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ومع النم���و في حرك���ة التجارة واالس���تثمار 
العالمية وارتفاع معدالت المخاطر وزيادة وعي 
المستثمرين والمصدرين والمؤسسات المالية في 
الدول العربية والعال���م بأهمية خدمات الضمان 
زاد اإلقب���ال عليه���ا عالميا وإقليمي���ا بصورة 
الفتة من قبل الش���ركات والكيانات االستثمارية 
والتجارية والمالية اإلقليمية والعالمية والس���يما 
الش���ركات العابرة للحدود ومتعددة الجنس���يات 
الراغبة في حماية نفس���ها من تل���ك التداعيات 

السلبية المحتملة.

وقد ش���هدت المؤسس���ات والش���ركات المحلية 
واإلقليمية المتخصصة في تقديم خدمات ضمان 
االس���تثمار وضم���ان ائتمان الص���ادرات ضد 
المخاط���ر التجارية وكذلك غي���ر التجارية مثل 
التأمي���م والمصادرة ون���زع الملكية والحروب 
وأعم���ال الش���غب ذات الطاب���ع الع���ام وعدم 
المقدرة على تحويل حقوق المستثمر والمصدر 
وإخالل الحكومات بتعاقداتها، ش���هدت نش���اطا 
واضحا وخصوصا في حالة عدم قدرة القوانين 
والتش���ريعات واإلجراءات المحلية على حماية 

المستثمرين والمصدرين من تلك المخاطر. 

وق���د ترتب على نم���و الطلب زي���ادة في عدد 
المؤسس���ات القطرية واإلقليمي���ة والدولية التي 
تق�دم خدم���ات الض�م��ان في ال��دول الع��ربية 
واإلسالمية والعالم إلى ما يزيد عن 50 مؤسسة 
حول العالم في الوقت الحالي، وكذلك نمو كبير 
في قيمة الضمان���ات المقدمة عالميا، لتبلغ نحو 
1.8 تريلي���ون دوالر ع���ام 2012 منها نحو 
96% لضمان ائتم���ان الصادرات تغطي نحو 

8% من تجارة العالم.

والالفت هو أن الدول العربية كانت حاضرة وبقوة 
في قوائم أكثر 10 دول في العالم من حيث مؤشرات 
االستفادة من خدمات الضمان خالل العام 2012 
وذلك كنتيجة مباشرة لما شهدته المنطقة من أحداث، 
حيث حصلت مؤسسات عاملة في دولتين عربيتين 
على 528 ملي���ون دوالر بحصة بلغت %20.2 
من إجمالي ما تم دفعه من تعويضات للمستثمرين 
والمصدرين ف���ي العال��م بقيمة 2.6 مليار دوالر، 
وعلى صعيد ما تم استرداده من تعويضات عالميا 
فقد س���اهمت 3 دول عربي���ة بقيمة 1185 مليون 
دوالر وبحص���ة 45.8% من اإلجمالي الذي بلغ 

قيمة 2.6 مليار دوالر .

 كذلك اس���تحوذت دولتان عربيتان على 44.4 
ملي���ار دوالر بحصة بلغت 6.5 % من إجمالي 
قيم���ة ضمانات ائتمان الص���ادرات في المديين 
المتوسط والطويل القائمة في العالم بنهاية العام 

2012 والبالغة 684.5 مليار دوالر.

أما على المس���توى العربي واإلسالمي فقد بلغ 
مجمل الضمان���ات التي وفرته���ا هيئات تأمين 
ائتمان الصادرات العربية واإلس���المية الوطنية 
أم���ان«، والبالغ  واإلقليمية، أعض���اء »اتحاد 
عددها 18 مؤسسة، توافرت عنها بيانات، نحو 
16.9 مليار دوالر خالل عام 2011، بنمو بلغ 
16.7 % ع�ن الع��ام الس���ابق. فيما بلغ مجمل 
الضمان���ات التي وفرتها هيئ���ات تأمين ائتمان 
الص���ادرات العربية الوطني���ة واإلقليمية، نحو 
7.9 مليار دوالر من هذا اإلجمالي خالل نفس 
الع���ام بنمو بلغ 21.5 %، منها نحو 18.2 % 
مقدمة من المؤسس���ة العربية لضمان االستثمار 

وائتمان الصادرات )ضمان(.

وفي هذا السياق نود أن نؤكد أن )ضمان( نجحت 
على م���دار نحو أربعة عقود كأول مؤسس������ة 
دولية متع���ددة األط��راف ت�قدم خدمات ض��مان 
االستثمار ضد المخاطر غير التجارية في خدمة 
العديد من المس���تثمرين والمصدرين في الدول 
العربية لتبلغ القيمة اإلجمالية لعملياتها التراكمية 
بنهاية عام 2012 نح���و 9.5 مليارات دوالر 
وذلك بعدم���ا حققت نمواً مط���رداً في عملياتها 
م���ن 626.4 مليون دوالر ع���ام 2008 إلى 
نحو 1.7 مليار دوالر ع���ام 2012 وبقيمة 6 
مليارات دوالر خالل السنوات الخمس األخيرة 
منها 4.7 ملي���ارات لضمان ائتمان الصادرات 
وبنس���بة 74.3 % من اإلجمالي و1.4 مليار 
دوالر لضمان االستثمار وبنسبة 25.7 % من 

إجمالي عمليات الضمان خالل الفترة.

كم���ا نجحت )ضمان( في إف���ادة عدد كبير من 
المستثمرين والمصدرين في جميع الدول العربية 
وعدد كبير من دول العالم من خدماتها المتنوعة 
وبدرج���ات متفاوتة، س���واء األقط���ار العربية 
واألجنبية المصدرة لالستثمار إلى الدول العربية 

وكذلك المستوردة للسلع من الدول العربية.

وختاما تشدد المؤسس���ة على مواصلة خططها 
ومساعيها الرامية  لتلبية احتياجات المستثمرين 
والمصدرين والمؤسسات األخرى عبر التطوير 
المس���تمر لخدماتها وإمكاناتها المادية والبشرية 
الس���تيعاب المتغيرات ومواجهة التحديات وبما 
يس���هم في تعزيز حركة التجارة واالستثمار في 

المنطقة العربية.

شهد العالم خالل السنوات القليلة الماضية العديد من المتغيرات واألحداث 
السياس���ية واالقتصادية واالجتماعية التي طالت مفاصل االقتصاد العالمي 
وانعكست بش���كل واضح على حركة التجارة واالستثمار في العالم سواء 
م���ن حيث الحجم أو الوجهة أو الس���لوك، وقد نجم عن تلك التغيرات انعكاس���ات 
متباين���ة على مع���دالت المخاطر التجارية وغير التجاري���ة في مناطق عديدة من 
العالم وزادت مخاوف رجال األعمال والمس���تثمرين والمصدرين من االنعكاسات 
السلبية المحتملة والتي يترتب عليها ارتفاع معدالت مخاطر إنجاز األعمال المالية 

واالستثمارية والتجارية وخصوصا في المناطق التي تشهدها تلك األحداث.

فهد راشد اإلبراهيم 
المدير العام 

الفتتـــــاحيــــــة 
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(أكتوبر – ديسمبر) 2012 السنة الثالثون العدد الفصلي الرابع äGQOÉ°üdG ¿ÉªàFGh QÉªãà°SE’G ¿Éª°†d á«Hô©dG á°ù°SDƒŸG

 IÒJh øe âYQÉ```°S á«Hô©dG ∫hó```dG ¿CG º```ZQh
 IÒNC’G ™HQC’G äGƒ```æ°ùdG ∫Ó```N äÉMÓ°UE’G
 á°SQÉ‡ É¡H â∏¡°S ÉMÓ°UEG 132 ƒëf â≤ÑWh
 â∏ª```°T ä’ÉéŸG øe OóY ‘ ∫ÉªYC’G á£```°ûfCG
 êGôîà°SGh ,äÉcô```°ûdG ¢ù«°SCÉJ ;¢Uƒ```°üÿÉH
 ,á«µ∏ŸG π«é```°ùJh ,Oƒ≤©dG PÉØfEGh ,¢ü«NGÎdG
 ™```aOh ,‘ô```°üŸG ¿É```ªàF’G ≈```∏Y ∫ƒ```°ü◊Gh
 ájÉªMh ,Ohó```◊G ÈY IQÉ```éàdGh ,Ö```FGô°†dG
 äÉbƒ©e ∑É```æg â```dGR’ ¬```fCG ’EG ,ø```jôªãà°ùŸG
 ≥jôW ø```Y ∂dPh É```¡à÷É©e Ö```∏£àj ,á```ªFÉb
 á∏°üàŸG ä’ÉéŸG ‘ äÉMÓ°UE’G øe áYƒª›
 äÉjƒà°ùe á```©HQCG ≈```∏Yh ,∫É```ªYC’G AGOCG á```Ä«ÑH

;»g á«°ù«FQ
 á```«dhódG  ácGô```°ûdG  iƒà```°ùe  ≈```∏Y  :’hCG
 »```Hô©dG  ¿hÉ```©àdG  õ```jõ©J  Ö```éj  :á```«Hô©dGh
 äÉcGô°ûdG AÉ```æH ‘ QGô```ªà°S’G ÈY ‹hó```dGh
 äÉ```Ñ«JÎdG  ø```e  ó```jõŸG  ΩGô```HEG  ,äÓ```àµàdGh
 ∫É```›  ‘  É```°Uƒ°üNh  á```«ª«∏bE’Gh  á```«dhódG
 äGQó```b ø```e IOÉ```Øà°S’G õ```jõ©J ,QÉ```ªãà°S’G
 äÉcô°ûdG ™«é°ûJh ,á«Hô©dG πjƒªàdG äÉ°ù°SDƒe

.á«Hô©dG á«eƒ≤dG ÈY
 :á«©jô°ûàdG äÉMÓ°UE’G iƒà°ùe ≈∏Y :É«fÉK
 ,äÉ©jô°ûàdG ôjƒ£Jh åjó– ∫ÓN ø```e ∂dPh
 ,»FÉ°†≤dG ΩÉ```¶ædG ìÓ```°UEG ,ádGó©dG ≥```«≤–
 πNóJ øe ó◊G ,¿ƒ```fÉ≤dG PÉØfEG á£∏°S á```jƒ≤J
 á«WGô≤ÁódG õ```jõ©J ,á```jôµ°ù©dG äÉ```°ù°SDƒŸG
 ,á```£∏°ù∏d  »```ª∏°ùdG  ∫É```≤àf’Gh  á```«aÉØ°ûdGh

 äÉbÓ©dG IOƒ```Lh ,øeC’Gh QGô```≤à°S’G á```dÉØc
.á«LQÉÿG

 :ájOÉ°üàb’G äÉ°SÉ«°ùdG iƒ```à°ùe ≈∏Y :ÉãdÉK
 äÉ°SÉ«°ùdG §Ñ°V ,á```«àëàdG ≈æÑdG ôjƒ£J ÈY
 ,OÉ```°üàb’G  ™```jƒæJh  á```«∏NGódG  á```jOÉ°üàb’G
 ¿Gõ«ŸG kÉ```°Uƒ°üNh »```LQÉÿG AGOC’G Ú```°ù–
 ´É£≤dG ™«é°ûJ ,äÉ```YƒaóŸG ¿Gõ«eh …QÉéàdG
 ÚeRÓdG π```jƒªàdGh º```YódG ¬```ëæeh ¢```UÉÿG
 π≤fh ójó÷G OÉ```°üàb’G ™«é°ûJ ,QÉ```ªãà°SÓd
 äGAÉ```°üME’G  á```bO  Ú```°ù–h  ,É```«LƒdƒæµàdG
 ájOÉ°üàb’G øjOÉ«ŸG ∞```∏àîŸ É¡à«£¨J ¥É£fh

.á«YÉªàL’Gh
 ∂dPh :∫ÉªYC’G AGOCG áÄ«H iƒà°ùe ≈∏Y :É©HGQ
 πeÉ©J äGAGôLEG è```eOh §«°ùÑJh ¢ü«∏≤J È```Y
 äÓeÉ©àdG ∂∏J áØ∏ch øeR ¢†ØNh äÉcô```°ûdG
 ™e ,Ió```«Mh á¡L á```∏¶e â– ¿ƒ```µJ ¿CG ≈```∏Y
 áaÉc ‘ É«fhÎµdEG äÓeÉ©ŸG RÉ‚EG ‘ ™°SƒàdG
 êGôîà°SGh ´hô°ûŸG ¢ù«°SCÉJ øe ájGóH πMGôŸG
 ∞«XƒJh ¿ÉªàF’G ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh ¢ü«NGÎdG
 ò```aÉæŸG  äÉ```£∏°S   ™```e  π```eÉ©àdGh  Ú```∏eÉ©dG

.ÉgÒZh ÖFGô°†dGh ∑QÉª÷Gh
 Ió```YÉb  AÉ```°ûfEG  AGQh  ø```e  á```°ù°SDƒŸG  ≈```©°ùJh
 ≈dEG á```«Hô©dG ∫hó```dG ™°Vh π```«∏–h äÉ```fÉ«ÑdG
 ñÉæŸ IOó```ëŸG Iƒ≤dGh ∞```©°†dG ÖfGƒL ó```°UQ
 »©fÉ°U ójhõJ ≈dEGh á≤£æŸG ∫hO ‘ QÉªãà°S’G
 Ú°ù– á«Ø«µd »∏ªYh ≥```«bO ∞«°UƒàH QGô≤dG
 ,QÉªãà°S’G ñÉ```æe ‹ÉàdÉHh ∫ÉªYC’G AGOCG á```Ä«H

 â```b’ ó```b á```°ù°SDƒŸG IQOÉ```Ñe ¿CGh É```°Uƒ°üN
 äÉª«¶æJh äÉeƒµ◊G ø```e ójó©dG ¿É°ùëà°SG
 á```«dhódGh  á```«ª«∏bE’G  äÉ```°ù°SDƒŸGh  ∫É```ªYC’G

.á«æ©ŸG
 äÉMÓ°UE’Gh äGAGô```LE’G π```ª› ¿CG º```gC’Gh
 »g ∫ÉªYC’G AGOCG á```Ä«H Ú```°ù– ≈dEG á```aOÉ¡dG
 äGQÉªãà°S’G õjõ©àd »°SÉ°SC’G πNóŸG ádõæÃ
 äÉ```jóëàdG ø```e ó```jó©dG á```¡LGƒe ‘ º```¡°ùàd
 ≈```∏Y  á```≤£æŸG  ∫hO  ¬```LGƒJ  »```àdG  á```ªî°†dG
 ádÉ£ÑdG ÉjÉ°†b É¡ªgCG øeh É¡JÉjƒà°ùe ±ÓàNG
 ¿CG ≈dEG á°ù°SDƒŸG äGôjó≤J Ò°ûJ å«M .ô```≤ØdGh
 á°UÉÿGh á«eƒµ◊G á```«dÉªLE’G äGQÉ```ªãà°S’G
 äGƒæ°ùdG ∫Ó```N á```©bƒàŸG á```«Hô©dG ∫hó```dG ‘
 Qó≤J (2017-2012) »```eÉY Ú```H Ée â```°ùdG
 º```gÉ°ùj ¿CG ™```bƒàe Q’hO äÉ```fƒ«∏jôJ 4 ƒ```ëæH
 óYÉ°ùàd ,É¡æe %60 ‹GƒëH ¢UÉÿG ´É£≤dG
 36 ≈dEG 30 ÚH Ée ÒaƒJ ‘ äGQÉªãà°S’G ∂```∏J

.IÎØdG ¢ùØf ∫ÓN πªY á°Uôa ¿ƒ«∏e
 ∫hódG äÉeƒµM ø```e ójó©dG ¿hÉ©J ¿CG ∂```°T’h
 ΩÉªàg’Gh ∫ÉéŸG Gòg ‘ á°ù°SDƒŸG ™e á```«Hô©dG
 Oƒ¡L á∏°UGƒeh á```Hƒ∏£ŸG äÉMÓ°UE’G ò«ØæàH
 πãeC’G ≥jô£dG π```ãÁ QÉªãà°S’G ñÉæe Ú```°ù–
 ájOÉ°üàb’G äÉ```jóëàdG ø```e ójó©dG á```¡LGƒŸ
 ≥«≤– ƒëf É```eób »°†ŸGh π```H ,á```«YÉªàL’Gh

.Ωó≤àdGh á«ªæàdG ±GógCG
 ≥«aƒàdG ‹h ˆGh

QÉªãà°S’G Üò÷ »°SÉ°SCG πNóe á«Hô©dG ∫hódG ‘ ∫ÉªYC’G AGOCG áÄ«H ø°ù–
 äGQOÉ°üdG ¿ÉªàFGh QÉªãà°S’G ¿Éª°†d á«Hô©dG á°ù°SDƒŸG ¢UôM QÉWEG ‘
 ‘ ∫ÉªYC’G AGOCG áÄ«Hh QÉªãà°S’G ñÉæe äGQƒ£J á©HÉàe ≈∏Y (¿Éª°V)
 á≤«bódG  á©HÉàŸG  ‘  2010  ΩÉY  òæeh  (¿Éª°V)  äCGóH  á«Hô©dG  ∫hódG
 IQOÉ°üdG  á«Hô©dG  ∫hódG  ‘  ∫ÉªYC’G  AGOCG  áÄ«H  äÉfÉ«Ñd  ájQhódGh  á∏eÉ°ûdGh
 ™HGôdG »∏°üØdG  Oó©dG ïjQÉàdG ∂dP òæe â°ü°üNh ,‹hódG ∂æÑdG áYƒª› øY
 Gòg ‘ äGóéà°ùŸG ºgCG  ¢VGô©à°S’ zQÉªãà°S’G ¿Éª°V{ Iô°ûf øe ΩÉY πc øe
 á«°SÉ«°ùdG äGóéà°ùŸGh çGóMC’Gh äGQƒ£à∏d áé«àfh ¥É«°ùdG Gòg ‘h .∫ÉéŸG
 AGOCG º°ùJG ó≤a ¿B’G ≈àMh 2011 ΩÉY ájGóH òæe á«Hô©dG ∫hódG É¡Jó¡°T »àdG
 ΩÉ©d  ∫ÉªYC’G  AGOCG  áÄ«Ñd  ôjô≤J  ôNBG  ‘  OQh  Ée  ≥ah  øjÉÑàdÉH  á≤£æŸG  ∫hO
 ∫ÓN á«HôY ádhO 19 É¡æe ⁄É©dG ∫ƒM ádhO 185 AGOCG ó°Uôj …òdG ,2013
  á«HôY ∫hO 3 Ö«JôJ ø°ù– å«M .2012 ƒ«fƒj ≈dEG 2011 ƒ«fƒj øe IÎØdG

.ádhO 12 Ö«JôJ ™LGôJh á«HôY ∫hO 4 Ö«JôJ ô≤à°SGh

 á``````«MÉ`````ààa’G

 º«gGôHE’G ó°TGQ ó¡a
 ΩÉ©dG ôjóŸG

ضمان االستثمار والتجارة في ضوء مستجدات المنطقة
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السنة الواحدة والثالثون - العدد الفصلي الثالث )يوليو – سبتمبر( 2013

أنشطة المؤسسة 

تحت رعاية س���مو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ جاب���ر المب���ارك الصب���اح تنظم 
المؤسس���ة العربي���ة لضم���ان االس���تثمار 
وائتم���ان الصادرات بالتع���اون مع المعهد 
العربي للتخطيط وهيئة تش���جيع االستثمار 
المباشر في دولة الكويت »الملتقى العربي 
لالستثمار: فجوة جاذبية االستثمار« وذلك 
في مقر المؤسس���ة بالمقر الدائم للمنظمات 
العربي���ة  في دولة الكويت خالل الفترة من 

11 إلى 12 ديسمبر 2013.

