر. 12.6

 تطور حجم عمليات المؤسسة

كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العرباياة  4791تأسست عام ” ضمان“المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 

مان قابال ساتاانادرز  ناد باورز  AA–باضضا ة  لب  رب  هيئات مالية عربية، وتتخذ من دولة الكويت مقراً لها، وهي حاصلة علب تصنياف ائاتامااناي 

 . كما  نها تدعد  ول هيئة متعددة األطراف لتأمين االستثمار  ي العالم. 1212العالمية خ ل عام 

 المصدر: المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات

توزي    ع عمليات المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات  خالل 

عام 2019

عمليات ضمان 
االستثمار

3%

عمليات ضمان 
ائتمان الصادرات

33%

عمليات ضمان االستثمارعمليات ضمان ائتمان الصادرات

ي المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات  
ز
تطور عمليات الضمان ف

خالل )2008 -2019(  )مليون دوالر(

626 590 768 1,139 1,528 1,277 889 970 1,146 1,177 1,466 1,723

393 111

429

302

195

233

199
157

180 227

175

111

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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لام يوضح التوزي  الجغرا ي لعمليات المؤسسة حس  األقطار المصدرة ل ستثمار  لب الدول العربية والمصدرة للسل   لب الدول الاعارباياـاة والاعاا

%، تلتها االمارات  ي المرتبة الثانية باقاياماة 16.1مليون دوالر وبحصة  141.1،  ن الكويت حلت  ي المرتبة األولب بقيمة 1247خ ل العام 

% ، ثم تونس  ي المرتبة الراباعاة 9.9مليون دوالر وحصة  412.9% ثم الجزائر  ي المرتبة الثالثة بقيمة 14.9مليون دوالر وحصة  171.6

%، ثام األردن وسالاطاناة عاماان ولاباناان 6.4مليون دوالر وبنسباة  441.9% ، ثم السعودية بقيمة  9.1مليون دوالر وحصة  411.1بقيمة  

%  علب شركات  جنبية و بناوك عارباياة   19.1مليون دوالر و نسبتها  174.9والبحرين وقطر ومصر.  يما توزعت بقية العمليات البال  قيمتها 

 ودول  خرا غير عربية.

 ( 0263-0222عقود الضمان حسب األقطار المستثمرة والمصدرة للسل  خالل ال ترة )

 المصدر: المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات
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يكشف التوزي  الجغرا ي للعمليات حسا  األقاطاار 

المضي ة ل ستثمار والمستوردة للسلا  خا ل الاعاام 

% 91.1، ان الدول العربية استا اادت مان 1247

من مجمل عمليات المؤسسة،  يما اساتا اادت الادول 

% من مجمل الاعامالاياات. 19.1غير العربية بنسبة 

وعلب صعيد الدول  قد حل لبنان  ي المرتبة األولب 

% مان 49.6مليون دوالر وبحصة  111.9بقيمة 

اضجمالي، ثم الجزائر  ي الامارتاباة الاثااناياة باقاياماة 

%، ثم تاوناس  اي 7مليون دوالر وحصة  469.7

مليون دوالر وحصاة  416.4المرتبة الثالثة بقيمة 

%، تلتها سلطنة عمان  اي الامارتاباة الاراباعاة 9.1

%، ثام 9.1ملاياون دوالر وحصاة  411.1بقيمة 

%. 6.9مالاياون دوالر وحصاة  411ليبيا بقيماة 

% علب 11.9وتوزعت بقية العمليات البال  نسبتها 

مالاياون  191.4دول عربية  خرا وب جمالي   42

 دوالر.

 ( 0263-0222عقود الضمان حسب األقطار المضي ة لالستثمار والمستوردة للسل   خالل ال ترة )

 المصدر: المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات
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بلغت قيمة العقود السارية وااللتزامات القائماة 

مليون  164نحو  1247للمؤسسة بنهاية عام 

 دوالر.

وقد توزعت تالاك الاقاياماة جاغارا اياا ماا بايان 

% لالادول 42.9% للادول الاعارباياة و47.9

 غير العربية.

و يما يتعلق بالدول العربية  اقاد حالات مصار 

مالاياون  47 ي المرتبة األولب بقياماة بالاغات 

%، من مجمل الضامااناات، 47دوالر وبنسبة 

ملياون  92.4ثم لبنان  ي المرتبة الثانية بقيمة 

% من اضجمالي، ثم سالاطاناة 49دوالر بنسبة 

مالاياون  92.7عمان  ي المرتبة الثالثة بقيمة 

%، ثام الاعاراا 42.7دوالر وبحصة تبالا   

%، 7.6مليون دوالر وبنسبة  19رابعا بقيمة 

مالاياون دوالر  19.1ثم سورية خامسا بقيمة 

%، تلياهاا تاوناس ساادساا باقاياماة 9.9وبنسبة 

 %.6.9مليون دوالر وبنسبة  12.6

ملاياون  12.4كما حلت االمارات سابعا بقيمة 

%، تاالاايااهااا االردن  ااي 1.1دوالر وباانااساابااة 

مالاياون دوالر  47.4المركز الثامان باقاياماة 

%، ثم الساعاودياة تااساعاا باقاياماة 1.4وبنسبة 

%،  تالاياهاا 1.7مليون دوالر وبنسبة  44.9

مالاياون 49السودان  ي المركز العاشر بقيماة 

%، ثام لاياباياا والاماغار   1.1دوالر بنسباة 

 وقطر والكويت والبحرين والجزائر.

 ي حايان بالاغات قاياماة الضامااناات الاقاائاماة  

لالادول غايار   1247للمؤسسة بناهااياة عاام 

% 42.9مليون دوالر وبنسبة  14.7العربية 

من اضجمالي، توزعت بشاكال رئاياساي عالاب 

%1.9% مان اضجاماالاي و9.7آسيا بنسباة 

 % لبقية دول العالم. 2.4ألوروبا و

 0263التوزي  الجغرافي للعقود السارية وااللتزامات القائمة للمؤسسة بيهاية عام 

 المصدر: المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات
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