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السنة الثانية والثالثون - العدد الفصلي الثالث )يوليو – سبتمبر 2015(

وفي سبيل حتقيق أغراضها تقوم املؤسسة بتوفير التغطية التأمينية ضد عدد من املخاطر أهمها؛ املخاطر السياسية لالستثمارات القائمة واجلديدة املنفذة في الدول العربية، 
للمبيعات احمللية. التجارية  املخاطر  إلى جانب تغطية  الرأسمالية واالستراتيجية،  والبضائع  السلع  واردات  العربية وكذلك  والسياسية للصادرات  التجارية  املخاطر  وكذلك 
بقدرتها  الكبرى  العمليات  تغطى  كذلك  شهور،  وأربعة  شهر  بني  ما  تتراوح  مدة  وخالل   ،%100 إلى  تصل  بنسب  احملققة  اخلسائر  عن  التعويض  بدفع  املؤسسة  تلتزم  كما 
في مجال تخصصها. العاملة  العربية  للجهات  واالستشارات  الفني  الدعم  وتقدمي  البحوث  بإعداد  التزامها  التأمني، فضال عن  إعادة  كبريات جهات  مع   وبالتعاون  الذاتية 
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)أكتوبر – ديسمبر( 2012 السنة الثالثون العدد الفصلي الرابع امل�ؤ�ص�صة العربية ل�صمان الإ�صتثمار وائتمان ال�صادرات

ورغ���م اأن ال���دول العربية �س���ارعت من وترية 
الإ�ساحات خ���ال ال�سن���وات الأربع الأخرية 
وطبقت نحو 132 اإ�ساحا �سهلت بها ممار�سة 
اأن�س���طة الأعمال يف عدد من املجالت �س���ملت 
باخل�س���و�س؛ تاأ�سي�س ال�س���ركات، وا�ستخراج 
الرتاخي�س، واإنفاذ العقود، وت�س���جيل امللكية، 
واحل�س���ول عل���ى الئتم���ان امل�س���ريف، ودف���ع 
ال�سرائ���ب، والتج���ارة عرب احل���دود، وحماية 
امل�ستثمري���ن، اإل اأن���ه لزال���ت هن���اك معوقات 
قائم���ة، يتطل���ب معاجلته���ا وذلك ع���ن طريق 
جمموعة من الإ�ساحات يف املجالت املت�سلة 
ببيئ���ة اأداء الأعم���ال، وعل���ى اأربع���ة م�ستويات 

رئي�سية هي؛
الدولي���ة  ال�ش���راكة  م�ش���توى  عل���ى  اأوال: 
العرب���ي  التع���اون  تعزي���ز  يج���ب  والعربي���ة: 
وال���دويل عرب ال�ستم���رار يف بن���اء ال�سراكات 
الرتتيب���ات  م���ن  املزي���د  اإب���رام  والتكت���ات، 
جم���ال  يف  وخ�سو�س���ا  والإقليمي���ة  الدولي���ة 
ال�ستثم���ار، تعزي���ز ال�ستف���ادة م���ن ق���درات 
موؤ�س�سات التمويل العربية، وت�سجيع ال�سركات 

عرب القومية العربية.
ثانيا: على م�شتوى االإ�شالحات الت�شريعية: 
وذلك م���ن خال حتديث وتطوير الت�سريعات، 
حتقي���ق العدالة، اإ�س���اح النظ���ام الق�سائي، 
تقوي���ة �سلطة اإنفاذ القان���ون، احلد من تدخل 
املوؤ�س�س���ات الع�سكري���ة، تعزي���ز الدميقراطية 
لل�سلط���ة،  ال�سلم���ي  والنتق���ال  وال�سفافي���ة 

كفال���ة ال�ستق���رار والأمن، وج���ودة العاقات 
اخلارجية.

ثالثا: على م�شت���وى ال�شيا�شات االقت�شادية: 
عرب تطوير البنى التحتي���ة، �سبط ال�سيا�سات 
القت�س���اد،  وتنوي���ع  الداخلي���ة  القت�سادي���ة 
حت�س���ن الأداء اخلارج���ي وخ�سو�س���ًا امليزان 
التجاري وميزان املدفوع���ات، ت�سجيع القطاع 
اخلا����س ومنح���ه الدع���م والتموي���ل الازمن 
لا�ستثم���ار، ت�سجيع القت�س���اد اجلديد ونقل 
الإح�س���اءات  دق���ة  وحت�س���ن  التكنولوجي���ا، 
ونطاق تغطيتها ملختل���ف امليادين القت�سادية 

والجتماعية.
رابعا: على م�شتوى بيئة اأداء االأعمال: وذلك 
ع���رب تقلي�س وتب�سيط ودم���ج اإجراءات تعامل 
ال�س���ركات وخف�س زمن وكلفة تلك التعامات 
عل���ى اأن تك���ون حتت مظل���ة جهة وحي���دة، مع 
التو�سع يف اإجناز املعامات اإلكرتونيا يف كافة 
املراحل بداية من تاأ�سي�س امل�سروع وا�ستخراج 
الرتاخي�س واحل�سول على الئتمان وتوظيف 
املناف���ذ  �سلط���ات  م���ع   والتعام���ل  العامل���ن 

واجلمارك وال�سرائب وغريها.
قاع���دة  اإن�س���اء  وراء  م���ن  املوؤ�س�س���ة  وت�سع���ى 
البيان���ات وحتلي���ل و�سع ال���دول العربي���ة اإلى 
ر�س���د جوانب ال�سع���ف والقوة املح���ددة ملناخ 
ال�ستثمار يف دول املنطقة واإلى تزويد �سانعي 
القرار بتو�سيف دقي���ق وعملي لكيفية حت�سن 
بيئ���ة اأداء الأعمال وبالتايل من���اخ ال�ستثمار، 

خ�سو�س���ا واأن مب���ادرة املوؤ�س�س���ة ق���د لق���ت 
ا�ستح�سان العديد م���ن احلكومات وتنظيمات 
والدولي���ة  الإقليمي���ة  واملوؤ�س�س���ات  الأعم���ال 

املعنية.
والأه���م اأن جمم���ل الإج���راءات والإ�ساحات 
الهادف���ة اإلى حت�س���ن بيئ���ة اأداء الأعمال هي 
مبنزلة املدخل الأ�سا�سي لتعزيز ال�ستثمارات 
لت�سه���م يف مواجه���ة العدي���د م���ن التحدي���ات 
عل���ى  املنطق���ة  دول  تواج���ه  الت���ي  ال�سخم���ة 
اختاف م�ستوياتها ومن اأهمها ق�سايا البطالة 
والفق���ر. حيث ت�سري تقديرات املوؤ�س�سة اإلى اأن 
ال�ستثم���ارات الإجمالي���ة احلكومية واخلا�سة 
يف ال���دول العربي���ة املتوقع���ة خ���ال ال�سنوات 
ال�س���ت ما ب���ن عام���ي )2012-2017( تقدر 
بنح���و 4 تريليون���ات دولر متوق���ع اأن ي�ساه���م 
القطاع اخلا�س بحوايل 60% منها، لت�ساعد 
تل���ك ال�ستثمارات يف توفري ما بن 30 اإلى 36 

مليون فر�سة عمل خال نف�س الفرتة.
ول�س���ك اأن تعاون العديد م���ن حكومات الدول 
العربي���ة مع املوؤ�س�سة يف هذا املجال والهتمام 
بتنفيذ الإ�ساحات املطلوب���ة وموا�سلة جهود 
حت�س���ن مناخ ال�ستثمار ميث���ل الطريق الأمثل 
ملواجه���ة العديد م���ن التحدي���ات القت�سادية 
والجتماعي���ة، ب���ل وامل�سي قدم���ا نحو حتقيق 

اأهداف التنمية والتقدم.
واهلل ويل التوفيق 

حت�سن بيئة اأداء االأعمال يف الدول العربية مدخل اأ�سا�سي جلذب اال�ستثمار
يف اإطار حر�ص املوؤ�ص�صة العربية ل�صمان اال�صتثمار وائتمان ال�صادرات 
)�صمان( على متابعة تطورات مناخ اال�صتثمار وبيئة اأداء االأعمال يف 
الدقيقة  املتابعة  يف   2010 عام  ومنذ  )�صمان(  بداأت  العربية  الدول 
ال�صادرة  العربية  الدول  يف  االأعمال  اأداء  بيئة  لبيانات  والدورية  وال�صاملة 
عن جمموعة البنك الدويل، وخ�ص�صت منذ ذلك التاريخ العدد  الف�صلي الرابع 
اأهم امل�صتجدات يف هذا  من كل عام من ن�صرة »�صمان اال�صتثمار« ال�صتعرا�ص 
املجال. ويف هذا ال�صياق ونتيجة للتطورات واالأحداث وامل�صتجدات ال�صيا�صية 
التي �صهدتها الدول العربية منذ بداية عام 2011 وحتى االآن فقد ات�صم اأداء 
لعام  االأعمال  اأداء  لبيئة  تقرير  اآخر  يف  ورد  ما  وفق  بالتباين  املنطقة  دول 
2013، الذي ير�صد اأداء 185 دولة حول العامل منها 19 دولة عربية خالل 
الفرتة من يونيو 2011 اإلى يونيو 2012. حيث حت�صن ترتيب 3 دول عربية  

وا�صتقر ترتيب 4 دول عربية وتراجع ترتيب 12 دولة.

االفتتـــــاحيــــــة 

فهد را�صد االإبراهيم 
املدير العام 

 المستثمرون يلجأون للضمان للحماية من المخاطر السياسية

وهللا ولي التوفيق ،،،
فهد راشد اإلبراهيم 

المدير العام 

شهد العالم خالل السنوات األخيرة زيادة في الطلب على خدمات الـــتأمين والضمان 
ضد المخاطر السياسية والتجارية التي تهدد االستثمار والتجارة والتمويل واألعمال 
بشــكل عام كأحد تداعيات اســتمرار حالة عدم االستقرار السياســي واألمني بالخصوص في 
منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا، وكذلك مشاكل التعاقد بين المســتثمرين وحكومات 
بعــض دول أمريكا الالتينية بشــأن امتيــازات الموارد النفطية والطبيعيــة، إلى جانب مخاطر 

أخرى تشهدها بعض الدول اآلسيوية.