ومن المقرر أن يشارك في جلسات الملتقى 
عدد كبير من وزراء االس���تثمار ورؤساء 
جه���ات تش���جيع االس���تثمار والتخطي���ط 
التنموي في ال���دول العربية، باإلضافة إلى 
عدد من رؤس���اء وممثلي الغرف التجارية 
والصناعي���ة والزراعي���ة العربية ورجال 
األعمال والمستثمرين العرب وكذلك ممثلي 
المنظمات اإلقليمية ذات الصلة والخبراء من 

ذوي االختصاص والشخصيات العامة.

ويس���تهدف الملتقى انطالق���ا من فتح باب 
للح���وار تحقيق ع���دد من األه���داف من 

بينها: 

•تبادل المعلومات والخبرات بين القائمين  	
عل���ى االس���تثمار األجنبي ف���ي الدول 

العربية والجهات التخطيطية.

•االستفادة من التجارب العربية والدولية  	

الناجح���ة في مج���ال تش���جيع وجذب 
االستثمار األجنبي والعربي، 

األجنبي  االس���تثمار  واقع  •استكش���اف  	
والعربي البيني في الوطن العربي،

•دراسة أهم معوقات االستثمار التخطيطية  	
والتشريعية والمؤسسية، 

•دراسة الس���بل العملية من أجل معالجة  	
أوج���ه القص���ور القائم���ة ف���ي البيئة 

االستثمارية العربية، 

االستثمارية  السياس���ات  •إعادة صياغة  	
في الدول العربية في إطار السياس���ات 

والخطط التنموية،

•تحويل الفرص االستثمارية المتاحة في  	
الوطن العربي عموماً والدول المستقبلة 
لرؤوس األموال إلى مش���اريع شراكة 

داعمة للعملية التنموية.

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف سيعقد الملتقى 
5 جلسات عمل على مدار يومين كما يلي:

اليوم األول  للملتقى:

الجلسة االفتتاحية: وستتضمن كلمة راعي 
الملتقى وكلمات المؤسسات المنظمة للملتقى 
وهي: المؤسسة العربية لضمان االستثمار 
العربي  والمعه���د  الص���ادرات  وائتم���ان 

للتخطيط وهيئة تش���جيع االستثمار المباشر 
في دولة الكويت.

الجلس���ة األولى بعنوان: ال���دول العربية: 
منطق���ة جاذب���ة لالس���تثمار؟ بي���ن فجوة 
الجاذبي���ة وفج���وة األداء وتتضم��ن ورقة 
عمل ع��ن العالق���ة بين الخط���ط التنموية 
واالستثمار األجنبي المباشر يقدمها المعهد 
العرب���ي للتخطيط ، وورقة عمل عن قياس 
فج���وة جاذبية ال���دول العربية لالس���تثمار 
األجنبي المباشر؛ أهم نتائج التقرير السنوي 
الثامن والعشرين حول مناخ االستثمار في 
الدول العربي���ة 2012 - 2013  وتقدمها 
المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان 
الصادرات ، وورقة عمل عن نتائج مس���ح 
جاذبية منطقة الش���رق األوس���ط وش���مال 
إفريقيا وتقدمها شركة إرنست ويونغ الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا.

الجلسة الثانية بعنوان: الترويج لالستثمار 
ف���ي إطار السياس���ات والخط���ط التنموية 
وتتضم��ن أوراق عم��ل مقدمة م��ن وزراء 
ومس��ئولي التخطي��ط والتنمية ف��ي عدد من 
ال��دول العربي��ة ع��ن العالقة بي���ن الخطة 
التنموية والسياس���ات واستراتيجية الترويج  
لالستثمار في الدول العربية، وذلك بالتركيز 
عل���ى عدد م���ن المحاور أبرزه���ا طبيعة 

بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط وهيئة تشجيع االستثمار المباشر في الكويت

ضمان االستثمار تنظم »الملتقى العربي لالستثمار: فجوة جاذبية االستثمار« 
في ديسمبر 2013 تحت رعاية سمو رئيس مجلس وزراء دولة الكويت

مشاركة واس���عة من وزراء ومسئولي تش���جيع االس���تثماروالتخطيط التنموي والمنظمات اإلقليمية 
والغ���رف التجاري���ة والصناعي���ة والزراعي���ة ورجال األعم���ال والمس���تثمرين في ال���دول العربية
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أنشطة المؤسسة 

خالل الفترة من أول يوليو إلى نهاية سبتمبر

المؤسسة تبرم 21 عقداً و26 ملحقاً بقيمة 319 مليون دوالر

تسلمت المؤسسة خالل الفترة من1 يوليو2013 إلى 30 سبتمبر 2013، نحو 60 
طلباً لتأمين ائتمان صادرات من شركات عربية مصدرة من 7 دول عربية وجهة 
عربية أجنبية مشتركة، وبلغ عدد عقود التأمين المبرمة 21 عقداً و26 ملحق عقد، 
بلغت قيمتها حوالي 319 مليون دوالر. كما قامت المؤسسة بتوقيع عقد تخصيم مع 

احدى شركات التخصيم في الجمهورية اللبنانية.

المؤسسة تنفذ زيارات وحمالت تسويقية وبريدية

قامت المؤسسة بمهمة تسويقية في لندن في المملكة المتحدة خالل يومي 17 و18 
سبتمبر 2013 تم خاللها زيارة عدد من وسطاء التأمين لتعريفهم بخدمات المؤسسة 
والتجارة  التخصيم  وتأمين  الصادرات  ائتمان  وتأمين  االستثمار  تأمين  مجال  في 

الداخلية، إضافة إلى خدمة تأمين المصارف والمؤسسات التمويلية.  

وفي نفس السياق تم خالل فترة التقرير القيام بنحو 18 زيارة ميدانية من قبل كوادر 
المؤسسة لجهات استثمارية وتصديرية وبنوك ومؤسسات مالية ووسطاء تأمين في 

عدد من الدول من بينها الكويت والمملكة المتحدة.

كما قامت المؤسسة بتنفيذ حمالت بريدية إلكترونية للمستثمرين في المملكة العربية 
السعودية وذلك خالل شهر سبتمبر 2013 بغرض تعريفهم بالخدمات التي تقدمها 
بريدية  حملة  المؤسسة  نفذت  كذلك  االستثمار.  ائتمان  تأمين  مجال  في  المؤسسة 
إلكترونية للمصدرين وذلك خالل شهر سبتمبر 2013 في عدد من الدول األعضاء 
وذلك  اإلمارات  قطر،  لبنان،  األردن،  مصر،  البحرين،  السعودية،  الكويت،  هي: 
بغرض تعريفهم بالخدمات التي تقدمها المؤسسة في مجال تأمين ائتمان الصادرات 

والمبيعات المحلية.

الندوات والملتقيات: 

تمويل  التعاون في مجال  لتعزيز  السابع  التنسيق  اجتماع  المؤسسة في  •شاركت  	
قدمت  2013 حيث  سبتمبر   5 يوم  الخرطوم  في  والذي عقد  التجارة  وضمان 
المؤسسات المشاركة عرضاً موجزاً ألهم إنجازاتها بصفة عامة وإلنجازاتها على 

مستوى التنسيق مع المؤسسات المشاركة في االجتماع بصفة خاصة. 
•أوف���دت المؤس�سة أح���د ممثليه��ا لحض��ور »مؤتم���ر شراك�����ة االستثم��ار 	
  »Deauville Partnership Investment Conference – London  
والذي عقد في لندن في المملكة المتحدة يوم 16 سبتمبر 2013  بتنظيم مشترك 
من رئاسة مجموعة الثمانية في المملكة المتحدة والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار 
للمشاركة في حلقة نقاش تحت عنوان:  للتنمية وذلك  والتنمية والبن�ك اإلسالمي 

»إدارة مخاطر االستثمار في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية«.
 ، • 	»Credit Insurance Summit شاركت المؤسسة في »قمة تأمين االئتمان التجاري
والتي عقدت في دبي في اإلمارات العربية المتحدة خالل يومي 23 و24 سبتمبر 2013، 
حيث تم عرض الخبرات والخدمات في مجال إدارة المخاطر التجارية والسياسية للتجارة 

المحلية والدولية.

العالقة القائم���ة حاليا بين خط���ة التنمية، 
واالس���تثمار األجنبي المس���تهدف وخطط 
الترويج الس���تقطابه، االس���تثمار األجنبي 
كأحد مصادر تمويل خطط التنمية الحالية، 
حجم االس���تثمار األجنبي المتوقع وطبيعة 
القطاعات المستهدف استقطاب استثمارات 
أجنبية إليها، طبيعة العالقة القائمة حاليا بين 
جهة التخطيط وجهة الترويج لالستثمارات 
األجنبي���ة والس���يما التعاون ف���ي صياغة 
ووضع أهداف الخط���ة وبرامجها، وكذلك 
التنسيق بين الجهتين في تنفيذ الخطة وبرامج 
التروي���ج، وأخيرا ما هي خطط الحكومات 
العربية لتعزيز التعاون بين جهات التخطيط 

وجهات تشجيع االستثمار .

اليوم الثاني للملتقى :

الجلسة الثالثة: وستبحث فرص وتحديات 
الترويج لالستثمار في المنطقة العربية حيث 
سيقوم عدد من وزراء االستثمار ورؤساء 
هيئات تشجيع االستثمار في الدول العربية 
عبر حلقات متعددة باستعراض أوراق عمل 
تتضمن مستجدات مناخ االستثمار في الدول 
العربية وذلك بالتركي���ز عدد من المحاور 
أبرزه���ا ما يل���ي: تطور حجم االس���تثمار 
المباشر العربي واألجنبي في الدول العربية 
حتى عام 2012 موزعة جغرافيا وقطاعيا، 
أبرز الق���رارات التي تم اتخاذها خالل عام 
2012 لتحفيز االستثمار األجنبي والعربي 
المتوقع  الق���رارات  المنطق���ة، وكذلك  في 
اتخاذها خالل الفترة المقبلة، ابرز التحديات 
الداخلي���ة والخارجية لزيادة االس���تثمارات 
لتعزيز  ومقترح���ات  واألجنبية،  العربي���ة 
التعاون العربي في الترويج لالستثمار في 

المنطقة.

الجلسة الرابعة: وستركز على الترتيبات 
واالتفاقيات اإلقليمية الخاصة باالستثمار، 
مخاطر االستثمار ودور صناعة الضمان، 
المباش���ر في  دور االس���تثمار األجنبي 
تحفي���ز الصادرات وأخي���را وجهة نظر 
المس���تثمرين بش���أن مناخ االستثمار في 

الدول العربية.  
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دراس��������ات

صناعة الضمان في الدول العربية واإلسالمية والعالم

ويمكن للمس���تثمر أو المصدر اللجوء 
إلى المؤسس���ات الت���ي تقدم ضمانات 
ض���د المخاط���ر التجاري���ة وغي���ر 
التجاري���ة خالل فت���رات متفرقة من 
عمل المشروع، س���واء قبل البدء في 

االستثمار أو بعده.

وتمثل الضمانات التي تقدم للمس���تثمر 
التي توفر  العملية  الوس���يلة  والمصدر 
لهما تعويضاً مادياً مناس���باً عند تحقق 
التجارية  وغي���ر  التجارية  المخاط���ر 
التي يتعرض له االس���تثمار أو السلعة 
المصدرة، الس���يما وأن تلك الضمانات 
تديرها مؤسسات تتمتع باستقاللية فيما 

يخص نشاطها. 

حيث يغطي ضمان االستثمار المخاطر 
غي���ر التجاري���ة الت���ي تش���مل خطر 
المص���ادرة والتأميم وخطر عدم القدرة 
على التحويل وخط���ر الحرب، والتي 
تخرج بطبيعتها عن نطاق سيطرته ألنها 
تكون بسبب إجراءات تتخذها السلطات 
العامة في القطر المضيف لالس���تثمار، 
من هنا تنبع أهمية ضمان االس���تثمار 
لحماية المستثمر من تلك المخاطر ومن 
ثم تشجيعه على االستثمار إذا توافرت له 
فرصة استثمارية مجزية. يزيد من هذه 
األهمية أن العملية االستثمارية  بطبيعتها 
عملية طويلة المدى ومن ثم يصعب على 
المس���تثمر التنبؤ بما يمكن أن يتعرض 
له اس���تثماره من مخاطر غير تجارية.

ما  االس���تثمار  وتتعدد مصادر ضمان 
بين ضمان���ات حكومة القطر المضيف 
دولة  حكوم���ة  لالس���تثمار وضم���ان 
المستثمر والضمانات التي تنص عليها 
االتفاقيات الثنائية بين الدول، إال أن أهم 
تلك المصادر هي مؤسس���ات الضمان 
اإلقليمية والدولي���ة باعتبار أن المؤمن 
له يكون أكثر ثقة ف���ي ضماناتها بعيدا 
عن تأثير الحكومات في قرار استحقاق 

التعويض.

وفيم���ا يتع�ل���ق بضم����ان ائتم�����ان 
الص���ادرات فإنه عادة م���ا يكون ضد 
والمخاط���ر  التجاري���ة  المخاط������ر 
غي���ر التجارية، وتتمثل أهمية الضمان 
هن���ا ليس فقط ف���ي دوره التقليدي في 
حماية المصدر م���ن تلك المخاطر بل 
فيما يوفره من مزايا أخرى من أهمها؛ 
أنه يمّكن المصدر من منح المس���تورد 
ش���روط دفع جاذبة ومن ثم زيادة قدرة 
األول عل���ى المنافس���ة، إذ ال يصر - 
م���ع توافر الضمان – عل���ى أن يقوم 
المس���تورد بفتح اعتماد مستندي وإنما 
يمكن أن يكون الدفع بموجب ش���يك أو 
كمبيالة أو تحويل مصرفي، كما يمّكن 
الضمان المصدر من منح تس���هيالت 
في الدفع للمس���تورد ويمكنه في الوقت 
ذات���ه من الحصول عل���ى تمويل دون 
أن يضط���ر لالنتظار حتى يحل موعد 
اس���تحقاق قيمة الصفقة، ويتم ذلك من 
خالل تن���ازل المصدر ع���ن حقه في 

التعويض لدى المؤسسة للبنك الممول 
بمجرد إتمام عملية الشحن.

يتض���ح مما تق���دم أن الضم���ان يمثل 
آلية هامة لجذب االس���تثمارات وزيادة 
الدولة،  ص���ادرات  ولتنمي���ة  تدفقه���ا 
ونظرا لالرتباط الوثيق بين االس���تثمار 
والتصدير ف���إن الضمان يخدم كال من 
المستثمر والمصدر، فمع تنامي حركة 
التصدي���ر تتزاي���د الحاجة إل���ى إنتاج 
مزيد من الس���لع من خالل التوسع في 

االستثمار.

