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نشرة فصلية تصدر عن المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات

ضمان االستثمار

صناعة الضمان
في الدول العربية
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تعمل املؤسسة على حتقيق األغراض التالية:

•   تشــجيع تدفــق االســتثمارات العربيــة واألجنبيــة املباشــرة إلــى الــدول العربيــة مــن خــال توفيــر التغطيــة التأمينيــة 
ضــد املخاطــر غيــر التجاريــة للمســتثمرين واملمولــن العــرب واألجانــب.

ــة  ــر التجاري ــة وغي ــة التأمينيــة ضــد املخاطــر التجاري ــر التغطي ــة مــن خــال توفي ــز ودعــم الصــادرات العربي •   تعزي
ــن العــرب. للُمصدري

•   دعم التجارة العربية احمللية من خال توفير التغطية التأمينية ضد املخاطر التجارية للمبيعات احمللية.

•   دعــم النمــو االقتصــادي فــي البلــدان العربيــة مــن خــال توفيــر التغطيــة التأمينيــة ضــد املخاطــر التجاريــة 
وغيــر التجاريــة للمؤسســات املاليــة واملورديــن غيــر العــرب عنــد متويــل أو توريــد املدخــات األساســية، البضائــع 

الرأســمالية، الســلع االســتراتيجية ومثيلهــا مــن الســلع واخلدمــات التنمويــة للــدول العربيــة.

•   إعــداد البحــوث والدراســات املتخصصــة واملتعلقــة بتحديــد فــرص االســتثمار وأوضاعــه فــي الــدول العربيــة والقيام 
بتقــدمي الدعــم التقنــي لــوكاالت ترويــج االســتثمار فــي الــدول العربيــة، وتعزيــز التعــاون والتكامــل مــع املنظمــات 

العربيــة والدوليــة النشــطة فــي مجــال تشــجيع االســتثمار.

أجهزة املؤسسة 

مجلس املساهمن )اجلمعية العمومية(:

هــو أعلــى ســلطة فــي املؤسســة، وميثــل جميــع األعضــاء )دوالً وهيئــات(، وتنعقــد لــه كافــة الصاحيــات الازمــة لتحقيــق 
أغراضهــا. ومــن املهــام التــي يتوالهــا - ضمــن صاحيــات أخــرى - وضــع السياســة العامــة التــي حتكــم عمــل املؤسســة. 

وتفســير نصــوص االتفاقيــة، وتعديلهــا، وتعيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واملديــر العــام.

مجلس اإلدارة:

يتألــف مجلــس اإلدارة مــن تســعة أعضــاء غيــر متفرغــن، يتــم اختيارهــم ملــدة ثــاث ســنوات، وينتخــب مــن بــن 
أعضائــه رئيســاً، ويتولــى املجلــس إدارة أعمــال املؤسســة وفــق الصاحيــات املنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة املؤسســة أو 
املخولــة لــه مــن قبــل مجلــس املســاهمن، وتتضمــن تلــك الصاحيــات - ضمــن مهمــات أخــرى - إقــرار النظــم واللوائــح 
املاليــة واإلداريــة، إقــرار برامــج العمليــات والبحــوث املقترحــة مــن املديــر العــام للمؤسســة ومتابعــة تنفيذهــا، حتديــد 
األوجــه التــي توظــف فيهــا أمــوال املؤسســة، اعتمــاد املوازنــة التقديريــة، وتقــدمي تقريــر ســنوي عــن نشــاط املؤسســة 

ملجلــس املســاهمن.

أسماء السادة أعضاء مجلس اإلدارة:

سعادة األستاذ/ أحمد بن محمد الغنام                 رئيساً  .1
عضواً سعادة األستاذ/ عبداهلل أحمد الصبيح     .2
سعادة األستاذ/ خالد علي البستاني                              عضواً  .3
عضواً سعادة الدكتور/ مختار الهادي الطويل        .4
عضواً سعادة األستاذ/ أحمد حسن العبيدلي                  .5
سعادة األستاذ/ محمد أحمد حسن                 عضواً  .6
عضواً سعادة األستاذ/ مسلم بن محاد بن علي قطن     .7
عضواً سعادة الدكتور/ ناصر سعد الدين علي قطامي     .8
عضواً سعادة األستاذ/ محمد األمن التار      .9

             املدير العـام: سعادة األستاذ /  فهد راشد اإلبراهيم

تأسســت عــام 1974 كهيئــة عربيــة مشــتركة مملوكــة مــن قبــل حكومــات الــدول العربيــة باإلضافــة                
 AA إلــى أربــع هيئــات ماليــة عربيــة، وتتخــذ مــن دولــة الكويــت مقــراً لهــا، وهــي حاصلــة علــى تصنيــف
ــة متعــددة  ــد أول هيئ ــي، كمــا أنهــا تُع ــى التوال ــة وللســنة العاشــرة عل ــورز العاملي ــد ب مــن قبــل ســتاندرز أن

ــم. ــي العال األطــراف لتأمــن االســتثمار ف
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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 