ويشــير تقريــر اتحــاد بيــرن إلــى أن ضمانــات 
الجديــدة  السياســية  المخاطــر  االســتثمار ضــد 
المقدمة في العالم زادت بنســبة 49% من 66.5 
مليــار دوالر عام 2010 إلــى 99 مليار دوالر 
عــام  2014، كما زادت تغطيتها لالســتثمارات 
األجنبية المباشــرة في الــدول النامية من %4.9 

إلى 14.5% خالل نفس الفترة.

وفــي هذا الســياق، يجدر التذكير بأن المؤسســة 
العربية لضمان االســتثمار وائتمــان الصادرات 
تمثل التجربة األولى في العالم لضمان االستثمار 
ضــد المخاطــر غيــر التجاريــة، إذ إّن جميــع 
المشاريع السابقة، سواء في أوروبا أو في مناطق 
أخــرى، لم تفلح فــي إقامة نظام تتفــق عليه كل 
من الدول المصدرة والدول المضيفة لالســتثمار 
في الوقــت عينه. غير أن التجربة العربية، على 
الرغــم مــن  التقــدم الهائــل المحرز فــي مجال 
الضمان، مــا زالت تركز عملياتها منذ ســنوات 
علــى تأمين الصادرات ضــد المخاطر التجارية 
وغيــر التجارية، ومازال حجــم عمليات ضمان 
االســتثمار نســبيا محدودا، رغــم التوترات التي 
تشــهدها المنطقة وإدراك العديــد من الحكومات 
والشــركات العربية واألجنبية الناشطة في مجال 
االســتثمار في المنطقة للدور المهم الذي تقوم به 
خدمات ضمان االستثمار ضد المخاطر السياسية 

في تشجيع وتنمية التدفقات االستثمارية.

ومن هــذا المنطلق، تواصل المؤسســة جهودها 
في مجال رصد ومتابعة اتجاهات االســتثمار في 
العالــم وطبيعــة صناعة ضمــان المخاطر حاليا 
ومســتقبال وكذلك من اجل تطوير الخدمات التي 
تقدمها إستجابتا الحتياجات المستثمرين، والسيما 
العامليــن في المنطقــة، كونها من أهــم العوامل 
المحددة لمســتقبل مشروعات االستثمار األجنبي 

المباشر في المنطقة.

وتكشــف أهم اســتطالعات الــراي المتخصصة 

التــي قامت بها المؤسســات ذات الصلــة إقليميا 
وتوقعاتهــم  المســتثمرين  آراء  بشــأن  ودوليــا 
المستقبلية للمخاطر التي يواجهها االستثمار حتى 
عــام 2016 عن مجموعة مــن الحقائق المهمة، 

ابرزها ما يلي:

• تتركز المخاوف السياســية في منطقة الشــرق 
األوســط، في حين تتركــز المخاوف االقتصادية 
والماليــة فــي الواليات المتحــدة ومنطقة اليورو 

والصين.

المخاطــر  يعتبــرون  الزالــوا  المســتثمرون   •
السياســية وعدم اســتقرار االقتصاد الكلي وعدم 
توافر العناصر البشرية المؤهلة أهم ثالث عقبات 
لالســتثمار في البلدان النامية، وبنسبة تصل إلى 
58%، يأتي بعد ذلــك نقص التمويل وبيئة أداء 
األعمال وضعــف البنية التحتية ومحدودية حجم 
الســوق وزيادة القيــود الحكومية عقــب األزمة 

العالمية وذلك بنسبة %39.

• باعتبار المخاطر السياســية في الدول النامية، 
التغييــرات  مخاطــر  أن  المســتثمرون  يــرى 
التنظيميــة الســلبية وإخالل الدولــة بالعقد وقيود 
تحويل األموال واالضطرابات األهلية واإلخالل 
بااللتزامــات المالية تمثــل 47% من مخاوفهم، 
فيمــا جــاءت مخاطــر المصــادرة واإلرهــاب 

والحرب في المرتبة الثانية بنسبة %26.

• بشأن المخاطر السياسية في دول منطقة الشرق 
األوســط وشــمال أفريقيا، مثلت مخاطر الحرب 
اكثر من نصف المخاوف وتوزعت بقية النســبة 
على المخاطــر األخرى، فيما عــدا دول مجلس 
التعاون الخليجي التي مثلت فيها مخاطر الحرب 

نحو 13% فقط من إجمالي المخاوف. 

• فيما يتعلق بالوسائل المفضلة لدى المستثمرين 
لمواجهــة مخاطــر إخالل الدولــة بالعقد، يفضل 

47% مــن المســتجوبين اللجــوء إلــى إعــادة 
التفــاوض على العقــد و21% يفضلون التحكيم 
الدولي و19% التحكيم المحلي و13% يفضلون 

التأمين ضد المخاطر السياسية.

• نحو 44% من المســتثمرين في العالم يعتزمون 
زيادة استثماراتهم بدرجة متوسطة و25% بدرجة 
كبيــرة و15% ال يعتزمون االســتثمار حتى نهاية 

عام 2016.

وتتسم األنظمة الدولية لضمان االستثمار بميزات 
عــدة مقارنة باألنظمة الوطنية، إذ تســاهم جميع 
الــدول المصــدرة والمضيفــة في تمويــل نظام 
التأميــن، ومن ثــم تخّف األعبــاء المالية الناتجة 
مــن التعويضات المحتملة وتتوّزع المخاطر بين 
الــدول األعضاء. كما تخفف األنظمة الدولية من 
الطابــع السياســي الذي قد يطغــي على األنظمة 
الوطنيــة للــدول المصــدرة لالســتثمارات فــي 
عالقاتهــا مــع الــدول النامية المضيفة. وتســمح 
األنظمة الدولية بضمان االســتثمارات المشتركة 
أو متعــددة الجنســيات التي ال يمكــن تأمينها في 

إطار األنظمة الوطنية. 

 فــي األخــيــــر، يــجــــدر االشــــارة إلــى أن
 المؤسســة العربيــة لضمــان االســتثمار وائتمــان
ــت ــة، قام ــان دولي ــة ضم ــادرات، كمؤسس  الص
 أخيــرا بتوســيع نطــاق المخاطــر غيــر التجاريــة
ــة الزاحــف ــزع الملكي  المغطــاة لتشــمل خطــر ن
 أو التدريجــي وخطــر وقــف أو انقطــاع األعمــال
 وخطــر األعمــال اإلرهابيــة وأعمــال التخريــب،
تلبيــة فــي  اســتمرارها  علــى  تأكيــدا   وذلــك 
المســتمر والتطويــر  المســتثمرين   احتياجــات 
والبشــرية الماديــة  وإمكاناتهــا   لخدماتهــا 
 الســتيعاب المتغيــرات ومواجهــة التحديــات، بمــا
 يعــزز حركــة التجــارة واالســتثمار ويســهم فــي
تحقيــق األهــداف التنمويــة لمنطقتنــا العربيــة.

االفتتاحية



4

السنة الثانية والثالثون - العدد الفصلي الثالث )يوليو – سبتمبر 2015(

خالل الفترة من أول يوليو إلى منتصف سبتمبر2015

المؤسسة تبرم 31 عقدا و 19 ملحقا بقيمة 444 مليون دوالر
تســلمت المؤسســة خالل الفترة من 1 يوليو 2015 إلى 15 ســبتمبر2015 نحو 84 طلباً لتأمين ائتمان صادرات من شــركات عربية 
مصدرة في 7 دول عربية وجهتين أجنبيتين وجهة عربية أجنبية مشــتركة. وقد بلغ عدد عقود التأمين المبرمة 23 عقداً إضافة إلى 19 

ملحق عقد، بلغت قيمتها حوالي 194.6 مليون دوالر.

كما تسلمت المؤسسة 16 استفساراً بقيمة تبلغ حوالي 322.6 مليون دوالر لتأمين تعزيز خطابات اعتماد نتج عنها توقيع 8 عقود بقيمة 
تبلغ حوالي 54.8 مليون دوالر. كذلك تسلمت المؤسسة 16 طلباً إلعادة التأمين الوارد االختياري بقيمة تبلغ حوالي 26.8 مليون دوالر. 

وبذلك يصبح إجمالي ما تم توقيعه خالل الفترة  31 عقدا و 19 ملحقا بقيمة 444 مليون دوالر.

اتفاقية تعاون:
قامت المؤسســة خالل شــهر يوليو 2015 بتوقيع اتفاقية وكالة تقوم بموجبها الشــركات األردنية لضمان القروض بتسويق عقد المؤسسة 

لتأمين تعزيز خطاب اعتماد لدى البنوك األردنية.

جهود التسويق:
تم خالل فترة التقرير زيارة عدد من الشــركات المســتثمرة والمصدرة في الســعودية واألردن باإلضافة إلى دولة المقر بغرض ترويج 

خدمات المؤسسة التأمينية في مجالي تأمين االستثمار وائتمان الصادرات.

كذلك قامت المؤسسة بتنفيذ حملة بريدية إلكترونية نحو عمالء المؤسسة القدامى وذلك بغرض تعريفهم بمستجدات نشاط المؤسسة وحثهم 
على استئناف التعامل مع المؤسسة، وذلك إضافة إلى حملة بريدية إلكترونية باتجاه المصدرين في السعودية والكويت ومصر. وبالتزامن 

مع ذلك أصدرت المؤسسة نسخة معدلة من الشروط العامة لعقد تأمين ائتمان صادرات شامل باللغة العربية.

