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ومن هذا المنطلق أدركت الدول العربية أهمية العمل 
على دعم المس���تثمرين والمصدرين في مواجهة تلك 
المخاطر عبر توقيع العديد من اتفاقيات حماية وتشجيع 
االستثمار سواء على المستوى الثنائي او الجماعي مع 
العديد من الدول والمنظمات والمجموعات الجغرافية 
وساهمت أيضا في تفعيل آليات دولية وإقليمية ومحلية 
لتس���وية المنازعات وتعويض وحماية المس���تثمرين 
والمصدري���ن، كذلك قام���ت منذ بداية الس���بعينيات 
بتأس���يس جهات إقليمية ووطني���ة  تقدم ضمانات ضد 
المخاط���ر غي���ر التجارية  التي تواجه المس���تثمرين 
العرب واالجانب في ال���دول العربية وضد المخاطر 
التجارية وغير التجاري���ة التي تواجه المصدرين من 

المنطقة العربية. 
ومع تس���ارع وتيرة األحداث السياس���ية واالقتصادية 
واالجتماعية في المنطقة والعالم وانعكاس���ها بش���كل 
واضح عل���ى حركة التج���ارة واالس���تثمار ارتفعت 
مع���دالت مخاطر إنج���از األعم���ال وخصوصا في 
المناطق التي تش���هد تلك األحداث. وهو ما ترتب عليه 
نمو الطلب على خدمات الضمان لمواكبة النمو المطرد 
في حركة التجارة واالس���تثمار وزيادة الوعي بأهمية 
خدمات الضمان والس���يما من قبل الش���ركات العابرة 
للحدود ومتعددة الجنسيات الراغبة في حماية نفسها من 
تلك التداعيات السلبية المحتملة. لتبلغ قيمة الضمانات 
المقدمة عالميا من 50 مؤسسة قطرية واقليمية ودولية 
نحو 1.9 تريليون دوالر عام 2013 منها 86.5 % 
لضمان ائتمان الصادرات تغطي نحو 8 % من تجارة 

العالم.
وفي المقابل س���عت غالبية المؤسس���ات والش���ركات 
المحلي���ة واإلقليمي���ة والدولية المتخصص���ة في تقديم 
خدمات ضمان االس���تثمار وضمان ائتمان الصادرات 
ضد المخاطر التجارية وكذلك غير التجارية مثل التأميم 
والمصادرة ونزع الملكية والحروب وأعمال الش���غب 
ذات الطابع الع���ام وعدم القدرة عل���ى تحويل حقوق 
المستثمر والمصدر وإخالل الحكومات بتعاقداتها، الى 
تعزيز قدراتها وتنوي���ع خدماتها ومنتجاتها خصوصا 
في حالة عدم قدرة القوانين والتشريعات واإلجراءات 

المحلية على حماية المس���تثمرين والمصدرين من تلك 
المخاطر. 

وانطالقا من مس���ؤولية المؤسس���ة تجاه توعية الدول 
العربية ومؤسس���ات الضم���ان العاملة فيه���ا وكذلك 
المس���تثمرين والمصدرين ورجال االعمال بتطورات 
ومس���تجدات صناعة الضمان في المنطق���ة والعالم، 
تحرص المؤسسة على اصدار عدد خاص في نشرتها 
الفصلية في سبتمبر من كل عام يتضمن تقريرا مفصال 
عن تط���ورات صناعة وعمليات ضمان االس���تثمار 
وائتمان الصادرات في اآلجال المختلفة موزعة حسب 
ن���وع المخاطر المغطاة وال���دول والمناطق الجغرافية 
االكثر استحواذا على عمليات الضمان الجديدة والقائمة  
وكذلك رصد لتطور وتوزي���ع التعويضات المدفوعة 
والمس���تردة، مع التركيز على إب���راز وضعية الدول 

العربية ومؤسساتها في هذا المجال.
وتش���ير أحدث االحصاءات المعروض���ة تفصيال في 
النشرة الى أن الدول العربية واصلت حضورها الالفت 
في قوائم أكثر 10 دول في العالم في السنوات االخيرة 
من حيث مؤش���رات االس���تفادة من خدمات الضمان. 
فخالل الع���ام 2013، حلت دولة عربية خامس���ا في 
حجم عملي���ات ضمان الصادرات للمديين المتوس���ط 
والطويل كما استحوذت أربع دول على 23.5 % من 
اجمالي التعويض���ات المدفوعة عالميا لتلك العمليات، 
واس���تحوذت ثالث دول على 35 % من التعويضات 
المس���تردة لتل���ك العمليات. كذلك اس���تحوذت دولتان 
عربيت���ان عل���ى 4.7 % من التعويضات المس���تردة 
لعملي���ات ائتمان الصادرات للم���دى القصير ودولتان 
عربيت���ان عل���ى 21 % من التعويض���ات المدفوعة 
لضمان االس���تثمار وأخيرا حصلت دولة عربية على 
3.8 % من التعويضات المس���تردة لضمان االستثمار 

على المستوى العالمي خالل العام 2013.
وعلى الصعيد العربي واإلسالمي بلغ مجمل الضمانات 
التي وفرتها هيئات تأمي���ن ائتمان الصادرات العربية 
واإلسالمية الوطنية واإلقليمية، أعضاء »اتحاد أمان«، 
والبالغ عددها 17 مؤسسة، توافرت عنها بيانات، نحو 
18.9 مليار دوالر خالل عام 2012، بنمو بلغ 11.2 

% ع�ن الع��ام السابق. فيما بلغ مجمل الضمانات التي 
وفرتها هيئات تأمين ائتمان الصادرات العربية الوطنية 
واإلقليمية، نحو 9.3 مليارات دوالر من هذا اإلجمالي 
خالل نفس العام بنمو بلغ 16.3%، منها نحو 18.5 
% مقدمة من المؤسس���ة العربية لضمان االس���تثمار 

وائتمان الصادرات )ضمان(.
ويسعدني في هذا االطار أن أشير الى نجاح المؤسسة 
على م���دار نحو أربعة عقود كأول مؤسس������ة دولية 
متع���ددة األط��راف ت�قدم خدمات ض��مان االستثمار 
ض���د المخاطر غي���ر التجارية في خدم���ة العديد من 
المستثمرين والمصدرين في الدول العربية لتبلغ القيمة 
اإلجمالية لعملياته���ا التراكمية بنهاية عام 2013 نحو 
11 مليار دوالر وذلك بعدم���ا حققت نمواً مطرداً في 
عملياتها من 626 مليون دوالر عام 2008 إلى نحو 
1.5 ملي���ار دوالر ع���ام 2013 وبقيمة إجمالية 7.6 
مليارات دوالر خالل السنوات الست األخيرة منها نحو 
6 مليارات لضمان ائتمان الصادرات وبنسبة 78 % 
من اإلجمالي و1.6 مليار دوالر لضمان االس���تثمار 
وبنس���بة 22 % من إجمالي عملي���ات الضمان خالل 

الفترة.
وقد اس���تفاد من خدمات المؤسسة المتنوعة عدد كبير 
من المس���تثمرين والمصدرين في جميع الدول العربية 
وعدد كبير من دول العالم وبدرجات متفاوتة، س���واء 
األقط���ار العربية واألجنبية المصدرة لالس���تثمار إلى 
ال���دول العربية وكذلك المس���توردة للس���لع من الدول 

العربية.
وف���ي الختام تؤكد المؤسس���ة اس���تمرارها ف���ي تلبية 
احتياج���ات المس���تثمرين والمصدرين والمؤسس���ات 
األخرى عبر التطوير المس���تمر لخدماتها وإمكاناتها 
المادية والبش���رية الس���تيعاب المتغي���رات ومواجهة 
التحديات وبما يعزز حركة التجارة واالستثمار ويسهم 

في تحقيق االهداف التنموية لمنطقتنا العربية.
وهللا ولي التوفيق ،،،

تس���عى الدول العربية منذ عقود لتعزيز االستثمارات العربية واالجنبية الوافدة الى 
اراضيها وتش���جيع صادراتها الوطنية المتجه���ة الى مختلف دول العالم من منطلق 
إدراكه���ا لألهمية البالغ���ة واالثار االيجابي���ة والتنموية العديدة لزيادة االس���تثمار 

والتصدير على اقتصاداتها بل ومجتمعاتها بشكل عام.

اال ان تحقي���ق هذا الهدف يصطدم بالعديد من التحدي���ات الداخلية والخارجية ومنها ارتفاع 
معدالت مخاطر انجاز االعمال االس���تثمارية والتجارية نتيجة لما يش���هده العالم بشكل عام 
ومنطقة الش���رق االوسط بش���كل خاص من تغيرات وأحداث سياسية واقتصادية واجتماعية 
تنعكس على مناخ االس���تثمار وبيئة اداء االعمال بش���كل عام وتؤث���ر بالطبع على قرارات 

المستثمرين والمصدرين ذات الطبيعة الجغرافية والقطاعية.

فهد راشد اإلبراهيم 
المدير العام 

الفتتـــــاحيــــــة 
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 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
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صناعة الضمان وتنمية التجارة واالستثمار في الدول العربية
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أنشطة المؤسسة 

اتفاقيات تعاون:

قامت المؤسسة بتوقيع اتفاقية تعاون لترويج 
خدمات المؤسسة مع شركة لخدمات تأمين 

االئتمان في بلجيكا.  

الندوات والملتقيات:

ش����اركت المؤسس����ة في اجتماع التنسيق 
الثام����ن لتعزيز التعاون ف����ي مجال تمويل 
قدمت  التجارة والصادرات، كما  وضمان 
ورق����ة عمل تعريفي����ة بخدماته����ا لرجال 
االعمال والمصدرين والمصارف السعودية 
ف����ي الملتقى التعريفي ال����ذي عقد في مقر 
الصندوق السعودي للتنمية بالرياض وذلك 

يومي 10 – 11 سبتمبر 2014.  

مجلس إدارة جديد للمؤسسة للفترة من 2014 إلى 2017

قرر مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات في اجتماعه المنعقد يوم 8 أبريل 2014 في الجمهورية 
التونسية تعيين مجلس إدارة جديد للمؤسسة لمدة ثالث سنوات  للفترة من 2014 الى 2017 من السادة اآلتية اسماؤهم: 

الدولةاالسمم
المملكة العربية السعوديةسعادة األستاذ/ أحمد بن محمد الغنام1
دولة الكويتسعادة األستاذ/ إسحاق عبدالغني محمد عبدالكريم2
دولة ليبياسعادة األستاذ/ عبدالمجيد محمد رمضان الماقوري3
دولة اإلمارات العربية المتحدةسعادة األستاذ/ خالد علي البستاني4
دولة قطرسعادة األستاذ/ أحمد علي بوكشيشة5
المملكة األردنية الهاشميةسعادة الدكتور/ عادل أحمد إسماعيل الشركس6
جمهورية السودانسعادة األستاذ/ سيد محمد أحمد حمداني7
جمهورية العراقسعادة األستاذ/ عاطف عبدالخالق عبدالحسين8
المملكة المغربيةسعادة الدكتور/ محمد الغلبزوري9

وفي اول اجتماع لمجلس إدارة المؤسس���ة الجديد لدورته الخامس���ة 2014 – 2017 تم انتخاب سعادة األستاذ/ أحمد بن محمد 
الغنام »ممثل المملكة العربية السعودية« رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة لمدة ثالث سنوات اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس 

المساهمين رقم )5( في 8 أبريل 2014.

عمليات الضمان:

المؤسسة تبرم 14 عقداً و20 ملحقاً بقيمة 81 مليون دوالر

تس���لمت المؤسس���ة خالل الفترة من 1 يوليو 2014 إلى 30 سبتمبر 2014، نحو 45 طلباً 
لتأمين ائتمان صادرات من ش���ركات عربية مصدرة من 7 دول عربية وجهة عربية أجنبية 
مش���تركة، وبلغ عدد عق���ود التأمين المبرمة 14 عقدا و 20 ملح���ق عقد، بلغت قيمتها نحو 
81 مليون دوالر. كما تس���لمت المؤسسة 11 استفسارا بقيمة تبلغ 272 مليون دوالر لتأمين 
تعزيز خطابات اعتماد. وقد تم خالل الفترة توقيع عقود بقيمة 12.6 مليون دوالر. وتسلمت 
المؤسسة 3 طلبات إلعادة التأمين الوارد االختياري بقيمة تبلغ حوالي 1.88 مليون دوالر. 