وتتفق آراء الخبراء والمحللين على أن 
أهمية الضمان سوف تتزايد في ظل ما 
يشهده العالم من مس���تجدات وتغيرات 
سريعة س���واء على الصعيد العربي أو 
الصعيد العالمي، فعلى الصعيد العربي 
ش���هدنا ونش���هد اعترافا متزايدا بدور 
القطاع الخاص في النشاط االقتصادي 
متمثال في عمليات الخصخصة وتحرير 
النشاط االقتصادي وفتح مجاالت كانت 
مقصورة على القط���اع العام في كثير 
من الدول حتى وقت قريب، يدعم ذلك 
تطوير وتحسين البنية التحتية من مرافق 
في مختل���ف المجاالت وكذل���ك البنية 
واإلجرائية،  والمؤسس���ية  التش���ريعية 
وعلى مس���توى التعاون العربي شهدنا 
توقيع ع���دد متزاي���د م���ن االتفاقيات 
بين  والحمائية  الثنائي���ة  االس���تثمارية 
الدول العربية س���اهمت بشكل ملموس 
في ازدياد حجم االستثمار العربي البيني 
رغم المشاكل والمعوقات المعروفة التي 

تعترض تطوير هذا التبادل.

واقع  سنستعرض  السياق  هذا  وفي 
المستويين  على  الضمان  صناعة 

الدولي والعربي.

ضم���ان االس���تثمار والتجارة يقصد به���ا نظم الحماية الدولي���ة واإلقليمية 
لالس���تثمار األجنبي أو التجارة عبر الحدود من مخاطر متنوعة تجارية أو 
غير تجارية في مختلف دول العالم، وذلك في حاالت عديدة منها عدم قدرة القوانين 
والتشريعات واإلجراءات المحلية داخل الدول العربية على حماية المستثمرين من 
المخاطر التجارية وغير التجارية مثل التأميم والمصادرة ونزع الملكية والحروب 
وأعمال الش���غب ذات الطاب���ع العام وعدم المقدرة على تحويل حقوق المس���تثمر 

وإخالل الحكومات بتعاقداتها مع المستثمرين.
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84.9% 

ضمان ائتمان 
الصادرات للمدى 
 المتوسط والطويل

10.0% 

 ضمان االستثمار
5.2% 

 2012توزيع عمليات الضمان في العالم لعام 

1 
 

 حجم عمليات ضمان االستثمار وائتمان الصادرات حول العالم بالمليون دوالر

 المتوسط والطويل ينالمدى المدى القصير اإلجمالي ضمان االستثمار ضمان ائتمان الصادرات للعام
 عمليات الضمان الجديدة

2008 1,296,878 153,591 58,530 1,508,999 
2009 1,122,608 190,589 49,337 1,362,534 
2010 1,257,794 173,393 65,415 1,496,602 
2011 1,495,227 191,195 77,599 1,764,021 
2012 1,538,609 180,635 93,502 1,812,746 

 عمليات الضمان القائمة
2008 907,619 523,704 145,580 1,576,903 
2009 768,525 582,792 145,785 1,497,102 
2010 836,573 593,089 193,368 1,623,030 
2011 884,662 646,373 200,355 1,731,390 
2012 1,032,223 684,463 219,348 1,936,034 

 التعويضات المدفوعة
2008 1,128 1,128 81 2,337 
2009 2,418 3,004 24 5,446 
2010 1,508 1,836 312 3,656 
2011 1,323 2,457 191 3,971 
2012 1,827 2,608 125 4,560 

 التعويضات المستردة
2008 319 7,232 11 7,562 
2009 330 4,129 10 4,469 
2010 368 2,194 15 2,577 
2011 397 2,179 25 2,601 
2012 340 2,589 106 3,035 

 2013التقرير اإلحصائي السنوي للعام  -اتحاد بيرن المصدر: 
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تطور حجم عمليات ضمان االستثمار وائتمان الصادرات 
 دوالر اربالملي الجديدة حول العالم

دراس��������ات

تش���ير أحدث البيانات المتاحة م���ن االتحاد 
ائتم���ان الصادرات  لهيئ���ات ضمان  الدولي 
واالستثمار )اتحاد بيرن(، إلى أهمية الحماية 
التأمينية حي���ث نجحت الضمانات التي قدمها 
أعضاء االتحاد في دع���م ما يقرب من 8 % 

من التجارة العالمية. 
وشهد سوق الضمان العالمي خالل عام 2012 
نم���وا طفيفا في حجم عملي���ات هيئات تأمين 
ائتمان الص���ادرات وضمان االس���تثمار في 
كافة أنواع المنتج���ات التأمينية مقارنة بالعام 
الس���ابق وذلك لتلبية الطلب المتنامي مقروناً 
باستعداد هيئات الضمان لتحمل المخاطر في 
سبيل تنفيذ دورها الحيوي للحفاظ على تدفق 
االستثمارات وانسياب التبادل التجاري حول 

العالم.

أوال : الضمانات الجديدة 
وتش����ير البيانات إلى أن مجم����ل الضمانات 
الت����ي قدمها أعضاء االتح����اد الدولي لهيئات 
ضمان ائتمان الصادرات واالستثمار )اتحاد 
بيرن(، الذي تأس����س عام 1934 ويضم 48 
هيئ����ة دولية وإقليمية ووطني����ة من 43 دولة 
وأطراف إقليمي����ة ودولية، بلغ في نهاية عام 
2012 حوال����ي 1.81 تريليون دوالر، مقابل 
1.76 تريلي����ون دوالر ع��ام 2011، و 1.5 
تريليون دوالر عام 2010، و1.36  تريليون 
دوالر عام 2009 و1.51 تريليون دوالر عام 

2008 )شكل رقم 2(.

1 
 

 حجم عمليات ضمان االستثمار وائتمان الصادرات حول العالم بالمليون دوالر

 المتوسط والطويل ينالمدى المدى القصير اإلجمالي ضمان االستثمار ضمان ائتمان الصادرات للعام
 عمليات الضمان الجديدة

2008 1,296,878 153,591 58,530 1,508,999 
2009 1,122,608 190,589 49,337 1,362,534 
2010 1,257,794 173,393 65,415 1,496,602 
2011 1,495,227 191,195 77,599 1,764,021 
2012 1,538,609 180,635 93,502 1,812,746 

 عمليات الضمان القائمة
2008 907,619 523,704 145,580 1,576,903 
2009 768,525 582,792 145,785 1,497,102 
2010 836,573 593,089 193,368 1,623,030 
2011 884,662 646,373 200,355 1,731,390 
2012 1,032,223 684,463 219,348 1,936,034 

 التعويضات المدفوعة
2008 1,128 1,128 81 2,337 
2009 2,418 3,004 24 5,446 
2010 1,508 1,836 312 3,656 
2011 1,323 2,457 191 3,971 
2012 1,827 2,608 125 4,560 

 التعويضات المستردة
2008 319 7,232 11 7,562 
2009 330 4,129 10 4,469 
2010 368 2,194 15 2,577 
2011 397 2,179 25 2,601 
2012 340 2,589 106 3,035 

 2013التقرير اإلحصائي السنوي للعام  -اتحاد بيرن المصدر: 
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تطور حجم عمليات ضمان االستثمار وائتمان الصادرات 
 دوالر اربالملي الجديدة حول العالم

1- صناعة الضمان في العالم

وقد توزعت عملي���ات الضمان في العالم لعام 
2012 ما بي���ن 1.54 تريليون دوالر الئتمان 
الص���ادرات للمدى القصي���ر )مقارنة ب� 1.5 
تريلي���ون دوالر ع���ام 2011(، و181 مليار 
دوالر الئتمان الصادرات ولإلقراض للمديين 

المتوسط والطويل )مقارنة ب� 191 مليار دوالر 
ع���ام 2011(، و93.5 ملي���ار دوالر لضمان 
االس���تثمار )مقارنة ب� 77.6 مليار دوالر عام 

2011( )شكل رقم1(.

1

12

للمديين

المدي�ان
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1- ضمان ائتمان الصادرات في المديين المتوسط والطويل  
ارتفع����ت قيمة ضمان ائتمان الصادرات في المديين المتوس����ط 
والطوي����ل من نحو 154 مليار دوالر عام 2008 إلى نحو 181 
مليار دوالر عام 2012 في اتجاه عام تصاعدي خالل تلك الفترة 
فيما عدا عامي 2010، 2012 اللذين شهدا تراجعا نسبيا )جدول 

رقم 1(.
وتوزعت العمليات الجديدة لضمان الصادرات للمديين المتوسط 
والطويل ف���ي العالم لعام 2012 والبال���غ قيمتها نحو 181 مليار 
دوالر ما بين 28.4 % للش���ركات الخاص���ة و10.7  % للقطاع 
الع���ام و10.7  % للحكوم���ة ث���م 12.4  % لإلقراض و2.5  % 

للمشاريع و4.4 % للبنوك و28.4 غير مصنفة )شكل رقم 5(.
وفيم���ا يتعلق بالتوزي���ع الجغرافي لعمليات ضم���ان الصادرات 
للمديين المتوسط والطويل في العالم لعام 2012 تركزت العمليات 
بشكل رئيسي في مجموعة من الدول أبرزها؛ الواليات المتحدة، 
روس���يا، الواليات المتحدة، الهند، السعودية، الصين، أستراليا، 
اإلمارات، كوريا الجنوبية، إيطاليا، المكسيك  وذلك بنسبة %46  

من اإلجمالي )جدول رقم 5(.
أما فيما يتعلق بالتعويضات المدفوعة لعمليات ضمان الصادرات 
للمديين المتوسط والطويل في العالم لعام 2012 فقد حل�ت دولتان 
عربيتان في قائمة أكبر 10 دول من حيث قيمة التعويضات المدفوعة

4 
 

 

 

 

 

 

 

 المتوسط والطويل موزعة قطاعياً بالمليون دوالر يينالعمليات الجديدة لضمان ائتمان الصادرات في المد
 2012 2011 2010 2009 2008 بيان

 24,741 20,499 11,036 24,157 11,385 الحكومة
 20,187 33,707 26,336 30,345 23,608 القطاع العام

 8,241 7,092 5,717 6,091 6,799 البنوك
 53,568 56,860 50,207 51,541 45,622 الشركات
 4,781 7,678 13,530 7,300 3,419 المشاريع

 53,568 56,860 50,207 51,541 45,622 غير مصنف
 23,397 14,190 11,864 26,552 11,366 اإلقراض
    2013التقرير اإلحصائي السنوي للعام  -اتحاد بيرن المصدر: 
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 دوالر يونبالمل حول العالمالتعويضات المدفوعة والمستردة تطور حجم 

 التعويضات المستردة التعويضات المدفوعة

3 
 

      

 التعويضات المدفوعة والمستردة لضمان ائتمان الصادرات
 في المدىين المتوسط والطويل موزعة حسب طبيعة المخاطر 

 2012بالمليون دوالر خالل عام  
 

المخاطر 
 السياسية

43.6% 

المخاطر 
 التجارية

44.6% 

 اإلقراض
11.8% 

 التعويضات المدفوعة

المخاطر 
 السياسية

82.8% 

المخاطر 
 التجارية

 اإلقراض 16.6%
0.6% 

 المستردةالتعويضات 

التعويضات المدفوعة
ارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لتبلغ 4.56 
مليار دوالر عام 2012 مقارنة ب� 3.97 مليار 
دوالر ع����ام 2011، وتوزع����ت التعويضات 
في  الص����ادرات  ائتمان  المدفوعة لضم����ان 
الم�ديين المتوس����ط والط��ويل لعام 2012 ما 

بين 43.6 % للمخاطر السياس����ية و%44.6  
للمخاط����ر التجاري����ة و11.8 % لإلق����راض 

)شكل رقم 3(.
التعويضات المستردة

كما ارتفعت قيمة التعويضات المستردة خالل 
عام 2012 لتبلغ 3 مليارات دوالر مقابل 2.6 

مليار دوالر عام 2011، وتوزعت التعويضات 
المس����تردة لضم����ان ائتمان الص����ادرات في 
الم�ديين الم�توس����ط والط��وي��ل لع��ام 2012 
ما بين 82.8 % للمخاطر السياسية و%16.6  
للمخاطر التجارية و0.6 % لإلقراض )شكل 

رقم 3(.

دراس��������ات

3
4
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 المتوسط والطويل موزعة قطاعياً بالمليون دوالر يينالعمليات الجديدة لضمان ائتمان الصادرات في المد
 2012 2011 2010 2009 2008 بيان

 24,741 20,499 11,036 24,157 11,385 الحكومة
 20,187 33,707 26,336 30,345 23,608 القطاع العام

 8,241 7,092 5,717 6,091 6,799 البنوك
 53,568 56,860 50,207 51,541 45,622 الشركات
 4,781 7,678 13,530 7,300 3,419 المشاريع

 53,568 56,860 50,207 51,541 45,622 غير مصنف
 23,397 14,190 11,864 26,552 11,366 اإلقراض
    2013التقرير اإلحصائي السنوي للعام  -اتحاد بيرن المصدر: 
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5 
 

 ان الصادرات في المدى المتوسط والطويل العمليات القائمة لضمان ائتم
 موزعة حسب أنواع العقود بالمليون دوالر

 2012 2011 2010 2009 2008 بيان 
 559,554 532,643 480,894 467,248 415,554 االلتزامات

 5,857 6,679 6,399 5,937 6,128 االلتزامات المتصلة بالمساعدات 
 5,613 4,747 5,323 5,054 4,550 متأخرات

 8,884 9,053 9,341 8,696 8,681 التعويضات المدفوعة للمخاطر السياسية
 5,902 4,732 5,222 4,847 3,694 التعويضات المدفوعة للمخاطر التجارية

 20,725 24,648 27,564 32,684 37,455 إعادة تمويل / إعادة جدولة المبالغ
 8,712 8,550 8,559 8,848 8,494 غالمستحقات على إعادة تمويل / إعادة جدولة المبال

 69,217 55,320 49,788 49,479 39,148 اإلقراض
 2013السنوي للعام  اإلحصائيالتقرير  -اتحاد بيرن المصدر: 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المديين 2

3
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التعويضات المدفوعة لضمان ائتمان الصادرات في المديين المتوسط والطويل 
 موزعة حسب طبيعة المخاطر بالمليون دوالر 

 2012 2011 2010 2009 2008 بيان
 1,136 566 439 981 537 المخاطر السياسية
 1,163 1,708 1,277 769 444 المخاطر التجارية

 309 183 119 1,254 148 اإلقراض
    2013التقرير اإلحصائي السنوي للعام  -اتحاد بيرن المصدر: 

 

التعويضات المستردة لضمان ائتمان الصادرات في المدى المتوسط والطويل 
 موزعة حسب طبيعة المخاطر بالمليون دوالر 

 2012 2011 2010 2009 2008 بيان
 2,143 1,584 1,562 3,416 6,459 المخاطر السياسية
 431 582 563 618 728 المخاطر التجارية

 15 13 69 96 46 اإلقراض
    2013التقرير اإلحصائي السنوي للعام  -اتحاد بيرن المصدر: 

 الشركات
28.4% 

 غير مصنف
28.4% 

 الحكومة
13.1% 

 اإلقراض
12.4% 

 القطاع العام
10.7% 

 البنوك
4.4% 

 المشاريع
2.5% 

 لعمليات الجديدة لضمان ائتمان الصادراتالتوزيع القطاعي ل
 2012خالل عام  المتوسط والطويل يينفي المد
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التعويضات المدفوعة لضمان ائتمان الصادرات في المديين المتوسط والطويل 
 موزعة حسب طبيعة المخاطر بالمليون دوالر 

 2012 2011 2010 2009 2008 بيان
 1,136 566 439 981 537 المخاطر السياسية
 1,163 1,708 1,277 769 444 المخاطر التجارية

 309 183 119 1,254 148 اإلقراض
    2013التقرير اإلحصائي السنوي للعام  -اتحاد بيرن المصدر: 

 

التعويضات المستردة لضمان ائتمان الصادرات في المدى المتوسط والطويل 
 موزعة حسب طبيعة المخاطر بالمليون دوالر 

 2012 2011 2010 2009 2008 بيان
 2,143 1,584 1,562 3,416 6,459 المخاطر السياسية
 431 582 563 618 728 المخاطر التجارية

 15 13 69 96 46 اإلقراض
    2013التقرير اإلحصائي السنوي للعام  -اتحاد بيرن المصدر: 

 الشركات
28.4% 

 غير مصنف
28.4% 

 الحكومة
13.1% 

 اإلقراض
12.4% 

 القطاع العام
10.7% 

 البنوك
4.4% 

 المشاريع
2.5% 

 لعمليات الجديدة لضمان ائتمان الصادراتالتوزيع القطاعي ل
 2012خالل عام  المتوسط والطويل يينفي المد

6 
 

دول من حيث العمليات الجديدة لضمان  10أكبر 
المتوسط والطويل  ينالصادرات في المدىائتمان 

 2012بالمليون دوالر لعام 
 9,386 روسيا 1
 9,224 الواليات المتحدة 2
 8,993 الهند 3
 8,499 السعودية 4
 8,444 الصين 5
 7,297 أستراليا 6
 5,985 اإلمارات 7
 5,694 كوريا الجنوبية 8
 5,568 إيطاليا 9
 5,386 المكسيك 10

 106,160 أخرى
 180,636 اإلجمالي 

 2013التقرير السنوي التحاد بيرن للعام المصدر: 
 

 