أنشطة المؤسسة

إصدار تقرير مناخ االستثمار 2015
تم إصدار التقرير السنوي الثالثين لمناخ االستثمار في الدول العربية لعام 2015، 
والــذي يتضمن عرضا وتحليال للبيانات والمؤشــرات المتعلقــة بأداء مجموعات 
الدول العربية من حيث اســتقطاب التدفقات االستثمارية الخارجية وذلك بالتركيز 
علــى جاذبيتهــا لتلك التدفقات وفــق مجموعة من المتغيرات المفّســرة للتباين بين 
مختلــف دول العالــم بهــذا الخصــوص. وقد تواصل فــي تقرير هذا العــام اتباع 
المنهجية الجديدة التي سبق اعتمادها في تقرير عام 2012-2013 بعد استحداث 
المؤسســة ألول مرة »مؤشر ضمان لجاذبية االســتثمار« مع بعض التطوير في 
مكونات المؤشر حيث تم اعتماد مقاربة جديدة لرصد التميز والتقدم التكنولوجي، 
فضــال عــن تراجع عدد الدول التي يغطيها المؤشــر من 111 إلى 109 دول مع 
تراجع عدد الدول العربية إلى 16 دولة باســتبعاد ليبيا وســورية ضمن المؤشــر 
تمثل نحو 95% من إجمالي أرصدة االســتثمار األجنبي المباشــر الوارد للمنطقة 

العربية بنهاية عام 2014.
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صناعة الضمان
في الدول العربية واإلسالمية والعالم

منذ عقود ادركــت دول العالم أهمية توفير ضمانات ضد 
المخاطر التجارية والسياسية التي يواجهها المستثمرون 
والمصدرون والممولون والجهات العاملة في المجال االقتصادي 
بشــكل عام، وفي هذا السياق جاء تأسيس العديد من المؤسسات 
اإلقليمية والمتخصصة فــي مجاالت تقديم الضمانات ضد مختلف 
أنواع المخاطر المشار إليها كمحاولة لتحييد األثر السلبي المتوقع 
لتنامي تلك المخاطر على نمو أعمال التجارة واالستثمار والتمويل 

بين دول العالم.
ومنذ بداية الســبعينيات تنبهت الحكومــات العربية ألهمية توفير 
مناخ من الثقة واالطمئنان لالســتثمار والتجارة واألعمال بشــكل 
عــام فــي المنطقة يأمن في ظله المســتثمر و المصــدر والممول 
على اســتثماره وتجارته وأعماله، وفي هذا السياق تكثفت جهود 
تعزيــز قدرات وإمكانات صناعة الضمان ضــد المخاطر التجارية 
والسياســية في المنطقــة وذلك بالتعاون مع المؤسســات العاملة 
في هــذا المجال على كافة األصعدة الوطنيــة واإلقليمية والدولية 

وخصوصا في ظل المستجدات األخيرة التي شهدتها المنطقة.
كمــا حرصت معظم الدول على إنشــاء مؤسســات وطنية لضمان 
االســتثمار وضمان ائتمان الصادرات وتوفير الخدمات المرتبطة 
باالســتثمار والتجــارة بشــكل عــام، والتنســيق إقليميــا ودوليــا 
فــي مجالــي التمويــل وتوفير خدمــات الضمان التــي تتكامل مع 
األنشــطة الوطنية وتعزز إمكاناتها، وذلــك بهدف تقديم ضمانات 
ضد المخاطر السياســية للمســتثمر في الدول العربية، وتعويض 
خســارته عنــد تعــرض اســتثماره لمخاطــر المصــادرة والتأميم 
واالخــالل بالعقد وعدم القدرة على التحويل واالضطرابات األهلية 
والحــروب والنزاعات واإلرهاب وغيرها من المخاطر السياســية 

التي تخرج عن إرادته. 
وقــد تعــددت مصادر ضمان االســتثمار ما بيــن ضمانات حكومة 
الدولــة المضيفــة لالســتثمار وضمــان حكومة دولة المســتثمر 
والضمانــات التــي تنص عليها االتفاقيــات الثنائية بين الدول، إال 
أن أهم تلك المصادر هي مؤسســات الضمــان اإلقليمية والدولية 
باعتبار أن المؤمن له يكون أكثر ثقة في ضماناتها بعيدا عن تأثير 

الحكومات في قرار استحقاق التعويض.
ونظــرا لالرتباط الوثيق بين االســتثمار والتصديــر والتمويل فإن 
الضمــان يخدم كال من المســتثمر والمصدر والممول، فمع تنامي 
حركة التصدير تتزايد الحاجة إلى إنتاج مزيد من السلع من خالل 
التوســع في االســتثمار، ولذا نجد ان هناك العديد من المؤسسات 
التــي تقــدم الى جانــب خدمات ضمان االســتثمار خدمــات تتعلق 

بضمان الصادرات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية.
وفيما يتعـــلق بضمـان ائتمــان الصادرات فإنه عادة ما يكون ضد 
المخاطـــــر التجارية والمخاطـــر غيـــر التجارية، وتتمثل أهمية 
الضمــان هنا ليــس فقط في دوره التقليدي في حماية المصدر من 
تلــك المخاطــر بل فيمــا يوفره من مزايــا أخرى مــن أهمها؛ أنه 
يمّكــن المصدر من منح المســتورد شــروط دفع جاذبــة ومن ثم 
زيادة قدرة األول على المنافســة، كما يمّكن الضمان المصدر من 
منح تســهيالت في الدفع للمســتورد ويمكنه فــي الوقت ذاته من 
الحصــول علــى تمويل دون أن يضطر لالنتظــار حتى يحل موعد 
اســتحقاق قيمــة الصفقة، ويتم ذلك من خــالل تنازل المصدر عن 
حقــه في التعويض لــدى المؤسســة للبنك الممول بمجــرد إتمام 

عملية الشحن.
وانطالقــا من مســئولية المؤسســة تجــاه توعية الــدول العربية 
ومؤسسات الضمان العاملة فيها وكذلك المستثمرين والمصدرين 
ورجال االعمال بتطورات ومستجدات صناعة الضمان في المنطقة 
والعالــم تحرص المؤسســة على اصدار عدد خاص في نشــرتها 
الفصلية في سبتمبر من كل عام يتضمن تقريرا مفصال عن تطورات 
صناعة وعمليات ضمان االستثمار وائتمان الصادرات في اآلجال 
المختلفة موزعة حســب نوع المخاطر المغطاة والدول والمناطق 
الجغرافية االكثر استحواذا على عمليات الضمان الجديدة والقائمة  
وكذلــك رصد لتطور وتوزيع التعويضات المدفوعة والمســتردة، 
مع التركيز على إبراز وضعية الدول العربية ومؤسساتها في هذا 

المجال. وذلك كما يتضح تفصيال من االبواب الالحقة.
وفي هذا الســياق يســتعرض هذا العدد الخاص من النشــرة واقع 

صناعة الضمان على المستويين الدولي والعربي
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1- صناعة الضمان في العالم

تشــير أحدث البيانات المتاحــة من االتحاد الدولي لهيئات 
ضمان ائتمان الصادرات واالستثمار  )اتحاد بيرن(  إلى 
أهميــة الحمايــة التأمينية حيــث نجحــت الضمانات التي 
قدمهــا أعضاء االتحــاد في دعم ما يقــرب من 9% من 

التجارة العالمية. 

وشــهد سوق الضمان العالمي خالل عام 2014 نموا في 
حجم عمليــات هيئات تأمين ائتمــان الصادرات وضمان 
االســتثمار في غالبية أنــواع المنتجــات التأمينية مقارنة 
بالعام الســابق حيث ارتفعت نسبة تغطية عمليات ضمان 
االســتثمار إلجمالي االســتثمارات األجنبية المباشرة في 
الدول النامية من 9.4% عام 2010 إلى 14.5% عام 
2014 كما ارتفعت أيضا نسبة تغطية ضمان الصادرات 
الســلعية فــي العالم  مــن 9.4% إلــى  10.2% خالل 
نفس الفترة،  وذلك لتلبية الطلب المتنامي مقروناً باستعداد 
هيئات الضمــان لتحمل المخاطر في ســبيل تنفيذ دورها 
الحيوي للحفاظ على تدفق االســتثمارات وانسياب التبادل 

التجاري حول العالم.

أواًل : عمليات الضمان الجديدة
بلــغ مجمل الضمانات التي قدمها أعضــاء االتحاد الدولي 
لهيئات ضمان ائتمان الصادرات واالستثمار )اتحاد بيرن(، 
الذي تأســس عام 1934 ويضــم 49 هيئة دولية وإقليمية 
ووطنيــة، في نهاية عام 2014  حوالي 1.975 تريليون 
دوالر، مقابــل 1.902  تريليون دوالر عــــام 2013، و 
1.820 تريليون دوالر عــام 2012 ، وحوالي 1.762 
تريليون دوالر عام 2011 و 1.498 تريليون دوالر عام 

2010  )جدول رقم 1 وشكل رقم 1(.

وقد توزعت عمليات الضمان في العالم لعام 2014 ما بين 1.710 تريليون 
دوالر الئتمــان الصــادرات للمــدى القصيــر وبنســبة 87% مــن اإلجمالي 
)مقارنة بـ 1.642 تريليون دوالر عام 2013(، و166مليار دوالر الئتمان 
الصادرات ولإلقراض للمديين المتوســط والطويل وبنسبة 8% من اإلجمالي 
)مقارنــة بـــ 161 مليــار دوالر عــام 2013(، و99 مليــار دوالر لضمان 
االســتثمار وبنســبة 5% من اإلجمالــي )مقارنة بـ حوالــي 99.745 مليار 

دوالر عام 2013( )شكل رقم 2(.

ضمان ائتمان الصادرات للعام
المدى القصير

ضمان ائتمان الصادرات 
اإلجماليضمان االستثمارالمدى المتوسط والطويل

20101,257,794173,39366,4721,497,659
20111,495,227191,42875,3281,761,983
20121,538,609181,80899,9721,820,389
20131,641,823160,90199,7451,902,469
20141,709,579166,32299,0821,974,983

2010836,573593,084193,3681,623,025
2011884,662646,370201,8421,732,874
20121,032,223687,675221,8981,941,796
20131,092,130716,048245,2802,053,458
20141,051,470698,849238,4581,988,777

20101,5081,8363123,656
20111,3232,4571793,959
20121,8272,6081254,560
20131,9132,4401464,499
20142,0072,4272274,661

20103682,194152,577
20113972,179252,601
20123402,6461073,093
20133852,180782,643
20145652,432633,060

2015التقرير 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

تطور حجم عمليات ضمان االستثمار وائتمان الصادرات الجديدة حول : (1)شكل رقم 
العالم بالمليار دوالر
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2014توزيع عمليات الضمان الجديدة في العالم لعام : (2)شكل رقم 
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التعويضات المدفوعة

ارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لتبلغ 4.7 
مليار دوالر عام 2014 مقارنة بـ 4.5 مليار 
دوالر عــام 2013 ، وتوزعــت التعويضات 
المدفوعــة لضمــان ائتمــان الصــادرات فــي 
المـــديين المتوسط والطــويل لعام 2014 ما 
بين 38.2%  للمخاطر السياسية و %54.7  
لإلقــراض.   %7.2 و  التجاريــة  للمخاطــر 

)جدول رقم 2 وشكل رقم 3 و4(.