الجهود التسويقية:

نفذت وفود المؤسس���ة عددا من المهام التس���ويقية كما تم تنفيذ 78 زيارة لعدد من الشركات 
الكبرى المصدرة والمؤسس���ات المالية وذلك لترويج خدمات المؤسس���ة وميزاتها التأمينية 
وش���ملت تلك الزيارات السعودية و االمارات ومصر الى جانب دولة المقر. كذلك واصلت 
المؤسسة تنفيذ حمالت البريد االلكتروني للتعريف بخدمات المؤسسة في أوساط المستثمرين 

والمصدرين والجهات ذات الصلة.
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دراس��������ات

صناعة الضمان 
في الدول العربية واإلسالمية والعالم

االستثمارات  توزيع  في  الشديد  التفاوت  لظاهرة  تكريس  من  العالمي  االقتصادي  النظام  يفرزه  ما  ضوء  في 
ومع  المتقدمة،  الصناعية  الدول  لصالح  والتحيز  وغيرها  والتجارية  المالية  المعامالت  عن  الناجمة  والمكاسب 
البالغة لجذب االستثمارات وتعزيز تجارتها مع العالم تسارعت وتيرة المساعي التي تبذلها  ادراك دول العالم لألهمية 
والسيما  الدولية  والتجارة  العالمية  االستثمارات  من  المنطقة  نصيب  وتعزيز  التحديات  تلك  لمواجهة  العربية  الدول 
وانجاز  خاص  بشكل  لالستثمار  المناسبة  البيئة  تهيئة  تتضمن  للتنمية  شاملة  استراتيجية  إطار  في  وذلك  الصادرات، 

االعمال بشكل عام في أجواء آمنة.
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وفي هذا السياق تواصل الدول العربية 
جهوده���ا في مج���ال تطوي���ر البنى 
التحتية وإصالح التش���ريعات وتوفير 
المحفزات وتذليل التحديات والمعوقات 
التي تعترض سبل زيادة االستثمارات 
المحلية واالجنبية وتشجيع االستثمارات 

العربية البينية.

 ويأتي في مقدمة تلك المحفزات توفير 
مناخ من الثقة واالطمئنان للمس���تثمر  
ف���ي ال���دول العربي���ة والمصدر من 
المنطقة يأمن في ظله على اس���تثماره 
وتجارته وأعماله، وفي هذا الس���ياق 
تكثفت جهود تعزيز قدرات وإمكانات 
المخاطر  ض���د  الضم���ان  صناع���ة 
التجارية والسياسية في المنطقة وذلك 
بالتعاون مع المؤسسات العاملة في هذا 
المجال على كاف���ة االصعدة الوطنية 
واالقليمي���ة والدولي���ة وخصوصا في 
ظل المستجدات االخيرة التي شهدتها 

المنطقة. 

كما حرصت معظم الدول على إنشاء 
مؤسس���ات وطنية لضمان االستثمار 
وتوفير  الص���ادرات  ائتمان  وضمان 
باالس���تثمار  المرتبط���ة  الخدم���ات 
والتجارة بشكل عام، والتنسيق إقليميا 
ودوليا ف���ي مجالي التموي���ل وتوفير 
تتكامل مع  الت���ي  الضم���ان  خدمات 
إمكاناتها،  الوطنية وتعزز  األنش���طة 
وذل���ك به���دف تقدي���م ضمانات ضد 
المخاطر السياسية للمستثمر في الدول 
العربي���ة، وتعوي���ض خس���ارته عند 
المصادرة  لمخاطر  استثماره  تعرض 
والتأميم واالخالل بالعقد وعدم القدرة 
على التحوي���ل وغيرها من المخاطر 

السياسية التي تخرج عن إرادته. 

وقد تعددت مصادر ضمان االستثمار 
ما بين ضمانات حكومة البلد المضيف 
لالس���تثمار وضم���ان حكوم���ة دولة 
تنص  التي  والضمان���ات  المس���تثمر 
عليها االتفاقيات الثنائية بين الدول، إال 
أن أهم تلك المصادر هي مؤسس���ات 
الضمان اإلقليمية والدولية باعتبار أن 
المؤمن له يكون أكثر ثقة في ضماناتها 
بعيدا عن تأثي���ر الحكومات في قرار 

استحقاق التعويض.

ونظرا لالرتباط الوثيق بين االستثمار 
ف���إن الضم���ان يخدم كال  والتصدير 
من المس���تثمر والمصدر، فمع تنامي 
حرك���ة التصدير تتزاي���د الحاجة إلى 
إنت���اج مزيد من الس���لع م���ن خالل 
التوس���ع في االس���تثمار، ولذا نجد ان 
هناك العديد من المؤسسات التي تقدم 
الى جانب خدمات ضمان االس���تثمار 
خدمات تتعلق بضمان الصادرات ضد 

المخاطر التجارية وغير التجارية.

وفيم���ا يتع�ل���ق بضم����ان ائتم�����ان 
الص���ادرات فإنه ع���ادة ما يكون ضد 
والمخاط���ر  التجاري���ة  المخاط������ر 
غي���ر التجارية، وتتمثل أهمية الضمان 
هن���ا ليس فقط ف���ي دوره التقليدي في 
حماية المص���در من تلك المخاطر بل 
فيما يوفره من مزايا أخرى من أهمها؛ 
أنه يمّكن المصدر من منح المس���تورد 
شروط 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 شيك أو 
كمبيالة أو تحويل مصرفي، كما يمّكن 
الضمان المصدر من منح تس���هيالت 
في الدفع للمستورد ويمكنه في الوقت 
ذاته 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.

وانطالقا من مس���ئولية المؤسسة تجاه 
توعي���ة ال���دول العربية ومؤسس���ات 
وكذل���ك  فيه���ا  العامل���ة  الضم���ان 
ورجال  والمصدري���ن  المس���تثمرين 
االعمال بتطورات ومستجدات صناعة 
الضمان ف���ي المنطقة والعالم تحرص 
المؤسسة على اصدار عدد خاص في 
نشرتها الفصلية في سبتمبر من كل عام 
يتضم���ن تقريرا مفصال عن تطورات 
صناعة وعمليات ضمان االس���تثمار 
وائتمان الصادرات في اآلجال المختلفة 
موزعة حسب نوع المخاطر المغطاة 
االكثر  الجغرافية  والمناط���ق  والدول 
استحواذا على عمليات الضمان الجديدة 
والقائمة  وكذلك رصد لتطور وتوزيع 
التعويضات المدفوعة والمستردة، مع 
التركي���ز على إب���راز وضعية الدول 
العربية ومؤسس���اتها في هذا المجال. 
وذلك كما يتضح تفصيال من االبواب 

الالحقة.

وفي هذا اإلطار يستعرض هذا العدد 
صناعة  واق��ع  النشرة  من  الخاص 
الدولي  المستويين  على  الضمان 

والعربي.
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تطور حجم عمليات ضمان االستثمار وائتمان الصادرات الجديدة حول : )1(شكل رقم 
العالم بالمليار دوالر
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2013توزيع عمليات الضمان الجديدة في العالم لعام : )2(شكل رقم 

ضمان ائتمان 
الصادرات للمدى 

 القصير
86% 

ضمان ائتمان 
الصادرات للمديين 
 المتوسط والطويل

9% 

 ضمان االستثمار
5% 

دراس��������ات

تش���ير أحدث البيانات المتاحة من االتحاد 
الدولي لهيئات ضم���ان ائتمان الصادرات 
واالس���تثمار  )اتحاد بي���رن(  إلى أهمية 
الحماي���ة التأمينية حيث نجحت الضمانات 
التي قدمه���ا أعضاء االتح���اد في دعم ما 

يقرب من10% من التجارة العالمية. 
وشهد س���وق الضمان العالمي خالل عام 
2013 نموا طفيفا في حجم عمليات هيئات 
تأمين ائتمان الصادرات وضمان االستثمار 
في كافة أن���واع المنتجات التأمينية مقارنة 
بالعام السابق وذلك لتلبية الطلب المتنامي 
لتحمل  باس���تعداد هيئات الضمان  مقروناً 
المخاطر في س���بيل تنفيذ دورها الحيوي 
للحفاظ على تدفق االس���تثمارات وانسياب 

التبادل التجاري حول العالم.

أوالً : عمليات الضمان الجديدة
بلغ مجم���ل الضمانات التي قدمها أعضاء 
االتح���اد الدول���ي لهيئات ضم���ان ائتمان 
الصادرات واالستثمار )اتحاد بيرن(، الذي 
تأسس عام 1934 ويضم 49 هيئة دولية 
وإقليمية ووطنية، ف���ي نهاية عام 2013   
حوالي 1.9 تريليون دوالر، مقابل 1.82 
تريليون دوالر ع�����ام 2012، و 1.76 
تريلي���ون دوالر ع���ام 2011 ، وحوالي 
1.5 تريلي���ون دوالر عام 2010 و 1.4 
تريلي���ون دوالر عام 2009  )جدول رقم 

1 وشكل رقم 1(.

1- صناعة الضمان في العالم

وقد توزعت عملي���ات الضمان في العالم 
لعام 2013 ما بين 1.64 تريليون دوالر 
الئتمان الصادرات للمدى القصير وبنسبة 
86 % من اإلجمال���ي )مقارنة ب� 1.54 
تريليون دوالر ع���ام 2012(، و160.9 
مليار دوالر الئتمان الصادرات ولإلقراض 

للمديين المتوس���ط والطويل وبنسبة 9 % 
م���ن اإلجمالي )مقارنة ب���� 181.8 مليار 
دوالر عام 2012(، و96.4 مليار دوالر 
لضم���ان االس���تثمار وبنس���بة 5 % من 
اإلجمالي )مقارنة ب� حوالي 99.97 مليار 

دوالر عام 2012(   )شكل رقم 2(.

ضمان ائتمان الصادرات للعام
المدى القصير

ضمان ائتمان الصادرات 
اإلجماليضمان االستثمارللمديين المتوسط والطويل

20091,122,608190,58949,3371,362,534
20101,257,794173,39366,4721,497,659
20111,495,227191,42875,3281,761,983
20121,538,609181,80899,9721,820,389
20131,639,743160,90196,4261,897,070

2009768,525582,792145,7851,497,102
2010836,573593,089193,3681,623,030
2011884,662646,373201,8421,732,877
20121,032,223687,679221,8981,941,800
20131,092,130715,862234,7452,042,737

20092,4183,004245,446
20101,5081,8363123,656
20111,3232,4571793,959
20121,8272,6081254,560
20131,9132,4401474,500

20093304,129104,469
20103682,194152,577
20113972,179252,601
20123402,6461073,093
20133852,180782,643

2014التقرير االحصائي السنوي للعام - اتحاد بيرن : المصدر

التعويضات المستردة

حجم عمليات ضمان االستثمار وائتمان الصادرات : )1(جدول رقم 
حول العالم بالمليون دوالر

عمليات الضمان الجديدة

عمليات الضمان القائمة

التعويضات المدفوعة
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1 - ضمان ائتمان الصادرات في المديين 
المتوسط والطويل:

انخفض���ت قيمة ضمان ائتم���ان الصادرات 
ف���ي المديين المتوس���ط والطوي���ل من نحو 
190.6 ملي���ار دوالر ع���ام 2009 إل���ى 
نح���و 160.9 مليار دوالر عام 2013 في 
اتجاه عام تنازلي خالل تلك الفترة فيما عدا 
عامي2010 ، 2011 اللذين شهدا  تحسنا 

نسبيا )جدول رقم 1(.
لضمان  الجدي���دة  العملي���ات  وتوزع���ت 
الص���ادرات للمديين المتوس���ط والطويل 
ف���ي العالم لعام 2013 والبالغ قيمتها نحو 
161 ملي���ار دوالر م���ا بي���ن 33.2 % 
للشركات الخاصة، و12.6 %  للحكومة، 
 % و8.8  الع���ام،  للقط���اع  و%10.6 
لإلقراض، و2.8%  للمش���اريع %3.8   
للبنوك،  و28.2  % غير مصنفة )شكل 

رقم 5  وجدول رقم 4(.