 
دول من حيث التعويضات المستردة  10 أكبر

لضمان ائتمان الصادرات في المدى المتوسط 
 2012والطويل بالمليون دوالر لعام 

 727 مصر 1
 404 إندونيسيا 2
 379 العراق 3
 151 باكستان 4
 79 اإلمارات 5
 75 كوريا الجنوبية 6
 73 صربيا 7
 57 ايران 8
 44 كندا 9
 43 أوكرانيا 10

 557 أخرى
 2,589 اإلجمالي 

 2013التقرير السنوي التحاد بيرن للعام المصدر: 
 

دول من حيث التعويضات المدفوعة  10أكبر 
لضمان ائتمان الصادرات في المدى المتوسط 

 2012والطويل بالمليون دوالر لعام 
 501 ايران 1
 457 ليبيا 2
 231 الواليات المتحدة 3
 129 كوريا الجنوبية 4
 90 أوكرانيا 5
 79 روسيا 6
 79 المكسيك 7
 71 اإلمارات 8
 67 كازاخستان 9
 64 كندا 10

 840 أخرى
 2,608 اإلجمالي 

 2013التقرير السنوي التحاد بيرن للعام المصدر: 
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التعويضات المدفوعة لضمان ائتمان الصادرات في المديين المتوسط والطويل 
 موزعة حسب طبيعة المخاطر بالمليون دوالر 

 2012 2011 2010 2009 2008 بيان
 1,136 566 439 981 537 المخاطر السياسية
 1,163 1,708 1,277 769 444 المخاطر التجارية

 309 183 119 1,254 148 اإلقراض
    2013التقرير اإلحصائي السنوي للعام  -اتحاد بيرن المصدر: 

 

التعويضات المستردة لضمان ائتمان الصادرات في المدى المتوسط والطويل 
 موزعة حسب طبيعة المخاطر بالمليون دوالر 

 2012 2011 2010 2009 2008 بيان
 2,143 1,584 1,562 3,416 6,459 المخاطر السياسية
 431 582 563 618 728 المخاطر التجارية

 15 13 69 96 46 اإلقراض
    2013التقرير اإلحصائي السنوي للعام  -اتحاد بيرن المصدر: 

 الشركات
28.4% 

 غير مصنف
28.4% 

 الحكومة
13.1% 

 اإلقراض
12.4% 

 القطاع العام
10.7% 

 البنوك
4.4% 

 المشاريع
2.5% 

 لعمليات الجديدة لضمان ائتمان الصادراتالتوزيع القطاعي ل
 2012خالل عام  المتوسط والطويل يينفي المد

خالل عام 2012 وهي؛ ليبيا بالمرتبة الثانية بقيمة 457 مليون دوالر وبنس���بة 17.5 % من 
اإلجمالي العالمي واإلمارات بقيمة 71 مليون دوالر وبنس���بة 2.7 % من اإلجمالي العالمي 
وذلك بقيم���ة إجمالية قدرها 528 ملي���ون دوالر للدولتين وبنس���بة 20.2 % من اإلجمالي 

العالمي)جدول رقم  6(.
وعلى صعيد التعويضات المس���تردة لعملي���ات ضمان الصادرات للمديين المتوس���ط 
والطويل في العالم لعام 2012 فقد حلت  ثالث دول عربية في قائمة أكبر 10 دول من 
حي���ث قيمة التعويضات المدفوعة خالل عام 2012 وهي؛ مصر بالمرتبة األولى بقيمة 
727 مليون دوالر وبنسبة 28 % من اإلجمالي العالمي والعراق بالمرتبة الثالثة عالميا 
بقيمة 379 مليون دوالر وبنس���بة 14.6 % من اإلجمالي العالمي، واإلمارات بالمرتبة 
الخامس���ة عالميا بقيمة 79 مليون دوالر وبنس���بة 3.1 % من اإلجمالي العالمي، وذلك 
بقيمة إجمالية قدرها 1185 مليون دوالر للدول الثالث وبنس���بة 45.8 % من اإلجمالي 

العالمي)جدول رقم 7(.

دراس��������ات
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التعويضات المدفوعة لضمان ائتمان الصادرات في المديين المتوسط والطويل 
 موزعة حسب طبيعة المخاطر بالمليون دوالر 

 2012 2011 2010 2009 2008 بيان
 1,136 566 439 981 537 المخاطر السياسية
 1,163 1,708 1,277 769 444 المخاطر التجارية

 309 183 119 1,254 148 اإلقراض
    2013التقرير اإلحصائي السنوي للعام  -اتحاد بيرن المصدر: 

 

التعويضات المستردة لضمان ائتمان الصادرات في المدى المتوسط والطويل 
 موزعة حسب طبيعة المخاطر بالمليون دوالر 

 2012 2011 2010 2009 2008 بيان
 2,143 1,584 1,562 3,416 6,459 المخاطر السياسية
 431 582 563 618 728 المخاطر التجارية

 15 13 69 96 46 اإلقراض
    2013التقرير اإلحصائي السنوي للعام  -اتحاد بيرن المصدر: 

 الشركات
28.4% 

 غير مصنف
28.4% 

 الحكومة
13.1% 

 اإلقراض
12.4% 

 القطاع العام
10.7% 

 البنوك
4.4% 

 المشاريع
2.5% 

 لعمليات الجديدة لضمان ائتمان الصادراتالتوزيع القطاعي ل
 2012خالل عام  المتوسط والطويل يينفي المد
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دول من حيث العمليات الجديدة لضمان  10أكبر 
المتوسط والطويل  ينالصادرات في المدىائتمان 

 2012بالمليون دوالر لعام 
 9,386 روسيا 1
 9,224 الواليات المتحدة 2
 8,993 الهند 3
 8,499 السعودية 4
 8,444 الصين 5
 7,297 أستراليا 6
 5,985 اإلمارات 7
 5,694 كوريا الجنوبية 8
 5,568 إيطاليا 9

 5,386 المكسيك 10
 106,160 أخرى

 180,636 اإلجمالي 
 2013التقرير السنوي التحاد بيرن للعام المصدر: 

 

 

 
دول من حيث التعويضات المستردة  10 أكبر

لضمان ائتمان الصادرات في المدى المتوسط 
 2012والطويل بالمليون دوالر لعام 

 727 مصر 1
 404 إندونيسيا 2
 379 العراق 3
 151 باكستان 4
 79 اإلمارات 5
 75 كوريا الجنوبية 6
 73 صربيا 7
 57 ايران 8
 44 كندا 9

 43 أوكرانيا 10
 557 أخرى

 2,589 اإلجمالي 
 2013التقرير السنوي التحاد بيرن للعام المصدر: 

 

دول من حيث التعويضات المدفوعة  10أكبر 
لضمان ائتمان الصادرات في المدى المتوسط 

 2012والطويل بالمليون دوالر لعام 
 501 ايران 1
 457 ليبيا 2
 231 الواليات المتحدة 3
 129 كوريا الجنوبية 4
 90 أوكرانيا 5
 79 روسيا 6
 79 المكسيك 7
 71 اإلمارات 8
 67 كازاخستان 9
 64 كندا 10

 840 أخرى
 2,608 اإلجمالي 

 2013التقرير السنوي التحاد بيرن للعام المصدر: 
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 دول من حيث العمليات الجديدة 10أكبر 
 2012لضمان االستثمار بالمليون دوالر لعام  
 9,752 أستراليا 1
 8,858 كازاخستان 2
 8,200 الصين 3
 6,032 روسيا 4
 4,184 الهند 5
 4,143 أوزبكستان 6
 3,512 إندونيسيا 7
 3,359 المملكة المتحدة 8
 3,068 بيرو 9
 2,946 المكسيك 10

 39,448 أخرى
 93,502 اإلجمالي 

 2013التقرير السنوي التحاد بيرن للعام المصدر: 
 

دول من حيث التعويضات المدفوعة  10أكبر 
 2012لضمان االستثمار بالمليون دوالر لعام 

 27 ليبيا 1
 24 فيتنام 2
 19 البرازيل 3
 15 ميانمار 4
 9 هولندا 5
 7 السعودية 6
 7 روسيا 7
 6 المكسيك 8
 4  بليز 9
 2 كازاخستان 10

 6 أخرى
 126 اإلجمالي 

 2013التقرير السنوي التحاد بيرن للعام المصدر: 
 

دول من حيث التعويضات المستردة  10أكبر 
لضمان االستثمار في مختلف اآلجال بالمليون 

 2012دوالر لعام 
 50 فنزويال 1
 18 اإلمارات 2
 18 كازاخستان 3
 8 أوكرانيا 4
 4 المكسيك 5
 3 أستراليا 6
 2 بليز 7
 1.4 كوبا 8
 0.8 جزر سليمان 9
 0.4 األرجنتين 10

 1.0 أخرى
 106 اإلجمالي 

 2013التقرير السنوي التحاد بيرن للعام المصدر: 
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دول من حيث التعويضات المستردة  10أكبر 
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 2013التقرير السنوي التحاد بيرن للعام المصدر: 
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 دول من حيث التعويضات المدفوعة 10أكبر 
 لضمان ائتمان الصادرات في المدى القصير 

 2012بالمليون دوالر لعام  
 201 إيطاليا 1
 167 الواليات المتحدة 2
 106 ايران 3
 102 المتحدة المملكة 4
 102 إسبانيا 5
 94 ألمانيا 6
 63 المكسيك 7
 60 يونانال 8
 53 البرازيل 9
 49 فرنسا 10

 803 أخرى
 1,800 اإلجمالي 

 2013التقرير السنوي التحاد بيرن للعام المصدر: 
 

 دول من حيث التعويضات المستردة 10أكبر 
 لضمان ائتمان الصادرات في المدى القصير  

 2012بالمليون دوالر لعام 
 39 الواليات المتحدة 1
 17 إندونيسيا 2
 16 األرجنتين 3
 16 إيطاليا 4
 16 ألمانيا 5
 16 ليبيا 6
 15 أوكرانيا 7
 11 اإلمارات 8
 11 إسبانيا 9
 11 المكسيك 10

 173 أخرى
 341 اإلجمالي 

 2013التقرير السنوي التحاد بيرن للعام المصدر: 
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 دول من حيث التعويضات المستردة 10أكبر 
 لضمان ائتمان الصادرات في المدى القصير  

 2012بالمليون دوالر لعام 
 39 الواليات المتحدة 1
 17 إندونيسيا 2
 16 األرجنتين 3
 16 إيطاليا 4
 16 ألمانيا 5
 16 ليبيا 6
 15 أوكرانيا 7
 11 اإلمارات 8
 11 إسبانيا 9
 11 المكسيك 10

 173 أخرى
 341 اإلجمالي 

 2013التقرير السنوي التحاد بيرن للعام المصدر: 

 2- ضمان ائتمان الصادرات في المدى القصير
ش����هدت عمليات ائتمان الصادرات للمدى القصير ارتفاعا من 1.3 تريليون دوالر عام 2008 إلى 1.5 تريليون دوالر عام 2012، 

)جدول رقم 1(.
وفيما يتعلق بالتعويضات المدفوعة لعمليات 
ائتم���ان الص���ادرات للم���دى القصير لعام 
2012 والبالغ إجماليها 1800 مليون دوالر 
فلم تحل أي دولة عربية في قائمة أكبر 10 
دول في حين حلت إيطاليا في المركز األول 
بقيمة 201 مليون دوالر وبنس���بة 11.2 % 

من اإلجمالي )جدول رقم 9(.
أما عل����ى صعيد التعويضات المس����تردة 
لعمليات ائتمان الصادرات للمدى القصير 
لع����ام 2012 والبالغ إجماليها 341 مليون 
دوالر فق����د حلت اإلمارات ف����ي المرتبة 
الثامن����ة عالميا بقيم����ة 11 مليون دوالر 
وبنس����بة 3.2 % من اإلجمال����ي العالمي 
كم����ا تركزت العمليات في عدد من الدول 
أبرزه����ا الوالي����ات المتحدة وإندونيس����يا 

واألرجنتين وإيطاليا. )جدول رقم 10(.

دراس��������ات

3- ضمان االستثمار
شهدت عمليات ضمان االستثمار ارتفاعا 
م����ن 58.5 مليار دوالر ع����ام 2008 إلى 
93.5 ملي����ار دوالر عام 2012، )جدول 
رقم1(. وقد استحوذت الدول النامية بشكل 
عام وأهمها؛ كازاخستان، الصين، روسيا، 
البرازيل، الهند، أوزبكستان، إندونيسيا ، 
بيرو، المكس����يك على نحو 34.8 % من 

حجم العمليات الجديدة بنهاية عام 2012. 
)جدول رقم 11(.

المدفوعة  التعويض���ات  صعي���د  وعلى 
لضمان االستثمار فقد شهدت ارتفاعا من 
81 ملي���ون دوالر فقط لع���ام 2008 إلى 
125 ملي���ون دوالر لعام 2012، )جدول 
رقم 1(. وقد اس���تحوذت ال���دول النامية 
بش���كل عام على حصة مهمة فيما حلت 

ليبي���ا في المركز األول ف���ي قائمة أكبر 
10 دول من حيث التعويضات المدفوعة 
لضمان االستثمار بقيمة 27 مليون دوالر 
وبنسبة 21.4 % من اإلجمالي العالمي، 
كما حلت الس���عودية في المركز السادس 
في القائمة بقيمة 7 ماليين دوالر وبنسبة 
5.6 % من اإلجمال���ي العالمي. )جدول 

رقم 12(.

910

11
12

13
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 التعويضات المدفوعة لضمان االستثمار في مختلف اآلجال
 حسب طبيعة المخاطر بالمليون دوالر موزعة

 2012 2011 2010 2009 2008 طبيعة الخطر
 0 0 11 0 0 مخاطر عدم القدرة على التحويل

 43 91 0 1 0 مخاطر سياسية
 1 3 45 7 64 مخاطر المصادرة والتأميم

 0 2 1 17 17 مخاطر اإلخالل بالعقد
 81 95 255 0 0 مخاطر غير مصنفة

     2013التقرير اإلحصائي السنوي للعام  -بيرن اتحاد المصدر: 

 التعويضات المستردة لضمان االستثمار في مختلف اآلجال
 موزعة حسب طبيعة المخاطر بالمليون دوالر

 2012 2011 2010 2009 2008 طبيعة الخطر
 1 0 0 0 0 مخاطر عدم القدرة على التحويل

 0 2 0 0 0 مخاطر سياسية
 51 5 0 2 0 والتأميممخاطر المصادرة 

 0 0 3 8 11 مخاطر اإلخالل بالعقد
 54 18 12 0 0 مخاطر غير مصنفة

 2013التقرير اإلحصائي السنوي للعام  -اتحاد بيرن المصدر: 
    

 دول من حيث العمليات القائمة 10أكبر  
 2012لضمان االستثمار بالمليون دوالر لعام 

 24,818 روسيا 1
 20,573 الصين 2
 10,760 كازاخستان 3
 10,607 تركيا 4
 9,840 الهند 5
 8,206 البرازيل 6
 7,663 إندونيسيا 7
 7,415 مصر 8
 6,245 أستراليا 9

 5,879 الواليات المتحدة 10
 107,342 أخرى

 219,348 اإلجمالي 
 2013التقرير السنوي التحاد بيرن للعام المصدر: 
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 2012 عام بنهاية العالم في القائمة الضمان لعمليات الجغرافي التوزيع
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 المتوسط والطويل في المدىضمان ائتمان الصادرات 

 الواليات المتحدة
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6.4% 
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4.9% 
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4.8% 
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4.0% 
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 هولندا
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 سويسرا
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 أخرى
56.3% 

 القصير في المدىضمان ائتمان الصادرات 
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 54 18 12 0 0 مخاطر غير مصنفة

 2013التقرير اإلحصائي السنوي للعام  -اتحاد بيرن المصدر: 
    

 دول من حيث العمليات القائمة 10أكبر  
 2012لضمان االستثمار بالمليون دوالر لعام 

 24,818 روسيا 1
 20,573 الصين 2
 10,760 كازاخستان 3
 10,607 تركيا 4
 9,840 الهند 5
 8,206 البرازيل 6
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 2013التقرير السنوي التحاد بيرن للعام المصدر: 

وفيما يتعلق بتوزيع التعويضات حس���ب 
ن���وع الخط���ر المؤمن ض���ده فقد حلت 
المخاطر السياس���ية ف���ي المرتبة األولى 
بقيمة 43 مليون دوالر وبنسبة 53 % من 

اإلجمالي. )جدول رقم 14(.
وعل���ى صعي���د التعويضات المس���تردة 
لضمان االستثمار فقد قفزت من 11 مليون 
دوالر لعام 2008 إلى 106 ماليين دوالر 
لع���ام 2012، وقد اس���تحوذت اإلمارات 
عل���ى المرك���ز الثاني عالمي���ا بقيمة 18 
مليون دوالر وبنسبة 17 % من اإلجمالي 

العالمي. )جدول رقم 15(.
وفيما يتعلق بتوزيع التعويضات المستردة 
حسب نوع الخطر المؤمن ضده فقد حلت 
مخاطر المص���ادرة والتأميم في المرتبة 
األول���ى بقيمة 51 مليون دوالر وبنس���بة 

94.4 % من اإلجمالي. )جدول رقم 7(.

ثانيا: الضمانات القائمة
ارتفعت قيمة الضمانات القائم���ة المقدمة من أعضاء االتحاد بنهاية 
عام 2012 لتبلغ حوالي 1.94 تريليون دوالر، مقابل 1.73 تريليون 
دوالر ع���ام 2011، و1.62 تريلي���ون دوالر ع���ام 2010، و1.5 
تريليون دوالر ع���ام 2009 و 1.58 تريلي���ون دوالر عام 2008. 