التعويضات المستردة

كمــا ارتفعــت قيمــة التعويضــات المســتردة 
خالل عــام 2014 لتبلغ 3.1 مليارات دوالر 
مقابــل 2.643 مليارات دوالر عام  2013، 
وتوزعــت التعويضــات المســتردة لضمــان 
ائتمــان الصــادرات في المـــديين المـــتوسط 
والطــويــــل لعــــام 2014  ما بين %82.8 
للمخاطر السياسية و17% للمخاطر التجارية 
و 0.2% لإلقراض )جدول رقم 3 وشكل رقم 

3 و4(.

أ- ضمــان ائتمــان الصــادرات فــي المدييــن 
المتوسط والطويل:

ارتفعــت قيمــة ضمان ائتمــان الصادرات في 
المدييــن المتوســط والطويل مــن نحو 161 
مليــار دوالر عام 2013 إلــى نحو 166.3 
مليار دوالر عام 2014 في اتجاه عام تنازلي 
خــالل تلك الفترة فيما عدا عام 2014 ، الذي 
شــهدا  تحســنا نســبيا مقارنة بالعام السابق له 

)جدول رقم 1(.

وتوزعت العمليات الجديدة لضمان الصادرات 
للمدييــن المتوســط والطويــل في العالــم لعام 
2014 والبالــغ قيمتهــا اكثــر مــن 166.3 
مليــار دوالر مــا بيــن 32.3% للشــركات 
الخاصــة، و19.1% للحكومــة، و%10.6  
للقطــاع العام، و7.2%  لإلقراض، و%3.1 
للمشــاريع و2.9% للبنوك،  و24.7% غير 

مصنفة )شكل رقم 5  وجدول رقم 4(.

20102011201220132014البيان
4395661,1361,077926المخاطر السياسية
1,2771,7081,1631,2671,327المخاطر التجارية

11918330995174اإلقراض
2015التقرير االحصائي السنوي للعام - اتحاد بيرن : المصدر

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

20102011201220132014البيان
1,5621,5842,2001,6892,014المخاطر السياسية
563582431485413المخاطر التجارية

69131565اإلقراض
2015التقرير االحصائي السنوي للعام - اتحاد بيرن : المصدر

التعويضات المستردة لضمان ائتمان الصادرات في المديين المتوسط والطويل موزعة : (3)جدول رقم 
حسب طبيعة المخاطر بالمليون دوالر

التعويضات المدفوعة والمستردة لضمان ائتمان الصادرات في المدىين المتوسط والطويل موزعة حسب طبيعة المخاطر  : (3)شكل رقم 
2014بالمليون دوالر خالل عام 

المخاطر 
 السياسية

38.2% 

المخاطر 
 التجارية

54.7% 

 اإلقراض
7.2% 

 المدفوعةالتعويضات 

المخاطر 
 السياسية

82.8% 

المخاطر 
 التجارية

17.0% 

 اإلقراض
0.2% 

 المستردةالتعويضات 

تطور حجم التعويضات المدفوعة والمستردة حول العالم بالمليون دوالر: (4)شكل رقم 
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وفيمــا يتعلــق بالتوزيــع الجغرافــي لعمليات 
ضمان الصادرات للمديين المتوســط والطويل 
فــي العالم لعام 2014،  فقد تركزت العمليات 
بشكل رئيسي في مجموعة من الدول أبرزها؛ 
الواليــات المتحــدة، واألرجنتيــن، وبرمودا، 
وتركيــا، والصيــن ، والســعودية، وإثيوبيــا، 
وروســيا، واإلمــارات، والهند، وذلك بنســبة 
إجماليــة بلغــت 44% مــن اإلجمالي )جدول 

رقم 5(.

أما فيما يتعلق بالتعويضات المدفوعة لعمليات 
ضمان الصادرات للمديين المتوســط والطويل 
في العالم لعام  2014 فقد حلـــت دولة عربية 
واحــدة في قائمة أكبر 10 دول من حيث قيمة 
التعويضات المدفوعة خالل عام 2014 وهي: 
اإلمارات بالمرتبة العاشــرة بقيمة  42 مليون 
دوالر وبنســبة 1.7% من اإلجمالي العالمي،  
فيمــا تصــدرت ايــران المقدمة عالميــا بقيمة 

916 مليــون دوالر تلتها روســيا بقيمة 296 
مليــون دوالر ثم أوكرانيــا والواليات المتحدة 
وكازاخســتان والبرازيل وإيطاليا والمكســيك 

وكوريا الجنوبية )جدول رقم 6(.

علــى صعيــد التعويضات المســتردة لعمليات 
ضمان الصادرات للمديين المتوســط والطويل 
فــي العالــم لعــام 2014  فقد حلــت  دولتان 
عربيتــان فــي قائمة أكبــر 10 دول من حيث 
قيمة التعويضات المستردة خالل عام 2014  
وهــي؛ مصر بالمرتبــة األولى عالميــا بقيمة 
662 مليــون دوالر وبنســبة 28.3% مــن 
اإلجمالــي العالمــي والعراق بالمرتبــة الثالثة 
عالميــا بقيمــة 266 مليــون دوالر وبنســبة  
11.4% من اإلجمالــي العالمي، وذلك بقيمة 
إجماليــة قدرهــا 928 مليــون دوالر لمصر 
والعراق وبنسبة  تقارب 40%  من اإلجمالي 

العالمي )جدول رقم 7(.

20102011201220132014البيان
50,20657,16054,05453,46753,616الشركات
11,03520,49824,74120,21331,747الحكومة

26,33533,70720,86917,07017,520القطاع العام
13,5307,6784,7814,5655,221المشاريع

5,7177,0248,2446,1074,761البنوك
11,86314,18923,39714,07811,964اإلقراض

54,70251,16945,71945,39840,963غير مصنف
2015التقرير االحصائي السنوي للعام - اتحاد بيرن : المصدر

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

التوزيع القطاعي للعمليات الجديدة لضمان ائتمان الصادرات: (5)شكل رقم 
2014في المدى المتوسط والطويل خالل عام 

 الشركات
32.3% 

 الحكومة
 القطاع العام 19.1%

10.6% 

 المشاريع
3.1% 

 اإلقراض
7.2% 

 البنوك
2.9% 

 غير مصنف
662مصر1 24.7%

413اندونيسيا2
266العراق3
161إيران4
111باكستان5
99األرجنتين6
63صربيا7
62كوبا8
41أوكرانيا9

36اإلكوادور10
429

2,343
2015التقرير السنوي التحاد بيرن للعام : المصدر

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

2013والطويل بالمليون دوالر لعام 

اخرى
االجمالي 

916إيران1
296روسيا2
187أوكرانيا3
172الواليات المتحدة4
97كازاخستان5
86البرازيل6
68إيطاليا7
62المكسيك8
43كوريا الجنوبية9

42اإلمارات10
458

2,427
2015التقرير السنوي التحاد بيرن للعام : المصدر

االجمالي 

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

2013والطويل بالمليون دوالر لعام 

اخرى

13,229الواليات المتحدة1
10,417األرجنتين2
7,899برمودا3
7,160تركيا4
6,762الصين5
6,512السعودية6
5,659إثيوبيا7
5,450روسيا8
4,533اإلمارات9

4,474الهند10
92,511

164,606
2015التقرير السنوي التحاد بيرن للعام : المصدر

االجمالي 

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

2014والطويل بالمليون دوالر لعام 

اخرى
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شــهدت عمليــات ائتمــان الصــادرات للمدى 
القصيــر ارتفاعا مــن 1.64 تريليون دوالر 
عام 2013 إلــى 1.71 تريليون دوالر عام  

2014، )جدول رقم 1(.

وفيما يتعلــق بالتعويضات المدفوعة لعمليات 
ائتمان الصادرات للمدى القصير لعام 2014 
والبالــغ إجماليهــا 2007 مالييــن دوالر فلم 
تحــل أي دولة عربية في قائمة أكبر 10 دول 
فــي حيــن حلت فنزويــال في المركــز األول 
بقيمة 173 مليون دوالر وبنسبة 9.3% من 

اإلجمالي )جدول رقم 8(. 

أمــا علــى صعيــد التعويضــات المســتردة 
لعمليات ائتمان الصــادرات للمدى القصير 
لعام 2014 والبالــغ إجماليها 565 مليون 
دوالر فقــد حلــت اإلمــارات فــي المرتبــة 
السادســة عالميــا بقيمة 18 مليــون دوالر  
وبنســبة 3.5% من اإلجمالــي العالمي، ثم 
العراق في المرتبة التاسعة  بقيمة 9 ماليين 
دوالر وبنسبة 1.7% من اإلجمالي العالمي.  
كمــا تركــزت العمليات في عــدد من الدول 
أبرزهــا إيران والواليــات المتحدة وإيطاليا 

وألمانيا واألرجنتين )جدول رقم 9(.

أمــا علــى صعيــد التعويضــات المدفوعة 

لضمان االســتثمار فقد شــهدت ارتفاعا من 

146 مليــون دوالر فقط لعــام 2013 إلى 

227 مليــون دوالر لعــام 2014  )جدول 

رقم 1(. وقد استحوذت الدول النامية بشكل 

عام علــى حصة مهمة فيما حلــت ليبيا في 

المركــز الثانــي فــي قائمة أكبــر 10 دول 

مــن حيــث التعويضات المدفوعــة لضمان 

االســتثمار بقيمة 30 مليون دوالر وبنسبة 

13.2% من اإلجمالي العالمي )جدول رقم 

.)11

وفيما يتعلق بتوزيــع التعويضات المدفوعة 

حســب نوع الخطــر المؤمن ضده فقد حلت 

مخاطر اإلخالل بالعقــد في المرتبة األولى 

بقيمــة 48 مليون دوالر وبنســبة %21.2 

من اإلجمالي  تلتها المخاطر السياسية بقيمة 

46 مليــون دوالر وبنســبة 20.3% ثــم 

مخاطر عدم القدرة على تحويل األموال كما 

لم يتــم دفع تعويضات لمخاطــر المصادرة 

والتأميم في حين تم توزيع بقية التعويضات 

وقيمتهــا 123 مليون دوالر على المخاطر 

غير المصنفة )جدول رقم 12(.