التعويضات المدفوعة
المدفوعة  التعويض���ات  قيم���ة  انخفضت 
لتبل���غ 4.5 ملي���ار دوالر ع���ام 2013 
مقارنة ب� 4.6 مليار دوالر عام 2012، 
وتوزع���ت التعويضات المدفوعة لضمان 
ائتمان الصادرات في الم�ديين المتوس���ط 
والط��ويل لعام 2013 ما بين 44.2  % 
للمخاطر السياس���ية و51.9% للمخاطر 
لإلقراض. )جدول  التجاري���ة و3.9 % 

رقم 2 وش���كل رقم 3 و4(.

التعويضات المستردة
كما انخفضت قيمة التعويضات المس���تردة 
خالل عام 2013 لتبلغ 2.64 مليار دوالر 
مقاب���ل 3 مليارات دوالر ع���ام  2012، 
لضمان  المس���تردة  التعويضات  وتوزعت 
ائتمان الصادرات في الم�ديين الم�توس���ط 
والط��وي��ل لع��ام 2013  ما بين %77.5  
للمخاطر السياس���ية و22.2 % للمخاطر 
التجارية و0.3 %  لإلقراض )جدول رقم 

3 وشكل رقم 3 و4(.

دراس��������ات

تطور حجم التعويضات المدفوعة والمستردة حول العالم بالمليون دوالر: )4(شكل رقم 

5,446 

3,656 
3,959 

4,560 4,500 4,469 

2,577 2,601 
3,093 

2,643 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2009 2010 2011 2012 2013 

 التعويضات المستردة التعويضات المدفوعة

التعويضات المدفوعة والمستردة لضمان ائتمان الصادرات في المديين المتوسط والطويل موزعة : )3(شكل رقم 
2013حسب طبيعة المخاطر  بالمليون دوالر خالل عام 

المخاطر 
 السياسية

44.2% 

المخاطر 
 التجارية

51.9% 

 اإلقراض
3.9% 

 المدفوعةالتعويضات 

المخاطر 
 السياسية

77.5% 
المخاطر 
 التجارية

22.2% 

 اإلقراض
0.3% 

 المستردةالتعويضات 

20092010201120122013بيان
9814395661,1361,077المخاطر السياسية
7691,2771,7081,1631,267المخاطر التجارية

1,25411918330995اإلقراض
2014التقرير االحصائي السنوي للعام - اتحاد بيرن : المصدر

التعويضات المدفوعة لضمان ائتمان الصادرات في المديين المتوسط والطويل: )2(جدول رقم 
 موزعة حسب طبيعة المخاطر بالمليون دوالر

20092010201120122013بيان
3,4161,5621,5842,2001,689المخاطر السياسية
618563582431485المخاطر التجارية

966913156اإلقراض
2014التقرير االحصائي السنوي للعام - اتحاد بيرن : المصدر

التعويضات المستردة لضمان ائتمان الصادرات في المديين المتوسط والطويل موزعة : )3(جدول رقم 
حسب طبيعة المخاطر بالمليون دوالر
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وفيم���ا يتعلق بالتوزي���ع الجغراف���ي لعمليات 
ضمان الصادرات للمديين المتوس���ط والطويل 
في العال���م لعام 2013،  فقد تركزت العمليات 
بش���كل رئيسي في مجموعة من الدول أبرزها؛ 
الوالي���ات المتح���دة، فيتنام، تركيا، روس���يا، 
السعودية، ايطاليا، الهند، كندا، الصين، كوريا 
الجنوبية وذلك بنسبة  38.4 %  من  اإلجمالي 

)جدول رقم 5(.
أم���ا فيما يتعلق بالتعويضات المدفوعة لعمليات 
ضمان الصادرات للمديين المتوس���ط والطويل 
ف���ي العالم لعام  2013 فق���د حل�ت أربع دول 
عربية ف���ي قائمة أكبر 10 دول من حيث قيمة 
التعويضات المدفوعة خالل عام 2013 وهي: 
الس���عودية بالمرتبة الثانية بقيمة  221 مليون 
دوالر وبنس���بة 9 % م���ن اإلجمالي العالمي،  
واإلمارات بالمرتب���ة الثالثة بقيمة 178 مليون 
دوالر وبنسبة 7.3  % من اإلجمالي العالمي، 
ومصر بالمرتبة الخامسة بقيمة 99 مليون دوالر 
وبنسبة 4 % من اإلجمالي العالمي، وليبيا بقيمة 

77 مليون دوالر وبنسبة 3.1%  من اإلجمالي 
العالمي. وذلك بقيمة قدرها 575 مليون دوالر 
للدول العربية األربع وبنس���بة 23.5  %  من 

اإلجمالي العالمي )جدول رقم 6(.
على صعي���د التعويضات المس���تردة لعمليات 
ضمان الصادرات للمديين المتوس���ط والطويل 
ف���ي العالم لع���ام 2013  فقد حلت  ثالث دول 
عربية ف���ي قائم���ة أكب���ر 10 دول من حيث 
قيمة التعويضات المس���تردة خالل عام 2013  
وهي؛ مص���ر بالمرتب���ة الثاني���ة بقيمة 432 
مليون دوالر وبنس���بة 19.8%  من اإلجمالي 
العالمي والعراق بالمرتب���ة الثالثة عالميا بقيمة 
265 مليون دوالر وبنس���بة   12.15% من 
اإلجمال���ي العالمي، واإلمارات بالمرتبة الثامنة 
عالمي���ا بقيمة 65 مليون دوالر وبنس���بة %3  
من اإلجمال���ي العالمي، وذلك بقيم���ة إجمالية 
قدرها 762 مليون دوالر للدول العربية الثالث 
وبنس���بة  تقارب 35 %  من اإلجمالي العالمي 

)جدول رقم 7(.

دراس��������ات

20092010201120122013بيان
24,15711,03620,49924,74120,214الحكومة

30,34526,33633,70720,86917,070القطاع العام
6,0915,7177,0248,2446,107البنوك

51,54150,20757,16154,05553,467الشركات
7,30013,5307,6784,7824,566المشاريع

44,60454,70351,16945,72045,398غير مصنف
26,55211,86414,19023,39714,079اإلقراض

2014التقرير االحصائي السنوي للعام - اتحاد بيرن : المصدر

العمليات الجديدة لضمان ائتمان الصادرات في المديين المتوسط والطويل : )4(جدول رقم 
موزعة قطاعياً بالمليون دوالر

10,670الواليات المتحدة1
8,035فيتنام2
7,716تركيا3
6,820روسيا4
6,284السعودية5
4,723ايطاليا6
4,609الهند7
4,593كندا8
4,351الصين9
4,066كوريا الجنوبية10

99,034
160,901

2014التقرير السنوي التحاد بيرن للعام : المصدر
االجمالي 

 دول من حيث العمليات 10أكبر : )5(جدول رقم 
الجديدة لضمان ائتمان الصادرات في المديين المتوسط 

2013والطويل بالمليون دوالر لعام 

اخرى

871ايران1
221السعودية2
178اإلمارات3
113أوكرانيا4
99مصر5
98البرازيل6
86ميانمار7
77ليبيا8
67اسبانيا9
64روسيا10

567
2,441

2014التقرير السنوي التحاد بيرن للعام : المصدر
االجمالي 

 دول من حيث التعويضات 10أكبر : )6(جدول رقم 
المدفوعة لضمان ائتمان الصادرات في المديين 

2013المتوسط والطويل بالمليون دوالر لعام 

اخرى

437أندونيسيا1
432مصر2
265العراق3
150باكستان4
118ايران5
89كزاخستان6
68صربيا7
65اإلمارات8
49كندا9
34االكوادور10

473
2,180

2014التقرير السنوي التحاد بيرن للعام : المصدر

 دول من حيث التعويضات 10أكبر : )7(جدول رقم 
المستردة لضمان ائتمان الصادرات في المديين المتوسط 

2013والطويل بالمليون دوالر لعام 

اخرى
االجمالي 

التوزيع القطاعي للعمليات الجديدة لضمان ائتمان الصادرات: )5(شكل رقم 
2013في المديين المتوسط والطويل خالل عام 

 الحكومة
12.6% 

 القطاع العام
10.6% 

 البنوك
3.8% 

 الشركات
33.2% 

 المشاريع
2.8% 

 غير مصنف
28.2% 

 اإلقراض
8.8% 
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وفيما يتعلق بالتعويضات المدفوعة لعمليات 
ائتمان الصادرات للمدى القصير لعام 2013 
والبالغ إجماليه���ا 1913 مليون دوالر فلم 
تح���ل أي دولة عربية ف���ي قائمة أكبر 10 
دول في حين حلت إيران في المركز األول 
بقيم���ة 191 مليون دوالر وبنس���بة %10  

من اإلجمالي )جدول رقم 8(. 
أم���ا على صعيد التعويضات المس���تردة 
لعملي���ات ائتم���ان الص���ادرات للم���دى 
القصي���ر لعام 2013 والبال���غ إجماليها 
385 مليون دوالر فقد حلت العراق في 
المرتبة الس���ابعة عالميا بقيمة 11 مليون 
دوالر  وبنس���بة  2.9% م���ن اإلجمالي 
العالمي، ث���م ليبيا في المرتبة العاش���رة 
بقيمة 7 ماليين دوالر وبنس���بة 1.8 % 
من اإلجمال���ي العالمي.  كم���ا تركزت 
العملي���ات ف���ي عدد من ال���دول أبرزها 

إيران والواليات المتحدة وإيطاليا وألمانيا 
واألرجنتين وأس���بانيا )جدول رقم 9(.

3 - ضمان االستثمار
ش���هدت عمليات ضمان االستثمار ارتفاعا 
من 49.3 ملي���ار دوالر عام 2009 إلى 

96.4 ملي���ار دوالر عام 2013 ، جدول 
رقم.)1(  وقد استحوذت الدول النامية بشكل 
عام وأهمها؛ كازاخستان والبرازيل وفيتنام 
وإندونيسيا و بيرو والهند  وأوزباكستان إلى 
جانب روسيا والصين على نحو %51.5   
م���ن حجم العملي���ات الجدي���دة بنهاية عام 

2013 )جدول رقم 10(. 
وعلى صعيد التعويضات المدفوعة لضمان 
االستثمار فقد شهدت ارتفاعا من 24 مليون 
دوالر فقط لع���ام 2009 إلى 147 مليون 
دوالر لعام 2013  جدول رقم  )1(. وقد 
اس���تحوذت الدول النامية بشكل عام على 
حص���ة مهمة فيما حلت ليبي���ا في المركز 
األول في قائمة أكب���ر 10 دول من حيث 
التعويضات المدفوعة لضمان االس���تثمار 
بقيم���ة 28 مليون دوالر وبنس���بة  %19 
من اإلجمالي العالمي، كما حل الس���ودان 
في المركز العاشر عالمياً بقيمة 3 ماليين 
دوالر وبنسبة  2 % من اإلجمالي العالمي 

)جدول رقم 11(.
وفيم���ا يتعلق بتوزيع التعويضات حس���ب 
ن���وع الخط���ر المؤم���ن ضده فق���د حلت 
المخاطر السياسية في المرتبة األولى بقيمة 
37 مليون دوالر وبنس���بة 25.3 % من 

اإلجمالي )جدول رقم 12(.