)جدول رقم1(.

1- ضمان االستثمار
توزع���ت عملي���ات ضمان 
العالم  في  القائمة  االستثمار 
2012 والبالغ  بنهاية ع���ام 
219.3 مليار  قيمتها نح���و 
دوالر بش���كل رئيسي على 
الدول النامية وهي روس���يا 
وكازاخس���تان  والصي���ن 
والبرازيل  والهن���د  وتركيا 
عل���ى  أم���ا  وإندونيس���يا، 
فقد حلت  العرب���ي  الصعيد 
الثامنة  المرتب���ة  في  مصر 
عالمي���ا بقيمة 7415 مليون 
دوالر وبنس���بة 3.4 % من 
)جدول  العالمي.  اإلجمالي 

رقم 16(.

دراس��������ات
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 العمليات القائمة لضمان ائتمان الصادرات في المدىين المتوسط والطويل 
 موزعة حسب أنواع العقود بالمليون دوالر

 2012 2011 2010 2009 2008 بيان
 559,554 532,643 480,894 467,248 415,554 االلتزامات

 5,857 6,679 6,399 5,937 6,128 االلتزامات المتصلة بالمساعدات 
 5,613 4,747 5,323 5,054 4,550 متأخرات

 8,884 9,053 9,341 8,696 8,681 التعويضات المدفوعة للمخاطر السياسية
 5,902 4,732 5,222 4,847 3,694 التعويضات المدفوعة للمخاطر التجارية

 20,725 24,648 27,564 32,684 37,455 إعادة تمويل / إعادة جدولة المبالغ
 8,712 8,550 8,559 8,848 8,494 المستحقات على إعادة تمويل / إعادة جدولة المبالغ

 69,217 55,320 49,788 49,479 39,148 اإلقراض
      2013التقرير اإلحصائي السنوي للعام  -اتحاد بيرن المصدر: 

 االلتزامات
81.8% 

االلتزامات المتصلة 
 بالمساعدات 

0.9% 

 متأخرات
0.8% 

التعويضات المدفوعة 
 للمخاطر السياسية

1.3% 

التعويضات المدفوعة 
 للمخاطر التجارية

0.9% 

إعادة / إعادة تمويل 
 جدولة المبالغ

3.0% 
المستحقات على إعادة 

إعادة جدولة / تمويل 
 المبالغ

1.3% 

 اإلقراض
10.1% 

في المدى حسب نوع العقد لضمان ائتمان الصادرات القائمة لعمليات توزيع ا
 2012خالل عام  المتوسط والطويل
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 دول من حيث العمليات القائمة  10أكبر 
 لضمان ائتمان الصادرات في المدى القصير 

 2012بالمليون دوالر لعام 
 73,538 الواليات المتحدة 1
 65,958 ألمانيا 2
 50,349 المملكة المتحدة 3
 49,275 إيطاليا 4
 48,602 فرنسا 5
 41,449 الصين 6
 33,517 إسبانيا 7
 31,414 هولندا 8
 28,376 البرازيل 9
 28,281 سويسرا 10

 581,486 أخرى
 1,032,245 اإلجمالي 

 2013التقرير السنوي التحاد بيرن للعام المصدر: 
 

دول من حيث العمليات القائمة  10أكبر 
ائتمان الصادرات في المديين لضمان 

 2012المتوسط والطويل بالمليون دوالر لعام 
 42,896 الواليات المتحدة 1
 39,537 روسيا 2
 29,951 الهند 3
 26,674 تركيا 4
 26,316 البرازيل 5
 22,448 السعودية 6
 21,991 اإلمارات 7
 19,720 الصين 8
 19,523 إندونيسيا 9

 18,760 المكسيك 10
 416,648 أخرى

 684,464 اإلجمالي 
 2013التقرير السنوي التحاد بيرن للعام المصدر: 
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2- ضم���ان ائتمان الص���ادرات في المديين المتوس���ط 
والطويل 

توزعت عمليات ضمان ائتمان الصادرات في المديين 
المتوسط والطويل القائمة في العالم بنهاية عام 2012 
والبال���غ قيمتها نحو 684.5 مليار دوالر ما بين الدول 
الناش���طة تجاريا وعلى وجه الخصوص من العالمين 
الثاني والثالث وتحديدا روسيا والهند وتركيا والبرازيل 
والصين وإندونيس���يا والمكس���يك إلى جانب الواليات 
المتحدة من الدول المتقدمة فضال عن السعودية بقيمة 
22448 مليون دوالر بنسبة 3.3 % واإلمارات بقيمة 
21991 ملي���ون دوالر وبنس���بة 3.2 % من اإلجمالي 

وأخيرا 61 % لدول أخرى. )جدول رقم  18(.

وفيما يتعلق بالتوزي���ع القطاعي لقيمة ضمان ائتمان 
الصادرات في المديين المتوسط والطويل القائمة في 
العالم لعام 2012، والبالغ قيمتها 684.4 مليار دوالر 
فقد شكلت االلتزامات نحو 82 % من اإلجمالي، وشكل 
إع���ادة التمويل وإعادة جدولة المبالغ والمس���تحقات 
عليها نحو 3 % وتوزع���ت باقي االلتزامات ما بين 
متأخرات وتعويضات مدفوعة للمخاطر السياس���ية 

والتجارية وإعادة التمويل )شكل رقم 7(.

3- ضمان ائتمان الصادرات في المدى القصير
وتوزعت عمليات ضمان ائتمان الصادرات في المدى 
القصير القائمة في العال���م بنهاية عام 2012 والبالغ 
قيمتها نحو 1032 مليار دوالر ما بين الدول المتقدمة 
والناشطة تجاريا بشكل رئيسي وخصوصا الواليات 
المتحدة وأوروبا إلى جانب الصين والبرازيل بنسبة 
44 % من اإلجمالي،  فضال عن 56 % لدول أخرى. 

)جدول رقم 17(.

دراس��������ات
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 2011توزيع رأس المال التحاد أمان للعام 

 الحصة من اإلجمالي المساهمة بالمليون دوالر اسم الجهة
(%) 

 57 4,000 برنامج الصادرات السعودية
 17 1,200 بنك التصدير واالستيراد التركي

 14 1,000 بنك االستيراد والتصدير الماليزي
 3 237 لضمان االستثمار وائتمان الصادرات اإلسالميةالمؤسسة 

 3 201 المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات
 6 421 أخرى

 100 7,059 إجمالي
اتحاد أمان المصدر:  
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المؤسسة االسالمية  14.2%
لضمان االستثمار 
 وائتمان الصادرات

3.4% 

المؤسسة العربية 
لضمان االستثمار 
 وائتمان الصادرات

2.8% 
 أخرى

6.0% 
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 أمانأعضاء اتحاد 
 اسم الجهة (باللغة اإلنجليزية) الموقع اإللكتروني دولة اسم الجهة (باللغة العربية)

 www.dhaman.orgThe Arab Investment and Export Credit Guarantee Corporation (DHAMAN) متعددة األطراف المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 1
 www.iciec.com The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC) متعددة األطراف المؤسسة اإلسالمية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 2
 www.cagex.dz Compagnie Algérienne d’Assurance et de Garantie des Exportations (CAGEX) الجزائر وضمان الصادراتالشركة الجزائرية لتأمين  3
 www.ecgegypt.net Export Credit Guarantee Company of Egypt (ECGE) مصر الشركة المصرية لضمان الصادرات 4
 www.asei.co.id Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) إندونيسيا وكالة ائتمان الصادرات اإلندونيسية 5
 www.egfi.org.ir Export Guarantee Fund of Iran (EGFI) ايران صندوق ضمان صادرات ايران 6
 www.jlgc.com Jordan Loan Guarantee Corporation (JLGC) األردن الشركة األردنية لضمان القروض 7
 www.lci.com.lb The Lebanese Credit Insurer (LCI) لبنان تأمين االئتمان اللبنانية شركة 8
 www.exim.com.my EXIM Bank of Malaysia ماليزيا بنك االستيراد والتصدير الماليزي 9
 www.ecgaoman.com Export Credit Guarantee Agency of Oman (ECGA) سلطنة عمان وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية 10
 www.sep.gov.sa Saudi Export Program (SEP) السعودية برنامج الصادرات السعودية 11
 www.sonac.sn National Co. for Credit Insurance and Guarantee (SONAC) السنغال الشركة الوطنية لتأمين االئتمان والضمان 12
 www.naife.org National Agency for Insurance and Finance of Exports (NAIFE) السودان لتأمين وتمويل الصادرات الوكالة الوطنية 13
 www.shiekanins.com Shiekan Insurance & Reinsurance Co. LTD السودان شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين المحدودة 14
 www.cotunace.com.tn Compagnie Tunisienne Pour L’Assurance Du Commerce Extérieur (COTUNACE) تونس الخارجيةالشركة التونسية لتأمين التجارة  15
 www.eximbank.gov.tr Export Credit Bank of Turkey (Türk EXIM Bank) تركيا بنك التصدير واالستيراد التركي 16
 www.ecie.ae Export Credit Insurance Company of the Emirates (ECIE) اإلمارات شركة اإلمارات لتأمين ائتمان الصادرات 17
 www.qdb.qaQatar Development Bank (QDB) - Qatar Export Development Agency – TASDEER قطر وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" -بنك قطر للتنمية   18

 اتحاد أمان المصدر:
 

مؤسس����ات ضم����ان ائتم����ان الصادرات 
الوطنية 

إدراكا منه����ا ألهمي����ة دور الضمان في 
االقتصاديات العربية فقد أكدت )ضمان( 
أهمية  الثمانينيات عل����ى  أوائ����ل  من����ذ 
قيام الدول العربية بإنش����اء مؤسس����ات 
ضمان ائتمان صادرات وطنية لضمان 
صادرات دولها إلى مختلف دول العالم، 
وبالفعل تم تأسيس العديد من المؤسسات 
عل����ى الصعيد العربي. ثم تأسس����ت في 
إطار البنك اإلسالمي للتنمية، المؤسسة 
اإلس����المية لتأمين االس����تثمار وائتمان 

الصادرات.
وإيمان����ا من )ضمان( بأهمي����ة التعاون 
والتنسيق بين تلك المؤسسات في مجاالت 
تبادل الخبرة والتأمين المشترك وإعادة 
التأمين فقد أسست ملتقى هيئات الضمان 
العربي����ة عام 1993، وظ����ل منذ ذلك 
الوقت يجتمع بصفة دورية للتباحث في 
عدد من األمور المتعلقة بتلك الصناعة، 
وأصبح بذل����ك منبرا لتب����ادل الخبرات 
واإلفادة من التجارب الوطنية واإلقليمية 

والدولية.

دراس��������ات

2 - صناعة الضمان في الدول اإلسالمية
المؤسس���ة العربية لضمان االس���تثمار... أول مؤسسة ضمان أنش���ئت في العالم عام )1974( كمؤسسة إقليمية تضم في 
عضويتها كافة الدول العربية وتقدم الضمان لالستثمارات العربية واألجنبية الواردة إلى الدول العربية والئتمان الصادرات 

العربية.

21
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 واالسالمية أعضاء اتحاد امان بالمليون دوالرحجم عمليات ضمان االستثمار وائتمان الصادرات في الدول العربية 

 الجهة

ضمان ائتمان 
الصادرات للمدى 

 القصير

عمليات الضمان 
 المحلية

ضمان ائتمان 
 يينالصادرات للمد

 المتوسط والطويل

عمليات ضمان 
 االستثمار

إجمالي حجم عمليات ضمان 
 االستثمار وائتمان الصادرات

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
الحصة من 
اإلجمالي 

(%) 
 TURK EXIMBANK 5,010 5,752 0 0 3 0 0 0 5,013 5,752 34.0 بنك التصدير واالستيراد التركي 1
 ICIEC 1,467 2,331 0 0 96 99 65 199 1,628 2,629 15.5 المؤسسة اإلسالمية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 2
 MEXIM  606 1,521 0 0 170 150 0 14 776 1,685 10.0 االستيراد والتصدير الماليزي بنك 3
 DHAMAN 609 1,076 0 53 159 9 429 302 1,197 1,440 8.5 المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 4
 LCI 132 342 661 674 0 0 0 0 792 1,016 6.0 شركة تأمين االئتمان اللبنانية 5
 ASEI 334 446 377 451 0 0 0 0 711 897 5.3 وكالة ائتمان الصادرات اإلندونيسية 6
 CAGEX 222 164 577 620 0 0 0 0 799 784 4.6 الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات 7
 SEP 865 717 0 0 0 0 0 0 865 717 4.2 برنامج الصادرات السعودية 8
 EGFI 371 159 271 309 640 1 233 199 1,515 668 4.0 صندوق ضمانت صادرات ايران 9
 COTUNACE 569 509 0 0 0 0 0 0 569 509 3.0 الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية 10
 ECGA 276 220 51 39 0 0 0 0 327 259 1.5 وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية 11
 ECIE 25 150 0 105 0 0 0 0 25 255 1.5 شركة اإلمارات لتأمين ائتمان الصادرات 12
 JLGC 81 155 9 9 0 0 0 0 90 164 1.0 الشركة األردنية لضمان القروض 13
 NAIFE 79 90 0 0 0 0 0 0 79 90 0.5 (السودان)الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات  14
 SHIEKAN 34 12 16 13 0 0 0 0 50 25 0.1 (السودان)شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين المحدودة  15
 ECGE 16 17 0 0 0 0 0 0 16 17 0.1 الشركة المصرية لضمان الصادرات 16
 -- -- SONAC 18 -- 5 -- 0 -- 0 -- 23 (السنغال) الشركة الوطنية لتأمين االئتمان والضمان 17
 100 16,905 14,474 714 727 259 1,067 2,272 1,967 13,660 10,714 اإلجمالي  

      منظمة المؤتمر االسالمي"اتحاد أمان "اتحاد مؤمني المخاطر التجارية وغير التجارية في الدول األعضاء في المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات و المصدر:

اتحاد أمان

وفي الع���ام 2009 تأس���س »اتحاد أمان« 
بمبادرة المؤسسة العربية لضمان االستثمار 
وائتم���ان الصادرات “ضمان” والمؤسس���ة 
اإلس���المية لتأمي���ن االس���تثمار وائتم���ان 
الصادرات “ICIEC” الذي يضم حاليا 18 
جهة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 

في الدول العربية واإلسالمية.

إجمالي عمليات الضمان
وفيما يتعلق بنش���اط الضم���ان في أعضاء 
اتحاد أم���ان، فقد ارتفع مجم���ل الضمانات 
التي وفرتها هيئات تأمين ائتمان الصادرات 
الوطني���ة واإلقليمية،  العربية واإلس���المية 
أعض���اء »اتحاد أمان«، والبالغ عددها 17 
مؤسس���ة، توافرت عنها بيان���ات لتبلغ نحو 
16.9 مليار دوالر خالل عام 2011، مقابل 
14.5 مليار دوالر في عام 2010،)جدول 

رقم  22(.
وفي المقابل تراجعت األقس����اط التأمينية إلى 
88 ملي����ون دوالر مقارنة ب����� 127 مليون 
دوالر ف����ي ع����ام 2010. إال أن المطالبات 
المدفوعة ارتفعت إلى 35 مليون دوالر خالل 
عام 2011 مقارنة ب� 23 مليون دوالر عام 
2010، فيما تراجعت المبالغ المستردة من 
25 مليون دوالر عام 2010 إلى 7 ماليين 

دوالر عام 2011 )جدول رقم 23(.