جـ -  ضمان االستثمار

شــهدت عمليات ضمــان االســتثمار هبوطاً 
طفيفــاً من 99.7 مليــار دوالر عام 2013 
 ،2014 عــام  دوالر  مليــار   99.1 إلــى 
جدول رقم.)1(  وقد اســتحوذت كازاخستان 
والصيــن والواليــات المتحــدة وإندونيســيا 
والمكسيك  وأوزباكســتان إلى جانب روسيا 
وبيــرو والهند على نحــو 47.4% من حجم 
العمليــات الجديدة بنهاية عام 2014 )جدول 

رقم 10(. 

ب -  ضمان ائتمان الصادرات في المدى القصير

35صربيا1
30 ليبيا2
26 روسيا3
22 تركيا4
22 البوسنة والهرسك5
20 فيتنام6
17 تايالند7
10 اندونيسيا8
8 كينيا9
7 فنزويال10

30
227

2015التقرير السنوي التحاد بيرن للعام : المصدر

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

اخرى
االجمالي 

10,386كازاخستان1
6,791 الصين2
5,891 البرازيل3
5,288 الواليات المتحدة4
4,907 اندونيسيا5
4,672 المكسيك6
4,245 أوزبكستان7
4,105 روسيا8
3,119 بيرو9
2,536 الهند10

57,677
109,617

20154التقرير السنوي التحاد بيرن للعام : المصدر

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

اخرى
االجمالي 

20102011201220132014طبيعة الخطر
1100010مخاطر عدم القدرة على التحويل

091433746مخاطر سياسية
4531130مخاطر المصادرة والتأميم

120148مخاطر اإلخالل بالعقد
255838195123مخاطر غير مصنفة

2015التقرير االحصائي السنوي للعام - اتحاد بيرن : المصدر

التعويضات المدفوعة لضمان االستثمار في مختلف األجيال : (12)جدول رقم 
موزعة حسب طبيعة المخاطر بالمليون دوالر
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وعلــى صعيد التعويضات المســتردة لضمان االســتثمار فقــد تراجعت من 78 
مليون دوالر لعام 2013  إلى 63 مليون دوالر لعام 2014  )جدول رقم 1(. 
وقد جاءت معظمها من دول نامية في آسيا وأفريقيا وفي مقدمتها فيتنام وأوكرانيا 
وغانــا والصين وكــوت دي فوار وكينيا وزيمبابوي ثم تركيــا وألمانيا وبلغاريا 

على التوالي )جدول رقم 13(.

وفيما يتعلق بتوزيع التعويضات المســتردة حســب نوع الخطر المؤمن ضده فقد 
حلت المخاطر السياسية في المرتبة األولى بقيمة مليوني دوالر في حين توزعت 
بقية التعويضات وقيمتها 61 مليون دوالر على المخاطر غير المصنفة )جدول 

رقم 14(.

ثانيا: الضمانات القائمة
انخفضت قيمة الضمانات القائمة المقدمة من أعضاء االتحاد بنهاية عام 2014 
لتبلــغ حوالــي  1.989 تريليــون دوالر، مقابــل 2.053 تريليــون دوالر عام 
2013 ، و 1.942 تريليون دوالر عام 2012، و1.733 تريليون دوالر عام  

2011، و 1.623 تريليون دوالر عام 2010 )جدول رقم 1(.

13فيتنام1
13 أوكرانيا2
8 غانا3
8 الصين4
5 كوت ديفوار5
5 كينيا6
3 زيمبابوي7
2 تركيا8
1 ألمانيا9
1 بلغاريا10

4
63

2015التقرير السنوي التحاد بيرن للعام : المصدر
االجمالي 

التعويضات المستردة لضمان االستثمار: (13)جدول رقم 
2014 في مختلف األجيال بالمليون دوالر  لعام 

أخرى

20102011201220132014طبيعة الخطر
---2-مخاطر عدم القدرة على التحويل

2-1--مخاطر سياسية
--551-مخاطر المصادرة والتأميم

-15--3مخاطر اإلخالل بالعقد
1217566261مخاطر غير مصنفة

2015التقرير 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 في المدى : (6)شكل رقم 
2014المتوسط والطويل خالل عام 

 االلتزامات
83.0% 

االلتزامات المتصلة 
 بالمساعدات 

0.9% 

 متأخرات
0.7% 

التعويضات المدفوعة 
 للمخاطر السياسية

1.2% 

التعويضات المدفوعة 
 للمخاطر التجارية

0.9% 

إعادة / إعادة تمويل 
 جدولة المبالغ

2.3% 
المستحقات على إعادة 

إعادة جدولة / تمويل 
 المبالغ

0.9% 

 اإلقراض
10.2% 

التوزيع الجغرافي لعمليات الضمان القائمة في العالم : (7)شكل رقم 
2014بنهاية عام 

 الواليات المتحدة
8.2% 

 ألمانيا
6.7% 

 المملكة المتحدة
5.5% 

 فرنسا
4.9% 

 إيطاليا
4.7% 

 الصين
4.6% 

 هولندا
3.2% 

 إسبانيا
3.2% 

 البرازيل
3.1% 

 سويسرا
2.9% 

 أخرى
52.9% 

 القصير في المدىضمان ائتمان الصادرات 

 الواليات المتحدة
5.9% 

 روسيا
4.6% 

 تركيا
4.3% 
 البرازيل

3.8% 
 الهند
3.7% 

 السعودية 
3.7% 

 اإلمارات
2.7% 

 الصين
2.7% 

 فيتنام
2.7% 

 المكسيك
2.6% 

 اخرى
63.2% 

 المتوسط والطويل في المدىضمان ائتمان الصادرات 

 روسيا
7.9% 

 الصين
 كازاخستان 7.6%

4.0% 
الواليات 
 المتحدة

3.6% 

 البرازيل
 الهند 3.6%

3.1% 

 اندونيسيا
3.0% 

 فيتنام
2.8% 

 مصر
2.7% 

 تركيا
2.7% 

 اخرى
59.0% 

 ضمان االستثمار في مختلف األجيال
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20102011201220132014البيان
480,893532,643562,770586,696579,895االلتزامات

6,3986,6795,8566,8096,110االلتزامات المتصلة بالمساعدات 
5,3234,7475,6125,1414,978متأخرات

9,3409,0528,8839,1548,340التعويضات المدفوعة للمخاطر السياسية
5,2214,7315,9026,5216,306التعويضات المدفوعة للمخاطر التجارية

27,56424,64820,72418,80816,227إعادة جدولة المبالغ/ إعادة تمويل 
8,5588,5508,7128,6505,946إعادة جدولة المبالغ/ المستحقات على إعادة تمويل 

49,78755,32069,21674,26971,047اإلقراض
2015التقرير االحصائي السنوي للعام - اتحاد بيرن : المصدر

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



12

السنة الثانية والثالثون - العدد الفصلي الثالث )يوليو – سبتمبر 2015(

إدراكا منهــا ألهميــة دور الضمان في االقتصاديــات العربية، فقد أكدت “ضمان” منذ أوائل الثمانينيات أهمية قيام الدول العربية بإنشــاء 
مؤسسات ضمان ائتمان صادرات وطنية لضمان صادرات دولها إلى مختلف دول العالم، وبالفعل تم تأسيس العديد من المؤسسات على 

الصعيد العربي. ثم تأسست في إطار البنك اإلسالمي للتنمية، المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات.

وإيمانا من” ضمان” بأهمية التعاون والتنسيق بين تلك المؤسسات في مجاالت تبادل الخبرة والتأمين المشترك وإعادة التأمين فقد أسست 
بالتعــاون مــع جهــات أخرى ملتقى هيئات الضمان العربية عام 1993، وظل منذ ذلك الوقــت يجتمع بصفة دورية للتباحث في عدد من 

األمور المتعلقة بتلك الصناعة، وأصبح بذلك منبرا لتبادل الخبرات واإلفادة من التجارب الوطنية واإلقليمية والدولية

اتحاد أمان

وفي العام 2009 تأســس “اتحاد أمان” بمبادرة المؤسســة العربية لضمان االســتثمار وائتمان الصادرات “ضمان” والمؤسسة اإلسالمية 
لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات “ICIEC” ويضم حاليا 18 جهة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات في الدول العربية واإلسالمية.

إجمالي عمليات الضمان

وفيما يتعلق بنشــاط الضمان في أعضــاء اتحاد أمان، 

فقــد ارتفــع مجمــل الضمانــات التــي وفرتهــا هيئات 

تأميــن ائتمان الصادرات العربية واإلســالمية الوطنية 

واإلقليميــة، أعضاء “اتحاد أمــان”، والبالغ عددها 17 

مؤسســة، توافرت عنها بيانات لتبلغ نحو 21.9 مليار 

دوالر خــالل عام 2013، مقابــل 19.6 مليار دوالر 

في عام 2012  )جدول رقم 19 وشكل رقم 8(.