دراس��������ات

55ايران1
38الواليات المتحدة2
29ايطاليا3
23المانيا4
15األرجنتين5
11إسبانيا6
11العراق7
10البرازيل8
7بلجيكا9

7ليبيا10
179
385

2014التقرير السنوي التحاد بيرن للعام : المصدر

 دول من حيث التعويضات 10أكبر : )9(جدول رقم 
المستردة  لضمان ائتمان الصادرات في المدى القصير 

2013بالمليون دوالر لعام 

اخرى
االجمالي 

191ايران1
186ايطاليا2
145الواليات المتحدة3
143البرازيل4
108اسبانيا5
100المانيا6
62المملكة المتحدة7
50الهند8
39روسيا9

38البرتغال10
852

1,914
2014التقرير السنوي التحاد بيرن للعام : المصدر

 دول من حيث التعويضات 10أكبر : )8(جدول رقم 
المدفوعة  لضمان ائتمان الصادرات في المدى القصير

2013 بالمليون دوالر لعام 

اخرى
االجمالي 

8,711كازاخستان1
7,959الصين2
6,130روسيا3
5,710البرازيل4
5,320فيتنام5
3,936أندونيسيا6
3,335بيرو7
2,964الهند8
2,821أوزباكستان9
2,729الواليات المتحدة10

46,811
96,426

2014التقرير السنوي التحاد بيرن للعام : المصدر

 دول من حيث العمليات 10أكبر : )10(جدول رقم 
2013الجديدة  لضمان االستثمار بالمليون دوالر لعام 

اخرى
االجمالي 

28ليبيا1
21فنزويال2
19فيتنام3
15ميانمار4
12اسبانيا5
10البرازيل6
8كازاخستان7
8صربيا8
6بليز9
3السودان10

17
147

2014التقرير السنوي التحاد بيرن للعام : المصدر

 دول من حيث التعويضات 10أكبر : )11(جدول رقم 
2013المدفوعة لضمان االستثمار بالمليون دوالر لعام 

اخرى
االجمالي 

20092010201120122013طبيعة الخطر
011000مخاطر عدم القدرة على التحويل

10914337مخاطر سياسية
7453113مخاطر المصادرة والتأميم

171201مخاطر اإلخالل بالعقد
0255838295مخاطر غير مصنفة

2014التقرير االحصائي السنوي للعام - اتحاد بيرن : المصدر

التعويضات المدفوعة لضمان االستثمار في مختلف األجيال : )12(جدول رقم 
موزعة حسب طبيعة المخاطر بالمليون دوالر

2 - ضمان ائتمان الصادرات في المدى القصير
ش���هدت عملي���ات ائتمان الصادرات للمدى القصي���ر ارتفاعا من 1.12 تريليون دوالر عام 2009 إل���ى 1.64 تريليون دوالر عام  

2013، )جدول رقم 1(.
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وعلى صعيد التعويضات المستردة لضمان االستثمار فقد قفزت من 
  2013 لعام  78 مليون دوالر  إلى   2009 لعام  10 ماليين دوالر 
عالميا  السادس  المركز  على  ليبيا  استحوذت  وقد   .)1( رقم  جدول 
العالمي  اإلجمالي  من   %  4.3 وبنسبة  دوالر  ماليين   3.4 بقيمة 

)جدول رقم 13(.
وفيما يتعلق بتوزيع التعويضات المس���تردة حس���ب نوع الخطر المؤمن 
ضده فقد حلت مخاطر اإلخالل بالعقد في المرتبة األولى بقيمة 15 مليون 

دوالر وبنسبة 19.5 % من اإلجمالي )جدول رقم 14(.

ثانيا: الضمانات القائمة
ارتفعت قيمة الضمان���ات القائمة المقدمة من أعض���اء االتحاد بنهاية عام 
2013 لتبل���غ حوالي 2.04 تريليون دوالر، مقابل 1.94 تريليون دوالر 
عام 2012، و1.73 تريليون دوالر عام 2011، و1.62 تريليون دوالر 

عام  2010، و1.5 تريليون دوالر عام 2009 )جدول رقم 1(.

دراس��������ات

29.5كازاخستان1
15.1نيجيريا2
15.0أوكرانيا3
7.4كوبا4
3.5فيتنام5
3.4ليبيا6
1.8المجر7
1.8المكسيك8

77.5
2014التقرير السنوي التحاد بيرن للعام : المصدر

االجمالي 

التعويضات المستردة لضمان االستثمار في : )13(جدول رقم 
2013مختلف األجيال بالمليون دوالر  لعام 

20092010201120122013طبيعة الخطر
00200مخاطر عدم القدرة على التحويل

00010مخاطر سياسية
205510مخاطر المصادرة والتأميم

830015مخاطر اإلخالل بالعقد
012175662مخاطر غير مصنفة

2014التقرير االحصائي السنوي للعام - اتحاد بيرن : المصدر

التعويضات المستردة لضمان االستثمار في مختلف األجيال : )14(جدول رقم 
موزعة حسب طبيعة المخاطر بالمليون دوالر

توزيع العمليات القائمة لضمان ائتمان الصادرات حسب نوع العقد : )6(شكل رقم 
2013في المديين المتوسط والطويل خالل عام 

 االلتزامات
82.5% 

االلتزامات المتصلة 
 بالمساعدات 

1.0% 

 متأخرات
0.7% 

التعويضات المدفوعة 
 للمخاطر السياسية

1.3% 

التعويضات المدفوعة 
 للمخاطر التجارية

0.2% 

إعادة / إعادة تمويل 
 جدولة المبالغ

2.6% 

المستحقات على إعادة 
إعادة جدولة / تمويل 

 المبالغ
1.2% 

 اإلقراض
10.5% 

التوزيع الجغرافي لعمليات الضمان القائمة : )7(شكل رقم 
2013في العالم بنهاية عام 

 الواليات المتحدة
7.2% 

 المانيا
6.5% 

 المملكة المتحدة
5.0% 

 فرنسا
4.7% 

 ايطاليا
4.5% 

 الصين
4.2% 

 اسبانيا
3.0% 

 هولندا
2.9% 

 سويسرا
2.9% 

 البرازيل
2.8% 

 أخرى
56.4% 

 القصير في المدىضمان ائتمان الصادرات 

 الواليات المتحدة
6.1% 

 روسيا
 تركيا 5.5%

 الهند 4.3%
4.0% 

 البرازيل
3.8% 

 السعودية
3.5% 

 فيتنام
2.9% 

 أندونيسيا
2.8% 

 اإلمارات
2.8% 

 الصين
2.7% 

 اخرى
61.8% 

 يين المتوسط والطويلفي المدضمان ائتمان الصادرات 

 روسيا
11.6% 

 الصين
9.6% 

 كازاخستان
4.1% 

 الهند
4.1% 

 البرازيل
4.0% 

 تركيا
3.9% 

 مصر
3.3% 

 أندونيسيا
3.3% 

 فيتنام
2.9% 

 الواليات المتحدة
 اخرى 2.8%

50.5% 

 ضمان االستثمار في مختلف األجيال
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1 - ضمان االستثمار
توزعت عمليات ضمان االس���تثمار القائمة 
في العالم بنهاية عام  2013  والبالغ قيمتها 
نحو 235  مليار دوالر بشكل رئيسي على 
ال���دول النامي���ة وهي  كازاخس���تان والهند 
والبرازي���ل وتركيا وإندونيس���يا إلى جانب 
روسيا والصين، أما على الصعيد العربي فقد 
حلت مصر في المرتبة السابعة عالميا بقيمة 
7,739 مليون دوالر وبنسبة 3.3  % من 

اإلجمالي العالمي )جدول رقم 15(.

2 - ضم���ان ائتمان الص���ادرات في 
المديين المتوسط والطويل

توزع���ت عمليات ضمان ائتمان الصادرات 
في المديين المتوس���ط والطويل القائمة في 

العالم بنهاية عام 2013 والبالغ قيمتها نحو 
715.9 مليار دوالر ما بين الدول الناشطة 
تجاري���ا وعل���ى وجه الخصوص روس���يا 
وتركيا والهند والبرازيل وفيتنام وإندونيسيا 
والصين إلى جانب الواليات المتحدة فضال 
عن الس���عودية بقيم���ة  24.8 مليار دوالر 
وبنس���بة  3.5% م���ن اإلجمال���ي العالمي 
واإلمارات بقيمة 19.8 مليار دوالر وبنسبة  
2.8% من اإلجمالي وأخيراً  62% لدول 

أخرى )جدول رقم 16(.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي لقيمة ضمان 
ائتمان الص���ادرات )للعمليات القائمة( في 
القائمة في  المتوس���ط والطوي���ل  المديين 
العالم لعام 2013، والبالغ قيمتها 715.9 
مليار دوالر فقد ش���كلت االلتزامات نحو 
82.5% م���ن اإلجمالي، وش���كل إعادة 
التمويل وإعادة جدولة المبالغ والمستحقات 

عليه���ا نح���و 2.6%  وتوزع���ت باقي 
االلتزامات م���ا بين متأخرات وتعويضات 
مدفوع���ة للمخاطر السياس���ية والتجارية 
التمويل واإلق���راض )جدول رقم  وإعادة 

17 وشكل رقم 6(.

3 - ضم���ان ائتمان الص���ادرات في 
المدى القصير

وتوزعت عمليات ضمان ائتمان الصادرات 
في المدى القصي���ر القائمة في العالم بنهاية 
ع���ام  2013  والبالغ قيمته���ا ما يزيد عن 
تريلي���ون دوالر م���ا بين ال���دول المتقدمة 
والناشطة تجاريا بشكل رئيسي وخصوصا 
الواليات المتحدة وأوروبا إلى جانب الصين 
والبرازيل بنسبة 43.6  % من اإلجمالي،  
فض���ال عن 56.3  % لدول أخرى )جدول 

رقم 18 وشكل رقم 7(.

دراس��������ات

20092010201120122013بيان
467,248480,894532,643562,770586,507االلتزامات

5,9376,3996,6795,8576,809االلتزامات المتصلة بالمساعدات 
5,0545,3234,7475,6135,142متأخرات

8,6969,3419,0538,8849,155التعويضات المدفوعة للمخاطر السياسية
7691,2771,7081,1631,267التعويضات المدفوعة للمخاطر التجارية

32,68427,56424,64820,72518,808إعادة جدولة المبالغ/ إعادة تمويل 
8,8488,5598,5508,7128,650إعادة جدولة المبالغ/ المستحقات على إعادة تمويل 

49,47949,78855,32069,21674,270اإلقراض
2014التقرير االحصائي السنوي للعام - اتحاد بيرن : المصدر

العمليات القائمة لضمان ائتمان الصادرات في المديين المتوسط والطويل : )17(جدول رقم 
موزعة حسب أنواع العقود بالمليون دوالر

79,128الواليات المتحدة1
71,448المانيا2
54,783المملكة المتحدة3
51,547فرنسا4
49,011ايطاليا5
45,851الصين6
32,289اسبانيا7
31,230هولندا8
31,202سويسرا9

30,071البرازيل10
615,570

1,092,130
2014التقرير السنوي التحاد بيرن للعام : المصدر

 دول من حيث العمليات 10أكبر : )18(جدول رقم 
القائمة لضمان ائتمان الصادرات في المدى القصير 

2013بالمليون دوالر لعام 

اخرى
االجمالي 

43,413الواليات المتحدة1
39,105روسيا2
30,582تركيا3
28,782الهند4
27,004البرازيل5
24,834السعودية6
20,537فيتنام7
20,116أندونيسيا8
19,843اإلمارات9

19,046الصين10
442,600
715,862

2014التقرير السنوي التحاد بيرن للعام : المصدر

 دول من حيث العمليات 10أكبر :  )16(جدول رقم 
القائمة لضمان ائتمان الصادرات في المديين المتوسط 

2013والطويل بالمليون دوالر لعام 

اخرى
االجمالي 

27,133روسيا1
22,419الصين2
9,728كازاخستان3
9,535الهند4
9,366البرازيل5
9,079تركيا6
7,739مصر7
7,688أندونيسيا8
6,836فيتنام9
6,658الواليات المتحدة10

118,564
234,745

2014التقرير السنوي التحاد بيرن للعام : المصدر

اخرى
االجمالي 

 دول من حيث العمليات 10أكبر :  )15(جدول رقم 
2013القائمة  لضمان االستثمار بالمليون دوالر  لعام 
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دراس��������ات

2 - صناعة الضمان في الدول اإلسالمية

لضمان  العربية  المؤسسة  أك���دت 
الصادرات، بصفتها  االستثمار وائتمان 
العالم  في  أنشئت  ضمان  مؤسسة  أول 
تضم  إقليمية  كمؤسسة   )1974( عام 
العربية  ال��دول  كافة  عضويتها  ف��ي 
العربية  لالستثمارات  الضمان  وتقدم 
العربية  الدول  إلى  الواردة  واألجنبية 
أهمي�ة  العربية،  الصادرات  والئتمان 
مؤسسات  بإنش�اء  الع�ربية  ال�دول  ق�يام 
ائتمان صادرات وطنية لضمان  ضمان 
دول  مختلف  إل�ى  دوله�ا  ص���ادرات 
م�ن  الع�دي�د  تأسيس  ت�م  وبالفعل  العالم، 

العربي.  الصعيد  عل�ى  الم�ؤسسات 
اإلسالمي  البنك  إط��ار  في  تأسست  ثم 
لتأمين  اإلسالمية  المؤسسة  للتنمية، 

االستثمار وائتمان الصادرات.
التعاون  بأهمية  ”ضمان”  من  وإيمانا 
في  المؤسسات  تلك  بين  والتنسيق 
مجاالت تبادل الخبرة والتأمين المشترك 
وإعادة التأمين فقد أسست ملتقى هيئات 
الضمان العربية عام 1993، وظل منذ 
ذلك الوقت يجتمع بصفة دورية للتباحث 
بتلك  المتعلقة  األم���ور  م��ن  ع��دد  ف��ي 
لتبادل  منبرا  بذلك  وأصبح  الصناعة، 

الوطنية  التجارب  الخبرات واإلفادة من 
واإلقليمية والدولية.