دراس��������ات
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 بالمليون دوالر 2011و  2010خالل العامين  أماناتحاد  أنشطة
 معدل النمو (%) 2011 2010 النشاط

 (0.03) 7,057 7,059 رأس المال
 (30.5) 88 127 أقساط التأمين

  53.8 35 23 التعويضات
 (73.1) 7 25 المستردات

 (4.1) 38 40 إعادة التأمين في الخارج
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 واالسالمية أعضاء اتحاد امان بالمليون دوالرحجم عمليات ضمان االستثمار وائتمان الصادرات في الدول العربية 

 الجهة

ضمان ائتمان 
الصادرات للمدى 

 القصير

عمليات الضمان 
 المحلية

ضمان ائتمان 
 يينالصادرات للمد

 المتوسط والطويل

عمليات ضمان 
 االستثمار

إجمالي حجم عمليات ضمان 
 االستثمار وائتمان الصادرات

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
الحصة من 
اإلجمالي 

(%) 
 TURK EXIMBANK 5,010 5,752 0 0 3 0 0 0 5,013 5,752 34.0 بنك التصدير واالستيراد التركي 1
 ICIEC 1,467 2,331 0 0 96 99 65 199 1,628 2,629 15.5 المؤسسة اإلسالمية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 2
 MEXIM  606 1,521 0 0 170 150 0 14 776 1,685 10.0 االستيراد والتصدير الماليزي بنك 3
 DHAMAN 609 1,076 0 53 159 9 429 302 1,197 1,440 8.5 المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 4
 LCI 132 342 661 674 0 0 0 0 792 1,016 6.0 شركة تأمين االئتمان اللبنانية 5
 ASEI 334 446 377 451 0 0 0 0 711 897 5.3 وكالة ائتمان الصادرات اإلندونيسية 6
 CAGEX 222 164 577 620 0 0 0 0 799 784 4.6 الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات 7
 SEP 865 717 0 0 0 0 0 0 865 717 4.2 برنامج الصادرات السعودية 8
 EGFI 371 159 271 309 640 1 233 199 1,515 668 4.0 صندوق ضمانت صادرات ايران 9
 COTUNACE 569 509 0 0 0 0 0 0 569 509 3.0 الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية 10
 ECGA 276 220 51 39 0 0 0 0 327 259 1.5 وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية 11
 ECIE 25 150 0 105 0 0 0 0 25 255 1.5 شركة اإلمارات لتأمين ائتمان الصادرات 12
 JLGC 81 155 9 9 0 0 0 0 90 164 1.0 الشركة األردنية لضمان القروض 13
 NAIFE 79 90 0 0 0 0 0 0 79 90 0.5 (السودان)الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات  14
 SHIEKAN 34 12 16 13 0 0 0 0 50 25 0.1 (السودان)شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين المحدودة  15
 ECGE 16 17 0 0 0 0 0 0 16 17 0.1 الشركة المصرية لضمان الصادرات 16
 -- -- SONAC 18 -- 5 -- 0 -- 0 -- 23 (السنغال) الشركة الوطنية لتأمين االئتمان والضمان 17
 100 16,905 14,474 714 727 259 1,067 2,272 1,967 13,660 10,714 اإلجمالي  

      منظمة المؤتمر االسالمي"اتحاد أمان "اتحاد مؤمني المخاطر التجارية وغير التجارية في الدول األعضاء في المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات و المصدر:
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توزيع عمليات الضمان

وفيما يتعلق بتوزيع عمليات ضمان االستثمار وائتمان 
أعضاء  واإلسالمية  العربية  الدول  في  الصادرات 
التصدير  بنك  حل  فقد   2011 لعام  أمان،   اتحاد 
واالستيراد التركي في المرتبة األولى بنسبة 34 %، 
وائتمان  االستثمار  لضمان  اإلسالمية  المؤسسة  ثم 
والتصدير  االستيراد  بنك  ثم   ،%  15.6 الصادرات 
الماليزي بنسبة 10 % ثم المؤسسة العربية لضمان 
االستثمار وائتمان الصادرات بنسبة 8.5 % وأخيرا 
األخرى  الجهات  بين  فيما  الحصص  بقية  توزعت 

أعضاء االتحاد. )شكل رقم  10 (.

رؤوس أموال مؤسسات اتحاد أمان

وقد بلغ مجموع رؤوس أموال مؤسسات اتحاد أمان 
نحو 7059 مليون دوالر لعام 2011 يشكل برنامج 
الغالبة بنحو 57 % ثم  النسبة  الصادرات السعودي 
برنامج التصدير واالستيراد التركي بنسبة 17 % ثم 
برنامج التصدير واالستيراد الماليزي بنسبة 14 % 

)شكل رقم 8  جدول رقم 21(.

دراس��������ات
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بنك التصدير واالستيراد 
 التركي

34.0% 

المؤسسة االسالمية لضمان 
 االستثمار وائتمان الصادرات

15.5% 

بنك االستيراد والتصدير 
 الماليزي

10.0% 

المؤسسة العربية لضمان 
 االستثمار وائتمان الصادرات

8.5% 

 شركة تأمين االئتمان اللبنانية
6.0% 

وكالة ائتمان الصادرات 
 االندونيسية

5.3% 

الشركة الجزائرية لتأمين 
 وضمان الصادرات

4.6% 

 برنامج الصادرات السعودية
4.2% 

صندوق ضمانت صادرات 
 ايران

4.0% 

الشركة التونسية لتأمين 
 التجارة الخارجية

3.0% 

وكالة ضمان ائتمان 
 الصادرات العمانية

1.5% 

شركة اإلمارات لتأمين 
 ائتمان الصادرات

1.5% 

الشركة األردنية لضمان 
 القروض

1.0% 

الوكالة الوطنية لتأمين 
وتمويل الصادرات 

 )السودان(
0.5% 

شركة شيكان للتأمين وإعادة 
 )السودان(التأمين المحدودة 

0.15% 

الشركة المصرية لضمان 
 الصادرات

0.1% 

 مان من إجمالي عمليات ضمان االستثمار وائتمان الصادراتأحصة أعضاء اتحاد 
 2011لعام  في الدول العربية واالسالمية 
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 2011توزيع عمليات ضمان االستثمار وائتمان الصادرات حسب نوع العقد عام 

 القيمة بالمليون نوع العقد
 دوالر

 الحصة من
 اإلجمالي

(%) 
 81 13,660 ضمان ائتمان الصادرات للمدى القصير

 13 2,272 عمليات الضمان المحلية
 4 714 عمليات ضمان االستثمار

 2 259 المتوسط والطويل يينضمان ائتمان الصادرات للمد
 100 16,905 إجمالي حجم عمليات ضمان االستثمار وائتمان الصادرات

 

 

 2011توزيع دخل أقساط التأمين حسب نوع العقد للعام 

 القيمة بالمليون نوع العقد
 دوالر

 الحصة من
 اإلجمالي 

(%) 
 60 48 ضمان ائتمان الصادرات للمدى القصير

 19 15 المحليةعمليات الضمان 
 13 10 المتوسط والطويل يينضمان ائتمان الصادرات للمد

 8 7 عمليات ضمان االستثمار
 100 81 إجمالي دخل أقساط التأمين
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80.8% 

عمليات الضمان 
 المحلية
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عمليات ضمان 
 االستثمار

4.2% 

ضمان ائتمان 
الصادرات للمديين 
 المتوسط والطويل

1.5% 

 توزيع عمليات ضمان االستثمار وائتمان الصادرات
 2011للعام  حسب نوع العقد
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نش��أت صناعة الضمان على المس��توى 
العربي��ة  المؤسس��ة  بتأس��يس  العرب��ي 
لضم����ان االستثم����ار ف����ي منتص���ف 
تق��دم  إقليمي��ة،  كمؤسس��ة  الس��بعينيات 
خدماته��ا في هذا المج��ال والتي أضافت 
فيما بع��د خدمات جدي��دة أبرزها ضمان 
ائتمان الصادرات ثم تم تأس��يس نحو 12 
جهة قطرية تقدم خدم��ات ضمان ائتمان 
الص��ادرات في عدد من ال��دول العربية 
10 منه��ا إل��ى جانب المؤسس��ة العربية 
لضمان االس��تثمار وائتمان الصادرات، 
والمؤسسة اإلس��المية لضمان االستثمار 
وائتم��ان الص��ادرات أعضاء ف��ي اتحاد 

أمان.

وتشير اإلحصاءات الواردة من 13 جهة 
عربية أعضاء في االتحاد، إلى أن مجمل 
الضمانات التي وفرتها هيئات تأمين ائتمان 
واإلقليمية،  الوطنية  العربية  الصادرات 
بلغ نحو 7.9 مليارات دوالر خالل عام 
6.5 مليارات دوالر في  2011، مقابل 

عام 2010. )شكل رقم  14(.

وفيما يتعلق بتوزيع عمليات الضمان في 
ال���دول العربية لع���ام 2011، فقد حلت 
المؤسسة اإلس���المية لضمان االستثمار 
وائتمان الص���ادرات في المرتبة األولى 
بنس���بة 33.3 %، ثم المؤسسة العربية 
لضمان االس���تثمار وائتمان الصادرات 
في المرتبة الثانية بنس���بة 18.2%، ثم 
ش���ركة تأمين االئتمان اللبنانية بنس���بة 
لتأمين  الجزائرية  الشركة  ثم   ،%12.9
وضمان الصادرات بنس���بة 9.9%، ثم 
بنس���بة  الس���عودي  الصادرات  برنامج 
9.1%، ثم الش���ركة التونس���ية لتأمين 
التج���ارة الخارجي���ة بنس���بة 6.4 %، 
وأخيرا توزعت بقية الحصص فيما بين 
االتحاد.)شكل  أعضاء  األخرى  الجهات 

رقم 13(.

دراس��������ات

3 - صناعة الضمان في الدول العربية
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 )2012-2008تطور حجم عمليات الضمان (
 في المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات

 إجمالي الخمس 2012 2011 2010 2009 2008
 سنوات

 إجمالي عمليات ضمان ائتمان الصادرات 
626.40 589.50 768.10 1,138.64 1,528.06 4,650.70 

 إجمالي عمليات ضمان االستثمار
393.30 111.30 429.30 302.18 195.34 1,431.42 

 حجم عمليات ضمان االستثمار وائتمان الصادرات إجمالي
1,019.70 700.80 1,197.40 1,440.82 1,723.40 6,082.12 

 

 

ضمان 
 االستثمار

25.7% 

ضمان ائتمان  
 الصادرات

74.3% 

المؤسسة العربية لضمان االستثمار مليات توزيع ع
 )2012 - 2008(سنوات  5وائتمان الصادرات خالل 
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 تطور قيمة محفظة عقود الضمان للمؤسسة حسب األقطار المصدرة بالمليون دوالر

 إجمالي الخمس 2012 2011 2010 2009 2008 الدولة م
 سنوات

 1,913.2 536.3 484.0 408.3 274.1 210.5 السعودية 1
 1,499.4 159.6 320.6 449.2 134.7 435.3 الكويت 2
 458.3 61.3 78.9 85.5 109.6 122.9 تونس 3
 453.6 113.2 101.2 76.3 76.9 85.9 لبنان 4
 242.3 77.1 72.9 55.4 24.8 12.1 مصر 5
 213.9 75.2 118.5 14.3 3.1 2.8 األردن 6
 181.7 63.2 50.3 10.0 9.4 48.8 اإلمارات 7
 127.2 86.6 35.3 3.6 1.8 -- الجزائر 8
 125.9 41.2 38.7 9.9 24.4 11.8 سورية 9

 123.2 17.2 6.7 10.0 27.5 61.8 البحرين 10
 31.0 7.3 10.6 3.6 4.0 5.5 سلطنة عمان 11
 21.3 -- -- -- 10.5 10.8 السودان 12
 10.0 -- 10.0 -- -- -- قطر 13
 0.7 0.560 0.091 -- -- -- فلسطين 14

 590.7 394.8 113.0 71.3 -- 12 بنوك عربية ومشتركة 
 5,992.5 1,633.7 1,440.8 1,197.4 700.9 1,019.7 اإلجمالي

 

1,020 

701 

1,198 

1,441 

1,723 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2008 2009 2010 2011 2012

الر
دو

ن 
ليو

م
 

في المؤسسة العربية لضمان االستثمار ضمان العمليات تطور 
 )2012 - 2008(خالل السنوات ت  وائتمان الصادرا

21 
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 إجمالي الخمس 2012 2011 2010 2009 2008
 سنوات

 إجمالي عمليات ضمان ائتمان الصادرات 
626.40 589.50 768.10 1,138.64 1,528.06 4,650.70 

 إجمالي عمليات ضمان االستثمار
393.30 111.30 429.30 302.18 195.34 1,431.42 

 حجم عمليات ضمان االستثمار وائتمان الصادرات إجمالي
1,019.70 700.80 1,197.40 1,440.82 1,723.40 6,082.12 

 

 

ضمان 
 االستثمار

25.7% 

ضمان ائتمان  
 الصادرات

74.3% 

المؤسسة العربية لضمان االستثمار مليات توزيع ع
 )2012 - 2008(سنوات  5وائتمان الصادرات خالل 

التوزيع الجغرافي للعمليات حس���ب األقطار 
المصدرة:

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للعمليات حسب 
األقطار المصدرة لالستثمار إلى الدول العربية 
والمصدرة للسلع إلى الدول العربية والعالم تشير 
إحصاءات المؤسس���ة خالل الس���نوات الخمس 
األخيرة ) 2008-2012( إلى أن السعودية حلت 
ف���ي المرتبة األولى بقيم���ة عمليات بلغت 1.9 
مليار دوالر وبنسبة 32 % من مجمل العمليات، 

تليها الكويت في المرتبة الثانية بقيمة 1.5 مليار 
دوالر وبنسبة 25 % من اإلجمالي، ثم تونس في 
المرتبة الثالثة بقيمة 458 مليون دوالر وبحصة 
تبلغ 7.6 %، فلبنان رابعا بقيمة 453.6 ماليين 
دوالر وبنس���بة 7.6 %، ثم مصر خامسا بقيمة 
242.3 مليون دوالر وبنسبة 4 % تليها األردن 
سادسا بقيمة 214 مليون دوالر وبنسبة %3.6 
، ثم اإلمارات س���ابعا بقيمة 182 مليون دوالر 
وبنس���بة 3 % تليها الجزائر  في المركز الثامن 

بقيمة 127.2 مليون دوالر وبنس���بة 2.1 %، ثم 
س���ورية تاسعا بقيمة 126 مليون دوالر وبنسبة 
2.1 %، ثم البحرين عاشرا بقيمة 123.2 مليون 
دوالر وبنس���بة 2.1 %،وأخيرا س���لطنة عمان 
والسودان وقطر وفلسطين بنسب أقل من 1 % 
ف���ي حين بلغت قيمة العملي���ات المقدمة للبنوك 
العربية والمش���تركة نحو 195.8 مليون دوالر 
وبنس���بة 4 % من اإلجمالي. ) ش���كل رقم 17 

جدول رقم 27(.

4 -المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات )ضمان(

دراس��������ات

على مدار نحو أربعة عقود ومنذ تأسيس المؤسسة العربية لضمان االستثمار عام 1974 كأول مؤسسة دولية متعددة األطراف تقدم خدمات ضمان 
االس���تثمار ضد المخاطر غير التجارية في الدول العربية نجحت المؤسس���ة في خدمة العديد من المستثمرين العرب واألجانب في الدول العربية قبل 
أن تطور خدماتها فيما بعد لتش���مل كذلك المصدرين بعد اس���تحداث خدمة تأمين ائتمان الصادرات عام 1986 وتعديل مسماها إلى المؤسسة العربية 

لضمان االستثمار وائتمان الصادرات عام 2008. حيث بلغت القيمة اإلجمالية لعملياتها التراكمية بنهاية عام 2012 نحو 9.6 مليارات دوالر.

كما تشير اإلحصائيات خالل السنوات العشر األخيرة 
إلى أن المؤسس����ة نجحت في تحقيق نمو مطرد في 
عملياتها من 129 مليون دوالر عام 2003 إلى نحو 
1723 مليار دوالر عام 2012 ليصل إجمالي الفترة 
إلى 7.6 مليارات دوالر بنسبة  79.2 % من إجمالي 

عمليات المؤسسة منذ نشأتها وحتى اآلن.
وخالل السنوات الخمس األخيرة بلغ حجم عمليات 
المؤسسة نحو 6.1 مليار دوالر منها 4.7 مليارات 
لضم����ان ائتمان الصادرات وبنس����بة 74.3 % من 
اإلجمال����ي و1.43مليار دوالر لضمان االس����تثمار 
وبنسبة 25.7 % من إجمالي عمليات الضمان خالل 

الفترة. )جدول رقم  26 ( )شكل رقم 15،16(.