(باللغة اإلنجليزية)اسم الجهة الموقع االلكترونيدولة
)www.dhaman.orgThe Arab Investment and Export Credit Guarantee Corporation )DHAMANمتعددة األطرافالمؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات1
)www.iciec.comThe Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit )ICIECمتعددة األطرافالمؤسسة االسالمية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات2
)www.cagex.dzCompagnie Algérienne d’Assurance et de Garantie des Exportations )CAGEXالجزائرالشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات3
)www.ecgegypt.netExport Credit Guarantee Company of Egypt )ECGEمصرالشركة المصرية لضمان الصادرات4
)www.asei.co.idAsuransi Ekspor Indonesia )ASEIأندونيسياوكالة ائتمان الصادرات االندونيسية5
)www.egfi.org.irExport Guarantee Fund of Iran )EGFIايرانصندوق ضمانت صادرات ايران6
)www.jlgc.comJordan Loan Guarantee Corporation )JLGCاألردنالشركة األردنية لضمان القروض7
)www.lci.com.lbThe Lebanese Credit Insurer )LCIلبنانشركة تأمين االئتمان اللبنانية8
www.exim.com.myEXIM Bank of Malaysiaماليزيابنك االستيراد والتصدير الماليزي9
)www.ecgaoman.comExport Credit Guarantee Agency of Oman )ECGAسلطنة عمانوكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية10
)www.sep.gov.saSaudi Export Program )SEPالسعوديةبرنامج الصادرات السعودية11
)www.sonac.snNational Co. for Credit Insurance and Guarantee )SONACالسنغالالشركة الوطنية لتأمين االئتمان والضمان12
)www.naife.orgNational Agency for Insurance and Finance of Exports )NAIFEالسودانالوكالة 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 )COTUNACEتونسالشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية15
)www.eximbank.gov.trExport Credit Bank of Turkey )Türk EXIM Bankتركيابنك التصدير واالستيراد التركي16
)www.ecie.aeExport Credit Insurance Company of the Emirates )ECIEاإلماراتشركة اإلمارات لتأمين ائتمان الصادرات17
www.qdb.qaQatar Development Bank )QDB( - Qatar Export Development Agency – TASDEERقطر"تصدير"وكالة قطر لتنمية الصادرات - بنك قطر للتنمية  18

أعضاء اتحاد امان
(باللغة العربية)اسم الجهة 

(2014نوفمبر )إيران - االجتماع السنوي الخامس طهران  "اتحاد مؤمني المخاطر التجارية وغير التجارية في الدول األعضاء في المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ومنظمة المؤتمر االسالمي"اتحاد امان  :المصدر

حجم عمليات ضمان االستثمار وائتمان الصادرات في الدول العربية واالسالمية أعضاء : (8)شكل رقم 
اتحاد امان بالمليار دوالر
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2- صناعة الضمان في الدول اإلسالمية
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الحصة من اإلجمالي2012201320122013201220132012201320122013
 (%)

Turk Eximbank6,9238,3270300006,9238,33038.0بنك التصدير واالستيراد التركي1
ICIEC2,1982,31751111008251,0093,0743,43715.7المؤسسة االسالمية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات2
DHAMAN1,4081,146001311311952331,7351,5106.9المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات3
LCI393281007651,147001,1581,4286.5شركة تأمين االئتمان اللبنانية4
MEXIM 622975100187656670418571,2685.8بنك االستيراد والتصدير الماليزي5
EGFI6273852590104022823041,1781,0915.0صندوق ضمانت صادرات ايران6
CAGEX14418400543896006861,0804.9الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات7
ASEI46542000622605001,0871,0244.7وكالة ائتمان الصادرات االندونيسية8
COTUNACE54662600372363009189904.5الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية9
SEP4844840000004844842.2برنامج الصادرات السعودية10
ECIE766460003018007964772.2شركة اإلمارات لتأمين ائتمان الصادرات11
ECGA211223004353002542751.3وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية12
NAIFE1341890000001341890.9(السودان)الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات 13
JLGC1471350034001501390.6الشركة األردنية لضمان القروض14
ECGE1301020000001301020.5الشركة المصرية لضمان الصادرات15
Shiekan474700110048480.2(السودان)شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين المحدودة 16
SONAC181800550023230.1(السنغال)الشركة الوطنية لتأمين االئتمان والضمان 17

15,26316,3174103012,5893,6901,3731,58719,63521,896100 اإلجمالي
"اتحاد مؤمني المخاطر التجارية وغير التجارية في الدول األعضاء في المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ومنظمة المؤتمر االسالمي"اتحاد امان  :المصدر

(2014نوفمبر )إيران - االجتماع السنوي الخامس طهران 

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 وائتمان عمليات ضمان االستثمارللمدى المتوسط والطويل
الصادرات

وفــي المقابــل تراجعت األقســاط التأمينية إلى 98 مليون دوالرفي عام 2013 مقارنة بـــ 115.2 مليون دوالر في عام 2012. وانخفضت كذلك 

التعويضات المدفوعة إلى 36.3 مليون دوالر خالل عام 2013 مقارنة بـ 42.2 مليون دوالر عام 2012، كما تراجعت المبالغ المســتردة من 

19.8 مليون دوالر إلى 13.7مليون دوالر عام 2013 )جدول رقم 20(.

توزيع عمليات الضمان

وفيمــا يتعلــق بتوزيع عمليات ضمان االســتثمار وائتمان الصادرات في الدول العربية واإلســالمية أعضاء اتحاد أمــان  لعام 2013 فقد حل بنك 

التصدير واالستيراد التركي في المرتبة األولى بنسبة 38% ، ثم المؤسسة اإلسالمية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 15.7% ، ثم المؤسسة 

العربية لضمان االســتثمار وائتمان الصادرات بنســبة 6.9%، ثم شــركة تأمين االئتمان اللبنانية بنسبة 6.5%  ثم وأخيرا توزعت بقية الحصص 

فيما بين الجهات األخرى أعضاء االتحاد )شكل رقم 9(.

وقد توزعت عمليات أعضاء اتحاد أمان عام 2013 ما بين 

16.3مليار دوالر وبنسبة 75% لضمان ائتمان الصادرات 

للمــدى القصير و3.7 مليار دوالر وبنســبة 17% لضمان 

ائتمان الصادرات للمديين المتوســط والطويل و1.6 مليار 

دوالر لعمليــات ضمــان االســتثمار وبنســبة 7% وأخيرا 

عمليات الضمان المحلية بقيمة 301 مليون دوالر وبنســبة 

1% فقط من اإلجمالي)شكل رقم 11 وجدول رقم 22(.

(%)معدل النمو 20122013النشاط
7,2007,2210.29رأس المال

(14.9)115.298أقساط التأمين
(13.9)42.236.3التعويضات
(30.8)19.813.7المستردات

9,86111,04912.0إعادة التأمين في الخارج

 بالمليون دوالر2013 و 2012انشطة اتحاد امان خالل العامين : (20)جدول رقم 

(2014نوفمبر )إيران - االجتماع السنوي الخامس طهران - اتحاد امان  :المصدر
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رؤوس أمــوال مؤسســات 
اتحاد أمان

وقــد بلغ مجمــوع رؤوس 

أمــوال مؤسســات اتحــاد 

أمان نحــو 7220 مليون 

  2013 لعــام  دوالر 

الصادرات  برنامــج  يمثل 

الســعودي النســبة الغالبة 

 ،%55.4 بنحــو  منهــا 

التصديــر  برنامــج  ثــم 

واالســتيراد التركي بنسبة 

برنامــج  ثــم   ،%16.6

واالســتيراد  التصديــر 

 %13.8 بنسبة  الماليزي 

)شــكل رقــم 10 وجدول 

رقم 21(.

وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية
(السودان)الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات 

الشركة األردنية لضمان القروض
الشركة المصرية لضمان الصادرات

(السودان)شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين المحدودة 
(السنغال)الشركة الوطنية لتأمين االئتمان والضمان 

حصة أعضاء اتحاد امان من إجمالي عمليات ضمان االستثمار وائتمان الصادرات:  (9)شكل رقم 
2013 في الدول العربية واالسالمية لعام 

بنك التصدير واالستيراد 
 التركي

38% 

المؤسسة االسالمية 
لضمان االستثمار وائتمان 

 الصادرات
16% 

المؤسسة العربية لضمان 
االستثمار وائتمان 

 الصادرات
شركة تأمين االئتمان  7%

 اللبنانية
6% 

بنك االستيراد والتصدير 
 الماليزي

6% 

صندوق ضمانت صادرات 
 ايران

5% 

الشركة الجزائرية لتأمين 
 وضمان الصادرات

5% 

وكالة ائتمان الصادرات 
 االندونيسية

5% 
الشركة التونسية لتأمين 

 التجارة الخارجية
4% 

برنامج الصادرات 
 السعودية

2% 

 أخرى
6% 

المساهمة اسم الجهة
بالمليون دوالر

الحصة من 
اإلجمالي

(%)
4,00055.4برنامج الصادرات السعودية

1,20016.6بنك التصدير واالستيراد التركي
1,00013.8بنك االستيراد والتصدير الماليزي
3004.2صندوق ضمانت صادرات ايران

2533.5المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات
2373.3المؤسسة االسالمية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات

851.2وكالة ائتمان الصادرات االندونيسية
1462.0أخرى

7,220100اإلجمالي

2013توزيع رأس المال التحاد أمان للعام :  (21)جدول رقم 

(2014نوفمبر )إيران - االجتماع السنوي الخامس طهران - اتحاد امان  :المصدر

القيمة بالمليون نوع العقد
دوالر

الحصة من 
اإلجمالي

(%)
16,31775ضمان ائتمان الصادرات للمدى القصير

3,69017ضمان ائتمان الصادرات للمديين المتوسط والطويل
1,5877عمليات ضمان االستثمار
3011عمليات الضمان المحلية

21,896100إجمالي حجم عمليات ضمان االستثمار وائتمان الصادرات

توزيع عمليات ضمان االستثمار وائتمان الصادرات:  (22)جدول رقم 
2013 حسب نوع العقد عام 

(2014نوفمبر )إيران - االجتماع السنوي الخامس طهران - اتحاد امان  :المصدر

توزيع عمليات ضمان االستثمار وائتمان الصادرات : (11)شكل رقم 
2013 حسب نوع العقد للعام 

ضمان ائتمان 
الصادرات للمدى 

 القصير
75% 

ضمان ائتمان 
الصادرات للمديين 
 المتوسط والطويل

17% 

عمليات ضمان 
 االستثمار

7% 

عمليات الضمان 
 المحلية

1% 
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نشــأت صناعة الضمان على المســتوى العربي بتأســيس المؤسسة 
العربية لضمــــــان االستثمــــــار فــــــي منتصـــــف الســبعينيات 
كمؤسســة إقليمية، تقدم خدماتها فــي هذا المجال والتي أضافت فيما 
بعد خدمات جديدة أبرزها ضمان ائتمان الصادرات، ثم تم تأســيس 
نحــو 12  جهــة قطرية تقدم خدمات ضمــان ائتمان الصادرات في 
عدد من الدول العربية 10 منها إلى جانب المؤسسة العربية لضمان 
االســتثمار وائتمــان الصــادرات، والمؤسســة اإلســالمية لضمان 

االستثمار وائتمان الصادرات أعضاء في اتحاد أمان.

وتشير اإلحصاءات الواردة من 13 جهة عربية أعضاء في االتحاد، 
إلى أن مجمل الضمانات التي وفرتها هيئات تأمين ائتمان الصادرات 
العربيــة الوطنية واإلقليمية، بلغ نحــو 10.2 مليارات دوالر خالل 
عــام 2013، مقابــل 9.6 مليارات دوالر في عام 2012 )شــكل 

رقم 13(.