اتحاد أمان
وفي العام 2009 تأس���س “اتحاد أمان” 
بمب���ادرة المؤسس���ة العربي���ة لضم���ان 
االس���تثمار وائتمان الصادرات “ضمان” 
والمؤسس���ة اإلس���المية لتأمين االستثمار 
وائتمان الص���ادرات »ICIEC« ويضم 
حالي���ا 18 جه���ة لضم���ان االس���تثمار 
وائتم���ان الصادرات في ال���دول العربية 

واإلس���المية.

إجمالي عمليات الضمان
وفيما يتعلق بنشاط الضمان في أعضاء 
اتحاد أمان، فقد ارتفع مجمل الضمانات 
الت���ي وفرته���ا هيئ���ات تأمي���ن ائتمان 

الوطنية  واإلسالمية  العربية  الصادرات 

واإلقليمي���ة، أعض���اء “اتح���اد أمان”، 

والبال���غ عددها 17 مؤسس���ة، توافرت 

عنها بيان���ات لتبلغ نح���و 18.9 مليار 

دوالر خالل عام 2012، مقابل 17.1 
مليار دوالر في عام2011  )جدول رقم 

19 وش���كل رقم 8(.

وفي المقاب���ل ارتفعت األقس���اط التأمينية 

)باللغة اإلنجليزية(اسم الجهة الموقع االلكترونيدولة
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 لضمان 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 ضمانت صادرات ايران6
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.sonac.snNational Co. for Credit Insurance and Guarantee (SONAC)السنغالالشركة الوطنية لتأمين االئتمان والضمان12
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.ecie.aeExport Credit Insurance Company of the Emirates (ECIE)اإلماراتشركة اإلمارات لتأمين ائتمان الصادرات17
www.qdb.qaQatar Development Bank (QDB) - Qatar Export Development Agency – TASDEERقطر"تصدير"وكالة قطر لتنمية الصادرات - بنك قطر للتنمية  18

"اتحاد مؤمني المخاطر التجارية وغير التجارية في الدول األعضاء في المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ومنظمة المؤتمر االسالمي"اتحاد امان  :المصدر

أعضاء اتحاد امان
)باللغة العربية(اسم الجهة 
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إلى 111.5 مليون دوالرفي عام 2012 
مقارن���ة ب� 88.5 ملي���ون دوالر في عام 
المطالب���ات  كذل���ك  وارتفع���ت   .2011
المدفوعة إل���ى 43.2 مليون دوالر خالل 
عام 2012 مقارنة ب� 35.3 مليون دوالر 
عام 2011، كما ارتفعت المبالغ المستردة 
من 6.8 ماليي���ن دوالر عام 2011 إلى 
22.8 ملي���ون دوالر عام 2012 )جدول 

رقم 20(.

توزيع عمليات الضمان
وفيم���ا يتعل���ق بتوزيع عملي���ات ضمان 
االس���تثمار وائتمان الصادرات في الدول 
أمان   اتحاد  العربية واإلس���المية أعضاء 
لع���ام 2012 فق���د ح���ل بن���ك التصدير 
واالس���تيراد التركي ف���ي المرتبة األولى 
بنس���بة 36.6 %، ثم المؤسسة اإلسالمية 
لضمان االس���تثمار وائتم���ان الصادرات 

دراس��������ات

)%(معدل النمو 20112012النشاط
7,1007,2001.41رأس المال

88.5111.526.0أقساط التأمين
35.343.222.4التعويضات
6.822.8235.3المستردات

9,84310,98211.6إعادة التأمين في الخارج
اتحاد امان :المصدر

 بالمليون دوالر2012 و 2011انشطة اتحاد امان خالل العامين : )20(جدول رقم 

حجم عمليات ضمان االستثمار وائتمان الصادرات في الدول العربية واالسالمية:  )8(شكل رقم 
أعضاء اتحاد أمان بالمليون دوالر

13,019 
14,474 

17,115 
18,918 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

2009 2010 2011 2012 

الحصة من 2011201220112012201120122011201220112012
)%(اإلجمالي 

TURK EXIMBANK5,7526,9230000005,7526,92336.6بنك التصدير واالستيراد التركي1

ICIEC2,3312,198013899481998252,6283,20917.0المؤسسة االسالمية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات2

DHAMAN1,0761,33953091923021951,4401,7269.1المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات4

LCI34239367475900001,0161,1526.1شركة تأمين االئتمان اللبنانية5

ASEI44646545162100008971,0865.7وكالة ائتمان الصادرات االندونيسية6

MEXIM 1,52162206915010214701,6858634.6بنك االستيراد والتصدير الماليزي3

CAGEX22216462062100008427854.1الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات7

ECIE150766105000002557664.0شركة اإلمارات لتأمين ائتمان الصادرات12

EGFI159151309012581992826686913.7صندوق ضمانت صادرات ايران9

COTUNACE5095460000005095462.9الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية10

SEP7174840000007174842.6برنامج الصادرات السعودية8

ECGA22021139000002592111.1وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية11

JLGC1551479000001641470.8الشركة األردنية لضمان القروض13

NAIFE90134000000901340.7)السودان(الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات 14

ECGE1501300000001501300.7الشركة المصرية لضمان الصادرات16

SHIEKAN1247130000025470.2)السودان(شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين المحدودة 15

SONAC181800000018180.1)السنغال( الشركة الوطنية لتأمين االئتمان والضمان17
13,87014,7382,2722,2082596007141,37217,11518,918100

"اتحاد مؤمني المخاطر التجارية وغير التجارية في الدول األعضاء في المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ومنظمة المؤتمر االسالمي"اتحاد امان  :المصدر
اإلجمالي

حجم عمليات ضمان االستثمار وائتمان الصادرات في الدول العربية واالسالمية أعضاء اتحاد امان بالمليون دوالر: )19(جدول رقم 

الجهة
ضمان ائتمان الصادرات 

ضمان ائتمان الصادرات عمليات الضمان المحليةللمدى القصير
إجمالي حجم عمليات ضمان االستثمار عمليات ضمان االستثمارللمدى المتوسط والطويل

وائتمان الصادرات
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17 % ، ثم المؤسس���ة العربية لضمان 
االس���تثمار وائتمان الصادرات بنس���بة 
9.1%، ث���م ش���ركة تأمي���ن االئتمان 
اللبنانية بنسبة 6.1% وأخيرا توزعت 
بقية الحصص فيما بين الجهات األخرى 

أعضاء االتحاد )شكل رقم 9(.

رؤوس أموال مؤسسات اتحاد 
أمان

وق���د بل���غ مجم���وع رؤوس أم���وال 
مؤسس���ات اتح���اد أمان نح���و 7200 
مليون دوالر لعام 2012  يمثل برنامج 
الغالبة  النس���بة  الس���عودي  الصادرات 
منها بنح���و56%، ثم برنامج التصدير 
واالس���تيراد التركي بنسبة 17 %، ثم 
برنامج التصدير واالس���تيراد الماليزي 
بنس���بة 14 % )شكل رقم 10 وجدول 

رق���م  21(.

دراس��������ات

حصة أعضاء اتحاد امان من إجمالي رأس المال : )10(شكل رقم 
2012 التحاد امان للعام 

برنامج الصادرات 
 السعودية

56.0% 

بنك التصدير 
 واالستيراد التركي

17.0% 
بنك االستيراد 

 والتصدير الماليزي
14.0% 

صندوق ضمان 
 صادرات ايران

4.0% 

المؤسسة العربية 
لضمان االستثمار 
 وائتمان الصادرات

3.0% 

المؤسسة االسالمية 
لضمان االستثمار 
 وائتمان الصادرات

3.0% 

 أخرى
3.0% 

القيمة بالمليون نوع العقد
دوالر

الحصة من اإلجمالي
)%(

14,73878ضمان ائتمان الصادرات للمدى القصير
2,30012عمليات الضمان المحلية
1,3727عمليات ضمان االستثمار

6003ضمان ائتمان الصادرات للمديين المتوسط والطويل
19,010100إجمالي حجم عمليات ضمان االستثمار وائتمان الصادرات

اتحاد امان :المصدر

2012توزيع عمليات ضمان االستثمار وائتمان الصادرات حسب نوع العقد عام : )22(جدول رقم 

2012توزيع عمليات ضمان االستثمار وائتمان الصادرات حسب نوع العقد للعام  : )11(شكل رقم 

ضمان ائتمان الصادرات 
 للمدى القصير

78% 

 عمليات الضمان المحلية
12% 

عمليات ضمان 
 االستثمار

7% 

ضمان ائتمان الصادرات 
للمديين المتوسط 

 والطويل
3% 

المساهمة اسم الجهة
بالمليون دوالر

الحصة من 
اإلجمالي

)%(
4,03256برنامج الصادرات السعودية

1,22417بنك التصدير واالستيراد التركي
1,00814بنك االستيراد والتصدير الماليزي
2884صندوق ضمان صادرات ايران

2163المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات
2163المؤسسة االسالمية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات

2163أخرى
7,200100إجمالي

اتحاد امان :المصدر

2012توزيع رأس المال التحاد أمان للعام :  )21(جدول رقم 

القيمة بالمليون نوع العقد
دوالر

الحصة من اإلجمالي
)%(

14,73878ضمان ائتمان الصادرات للمدى القصير
2,30012عمليات الضمان المحلية
1,3727عمليات ضمان االستثمار

6003ضمان ائتمان الصادرات للمديين المتوسط والطويل
19,010100إجمالي حجم عمليات ضمان االستثمار وائتمان الصادرات

اتحاد امان :المصدر

2012توزيع عمليات ضمان االستثمار وائتمان الصادرات حسب نوع العقد عام : )22(جدول رقم 

2012توزيع عمليات ضمان االستثمار وائتمان الصادرات حسب نوع العقد للعام  : )11(شكل رقم 

ضمان ائتمان الصادرات 
 للمدى القصير

78% 

 عمليات الضمان المحلية
12% 

عمليات ضمان 
 االستثمار

7% 

ضمان ائتمان الصادرات 
للمديين المتوسط 

 والطويل
3% 

حصة أعضاء اتحاد امان من إجمالي عمليات ضمان االستثمار وائتمان الصادرات :  )9(شكل رقم 
2012 في الدول العربية واالسالمية لعام 

بنك التصدير واالستيراد 
 التركي
36.59% 

المؤسسة االسالمية لضمان 
 االستثمار وائتمان الصادرات

16.96% 

بنك االستيراد والتصدير 
 الماليزي

4.56% 

المؤسسة العربية لضمان 
 االستثمار وائتمان الصادرات

9.12% 

 شركة تأمين االئتمان اللبنانية
6.09% 

وكالة ائتمان الصادرات 
 االندونيسية

الشركة الجزائرية لتأمين  5.74%
 وضمان الصادرات

4.15% 

 برنامج الصادرات السعودية
2.56% 

صندوق ضمانت صادرات 
 ايران
3.65% 

الشركة التونسية لتأمين 
 التجارة الخارجية

2.89% 

وكالة ضمان ائتمان الصادرات 
 العمانية

1.12% 
شركة اإلمارات لتأمين ائتمان 

 الصادرات
4.05% 

الشركة األردنية لضمان 
 القروض

0.78% 

الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل 
 )السودان(الصادرات 

0.71% 

شركة شيكان للتأمين وإعادة 
 )السودان(التأمين المحدودة 

0.15% 
الشركة المصرية لضمان 

 الصادرات
0.69% 

الشركة الوطنية لتأمين 
 )السنغال(االئتمان والضمان 

0.10% 

بنك التصدير واالستيراد 
 التركي
36.59% 

المؤسسة االسالمية لضمان 
االستثمار وائتمان 

 الصادرات
16.96% 

المؤسسة العربية لضمان 
 االستثمار وائتمان الصادرات

9.12% 

 شركة تأمين االئتمان اللبنانية
6.09% 

وكالة ائتمان الصادرات 
 االندونيسية

5.74% 
 بنك االستيراد والتصدير الماليزي

4.56% 

الشركة الجزائرية لتأمين وضمان 
 الصادرات

4.15% 

شركة اإلمارات لتأمين ائتمان 
 الصادرات

4.05% 

 صندوق ضمانت صادرات ايران
3.65% 

الشركة التونسية لتأمين التجارة 
 الخارجية

2.89% 

 برنامج الصادرات السعودية
2.56% 

وكالة ضمان ائتمان الصادرات 
 العمانية

1.12% 

 الشركة األردنية لضمان القروض
0.78% 

الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل 
 )السودان(الصادرات 

0.71% 

شركة شيكان للتأمين وإعادة 
 )السودان(التأمين المحدودة 

0.15% 

شركة شيكان للتأمين وإعادة 
 )السودان(التأمين المحدودة 

0.25% 

الشركة الوطنية لتأمين االئتمان 
 )السنغال(والضمان 

0.10% 
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السبعينيات  منتص���ف  ف����ي  االستثم����ار  لضم����ان  العربية  المؤسسة  بتأسيس  العربي  المستوى  على  الضمان  صناعة  نشأت 
ثم  الصادرات،  ائتمان  ضمان  أبرزها  جديدة  خدمات  بعد  فيما  أضافت  والتي  المجال  هذا  في  خدماتها  تقدم  إقليمية،  كمؤسسة 