15
16

إجمالي السنوات 
الخمس

26
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 قطر 2.6%
2.5% 
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2.0% 

 سلطنة عمان
 العراق 1.4%

0.04% 
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0.00001% 

 اوروبا
9.6% 

 آسيا
6.1% 

 أفريقيا
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 أمريكا الشمالية
0.3% 

 أمريكا الجنوبية
0.02% 
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1.1% 

 أخرى
%19.0 

 توزيع قيمة محفظة عقود الضمان للمؤسسة حسب األقطار المضيفة لالستثمار
 )2012 - 2008(سنوات  5والمستوردة للسلع خالل 
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 األقطار المضيفة لالستثمار والمستوردة للسلع بالمليون دوالر تطور قيمة محفظة عقود الضمان للمؤسسة حسب
 إجمالي الخمس سنوات 2012 2011 2010 2009 2008 الدولة

 798,185 58,775 150,222 318,638 107,352 163,198 السودان 1
 559,948 206,611 174,683 91,792 57,959 28,903 اإلمارات 2
 461,734 58,036 74,636 104,097 31,875 193,090 سورية 3
 458,781 87,925 83,637 107,466 3,864 175,889 ليبيا 4
 448,946 175,706 124,166 54,564 47,496 47,014 السعودية 5
 354,039 228,987 60,604 27,176 27,258 10,014 مصر 6
 286,686 159,278 113,520 3,822 4,461 5,605 الجزائر 7
 282,277 68,767 98,200 44,589 41,292 29,429 األردن 8
 277,543 70,870 76,232 51,285 47,843 31,313 الكويت 9
 168,313 99,399 28,729 18,413 5,001 16,771 لبنان 10
 161,171 22,041 44,590 52,969 38,000 3,571 المغرب 11
 157,945 42,235 46,771 25,023 26,714 17,202 البحرين 12
 153,799 46,075 36,523 33,641 28,233 9,327 قطر 13
 151,321 51,716 29,825 26,131 17,197 26,452 تونس 14
 118,990 30,836 30,403 37,032 8,535 12,184 اليمن 15
 84,285 22,782 20,812 13,035 16,414 11,242 سلطنة عمان 16
 2,728 2,728 -- -- -- -- العراق 17
 1 -- -- -- 1 -- موريتانيا 18

 4,926,692 1,432,767 1,193,553 1,009,673 509,495 781,204 اإلجمالي العربي
 586,178 194,446 123,716 95,526 73,463 99,027 أوروبا 1
 368,478 62,042 73,386 50,772 72,102 110,176 آسيا 2
 115,755 12,900 31,352 22,060 25,754 23,689 أفريقيا 3
 17,787 1,575 8,538 7,417 194 63 أمريكا الشمالية 4
 1,236 -- -- -- 1,135 101 أمريكا الجنوبية 5
 66,069 19,675 10,273 11,928 18,728 5,465 أخرى  6

 1,155,502 290,637 247,265 187,703 191,376 238,521 إجمالي الدول الغير عربية
 6,082,194 1,723,405 1,440,818 1,197,376 700,871 1,019,725 اإلجمالي
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 قيمة محفظة عقود الضمان للمؤسسة توزيع 
 )2012 - 2008(سنوات  5خالل  حسب األقطار المصدرة
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 تطور قيمة محفظة عقود الضمان للمؤسسة حسب األقطار المصدرة بالمليون دوالر

 إجمالي الخمس 2012 2011 2010 2009 2008 الدولة م
 سنوات

 1,913.2 536.3 484.0 408.3 274.1 210.5 السعودية 1
 1,499.4 159.6 320.6 449.2 134.7 435.3 الكويت 2
 458.3 61.3 78.9 85.5 109.6 122.9 تونس 3
 453.6 113.2 101.2 76.3 76.9 85.9 لبنان 4
 242.3 77.1 72.9 55.4 24.8 12.1 مصر 5
 213.9 75.2 118.5 14.3 3.1 2.8 األردن 6
 181.7 63.2 50.3 10.0 9.4 48.8 اإلمارات 7
 127.2 86.6 35.3 3.6 1.8 -- الجزائر 8
 125.9 41.2 38.7 9.9 24.4 11.8 سورية 9
 123.2 17.2 6.7 10.0 27.5 61.8 البحرين 10
 31.0 7.3 10.6 3.6 4.0 5.5 سلطنة عمان 11
 21.3 -- -- -- 10.5 10.8 السودان 12
 10.0 -- 10.0 -- -- -- قطر 13
 0.7 0.560 0.091 -- -- -- فلسطين 14

 590.7 394.8 113.0 71.3 -- 12 بنوك عربية ومشتركة 
 5,992.5 1,633.7 1,440.8 1,197.4 700.9 1,019.7 اإلجمالي
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(أكتوبر – ديسمبر) 2012 السنة الثالثون العدد الفصلي الرابع äGQOÉ°üdG ¿ÉªàFGh QÉªãà°SE’G ¿Éª°†d á«Hô©dG á°ù°SDƒŸG

ـــــــــرات ؤ

ن	 ض	 تد.	ر درا وث	وا س	ا د	ا24959558riadh@dhaman.org-965+ر ديأ 24959562aeldabh@dhaman.org-965+ث	ا

م راھ ثن	إ زي24959561sofyan@dhaman.org-965+د	 ن	 رأ 24959529aymang@dhaman.org-965+ر

(´hô°ûŸG ¥ÓZEG) QÉ°ùY’G ä’ÉM ájƒ°ùJ ô°TDƒe -10
 ≈∏Y óYÉ°ùj ¿ô```̀eh ∫É```̀©a »```̀FÉ°†b ΩÉ```̀¶f ∫ÓN ø```̀e π```̀°ûØdG
 Ò°ûJh .á«LÉàfEG Ì```̀cC’G äÉYÉ£≤dG ‘ ∫GƒeC’G ¢ShDhQ ∞```̀«XƒJ

 Ó°†a ,Iójó÷G äÉcô```̀°ûdG OóYh É```̀¡bÓZEG ” »àdG á```̀∏°TÉØdG
 á«dÉªLE’G á«LÉàfE’G øe ™aôj á∏°TÉØdG äÉcô°ûdG ¥ÓZEG ¿CG øY
 ≈∏Y “ ” ô°TDƒe õ```̀côjh .OÉ```̀°üàbÓd
 ∫ÉªYC’G ¥Ó```̀ZE’ É¡H ∫ƒ```̀ª©ŸG ¢SÓaE’G Ú```̀fGƒb á```̀fhôe ió```̀e
 ¢SÓaE’G ¿Ó```̀YEG äGAGô```̀LEG áØ∏µJ ¢```̀ü«∏≤Jh ò```̀«ØæJ á```̀Yô°Sh

 øª°V 2004 ΩÉY òæe Éjƒæ°S Qó°üj …òdG ô°TDƒŸG Gòg ¿ƒµàjh
 äÉfƒµe áKÓK øe ‹hódG ∂æÑdG øY ∫ÉªYC’G AGOCG áÄ«H ô```̀jô≤J

: »g á«Yôa
 ,Ú```̀°Vô≤ŸG) º```̀¡YGƒfCG ∞```̀∏àîÃ Ú```̀æFGódG OGOÎ```̀°SG ∫ó```̀©e
 º```̀¡fƒjód  (á```̀cô°ûdÉH  Ú```̀∏eÉ©dGh  Ö```̀FGô°†dG  á```̀ë∏°üe
 É¡°SÓaEG ø∏©ŸG hCG IÌ©àŸG ácô°ûdG √ÉŒ áªFÉ≤dG º¡JÉ≤ëà°ùeh
 ácô°ûdG áeP ‘ ºFÉb Q’hO πc ø```̀e IOÎ°ùŸG äÉàæ°ùdG Oó```̀Y)

.(ÚæFGódG ídÉ°üd IÌ©àŸG
á«Ø°üJh ¢```̀SÓaE’G ¿ÓYE’ á```̀eRÓdG á«æeõdG IÎ```̀ØdG

.(äGƒæ°ùdG OóY) ∫ÉªYC’G ¥ÓZEGh
 øe áÑ°ùæH É¡æY kGÈ©e ∫ÉªYC’G ¥ÓZEGh ¢SÓaE’G ¿ÓYEG áØ∏µJ
 ∫É◊G á©«Ñ£H – áØ∏µàdG √òg øª°†àJh .IÌ©àŸG ácô°ûdG áª«b
 Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëŸGh IÉeÉëŸG ÜÉ©JCGh AÉ°†≤dG ≈dEG Aƒé∏dG -

.ÉgÒZh
 áØ∏µàdGh á«æeõdG IÎ```̀ØdG …ô°TDƒe øe πc áª«b â©ØJQG É```̀ª∏ch
 äÉ©jô°ûàdG IOƒL ΩóY ≈∏Y ∂dP q∫O ,∫ÉªYC’G ¥ÓZE’ áeRÓdG
 É```̀¡JGó«≤©Jh äGAGô```̀LE’G IÌ```̀c ø```̀Y ∂```̀«gÉf ,É```̀¡H ∫ƒ```̀ª©ŸG
 ≥```̀∏©àj É```̀ª«a á```̀°UÉNh á```̀«WGôbhÒÑdGh Ú```̀JhôdG ∫É```̀ëØà°SGh

 .»FÉ°†≤dG ΩÉ¶ædÉH
 0)  ‘ô°üŸG ø```̀jódG OGó°S ‘ äÉcô```̀°ûdG ™e AÉ°†≤dG á```̀fhôe

(1hCG
 á«FÉ°†≤dG á£∏°ùdG á```̀fhôe ióe ¢ù«≤jh çóëà°ùe ô°TDƒe ƒ```̀gh

 πÑb øe áYƒaôŸG á«FÉ°†≤dG ihÉYódG ™e πeÉ©àdG ‘ º```̀cÉëŸGh
 ‘ (1) ÉeEG Úàª«b ô```̀°TDƒŸG òNCÉjh äÉcô°û∏d áæFGódG ∑ƒ```̀æÑdG
 ≈∏Y õé◊ÉH Iô```̀°TÉÑe »°†≤J ’h á```̀fôe ºcÉëŸG â```̀fÉc ∫É```̀M
 á∏¡e É¡«£©J π```̀H ‘ô°üe ø```̀jód GOGó°S äÉcô```̀°ûdG äÉµ```̀∏à‡
 πeÉc OGó°S ≈∏Y IQó≤dG ‘ ÈcCG á«dÉªàMG ‹ÉàdÉHh QÉªãà°SÓd
 áfôe ÒZ ºcÉëŸG âfÉc ∫ÉM ‘ (ôØ°U) ÉeEGh ,á«fƒjóŸG ≠```̀∏Ñe
 É¡à«Ø°üJh äÉcô°ûdG äÉµ∏à‡ ≈∏Y õé◊ÉH Iô°TÉÑe »```̀°†≤Jh
 ≈∏Y IQó≤dG ‘ πbCG á```̀«dÉªàMG ‹ÉàdÉHh ‘ô°üe ø```̀jód GOGó°S

.á«fƒjóŸG ≠∏Ñe πeÉc OGó°S
 ¿ƒjódG OGOÎ°SG ∫ó©Ã ¢UÉÿG »YôØdG ô°TDƒª∏d áÑ°ùædÉH É```̀eCG
 â©ØJQG Éª∏µa ,IÌ©àŸG ácô°ûdG ≈∏Y áªFÉ≤dGh ÉgOGó°S ôNCÉàŸG
 å«M ,É¡àfhôeh ∫ÉªYC’G áÄ«H IOƒL ´ÉØJQG ≈∏Y ∂dP q∫O ¬àÑ°ùf
 ÉgOGó°S ôNCÉàŸG ¿ƒjódG OGOÎ°SG áÑ°ùf ´ÉØJQG ≈dEG ∂dP Ò```̀°ûj
 ÈcCG OGOÎ°SG ≈∏Y º```̀¡YGƒfCG ∞∏àîÃ ÚæFGódG IQób ºK ø```̀eh

 .IÌ©àŸG ácô°ûdG áeP ‘ áªFÉ≤dG º¡JÉ≤ëà°ùe øe Qób
:ô°TDƒŸG ‘ á«Hô©dG ∫hódG ™°Vh

 ≈```̀∏Y 2013 ΩÉ```̀©d ô```̀°TDƒŸG ‘ á```̀«Hô©dG ∫hó```̀dG Ö```̀«JôJ
 á«HôY ádhO 16 óLƒJ å«M Gó«L ¢ù«d »```̀ŸÉ©dG …ƒà°ùŸG
 øjôëÑdG »g IóMGh ádhOh É«ŸÉY 60`dG RhÉéàj É```̀¡Ñ«JôJ
 27`dG áÑJôŸG ‘ â```̀∏M å«M ádhO 30 π```̀°†aCG á```̀ªFÉb ‘

. É«HôY ≈dhC’Gh É«ŸÉY
 »eÉY …ô°TDƒe ÚH Ée Ö«JÎdG ‘ äGÒ¨àdG ó«©°U ≈```̀∏Y
 É```̀¡Ñ«JôJ  Ú```̀°ù– ‘ ∫hO 7  â```̀ë‚ 2013h  2012
 ≈dEG (GóMGh Gõ```̀côe) â©ØJQG »```̀àdG ô£b ;»```̀g »ŸÉ©dG
 (øjõcôe) â```̀©ØJQG »àdG ¿É```̀ªY áæ£∏°Sh É```̀«ŸÉY36`dG
 ≈dEG (õcGôe 4) äGQÉ```̀eE’G ºK É```̀«ŸÉY 77`dG ≈dEG É```̀°†jCG
 ≈dEG (GóMGh Gõcôe) ¿OQC’G º```̀K ,É«ŸÉY 101`dG á```̀ÑJôŸG
 ≈dEG (GóMGh Gõ```̀côe) ô°üe ºK ,É«ŸÉY 112````̀dG áÑJôŸG
 ≈dEG (ø```̀jõcôe) »JƒÑ«L º```̀K ,É```̀«ŸÉY 139````̀dG á```̀ÑJôŸG
 (GóMGh Gõcôe) É```̀«fÉàjQƒe ºK ,É```̀«ŸÉY 142`dG á```̀ÑJôŸG

 .É«ŸÉY 153`dG áÑJôŸG ≈dEG
 ä’ÉM ájƒ°ùJ »YôØdG ô```̀°TDƒŸG äÉfƒµe º«b á©HÉàe øe í```̀°†àj

 2013 - 2004 IÎ```̀ØdG ∫Ó```̀N á```̀«Hô©dG ∫hó```̀dG ‘ Ì```̀©àdG
 :¿ƒµe πµd áÑ°ùædÉH á«dÉàdG äGQƒ£àdG

 ΩÉY 1.8 `H Üô¨ŸG É¡«∏J §≤a ΩÉY 1.3 `H π°†aC’G ¢ùfƒJ
 `H ájOƒ©°ùdGh  ô£b ºK ΩÉY 2.5````̀H øjôëÑdGh ôFGõ÷Éa

.(ô°†NC’G ¿ƒ∏dÉH) ΩÉY 2.8
 á```̀«Ø°üàd á```̀eRÓdG IÎ```̀ØdG Ò```̀¨àJ ⁄h ™```̀°VƒdG ô```̀≤à°SG

(ácô°ûdG áª«b øe %
 áª«b ø```̀e %4 â¨∏H á```̀Ñ°ùæH π```̀°†aC’G ¿É```̀ªY á```̀æ£∏°S
 øª«dG ºK %7 á```̀Ñ°ùæH ¢ùfƒJh ô```̀FGõ÷G É¡«∏J á```̀cô°ûdG
 %9 áÑ°ùæH ájQƒ°Sh É«fÉàjQƒeh ¿OQC’G º```̀K %8 áÑ°ùæH
.(ô°†NC’G ¿ƒ∏dÉH) %10 áÑ°ùæH âjƒµdGh øjôëÑdG ºK
 á«Ø°üàd á```̀eRÓdG á```̀Ø∏µàdG Ò```̀¨àJ ⁄h ™```̀°VƒdG ô```̀≤à°SG

.2013 - 2004 »eÉY ÚH IÎØdG ∫ÓN
 0)  ‘ô°üŸG ø```̀jódG OGó°S ‘ äÉcô```̀°ûdG ™e AÉ°†≤dG á```̀fhôe

(1hCG
 ¿CG ÉgÉæ©eh 1 ≠```̀∏ÑJ á```̀LQóH π°†aC’G ô```̀£bh ø```̀jôëÑdG
 äÉµ∏à‡ ≈```̀∏Y õ```̀é◊ÉH Iô```̀°TÉÑe »```̀°†≤J ’ º```̀cÉëŸG
 á∏¡e É```̀¡«£©J π```̀H ‘ô```̀°üe ø```̀jód GOGó```̀°S äÉcô```̀°ûdG
 ≈∏Y IQó```̀≤dG ‘ È```̀cCG á```̀«dÉªàMG ‹É```̀àdÉHh QÉ```̀ªãà°SÓd
 ¿ƒ∏dÉH) 2013 ΩÉ©dG ∫ÓN ,á«fƒjóŸG ≠∏Ñe πeÉc OGó°S

.(ô°†NC’G
(Q’hO πµd âæ°ùdÉH) ∫GƒeC’G OGOÎ°SG ∫ó©e

 kÉàæ°S 66 ≠∏ÑJ á©ØJôe OGOÎ°SG áÑ°ùæH π°†aC’G øjôëÑdG
 `H  ¢ùfƒJ ºK Q’hO πµd âæ°S 55.5 `H ô£b ºK Q’hO πµd

.(ô°†NC’G ¿ƒ∏dÉH) 2013 ΩÉ©dG ∫ÓN âæ°S 52
 ‘ ¬©LGôJ GóY Éª«a á«Hô©dG ∫hódG πc ‘ ™°VƒdG ø°ù–

.ôFGõ÷G ‘ √QGô≤à°SGh øª«dGh ájQƒ°Sh ájOƒ©°ùdG Insolvency

2013

التوزيع الجغرافي للعمليات حس���ب األقطار 
المضيفة لالستثمار والمستوردة للسلع:

يكش���ف التوزيع الجغرافي للعمليات حس���ب 
والمس���توردة  لالس���تثمار  المضيفة  األقطار 
للسلع خالل السنوات الخمس األخيرة )-2012
2008( ع���ن أن الس���ودان حل ف���ي المرتبة 
األول���ى بقيمة عمليات بلغ���ت 798.2 مليون 
دوالر وبنسبة 13.1 % من مجمل العمليات، 
تليه اإلمارات ف���ي المرتبة الثانية بقيمة 560 
مليون دوالر بنسبة 9.2 % من اإلجمالي، ثم 
س���ورية في المرتبة الثالثة بقيمة 462 مليون 
دوالر وبحص���ة تبل���غ 7.6 %، فليبيا رابعا 
بقيم���ة 459 ماليين دوالر وبنس���بة 7.5 %، 

ثم الس���عودية خامسا بقيمة 449 مليون دوالر 
وبنسبة 7.4 %، تليها مصر سادسا بقيمة 354 
ملي���ون دوالر وبنس���بة 5.8 %، ثم الجزائر 
س���ابعا بقيمة 287 مليون دوالر وبنسبة 4.7 
%، يليه���ا األردن في المرك���ز الثامن بقيمة 
282.3 ملي���ون دوالر وبنس���بة 4.6 %، ثم 
الكويت تاس���عا بقيم���ة 277.5 مليون دوالر 
وبنس���بة 4.6 %،  تليها لبن���ان  في المركز 
العاش���ر بقيمة 168.3مليون دوالر بنسبة2.8 
%، تليها المغرب في المركز الحادي عش���ر 
بقيمة 161.2 مليون دوالر وبنسبة 2.6 %، ثم 
البحرين في المركز الثاني عش���ر بقيمة 158 
ملي���ون دوالر وبنس���بة 2.6 %، ثم قطر في 