وفيما يتعلق بتوزيع عمليات الضمان في الدول العربية لعام 2013، 
فقد حلت المؤسسة اإلسالمية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 
في المرتبة األولى بنســبة 33.8%، ثم المؤسســة العربية لضمان 
االســتثمار وائتمان الصادرات في المرتبة الثانية بنسبة  %14.8، 
ثم شركة تأمين االئتمان اللبنانية بنسبة 14%، ثم الشركة الجزائرية 
لتأمين وضمان الصادرات بنســبة 10.6%، ثم  الشــركة التونسية 
لتأميــن التجــارة الخارجية بنســبة 9.7%، ثم برنامــج الصادرات 
الســعودية بنســبة 4.8%، ثــم شــركة اإلمــارات لتأميــن ائتمــان 
الصادرات بنسية 4.7% ، وأخيرا توزعت بقية الحصص فيما بين 

الجهات األخرى أعضاء االتحاد )شكل رقم 14(.

القيمة بالمليون اسم الجهة
دوالر

الحصة من 
اإلجمالي

(%)
57.1858.3ضمان ائتمان الصادرات للمدى القصير

24.2524.7عمليات الضمان المحلية
14.0814.4عمليات ضمان االستثمار

2.402.4ضمان ائتمان الصادرات للمديين المتوسط والطويل
0.110.1عمليات أخرى

98.01100إجمالي دخل أقساط التأمين

2013توزيع دخل أقساط التأمين حسب نوع العقد للعام :  (23)جدول رقم 

(2014نوفمبر )إيران - االجتماع السنوي الخامس طهران - اتحاد امان  :المصدر

2013توزيع دخل أقساط التأمين حسب نوع العقد للعام  : (12)شكل رقم 

ضمان ائتمان 
الصادرات للمدى 

 القصير
58.3% 

عمليات الضمان 
 المحلية

عمليات ضمان  24.7%
 االستثمار

14.4% 

ضمان ائتمان 
الصادرات للمديين 
 المتوسط والطويل

2.4% 

 عمليات أخرى
0.1% 

عمليات ضمان االستثمار وائتمان الصادرات في الدول العربية  أعضاء اتحاد امان  (14)شكل رقم 
2013بالمليون دوالر في الدول العربية لعام 

المؤسسة االسالمية لضمان 
االستثمار وائتمان 

 الصادرات
33.8% 

المؤسسة العربية لضمان 
االستثمار وائتمان 

 الصادرات
14.8% 

شركة تأمين االئتمان 
 اللبنانية

14.0% 

الشركة الجزائرية لتأمين 
 وضمان الصادرات

10.6% 

 برنامج الصادرات السعودية
4.8% 

الشركة التونسية لتأمين 
 التجارة الخارجية

9.7% 

وكالة ضمان ائتمان 
 الصادرات العمانية

2.7% 

شركة اإلمارات لتأمين 
 ائتمان الصادرات

4.7% 

الشركة األردنية لضمان 
 القروض

1.4% 

الوكالة الوطنية لتأمين 
وتمويل الصادرات 

 (السودان)
1.9% 

شركة شيكان للتأمين 
وإعادة التأمين المحدودة 

 (السودان)
0.5% 

الشركة المصرية لضمان 
 الصادرات

1.0% 

الشركة الوطنية لتأمين 
االئتمان والضمان 

 (السنغال)
0.2% 

حجم عمليات ضمان االستثمار وائتمان الصادرات في الدول العربية أعضاء : (13)شكل رقم 
اتحاد امان بالمليون دوالر
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اإلجمالي2008200920102011201220132014اإلجمالي

 إجمالي عمليات ضمان ائتمان 
626.40589.50768.101,138.641,528.061,276.93888.956,816.58الصادرات

393.30111.30429.30302.18195.34233.13198.631,863.18إجمالي عمليات ضمان االستثمار

إجمالي حجم عمليات ضمان 
1,019.70700.801,197.401,440.821,723.401,510.051,087.588,679.76االستثمار وائتمان الصادرات

جدول رقم )24(:  تطور حجم عمليات الضمان )2014-2008(

شكل رقم )15(: توزيع عمليات المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات خالل 
)2014- 2008(

                    
   

                    
        

   

شكل رقم )16(: تطور عمليات الضمان في المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان 
الصادرات  خالل )2008 -2014(
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على مدار نحو أربعة عقود ومنذ تأسيس المؤسسة العربية لضمان االستثمار عام 1974، كأول مؤسسة دولية متعددة األطراف تقدم 
خدمــات ضمــان االســتثمار ضد المخاطر غير التجارية في الدول العربية، نجحت المؤسســة في خدمة العديد من المســتثمرين العرب 
واألجانب في الدول العربية قبل أن تطور خدماتها فيما بعد لتشــمل كذلك المصدرين بعد اســتحداث 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 2014 نحو 12 مليار دوالر.

شــهدت  المؤسســة اتجاهاً عاماً للنمو في عملياتها خالل الســنوات األخيرة من 1019.7 مليون دوالر عام 2008 إلى نحو 1087.6 

مليــون دوالر عــام 2014 ليصــل إجمالي الفترة إلى 8.7 مليارات دوالر منها 6.8 مليارات لضمان ائتمان الصادرات وبنســبة %79  

من اإلجمالي  و1.9 مليار دوالر لضمان االستثمار وبنسبة 21 % من إجمالي عمليات الضمان خالل الفترة.

)جدول رقم 24 وشكل رقم 15، 16(.
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التوزيع الجغرافي للعمليات حسب األقطار المصدرة:

وفيمــا يتعلــق بالتوزيــع الجغرافــي للعمليات 

حســب األقطار المصدرة لالستثمار إلى الدول 

العربية والمصدرة للســلع إلى الدول العربيـــة 

والعالــم تشــير إحصــاءات المؤسســة خــالل 

إلــى   )2014-2008( األخيــرة  الســنوات 

أن الســعودية حلــت في المرتبــة األولى بقيمة 

عمليــات بلغــت 2.66 مليــار دوالر وبنســبة 

31% من مجمل العمليــات، تليها الكويت في 

المرتبة الثانية بقيمة 1.9 مليار دوالر وبنســبة 

22.4% مــن اإلجمالي، ثم لبنــان في المرتبة 

الثالثة بقيمــة 594 مليون دوالر وبحصة تبلغ 

6.9% ، فتونــس رابعــا بقيمــة 566 ماليين 

اإلجمالي2008200920102011201220132014الدولةم
210.5274.1408.3484.0536.3547.46202.812,663.5السعودية1
435.3134.7449.2320.6159.6217.59207.251,924.3الكويت2
85.976.976.3101.2113.2102.1038.66594.3لبنان3
122.9109.685.578.961.34.17103.69566.2تونس4
48.89.410.050.363.287.85126.43396.0اإلمارات5
2.83.114.3118.575.255.2528.55297.7األردن6
12.124.855.472.977.122.2622.42287.0مصر7
87.41214.7--1.83.635.386.6--الجزائر8
159.7--11.824.49.938.741.233.82سورية9
123.2--61.827.510.06.717.2البحرين10
10.0041.0--5.54.03.610.67.3سلطنة عمان11
21.3----------10.810.5السودان12
0.9010.9----10.0------قطر13
0.0910.5600.680.712.0------فلسطين14

12--71.3113.0484.5438.87258.751,378.0

1,019.7700.91,197.41,440.81,723.41,510.11,087.68,679.8

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

اإلجمالي
شركات أجنبية،بنوك عربية ودول أخرى

شكل رقم )17(: توزيع قيمة محفظة عقود الضمان للمؤسسة حسب األقطار المصدرة 
لالستثمار والسلع خالل )2008 - 2013(

        
     

      
     

     
    

    
    

       
    

     
    

   
    

       
    

     
    

       
    

          
    

       
    

   
    

      
     

                       
         

     

دوالر وبنسبة 6.6%، ثم اإلمارت خامسا  بقيمة 396 مليون دوالر وبنسبة 4.6% تليها األردن سادسا بقيمة 298 مليون دوالر وبنسبة 

3.5%، ثم مصر ســابعا بقيمة 287 مليون دوالر وبنســبة 3.3% تليها الجزائر في المركز الثامن بقيمة 215 مليون دوالر وبنســبة 

2.5%، ثم سورية تاسعا بقيمة 160 مليون دوالر وبنسبة 1.9%، ثم البحرين عاشراً بقيمة 123 مليون دوالر وبنسبة 1.4%، وسلطنة 

عمان بقيمة 41 مليون دوالر وبنسبة 0.5%، ثم السودان بقيمة 21 مليون دوالر وبنسبة 0.2%، ثم قطر بقيمة 11 مليون دوالر وبنسبة 

0.1%  وفلسطين  بقيمة 2 مليون دوالر وبنسبة 0.02%. في حين بلغت قيمة العمليات المقدمة للبنوك العربية والمشتركة نحو 1378 

مليون دوالر وبنسبة 15% من اإلجمالي. )شكل رقم 17 جدول رقم 25(.
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التوزيع الجغرافي للعمليات حسب األقطار المضيفة لالستثمار والمستوردة للسلع:

يكشف التوزيع الجغرافي للعمليات حسب األقطار المضيفة 
لالســتثمار والمســتوردة للســلع خــالل الســنوات األخيرة 
)2008-2014( عن أن الســودان حل في المرتبة األولى 
بقيمــة عمليــات بلغــت 867 مليون دوالر وبنســبة %10 
مــن مجمــل العمليــات، تليه اإلمــارات في المرتبــة الثانية 
بقيمــة 708.5 مليون دوالر بنســبة 8.2% من اإلجمالي، 
ثــم مصر في المرتبــة الثالثة بقيمــة 655.8 مليون دوالر 
وبحصــة تبلغ 7.6%، ثم الســعودية رابعــا بقيمة 610.7 
مالييــن دوالر وبنســبة 7%، فليبيا خامســا بقيمة 571.8 
ماليين دوالر وبنســبة 6.6% تليها ســورية سادســا بقيمة 
545 مليــون دوالر وبنســبة 6.3% ، ثــم الجزائر ســابعا 
بقيمة 427 مليون دوالر وبنسبة 4.7% ، يليها األردن في 