خدمات ضمان  تقدم  قطرية  جهة   12 نحو  تأسيس  تم 
ائتمان الصادرات في عدد من الدول العربية 10 منها 
إلى جانب المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان 
االستثمار  لضمان  اإلسالمية  والمؤسسة  الصادرات، 

وائتمان الصادرات أعضاء في اتحاد أمان.
عربية  جهة   13 من  ال��واردة  اإلح��ص��اءات  وتشير 
التي  الضمانات  مجمل  أن  إلى  االتحاد،  في  أعضاء 
وفرتها هيئات تأمين ائتمان الصادرات العربية الوطنية 
عام  خالل  دوالر  مليارات   9.3 نحو  بلغ  واإلقليمية، 
 2011 عام  في  دوالر  مليارات   8 مقابل   ،2012

)شكل رقم  13(.
وفيما يتعلق بتوزيع عمليات الضمان في الدول العربية لعام 
2012، فقد حلت المؤسسة اإلسالمية لضمان االستثمار 
 ،%34.3 المرتبة األولى بنسبة  وائتمان الصادرات في 
ثم المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 
تأمين  شركة  ثم   ،%18.45 بنسبة   الثانية  المرتبة  في 
االئتمان اللبنانية بنسبة 12.31%، ثم الشركة الجزائرية 
شركة  ثم   ،%8.39 بنسبة  الصادرات  وضمان  لتأمين 
ثم    ،%8.19 بنسية  الصادرات  ائتمان  لتأمين  اإلمارات 
الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية بنسبة %5.84، 
ثم برنامج الصادرات السعودية بنسبة 5.17%، وأخيرا 
توزعت بقية الحصص فيما بين الجهات األخرى أعضاء 

االتحاد )شكل رقم 14(.

دراس��������ات

3 - صناعة الضمان في الدول العربية

حجم عمليات ضمان االستثمار وائتمان الصادرات في الدول : )13(شكل رقم 
العربية أعضاء اتحاد امان بالمليون دوالر

5,381 
4,557 

6,459 

8,113 

9,355 

0
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10,000

2008 2009 2010 2011 2012 

القيمة بالمليون نوع العقد
دوالر

الحصة من اإلجمالي 
)%(

5145.5ضمان ائتمان الصادرات للمدى القصير
2017.7عمليات الضمان المحلية

2522.9ضمان ائتمان الصادرات للمديين المتوسط والطويل
119.8عمليات ضمان االستثمار

54.0عمليات أخرى
111100إجمالي دخل أقساط التأمين

اتحاد امان :المصدر

 

2012توزيع دخل أقساط التأمين حسب نوع العقد للعام :  )23(جدول رقم 

2012توزيع دخل أقساط التأمين حسب نوع العقد للعام  : )12(شكل رقم 

ضمان ائتمان 
الصادرات للمدى 

 القصير
45.5% 

عمليات الضمان 
 المحلية

17.7% 

ضمان ائتمان 
الصادرات للمديين 
 المتوسط والطويل

عمليات ضمان  22.9%
 االستثمار

9.8% 

 عمليات أخرى
4.0% 

القيمة بالمليون نوع العقد
دوالر

الحصة من اإلجمالي 
)%(

5145.5ضمان ائتمان الصادرات للمدى القصير
2017.7عمليات الضمان المحلية

2522.9ضمان ائتمان الصادرات للمديين المتوسط والطويل
119.8عمليات ضمان االستثمار

54.0عمليات أخرى
111100إجمالي دخل أقساط التأمين

اتحاد امان :المصدر

 

2012توزيع دخل أقساط التأمين حسب نوع العقد للعام :  )23(جدول رقم 

2012توزيع دخل أقساط التأمين حسب نوع العقد للعام  : )12(شكل رقم 

ضمان ائتمان 
الصادرات للمدى 

 القصير
45.5% 

عمليات الضمان 
 المحلية

17.7% 

ضمان ائتمان 
الصادرات للمديين 
 المتوسط والطويل

عمليات ضمان  22.9%
 االستثمار

9.8% 

 عمليات أخرى
4.0% 

عمليات ضمان االستثمار وائتمان الصادرات في الدول العربية  أعضاء  )14(شكل رقم 
2012اتحاد امان بالمليون دوالر في الدول العربية لعام 

المؤسسة االسالمية لضمان 
 االستثمار وائتمان الصادرات

34.3% 

المؤسسة العربية لضمان 
 االستثمار وائتمان الصادرات

18.5% 

 شركة تأمين االئتمان اللبنانية
%12.3 

الشركة الجزائرية لتأمين وضمان 
 الصادرات

8.4% 

 برنامج الصادرات السعودية
5.2% 

الشركة التونسية لتأمين التجارة 
 الخارجية

5.8% 

وكالة ضمان ائتمان الصادرات 
 العمانية

2.3% 

شركة اإلمارات لتأمين ائتمان 
 الصادرات

8.2% 

 الشركة األردنية لضمان القروض
1.6% 

الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل 
 )السودان(الصادرات 
1.4% 

شركة شيكان للتأمين وإعادة 
 )السودان(التأمين المحدودة 

0.5% 

الشركة المصرية لضمان 
 الصادرات

1.4% 
الشركة الوطنية لتأمين االئتمان 

 )السنغال(والضمان 
0.2% 
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التوزيع الجغرافي للعمليات حس���ب األقطار 
المصدرة:

وفيما يتعل���ق بالتوزيع الجغرافي للعمليات 
حس���ب األقطار المصدرة لالس���تثمار إلى 
الدول العربية والمصدرة للسلع إلى الدول 
العربي�ة والعالم تشير إحصاءات المؤسسة 
خالل السنوات األخيرة )2013-2008( 
إلى أن الس���عودية حلت في المرتبة األولى 
بقيمة عملي���ات بلغ���ت 2.5 مليار دوالر 

وبنس���بة  32.8 % من مجمل العمليات، 
تليه���ا الكويت ف���ي المرتب���ة الثانية بقيمة 
1.7 مليار دوالر وبنس���بة 22.9 % من 
اإلجمال���ي، ثم لبن���ان في المرتب���ة الثالثة 
بقيم���ة 555.7 مليون دوالر وبحصة تبلغ 
7.4%، فتون���س رابع���ا بقيم���ة 462.5 
مليون دوالر وبنسبة 6.2 %، ثم اإلمارت 
خامسا بقيمة 269.6 مليون دوالر وبنسبة 
3.6 % تليها األردن سادسا بقيمة 269.2 

مليون دوالر وبنس���بة 3.6% ، ثم مصر 
سابعا بقيمة 264.6 مليون دوالر وبنسبة 
3.5 % تليها س���ورية في المركز الثامن 
بقيمة 159.7 مليون دوالر وبنس���بة 2.1 
%، ثم الجزائر تاسعا بقيمة 127.2 مليون 
دوالر وبنسبة 1.7 %، ثم البحرين عاشراً 
بقيمة 123.2 مليون دوالر وبنس���بة 1.6 
%، وسلطنة عمان بقيمة 31 مليون دوالر 
وبنسبة 0.4 %، ثم السودان بقيمة 21.3 

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 االستثمار ضد المخاطر غير التجارية في الدول العربية نجحت المؤسسة 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 2013 

نحو 11.1 مليار دوالر.

شهدت  المؤسسة اتجاهاً عاماً للنمو في عملياتها 
خالل السنوات األخيرة من 1019 مليار دوالر 
عام 2008 إلى نحو 1510 مليارات دوالر عام 
2013 ليص���ل إجمالي الفترة إلى 7.6 مليارات 
دوالر منه���ا 5.93 ملي���ارات لضم���ان ائتمان 
الصادرات وبنس���بة  78%  م���ن اإلجمالي  و 
1.66 مليار دوالر لضمان االس���تثمار وبنس���بة 
22  % م���ن إجمالي عملي���ات الضمان خالل 

الفترة. )جدول رقم 24 وشكل رقم 15، 16(.

توزيع عمليات المؤسسة العربية لضمان االستثمار: )15(شكل رقم 
)2013 -2008( وائتمان الصادرات خالل 

عمليات ضمان 
 االستثمار

22% 
إجمالي ضمان  

 ائتمان الصادرات
78% 

 

تطور عمليات الضمان في المؤسسة العربية لضمان االستثمار: )16(شكل رقم 
)2013 -2008( وائتمان الصادرات  خالل 
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اإلجمالي200820092010201120122013اإلجمالي

 إجمالي عمليات ضمان ائتمان 
626.40589.50768.101,138.641,528.061,276.935,927.63الصادرات

393.30111.30429.30302.18195.34233.131,664.55إجمالي عمليات ضمان االستثمار

إجمالي حجم عمليات ضمان االستثمار 
1,019.70700.801,197.401,440.821,723.401,510.057,592.18وائتمان الصادرات

)2013-2008(تطور حجم عمليات الضمان في المؤسسة :  )24(جدول رقم 
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ملي���ون دوالر وبنس���بة 0.3 %، ثم قطر 
بقيمة 10 ماليين دوالر وبنس���بة 0.1 %  
وفلسطين  بقيمة 1.3 مليون دوالر وبنسبة 
0.02 %.  ف���ي حين بلغت قيمة العمليات 
المقدم���ة للبنوك العربية والمش���تركة نحو 
1029.5 مليون دوالر وبنسبة 13.7 % 
من اإلجمالي. )ش���كل رقم 17 جدول رقم 

)25

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

للعمليات حسب  الجغرافي  التوزيع  يكشف 
األقطار المضيفة لالس���تثمار والمستوردة 
للسلع خالل الس���نوات األخيرة )-2013

2008( عن أن الس���ودان حل في المرتبة 

األولى بقيمة عملي���ات بلغت 846 مليون 
دوالر وبنس���بة 11.1 % م���ن مجم���ل 
العمليات، تليه اإلمارات في المرتبة الثانية 
بقيمة 663 مليون دوالر بنس���بة 8.7 % 
م���ن اإلجمالي، ثم مصر في المرتبة الثالثة 
بقيم���ة 562 ملي���ون دوالر وبحصة تبلغ 
7.4%،  فليبي���ا رابعا بقيمة 551 ماليين 
دوالر وبنس���بة 7.3 %، ث���م الس���عودية 
خامس���ا بقيمة 548 مليون دوالر وبنسبة 
7.2 %، تليها سورية سادسا بقيمة 512 
مليون دوالر وبنسبة 6.7 % ، ثم الجزائر 
س���ابعا بقيمة 370 مليون دوالر وبنس���بة 
4.9 % ، يليها الكويت في المركز الثامن 
بقيمة 343 مليون دوالر وبنسبة %4.5،   
ثم األردن تاسعا بقيمة 335 مليون دوالر 
وبنس���بة 4.4 %،  تليها لبنان في المركز 

العاش���ر بقيمة 248 مليون دوالر بنس���بة 
3.3 %، تليها البحرين في المركز الحادي 
عش���ر بقيمة 194 مليون دوالر وبنس���بة 
2.6 %، ثم قطر في المركز الثاني عشر 
بقيمة 193 مليون دوالر وبنسبة 2.5 %، 
ث���م تونس في المركز الثالث عش���ر بقيمة 
177 ملي���ون دوالر وبنس���بة 2.3  %، 
ثم المغرب في المركز الرابع عش���ر بقيمة 
173 ملي���ون دوالر وبنس���بة 2.3 % ، 
ثم اليمن في المركز الخامس عش���ر بقيمة 
162 مليون دوالر وبنس���بة 2.1 %  ثم 
س���لطنة عمان في المركز الس���ادس عشر 
بقيمة 104 مليون دوالر وبنسبة 1.4 %، 
ثم العراق في المركز الس���ابع عشر بقيمة 
13.7 ماليي���ن دوالر وبنس���بة 0.2 %، 

وأخيرا موريتانيا بقيمة مليون دوالر.