المركز الثالث عشر بقيمة 154 ماليين دوالر 
وبنس���بة 2.6 %، ثم تونس في المركز الرابع 
عشر بقيمة 151.3 مليون دوالر وبنسبة 2.5 
%، ثم اليمن في المركز الخامس عشر بقيمة 
119 مليون دوالر وبنس���بة 2 % ثم س���لطنة 
عمان في المركز الس���ادس عش���ر بقيمة 84 
مليون دوالر وبنس���بة 1.4 %، ثم العراق في 
المركز السابع عشر بقيمة 2.7 مليون دوالر 
وبنس���بة 0.04 %، وأخي���را موريتانيا بقيمة 

مليون دوالر.
 في حي���ن بلغت قيمة عملي���ات الضمان 
التي اس���تفادت منها ال���دول غير العربية 
المستوردة للس���لع العربية نحو 1155.5 

دراس��������ات
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(´hô°ûŸG ¥ÓZEG) QÉ°ùY’G ä’ÉM ájƒ°ùJ ô°TDƒe -10
 ≈∏Y óYÉ°ùj ¿ô```̀eh ∫É```̀©a »```̀FÉ°†b ΩÉ```̀¶f ∫ÓN ø```̀e π```̀°ûØdG
 Ò°ûJh .á«LÉàfEG Ì```̀cC’G äÉYÉ£≤dG ‘ ∫GƒeC’G ¢ShDhQ ∞```̀«XƒJ

 Ó°†a ,Iójó÷G äÉcô```̀°ûdG OóYh É```̀¡bÓZEG ” »àdG á```̀∏°TÉØdG
 á«dÉªLE’G á«LÉàfE’G øe ™aôj á∏°TÉØdG äÉcô°ûdG ¥ÓZEG ¿CG øY
 ≈∏Y “ ” ô°TDƒe õ```̀côjh .OÉ```̀°üàbÓd
 ∫ÉªYC’G ¥Ó```̀ZE’ É¡H ∫ƒ```̀ª©ŸG ¢SÓaE’G Ú```̀fGƒb á```̀fhôe ió```̀e
 ¢SÓaE’G ¿Ó```̀YEG äGAGô```̀LEG áØ∏µJ ¢```̀ü«∏≤Jh ò```̀«ØæJ á```̀Yô°Sh

 øª°V 2004 ΩÉY òæe Éjƒæ°S Qó°üj …òdG ô°TDƒŸG Gòg ¿ƒµàjh
 äÉfƒµe áKÓK øe ‹hódG ∂æÑdG øY ∫ÉªYC’G AGOCG áÄ«H ô```̀jô≤J

: »g á«Yôa
 ,Ú```̀°Vô≤ŸG) º```̀¡YGƒfCG ∞```̀∏àîÃ Ú```̀æFGódG OGOÎ```̀°SG ∫ó```̀©e
 º```̀¡fƒjód  (á```̀cô°ûdÉH  Ú```̀∏eÉ©dGh  Ö```̀FGô°†dG  á```̀ë∏°üe
 É¡°SÓaEG ø∏©ŸG hCG IÌ©àŸG ácô°ûdG √ÉŒ áªFÉ≤dG º¡JÉ≤ëà°ùeh
 ácô°ûdG áeP ‘ ºFÉb Q’hO πc ø```̀e IOÎ°ùŸG äÉàæ°ùdG Oó```̀Y)

.(ÚæFGódG ídÉ°üd IÌ©àŸG
á«Ø°üJh ¢```̀SÓaE’G ¿ÓYE’ á```̀eRÓdG á«æeõdG IÎ```̀ØdG

.(äGƒæ°ùdG OóY) ∫ÉªYC’G ¥ÓZEGh
 øe áÑ°ùæH É¡æY kGÈ©e ∫ÉªYC’G ¥ÓZEGh ¢SÓaE’G ¿ÓYEG áØ∏µJ
 ∫É◊G á©«Ñ£H – áØ∏µàdG √òg øª°†àJh .IÌ©àŸG ácô°ûdG áª«b
 Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëŸGh IÉeÉëŸG ÜÉ©JCGh AÉ°†≤dG ≈dEG Aƒé∏dG -

.ÉgÒZh
 áØ∏µàdGh á«æeõdG IÎ```̀ØdG …ô°TDƒe øe πc áª«b â©ØJQG É```̀ª∏ch
 äÉ©jô°ûàdG IOƒL ΩóY ≈∏Y ∂dP q∫O ,∫ÉªYC’G ¥ÓZE’ áeRÓdG
 É```̀¡JGó«≤©Jh äGAGô```̀LE’G IÌ```̀c ø```̀Y ∂```̀«gÉf ,É```̀¡H ∫ƒ```̀ª©ŸG
 ≥```̀∏©àj É```̀ª«a á```̀°UÉNh á```̀«WGôbhÒÑdGh Ú```̀JhôdG ∫É```̀ëØà°SGh

 .»FÉ°†≤dG ΩÉ¶ædÉH
 0)  ‘ô°üŸG ø```̀jódG OGó°S ‘ äÉcô```̀°ûdG ™e AÉ°†≤dG á```̀fhôe

(1hCG
 á«FÉ°†≤dG á£∏°ùdG á```̀fhôe ióe ¢ù«≤jh çóëà°ùe ô°TDƒe ƒ```̀gh

 πÑb øe áYƒaôŸG á«FÉ°†≤dG ihÉYódG ™e πeÉ©àdG ‘ º```̀cÉëŸGh
 ‘ (1) ÉeEG Úàª«b ô```̀°TDƒŸG òNCÉjh äÉcô°û∏d áæFGódG ∑ƒ```̀æÑdG
 ≈∏Y õé◊ÉH Iô```̀°TÉÑe »°†≤J ’h á```̀fôe ºcÉëŸG â```̀fÉc ∫É```̀M
 á∏¡e É¡«£©J π```̀H ‘ô°üe ø```̀jód GOGó°S äÉcô```̀°ûdG äÉµ```̀∏à‡
 πeÉc OGó°S ≈∏Y IQó≤dG ‘ ÈcCG á«dÉªàMG ‹ÉàdÉHh QÉªãà°SÓd
 áfôe ÒZ ºcÉëŸG âfÉc ∫ÉM ‘ (ôØ°U) ÉeEGh ,á«fƒjóŸG ≠```̀∏Ñe
 É¡à«Ø°üJh äÉcô°ûdG äÉµ∏à‡ ≈∏Y õé◊ÉH Iô°TÉÑe »```̀°†≤Jh
 ≈∏Y IQó≤dG ‘ πbCG á```̀«dÉªàMG ‹ÉàdÉHh ‘ô°üe ø```̀jód GOGó°S

.á«fƒjóŸG ≠∏Ñe πeÉc OGó°S
 ¿ƒjódG OGOÎ°SG ∫ó©Ã ¢UÉÿG »YôØdG ô°TDƒª∏d áÑ°ùædÉH É```̀eCG
 â©ØJQG Éª∏µa ,IÌ©àŸG ácô°ûdG ≈∏Y áªFÉ≤dGh ÉgOGó°S ôNCÉàŸG
 å«M ,É¡àfhôeh ∫ÉªYC’G áÄ«H IOƒL ´ÉØJQG ≈∏Y ∂dP q∫O ¬àÑ°ùf
 ÉgOGó°S ôNCÉàŸG ¿ƒjódG OGOÎ°SG áÑ°ùf ´ÉØJQG ≈dEG ∂dP Ò```̀°ûj
 ÈcCG OGOÎ°SG ≈∏Y º```̀¡YGƒfCG ∞∏àîÃ ÚæFGódG IQób ºK ø```̀eh

 .IÌ©àŸG ácô°ûdG áeP ‘ áªFÉ≤dG º¡JÉ≤ëà°ùe øe Qób
:ô°TDƒŸG ‘ á«Hô©dG ∫hódG ™°Vh

 ≈```̀∏Y 2013 ΩÉ```̀©d ô```̀°TDƒŸG ‘ á```̀«Hô©dG ∫hó```̀dG Ö```̀«JôJ
 á«HôY ádhO 16 óLƒJ å«M Gó«L ¢ù«d »```̀ŸÉ©dG …ƒà°ùŸG
 øjôëÑdG »g IóMGh ádhOh É«ŸÉY 60`dG RhÉéàj É```̀¡Ñ«JôJ
 27`dG áÑJôŸG ‘ â```̀∏M å«M ádhO 30 π```̀°†aCG á```̀ªFÉb ‘

. É«HôY ≈dhC’Gh É«ŸÉY
 »eÉY …ô°TDƒe ÚH Ée Ö«JÎdG ‘ äGÒ¨àdG ó«©°U ≈```̀∏Y
 É```̀¡Ñ«JôJ  Ú```̀°ù– ‘ ∫hO 7  â```̀ë‚ 2013h  2012
 ≈dEG (GóMGh Gõ```̀côe) â©ØJQG »```̀àdG ô£b ;»```̀g »ŸÉ©dG
 (øjõcôe) â```̀©ØJQG »àdG ¿É```̀ªY áæ£∏°Sh É```̀«ŸÉY36`dG
 ≈dEG (õcGôe 4) äGQÉ```̀eE’G ºK É```̀«ŸÉY 77`dG ≈dEG É```̀°†jCG
 ≈dEG (GóMGh Gõcôe) ¿OQC’G º```̀K ,É«ŸÉY 101`dG á```̀ÑJôŸG
 ≈dEG (GóMGh Gõ```̀côe) ô°üe ºK ,É«ŸÉY 112````̀dG áÑJôŸG
 ≈dEG (ø```̀jõcôe) »JƒÑ«L º```̀K ,É```̀«ŸÉY 139````̀dG á```̀ÑJôŸG
 (GóMGh Gõcôe) É```̀«fÉàjQƒe ºK ,É```̀«ŸÉY 142`dG á```̀ÑJôŸG

 .É«ŸÉY 153`dG áÑJôŸG ≈dEG
 ä’ÉM ájƒ°ùJ »YôØdG ô```̀°TDƒŸG äÉfƒµe º«b á©HÉàe øe í```̀°†àj

 2013 - 2004 IÎ```̀ØdG ∫Ó```̀N á```̀«Hô©dG ∫hó```̀dG ‘ Ì```̀©àdG
 :¿ƒµe πµd áÑ°ùædÉH á«dÉàdG äGQƒ£àdG

 ΩÉY 1.8 `H Üô¨ŸG É¡«∏J §≤a ΩÉY 1.3 `H π°†aC’G ¢ùfƒJ
 `H ájOƒ©°ùdGh  ô£b ºK ΩÉY 2.5````̀H øjôëÑdGh ôFGõ÷Éa

.(ô°†NC’G ¿ƒ∏dÉH) ΩÉY 2.8
 á```̀«Ø°üàd á```̀eRÓdG IÎ```̀ØdG Ò```̀¨àJ ⁄h ™```̀°VƒdG ô```̀≤à°SG

(ácô°ûdG áª«b øe %
 áª«b ø```̀e %4 â¨∏H á```̀Ñ°ùæH π```̀°†aC’G ¿É```̀ªY á```̀æ£∏°S
 øª«dG ºK %7 á```̀Ñ°ùæH ¢ùfƒJh ô```̀FGõ÷G É¡«∏J á```̀cô°ûdG
 %9 áÑ°ùæH ájQƒ°Sh É«fÉàjQƒeh ¿OQC’G º```̀K %8 áÑ°ùæH
.(ô°†NC’G ¿ƒ∏dÉH) %10 áÑ°ùæH âjƒµdGh øjôëÑdG ºK
 á«Ø°üàd á```̀eRÓdG á```̀Ø∏µàdG Ò```̀¨àJ ⁄h ™```̀°VƒdG ô```̀≤à°SG

.2013 - 2004 »eÉY ÚH IÎØdG ∫ÓN
 0)  ‘ô°üŸG ø```̀jódG OGó°S ‘ äÉcô```̀°ûdG ™e AÉ°†≤dG á```̀fhôe

(1hCG
 ¿CG ÉgÉæ©eh 1 ≠```̀∏ÑJ á```̀LQóH π°†aC’G ô```̀£bh ø```̀jôëÑdG
 äÉµ∏à‡ ≈```̀∏Y õ```̀é◊ÉH Iô```̀°TÉÑe »```̀°†≤J ’ º```̀cÉëŸG
 á∏¡e É```̀¡«£©J π```̀H ‘ô```̀°üe ø```̀jód GOGó```̀°S äÉcô```̀°ûdG
 ≈∏Y IQó```̀≤dG ‘ È```̀cCG á```̀«dÉªàMG ‹É```̀àdÉHh QÉ```̀ªãà°SÓd
 ¿ƒ∏dÉH) 2013 ΩÉ©dG ∫ÓN ,á«fƒjóŸG ≠∏Ñe πeÉc OGó°S

.(ô°†NC’G
(Q’hO πµd âæ°ùdÉH) ∫GƒeC’G OGOÎ°SG ∫ó©e

 kÉàæ°S 66 ≠∏ÑJ á©ØJôe OGOÎ°SG áÑ°ùæH π°†aC’G øjôëÑdG
 `H  ¢ùfƒJ ºK Q’hO πµd âæ°S 55.5 `H ô£b ºK Q’hO πµd

.(ô°†NC’G ¿ƒ∏dÉH) 2013 ΩÉ©dG ∫ÓN âæ°S 52
 ‘ ¬©LGôJ GóY Éª«a á«Hô©dG ∫hódG πc ‘ ™°VƒdG ø°ù–

.ôFGõ÷G ‘ √QGô≤à°SGh øª«dGh ájQƒ°Sh ájOƒ©°ùdG Insolvency

2013

مليون دوالر وبنسبة 19 % من اإلجمالي، 
توزعت بشكل رئيسي على أوروبا بنسبة 
9.6 % من اإلجمالي و6 % آلسيا و1.9 % 
ألفريقيا والبقية ألمريكا الشمالية والجنوبية 
وبقية دول العالم. ) ش���كل رقم  18 جدول 

رقم  28(.

التوزيع الجغراف���ي إلجمالي قيمة الضمانات 
القائمة للمؤسسة بنهاية عام 2012:

أم����ا فيم����ا يتعل����ق بالتوزي����ع الجغرافي 
إلجمالي قيمة االلتزامات القائمة للمؤسسة 
بنهاي����ة ع����ام 2012 فتش����ير إحصاءات 
المؤسسة خالل السنوات الخمس األخيرة
)2008-2012( إل����ى أن الجزائ����ر حلت 
في المرتب����ة األولى بقيم����ة بلغت 64.6 
مليون دوالر وبنسبة 18.5 % من مجمل 
الضمانات تليها السودان في المرتبة الثانية 
بقيمة 51.6 مليون دوالر بنسبة 14.8 % 

م����ن اإلجمالي ثم مصر في المرتبة الثالثة 
بقيمة 41.1 ملي����ون دوالر وبحصة تبلغ 
11.8%  ثم س����ورية رابع����ا بقيمة 36.1 
ماليين دوالر وبنس����بة 10.4 % ثم اليمن 
خامسا بقيمة 31 مليون دوالر وبنسبة 8.8 
% تليه����ا ليبيا سادس����ا بقيمة 22.3 مليون 
دوالر وبنسبة 6.4 % ثم اإلمارات سابعا 
بقيمة 15.4 مليون دوالر وبنسبة 4.4 % 
تليها لبنان في المركز الثامن بقيمة 13.4 
ملي����ون دوالر وبنس����بة 3.8 % ثم تونس 
تاس����عا بقيمة 11.7 مليون دوالر وبنسبة 
3.3%  تليها البحرين  في المركز العاشر 
بقيمة 10.7 مليون دوالر بنسبة 3.1  %، 
تليها الس����عودية في المركز الحادي عشر 
بقيمة 9.6 مليون دوالر وبنس����بة 2.8 %، 
ثم الكويت في المركز الثاني عش����ر بقيمة 
3.1 ملي����ون دوالر وبنس����بة 0.9 %، ثم 
العراق في المركز الثالث عشر بقيمة 2.7 
مليون دوالر وبنس����بة 0.8 %، ثم األردن 

في المركز الرابع عش����ر بقيمة 2 مليون 
دوالر وبنسبة 0.6 %، ثم قطر في المركز 
الخامس عش����ر بقيم����ة 1.9 مليون دوالر 
وبنسبة 0.5 % ثم سلطنة عمان في المركز 
السادس عش����ر بقيمة 0.97 مليون دوالر 
وأخيرا المغرب في المركز السابع عشر 
بقيمة 0.27 مليون دوالر وبنسبة 0.1 % 
وبإجمالي بلغ 318.2 مليون دوالر للدول 
العربية المشار إليها وبنسبة 92.3 % من 

اإلجمالي.
 في حي���ن بلغت قيمة الضمان����ات القائمة 
للمؤسس���ة بنهاية ع���ام 2012 للدول غير 
العربية 30.4 مليون دوالر وبنسبة 7.7 % 
من اإلجمالي، توزعت بشكل رئيسي على 
أفريقيا بنسبة 5.5 % من اإلجمالي و%1.8  
ألوروب���ا و0.3 % آلس���يا والبقية ألمريكا 
الشمالية وبقية دول العالم. )شكل رقم  19 

جدول رقم  29(.
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