المركز الثامن بقيمة 378 مليون دوالر وبنســبة 4.4% ، ثم الكويت تاســعا بقيمة 368 مليون دوالر وبنســبة 4.2%،  تليها لبنان في 
المركز العاشر بقيمة 319 مليون دوالر بنسبة 3.7% ، ثم المغرب في المركز الحادي عشر بقيمة 231.5 مليون دوالر وبنسبة %2.7 
تليها البحرين في المركز الثاني عشر بقيمة 221.5 مليون دوالر وبنسبة 3.7% ، ثم قطر في المركز الثالث عشر بقيمة 208.5 مليون 
دوالر وبنسبة 2.4%، ثم اليمن في المركز الرابع عشر بقيمة 205.8 مليون دوالر وبنسبة 2.4% ثم تونس في المركز الخامس عشر 
بقيمة 204.8 ماليين دوالر وبنسبة 2.4% ،  ثم سلطنة عمان في المركز السادس عشر بقيمة 135.5 مليون دوالر وبنسبة %1.4، 

ثم العراق في المركز السابع عشر بقيمة 71.2 مليون دوالر وبنسبة 0.8%، وأخيرا موريتانيا بقيمة 2.7 مليون دوالر.
في حين بلغت قيمة عمليات الضمان التي اســتفادت منها الدول غير العربية المســتوردة للســلع العربية نحو 1944مليون دوالر وبنسبة 
22.4% من اإلجمالي، توزعت بشــكل رئيســي على أوروبا بنســبة 9.1% من اإلجمالي و6.9% آلسيا و 1.5% ألفريقيا وبقية دول 

العالم بنسبة 4.9% )شكل رقم 18 جدول رقم 26(.

اإلجمالي2008200920102011201220132014
163,198107,352318,638150,22258,77548,11720,910867,212السودان1
28,90357,95991,792174,683206,611102,97545,572708,494اإلمارات2
10,01427,25827,17660,604228,987207,93893,853655,830مصر3
47,01447,49654,564124,166175,70699,22162,545610,712السعودية4
175,8893,864107,46683,63787,92592,23820,825571,844ليبيا5
193,09031,875104,09774,63658,03650,00035,255546,989سورية6
5,6054,4613,822113,520159,27883,41957,038427,144الجزائر7
29,42941,29244,58998,20068,76752,93142,914378,122األردن8
31,31347,84351,28576,23270,87065,03325,825368,401الكويت9
16,7715,00118,41328,72999,39979,34471,452319,109لبنان10
3,57138,00052,96944,59022,04111,44058,958231,570المغرب11
17,20226,71425,02346,77142,23536,18127,423221,548البحرين12
9,32728,23333,64136,52346,07538,99115,710208,500قطر13
12,1848,53537,03230,40330,83642,86343,966205,818اليمن14
26,45217,19726,13129,82551,71625,45328,069204,843تونس15
11,24216,41413,03520,81222,78219,79331,428135,506سلطنة عمان16
2,72810,94357,50971,180--------العراق17
1,0001,6742,675------1--موريتانيا18

781,204509,4951,009,6731,193,5531,432,7671,067,880740,9266,735,498
99,02773,46395,526123,716194,446166,04335,218787,439اوروبا1
110,17672,10250,77273,38662,042130,758101,015600,251آسيا2
23,68925,75422,06031,35212,90010,8081,373127,936أفريقيا3
17,787--631947,4178,5381,575أمريكا الشمالية4
1,236--------1011,135أمريكا الجنوبية5
5,46518,72811,92810,27319,675134,563209,050409,682أخرى6

238,521191,376187,703247,265290,637442,173346,6551,944,330
1,019,725700,8711,197,3761,440,8181,723,4051,510,0531,087,5818,679,828 اإلجمالي

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

الدولة

اإلجمالي العربي

إجمالي الدول الغير عربية

شكل رقم)18(: توزيع قيمة محفظة عقود الضمان للمؤسسة حسب األقطار المضيفة لالستثمار 
والمستوردة للسلع خالل 6 سنوات )2008 - 2014(
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التوزيع الجغرافي إلجمالي قيمة الضمانات القائمة للمؤسسة بنهاية عام 2014:

أمــا فيما يتعلق بالتوزيــع الجغرافي إلجمالي قيمة االلتزامات القائمة للمؤسســة 
بنهاية عام 2014 فتشير إحصاءات المؤسسة خالل السنوات األخيرة )-2014

2008( إلــى أن لبنــان حل في المرتبة األولى بقيمــة بلغت53.9 مليون دوالر 
وبنســبة 12.2% من مجمل الضمانات، تليها العــراق في المرتبة الثانية بقيمة 
49.7 مليون دوالر بنســبة 11.3% من اإلجمالي، ثم اليمن في المرتبة الثالثة 
بقيمــة 44 مليــون دوالر وبحصة تبلغ 10%، ثم ســورية رابعــا بقيمة 35.3 
ماليين دوالر وبنســبة 8%، ثم ليبيا خامســا بقيمة 28.3 مليون دوالر وبنسبة 
6.4%، تليها الســودان سادســا بقيمة 27.4مليون دوالر وبنســبة 6.2%، ثم 
المغرب ســابعا بقيمة 21.8 مليون دوالر وبنسبة 5%، تليها تونس في المركز 
الثامن بقيمة 15.9 مليون دوالر وبنسبة 3.6%، ثم السعودية تاسعا بقيمة 6.6 
ماليين دوالر وبنســبة  1.5%،  تليها اإلمارات في المركز العاشــر بقيمة 5.3 
مالييــن دوالر بنســبة 1.2%، تليهــا  األردن في المركز الحادي عشــر بقيمة 
3.9 ماليين دوالر وبنســبة 0.9%، ثم الكويت في المركز الثاني عشــر بقيمة 
3.4 مالييــن دوالر وبنســبة 0.8% ، ثــم قطر في المركز الثالث عشــر بقيمة 
2.9 مليــون دوالر وبنســبة 0.7% ، ثم مصر في المركز الرابع عشــر بقيمة 
2.2 مليون دوالر وبنسبة 0.5%، ثم البحرين في المركز الخامس عشر بقيمة 
1.6مليون دوالر وبنســبة 0.4% ثم ســلطنة عمان في المركز الســادس عشر 
بقيمة 1.5 مليون دوالر وبنســبة 0.3%  ثم موريتانيا في المركز السابع عشر 
بقيمــة مليون دوالر وبنســبة 0.2% وأخيرا الجزائر في المركز الثامن عشــر 
بقيمــة 160 الف دوالر وبنســبة 0.04% وبإجمالي بلــغ 305 ماليين دوالر

للدول العربية المشار إليها وبنسبة  %69.3 
من اإلجمالي.

في حين بلغت قيمة الضمانات القائمة للمؤسسة 
بنهايــة عــام 2014  للــدول غيــر العربيــة 
135.5 مليون دوالر وبنســبة 30.8% من 
اإلجمالي، توزعت بشكل رئيسي على أفريقيا 
بنســبة 3.9% من اإلجمالي و2.2%  آلسيا 
و0.9% ألوروبــا وبقيــة دول العالم .بنســبة 
24.2% مــن اإلجمالــي. )شــكل رقــم 19 

جدول رقم 27(.

القيمة بالمليون دوالر
53.91لبنان1
49.74العراق2
43.97اليمن3
35.25سورية4
28.34ليبيا5
27.40السودان6
21.82المغرب7
15.85تونس8
6.61السعودية9
5.27اإلمارات10
3.93األردن11
3.36الكويت12
2.91قطر13
2.24مصر14
1.64البحرين15
1.50عمان16
0.99موريتانيا17
0.16الجزائر18

304.88
17.24أفريقيا1
9.87آسيا2
4.03أوروبا3
104.33مجموعة دول4

135.47
440.35

جدول رقم )27(: إجمالي قيمة العقود السارية 
وااللتزامات القائمة للمؤسسة بنهاية 2014 

حسب القطر المضيف / المستورد لالستثمار والسلع

الدولة

إجمالي الدول العربية

إجمالي الدول الغير العربية

اإلجمالي

شكل رقم )19(:  التوزيع الجغرافي إلجمالي قيمة العقود السارية وااللتزامات القائمة للمؤسسة
 بنهاية عام 2014
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خدماتنا الجديدةخدمات ضمان
ضــمــان ائــــتــمــان التـجـــارة الــداخــلـیـة 

الـــعربـیــة ضــد مــخـــاطر عــــــدم وفــــاء 

المشترین.

ضـــمــان اســتــثــمــارات الــمــغــــتربــیــن 

الــعــرب في أوطانھم األصلیة.

ضــمــان واردات الــســلـع االستراتیجیة.

ضــمــان االسـتـــثـمــارات القائمة.

ضـــمــان خـــطـــر نــــــــزع الـــمـــلـــكـــیـــة 

الزاحـــف أو التدریجي.

ضـــمــان خـــــــــــــــطـــــــــــر وقـــــــــــف 

أو انـــقــــطــــاع األعمال.

ضـــمــان خــــــطـــــر األعـــمـال اإلرھــابیة 

وأعمال التخریب.

-

-

-

-

-

-

-

اإلیجار  لعملیات  شاملة  تأمینیة  تغطیة 
عبر  العربیة  للشركات  والتمویلي  التشغیلي 

الحدود في مختلف بلدان العالم.
العربیة  الدول  في  استثمــاراتــك  ضــمــان 
مــثـل  الــتــجــاریــة  غــیــر  المخاطر  ضد 
الــمـــــصـــــادرة والــتــأمــیــم والــحـــروب 
على  القدرة  وعدم  األھلیة  واالضطرابات 

التحویل واإلخالل بالعقد.
العربیة  الصادرات  الئتمان  التأمینیة  التغطیة 
لكافة أنحاء العالم ضد المخاطر التجاریة مثل 
إعــــــــســــــــاره  أو  الــمــدیـــن  وفاء  عدم 

أو إفالسھ، وضد المخاطر غیر التجاریة.
مخاطر  ضد  العربیة  للمصارف  ضمانات 
اصـــــدار خــــــطــــــابــــــات اعـــــتـــمــــاد 
وإلى  من  الــمــســتــوردیـن  وتــــمــــویــــل 

الدول العربیة.

-

-

-

-