دراس��������ات

اإلجمالي200820092010201120122013الدولةم
210.5274.1408.3484.0536.3547.462,460.7السعودية1
435.3134.7449.2320.6159.6217.591,717.0الكويت2
85.976.976.3101.2113.2102.10555.7لبنان3
122.9109.685.578.961.34.17462.5تونس4
48.89.410.050.363.287.85269.6اإلمارات5
2.83.114.3118.575.255.25269.2األردن6
12.124.855.472.977.122.26264.6مصر7
11.824.49.938.741.233.82159.7سورية8
127.2--1.83.635.386.6--الجزائر9

123.2--61.827.510.06.717.2البحرين10
31.0--5.54.03.610.67.3سلطنة عمان11
21.3--------10.810.5السودان12
10.0----10.0------قطر13
0.0910.5600.681.3------فلسطين14

12--71.3113.0394.8438.871,029.5
1,019.7700.91,197.41,440.81,633.71,510.17,502.5

تطور قيمة محفظة عقود الضمان للمؤسسة : )25(جدول رقم 
حسب األقطار المصدرة لالستثمار والسلع بالمليون دوالر وحسب الترتيب التنازلي إلجمالي القيمة

اإلجمالي
بنوك عربية ومشتركة

اإلجمالي200820092010201120122013
163,198107,352318,638150,22258,77548,117846,302السودان1
28,90357,95991,792174,683206,611102,975662,922اإلمارات2
10,01427,25827,17660,604228,987207,938561,977مصر3
175,8893,864107,46683,63787,92592,238551,019ليبيا4
47,01447,49654,564124,166175,70699,221548,167السعودية5
193,09031,875104,09774,63658,03650,000511,734سورية6
5,6054,4613,822113,520159,27883,419370,106الجزائر7
31,31347,84351,28576,23270,87065,033342,576الكويت8
29,42941,29244,58998,20068,76752,931335,208األردن9
16,7715,00118,41328,72999,39979,344247,657لبنان10
17,20226,71425,02346,77142,23536,181194,125البحرين11
9,32728,23333,64136,52346,07538,991192,790قطر12
26,45217,19726,13129,82551,71625,453176,774تونس13
3,57138,00052,96944,59022,04111,440172,612المغرب14
12,1848,53537,03230,40330,83642,863161,852اليمن15
11,24216,41413,03520,81222,78219,793104,078سلطنة عمان16
2,72810,94313,671--------العراق17
1,0001,001------1--موريتانيا18

781,204509,4951,009,6731,193,5531,432,7671,067,8805,994,572
99,02773,46395,526123,716194,446166,043752,221اوروبا1
110,17672,10250,77273,38662,042130,758499,236آسيا2
23,68925,75422,06031,35212,90010,808126,563أفريقيا3
17,787--631947,4178,5381,575أمريكا الشمالية4
1,236--------1011,135أمريكا الجنوبية5
5,46518,72811,92810,27319,675134,563200,632أخرى6

238,521191,376187,703247,265290,637442,1731,597,675
1,019,725700,8711,197,3761,440,8181,723,4051,510,0537,592,247 اإلجمالي

تطور قيمة محفظة عقود الضمان للمؤسسة : )26(جدول رقم 
حسب األقطار المضيفة لالستثمار والمستوردة للسلع بالمليون دوالر وحسب الترتيب التنازلي إلجمالي القيمة

الدولة

اإلجمالي العربي

إجمالي الدول الغير عربية

توزيع قيمة محفظة عقود الضمان للمؤسسة حسب األقطار المصدرة : )17(شكل رقم 
)2013 - 2008(لالستثمار والسلع خالل 
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 مصر
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 بنوك عربية ومشتركة
13.7% 

توزيع قيمة محفظة عقود الضمان للمؤسسة حسب األقطار المضيفة لالستثمار : )18(شكل رقم 
)2013 - 2008(والمستوردة للسلع خالل السنوات 
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في حي���ن بلغت قيمة عمليات الضمان التي 
استفادت منها الدول غير العربية المستوردة 
للسلع العربية نحو 1,597.7 مليار دوالر 
وبنس���بة 21 % من اإلجمال���ي، توزعت 
بش���كل رئيسي على أوروبا بنسبة 9.9 % 
من اإلجمالي و6.6 % آلس���يا و1.7 %  
ألفريقيا وبقية دول العالم بنس���بة 2.9 % 

)شكل رقم 18 جدول رقم 26(.

التوزيع الجغراف���ي إلجمالي قيمة الضمانات 
القائمة للمؤسسة بنهاية عام 2013:

أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي إلجمالي 
قيمة االلتزامات القائمة للمؤسسة بنهاية عام 
2013 فتش���ير إحصاءات المؤسسة خالل 
الس���نوات األخيرة )2008-2013(   إلى 
أن الجزائ���ر حلت في المرتبة األولى بقيمة 
بلغت 52.5 مليون دوال وبنسبة 13.3 % 
من مجمل الضمانات، تليها ليبيا في المرتبة 
الثاني���ة بقيمة 54.7 مليون دوالر بنس���بة 

11.5 % من اإلجمالي، ثم الس���ودان في 
المرتبة الثالثة بقيم���ة 44.3 مليون دوالر 
وبحصة تبلغ 11.2 %، ثم اليمن رابعا بقيمة 
41.3 مليون دوالر وبنسبة 10.4%، ثم 
سورية خامس���ا بقيمة 35.3 مليون دوالر 
وبنس���بة 8.9 %، تليها لبنان سادسا بقيمة 
32.7 مليون دوالر وبنس���بة 8.3 %، ثم 
السعودية س���ابعا بقيمة 9.3 ماليين دوالر 
وبنس���بة 2.3 %، تليها قط���ر في المركز 
الثام���ن بقيمة 8.6 ماليين دوالر وبنس���بة 
2.2 %، ثم تونس تاسعا بقيمة 8.5 ماليين 
دوالر وبنسبة  2.1 %،  تليها العراق في 
المركز العاش���ر بقيمة 7.4 ماليين دوالر 
بنسبة 1.9 %، تليها  اإلمارات في المركز 
الحادي عش���ر بقيم���ة 5.1 ماليين دوالر 
وبنس���بة 1.3 %، ث���م الكويت في المركز 
الثان���ي عش���ر بقيم���ة 3.3 ماليين دوالر 
وبنس���بة 0.8 %، ث���م األردن في المركز 
الثالث عشر بقيمة 2.4 مليون دوالر وبنسبة 

0.6 % ، ثم البحري���ن في المركز الرابع 
عشر بقيمة 1.9 مليون دوالر وبنسبة 0.5 
%، ثم س���لطنة عمان في المركز الخامس 
عش���ر بقيمة 0.86  مليون دوالر وبنسبة 
0.2 % ثم مصر في المركز السادس عشر 
بقيمة 0.71 مليون دوالر وبنسبة 0.2 %  
وأخيرا المغرب في المركز الس���ابع عشر 
بقيمة 0.52 مليون دوالر وبنسبة 0.1  % 
وبإجمالي بلغ 300.29 مليون دوالر للدول 
العربية المشار إليها وبنسبة   75.8%من 

اإلجمالي.
 ف���ي حين بلغ���ت قيمة الضمان���ات القائمة 
للمؤسس���ة بنهاية ع���ام 2013  للدول غير 
العربي���ة 95.84 ملي���ون دوالر وبنس���بة 
24.2%  م���ن اإلجمالي، توزعت بش���كل 
رئيس���ي على أفريقيا بنس���بة 5.6 % من 
 % 0.7 آلس���يا    % 0.9 و  اإلجمال���ي 
ألوروبا وبقية دول العالم .بنسبة 17 % من 
اإلجمالي. )شكل رقم 19 جدول رقم 27(.

دراس��������ات

القيمة بالمليون دوالر
52.50الجزائر1
45.69ليبيا2
44.25السودان3
41.25اليمن4
35.25سورية5
32.73لبنان6
9.30السعودية7
8.59قطر8
8.46تونس9

7.44العراق10
5.05اإلمارات11
3.32الكويت12
2.41األردن13
1.94البحرين14
0.86سلطنة عمان15
0.71مصر16
0.52المغرب17

300.29
22.38أفريقيا1
3.54آسيا2
2.61أوروبا3
67.30مجموعة دول4

95.84
396.12

إجمالي قيمة العقود السارية : )27(جدول رقم 
 2013وااللتزامات القائمة للمؤسسة بنهاية 

المستورد لالستثمار والسلع/ حسب القطر المضيف 
الدولة

إجمالي الدول العربية

إجمالي الدول الغير العربية
اإلجمالي
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(´hô°ûŸG ¥ÓZEG) QÉ°ùY’G ä’ÉM ájƒ°ùJ ô°TDƒe -10
���

 ≈∏Y ÉF̀̀̀̀{ a©̀̀̀̀É∫ hè̀̀̀ô¿ jù°ÉYó ° ∫ f¶̀̀̀̀ÉΩ b† Ó `̀̀̀π è̀̀̀ø N °ûØdG
 Ò°ûJh .ázLÉàfEG Ì `̀ DhS¢ G’CeƒG∫ ‘ Gd≤£ÉYÉä G’Cc̀̀ h JƒXz̀̀̀̀∞ Q

 Ó° `̀̀̀ôcÉä G_ójóI, a† ° b¡̀̀̀̀É hYóO Gdû ÓZEG ” ∏̀̀̀̀á Gdà{ °TÉØdG
∏á jôa™ eø G’EfàÉLzá G’ELªÉdzá °TÉØdG äÉcô°ûdG ¥ÓZEG ¿CG øY

 ≈∏Y “ ” ô°TDƒ `̀̀̀ÉO. hjôc̀̀̀̀õ e °üàbÓd
Ó̀¥ G’CYªÉ∫ ` S¢ GŸ©ª̀̀̀̀ƒ∫ H¡É ’EZ̀̀ Ó Ú̀ G’Ea ` è̀̀̀ói eôhf̀̀̀̀á bƒGf̀̀

 ¢SÓ Ó̀¿ G’Ea ` EỲ̀G äGAGô````LEG áØ∏µJ ¢ hS°ôỲ̀̀̀á JæØz̀̀̀̀ò hJ≤∏zǜ̀̀̀

 øª°V 2004 ΩÉY òæe Éjƒæ°S Qó°üj …òdG ô°TDƒŸG Gòg ¿ƒµàjh
 äÉfƒµe áKÓ COGA G’CYªÉ∫ Yø GdÑæ∂ Gdóh‹ eø K G áÄzH J≤ôj̀̀̀̀ô 

: {g ázYôa
 ,Ú`̀̀`° CfƒGY¡̀̀̀̀º )GŸ≤ôV G ∞````∏àîÃ Ú`` OGO GdóGFæ̀̀ Î `̀ e©̀̀̀̀ó∫ GS°̀̀

ôc̀̀̀̀á( dójƒf¡̀̀̀̀º °ûdÉH  Ú`` ôGF̀̀̀̀Ö hGd©Ée∏̀̀ ° ∏ë̀̀̀̀á Gd† °üe
 É¡°SÓaEG ø∏©ŸG hCG IÌ©àŸG ácô°ûdG √ÉŒ áªFÉ≤dG º¡JÉ≤ëà°ùeh
 ácô°ûdG áeP ‘ ºFÉb Q’ )Ỳ̀̀̀óO Gdù°æàÉä GŸù°ÎOI è̀̀̀ø cπ Oh

.(ÚæFGódG ídÉ°üd IÌ©àŸG
ázØ° S̀̀̀̀¢ hJü Ó ¿ G’Ea Ó Rè̀̀̀á ’EY ÓdG ázæeõdG IÎ `̀ GdØ̀̀

¥ G’CYªÉ∫ )YóO Gdù°æƒGä(. ÓZEGh
 øe áÑ°ùæH É¡æY k ¥ G’CYªÉ∫ e©ÈG ÓZEGh ¢SÓ ¿ G’Ea ÓYEG áØ∏µJ
 ∫É◊G á©zÑ£H – áØ∏µàdG √òg øª°†àJh .IÌ©àŸG ácô°ûdG áªzb
 ÚzfƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëŸGh IÉeÉëŸG ÜÉ©JCGh AÉ°†≤dG ≈dEG Aƒé∏dG -

.ÉgÒZh
 áØ∏µàdGh ázæeõdG IÎ `̀ ô… GdØ̀̀ °TDƒ hc∏ª̀̀̀̀É GQJØ©â bzªá cπ eø e
 äÉ©jô°ûàdG IOƒL ΩóY ≈∏Y ∂dP q ¥ G’CYªÉ∫, O∫ Ó Reá ’EZ ÓdG

I G’EL̀̀̀̀ôGAGä hJ©≤zóGJ¡̀̀̀̀É Ì `̀ GŸ©ª̀̀̀̀ƒ∫ H¡̀̀̀̀É, fÉgz̀̀̀̀∂ Ỳ̀̀̀ø c̀̀
`̀̀̀á azª̀̀̀̀É jà©∏̀̀̀̀≥ ° Ú̀ hGdÑÒhbôGWz̀̀̀̀á hNÉU ` hGS°àØë̀̀̀̀É∫ GdôhJ̀̀

 .{FÉ°†≤dG ΩÉ¶ædÉH
 0)  ‘ô ° ‘ S°óGO Gdój̀̀̀̀ø GŸü `̀̀̀ôcÉä °ûdG ™e AÉ° eôhf̀̀̀̀á Gd≤†

(1hCG
 ázFÉ° ô eù°àëóç hj≤zù¢ eói eôhf̀̀̀̀á Gdù°∏£á Gd≤† °TDƒ hg̀̀̀̀ƒ e

 πÑb øe áYƒaôŸG ázFÉ° hGŸëÉc̀̀̀̀º ‘ Gdà©Éeπ e™ GdóYÉhi Gd≤†
 ‘ ( 1) ÉeEG Ú `̀̀̀ô bzªà °TDƒŸG òNCÉjh äÉcô° GdÑæ̀̀̀̀ƒ∑ GdóGFæá d∏û

`̀̀̀ôI HÉ◊éõ Y∏≈ °TÉÑe {°†≤J ’ M̀̀̀É̀∫ cÉf̀̀̀̀â GŸëÉcº eôf̀̀̀̀á h
ô‘ H̀̀̀̀π J©£z¡É e¡∏á ° `̀̀̀ôcÉä S°óGOG dój̀̀̀̀ø eü ° ‡à∏̀̀̀̀µÉä Gdû

 πeÉc OGó°S ≈∏Y IQó≤dG ‘ ÈcCG ázdÉªàMG ‹ÉàdÉHh QÉªãà°SÓd
 áfôe ÒZ ºcÉëŸG âfÉc ∫ÉM ‘ (ôØ°U) ÉeEG eÑ∏̀̀̀̀≠ GŸójƒfzá, h
 É¡àzØ°üJh äÉcô°ûdG äÉµ∏à‡ ≈∏Y õé◊ÉH Iô° `̀̀̀{ eÑÉT °†≤Jh
 ≈∏Y IQó≤dG ‘ πbCG á````zdÉªàMG ‹ÉàdÉHh ‘ô° S°óGOG dój̀̀̀̀ø eü

.ázfƒjóŸG ≠∏Ñe πeÉc OGó°S
 ¿ƒjódG OGOÎ°SG ∫ó©Ã ¢UÉÿG {YôØdG ô°TDƒ Cè̀̀̀É HÉdæù°Ñá d∏ª G
 â©ØJQG Éª∏µa ,IÌ©àŸG ácô°ûdG ≈∏Y áªFÉ≤dGh ÉgOGó°S ôNCÉàŸG

 Pd∂ Y∏≈ GQJØÉ́ LƒOI HzÄá G’CYªÉ∫ heôhfà¡É, Mzå q∫O ¬àÑ°ùf
 ÉgOGó°S ôNCÉàŸG ¿ƒjódG OGOÎ°SG áÑ°ùf ´ÉØJQG ≈dEG ∂dP Ò̀`̀ `°ûj
 ÈcCG OGOÎ°SG CfƒGY¡̀̀̀̀º Y∏≈ G ∞∏àîÃ Ú hè̀̀̀ø Kº bóQI GdóGFæ

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

  Y∏̀̀̀̀≈ 2013 `̀̀̀ô d©̀̀̀̀ÉΩ °TDƒ JôJz̀̀̀̀Ö Gd̀̀̀̀óh∫ Gd©ôHz̀̀̀̀á ‘ GŸ
 ázHôY ádhO 16 GŸù°àƒ… Gd©ÉŸ̀̀̀̀{ dzù¢ LzóG Mzå JƒLó 
 øjôëÑdG {g IóMGh ádhOh ÉzŸÉY 60` JôJzÑ¡̀̀̀̀É jàéÉhR Gd
 27`  Ohdá Mzå M∏̀̀̀̀â ‘ GŸôJÑá Gd 30 `̀̀̀π °†aCG á````ªFÉb ‘

YÉŸzÉ hG’Chd≈ YôHzÉ .
  {eÉY …ô°TDƒe ÚH Ée ÖzJÎdG ‘ äGÒ¨àdG óz©° Y∏̀̀̀̀≈ U

Ú̀ JôJzÑ¡̀̀̀̀É `  Oh∫ ‘ –ù°̀̀ 7  ‚ë̀̀̀̀â 2013h 2012
 ≈dEG (GóMGh Gd©ÉŸ{ g̀̀̀̀{; b£ô Gdà̀̀̀̀{ GQJØ©â )eôc̀̀̀̀õG 

YÉŸz̀̀̀̀É hS°∏£æá Yª̀̀̀̀É¿ Gdà{ GQJØ©̀̀̀̀â )eôcõjø( 36d̀G
 ≈dEG (õcGôe 4  YÉŸz̀̀̀̀É Kº G’Eè̀̀̀ÉQGä ) 77d̀G ≈dEG`̀̀̀É °†jCG
 ≈dEG (GóMGh  YÉŸzÉ, K̀̀̀̀º G’CQO¿ )eôcõG 101` GŸôJÑ̀̀̀̀á Gd
 ≈dEG (GóMGh ô )eôc̀̀̀̀õG °üe ºK ,ÉzŸÉY 112` GŸôJÑá Gd̀̀̀̀
 ≈dEG (ø```  YÉŸz̀̀̀̀É, K̀̀̀̀º LzÑƒJ{ )eôcõj̀ 139` GŸôJÑ̀̀̀̀á Gd̀̀̀̀
 (GóMGh  YÉŸz̀̀̀̀É, Kº eƒQjàÉfz̀̀̀̀É )eôcõG 142` GŸôJÑ̀̀̀̀á Gd

 .ÉzŸÉY 153d̀G áÑJôŸG ≈dEG
 ä’ `̀̀̀ô GdØôY{ Jù°ƒjá MÉ °TDƒ `̀̀̀í eø eàÉH©á bzº eµƒfÉä GŸ °†àj

 2013 - 2004 IÎ `̀ Ó̀∫ GdØ̀̀ `  ‘ Gd̀̀̀̀óh∫ Gd©ôHz̀̀̀̀á Ǹ̀ Ì `̀ Gdà©̀̀
 :¿ƒµe πµd áÑ°ùædÉH ázdÉàdG äGQƒ£àdG

�
  ΩÉY 1.8 H̀ Üô¨ŸG É¡z∏J §≤a ΩÉY 1.3 H̀ π° Jƒfù¢ G’Ca†

 H̀ ájOƒ©°ùdGh  ô£b ºK ΩÉY 2.5` aÉ_õGFô hGdÑëôjø H̀̀̀̀
.(ô°  YÉΩ )HÉd∏ƒ¿ G’CN† 2.8

 Øz̀̀̀̀á ° Rè̀̀̀á dàü ÓdG IÎ `̀  GdØ̀̀Ò̀` `̀̀̀™ h⁄ Jà̈`̀ ° GS°à≤̀̀̀̀ô GdƒV

(ácô°ûdG áªzb øe %
  è̀̀̀ø bzªá %4 `̀̀̀π Hæù°Ñ̀̀̀̀á H∏̈â ° S°∏£æ̀̀̀̀á Yª̀̀̀̀É¿ G’Ca†

 øªzdG ºK %7 ôc̀̀̀̀á J∏z¡É G_õGF̀̀̀̀ô hJƒfù¢ Hæù°Ñ̀̀̀̀á °ûdG
 %9  K̀̀̀̀º G’CQO¿ heƒQjàÉfzÉ hS°ƒQjá Hæù°Ñá %8 áÑ°ùæH
.(ô° G’CN†  ¿ƒ∏dÉH) %10 áÑ°ùæH âjƒµdGh øjôëÑdG ºK

  ázØ° Rè̀̀̀á dàü Ó  Gdàµ∏Ø̀̀̀̀á Gd Ò̀` `̀̀̀™ h⁄ Jà̈`̀ ° GS°à≤̀̀̀̀ô GdƒV

.2013 - 2004 {eÉY ÚH IÎØdG ∫ÓN
 0)  ‘ô ° `̀̀̀ôcÉä ‘ S°óGO Gdój̀̀̀̀ø GŸü °ûdG ™e AÉ° eôhf̀̀̀̀á Gd≤†

(1hCG
  ¿CG ÉgÉæ©eh 1 π HóQL̀̀̀̀á JÑ∏̀̀̀̀≠ ° GdÑëôj̀̀̀̀ø hb£̀̀̀̀ô G’Ca†

 äÉµ∏à‡ `̀̀̀ôI HÉ◊é̀̀̀̀õ Y∏̀̀̀̀≈ ° `̀̀̀{ eÑÉT °†≤J ’  º````cÉëŸG
`̀̀̀ô‘ H̀̀̀̀π J©£z¡̀̀̀̀É e¡∏á ° `̀̀̀ôcÉä S°̀̀̀̀óGOG dój̀̀̀̀ø eü °ûdG

 ‘ Gd≤̀̀̀̀óQI Y∏≈ È`̀ Cc̀̀G á``` S°àãª̀̀̀̀ÉQ hHÉdà̀̀̀̀É‹ GMàªÉdz̀ Ód
 ¿ƒ∏dÉH) 2013 ΩÉ©dG ∫ÓN ,ázfƒjóŸG ≠∏Ñe πeÉc OGó°S

.(ô° G’CN†
(Q’ e©ó∫ GS°ÎOGO G’CeƒG∫ )HÉdù°æâ dµπ Oh

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

.(ô° G’CN†  ¿ƒ∏dÉH) 2013 ΩÉ©dG ∫ÓN âæ°S 52
  ‘ ¬©LGôJ GóY Éªza ázHô©dG ∫hódG πc ‘ ™°VƒdG ø°ù–

.ôFGõ_G ‘ √QGô≤à°SGh øªzdGh ájQƒ°Sh ájOƒ©°ùdG Insolvency

20122013
127270
237361
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التوزيع الجغرافي إلجمالي قيمة العقود السارية وااللتزامات القائمة :  )19(شكل رقم 
2013للمؤسسة بنهاية عام 

 الجزائر
 ليبيا 13.3%

11.5% 

 السودان
11.2% 

 اليمن
10.4% 

 سورية
8.9% 

 لبنان
8.3% 

 السعودية
2.3% 

 قطر
2.2% 

 تونس
 العراق 2.1%

1.9% 
 اإلمارات

1.3% 
 الكويت

0.8% 

 األردن
0.6% 

 البحرين
0.5% 

 سلطنة عمان
0.2% 

 مصر
0.2% 

 المغرب
0.1% 

 أفريقيا
 آسيا 5.6%

0.9% 

 أوروبا
0.7% 

 مجموعة دول
 أخرى 17.0%

%24.2 