صناعة الضمان وحتييد مخاطر التجارة واالستثمار 

واهلل ولي التوفيق ،،،
فهد راشد اإلبراهيم 

املدير العام 

أثــر حريــة حركــة رؤوس األمــوال والتجــارة، وظهــور األزمــات املاليــة  أمــام تزايــد 
الدوليــة وأثرهــا علــى أداء االقتصادات عمومــا والقطاع املصرفي واملالي على وجه 
اخلصــوص، وفــي ظــل تفاقــم عامــل عــدم التأكد، يعد نقل املخاطر إلى مؤسســات وشــركات 
متخصصــة تقــدم خدمــة التأمــن ضــد املخاطــر التجاريــة وغيــر التجاريــة داخــل الدولــة 
الواحــدة أو عبــر احلــدود أحــد أهــم اآلليــات الوقائية واالســتباقية الفعالة فــي التعامل مع 
تلــك املخاطــر. وتقــدم تلــك املؤسســات املتخصصــة لــكل مــن املمــول أو املســتثمر أو املصــدر 
تعويضــا مناســبا عنــد حتقــق اخلطــر مقابــل رســوم ســنوية متثــل نســبة متغيــرة مــن قيمــة 

عملياتهم تختلف بحسب معدل ونوعية اخلطر.

ومــع زيــادة الوعــي بأهميــة ومزايــا 
خدمات الضمان ســواء تلك املتعلقة 
بتأمــن ائتمان الصادرات أو بضمان 
االســتثمار، تزايــدت وتيــرة الطلــب 
علــى خدمــات الضمــان. فقــد بلغت 
قيمــة الضمانــات املقدمــة عامليا من 
نحــو 50 مؤسســة قطريــة وإقليميــة 
ودوليــة أعضاء في احتاد بيرن، نحو 
1.9 تريليــون دوالر عــام 2016 منها 
نحو 94 % لضمان ائتمان الصادرات 
تغطــي نحــو 9 % مــن جتــارة العالــم 
والبقيــة لضمــان االســتثمار تغطــي 
نحــو 14 % من مجمل االســتثمارات 
األجنبيــة املباشــرة الســنوية املتجهة 

إلى الدول النامية.
وتـــشير أحــدث إحـصـــاءات اتـحــاد 
بيــرن إلى أن الــدول العربية واصلت 
حضورها الافت في قوائم أكثر 10 
دول في العالم في السنوات األخيرة 
مــن حيــث مؤشــرات االســتفادة من 
خدمــات الضمان خال العام 2016 

كما يتضح من املؤشرات التالية:
•   حلــت 3 دول عربية في قائمة أهم 
دول العالــم مــن حيــث التعويضات 
املستردة لضمان ائتمان الصادرات 

في املدين املتوسط والطويل.
•   حلت دولة عربية في املرتبة الثالثة 

عامليــا من حيث قيمــة التعويضات 
املدفوعة لضمان ائتمان الصادرات 
في املدى القصير، في املقابل حلت 
دولة عربية أخرى في املرتبة الثامنة 
عامليــا من حيث قيمــة التعويضات 
املستردة لضمان ائتمان الصادرات 

في املدى القصير.
•   جــاءت دولــة عربيــة تاســعة عامليا 
مــن حيــث قيمــة عمليــات ضمــان 
االستثمار اجلديدة، في حن حلت 
دولة عربية أخرى في نفس املرتبة 
ولكــن مــن حيث قيمــة التعويضات 

املدفوعة لضمان االستثمار.
•   احتلت دولة عربية املرتبة اخلامسة 
عامليــا مــن حيــث قيمــة العمليــات 
القائمــة لضمان ائتمان الصادرات 

في املدين املتوسط والطويل.
وعلــى الصعيد العربي واإلســامي، 
بلــغ مجمــل الضمانات التــي وفرتها 
هـيـئـات تـأمـن ائـتــمـان الـصـادرات 
الـعـربــيـــة واإلســامــيــــة الــوطـنـيـة 
واإلقليميــة، أعضــاء »احتــاد أمان«، 
والبالغ عددها 17 مؤسسة، توافرت 
عنهــا بيانات، نحو 24.2 مليار دوالر 
خــال عــام 2015، بتراجــع طفيــف 

عـن العــام السابق.
ويســعدني في هذا اإلطار أن أشــير 

إلــى جناح املؤسســة العربية لضمان 
االســتثمار وائتمان الصادرات، على 
مــدار أكثــر مــن أربعــة عقــود كأول 
مؤسســـــة دولية متعـــددة األطــراف 
تـــقدم خدمات الضــمان، في تطوير 
أدائـهـــا لـتـبـلـــغ الـقـيـمـة اإلجـمـالـيـة 
لـعـمـلـيـاتها الـتـراكـمـيـة بـنـهـايـة عـام 
2016 نحــو 14.6 مليــار دوالر، منها 
نحــو 80 % خــال الســنوات العشــر 

األخيرة.
وقد اســتفاد مــن خدمات املؤسســة 
املتنوعــة عــدد كبير من املســتثمرين 
الــدول  جميــع  فــي  واملصدريــن 
العربيــة وفــي عــدد كبيــر مــن دول 
العالــم. وتواصــل املؤسســة جهودها 
باجتــاه تطويــر خدماتهــا وإمكاناتها 
املادية والبشــرية مــن أجل مزيد من 
الكفــاءة فــي االســتجابة الحتياجات 
املســتثمرين واملصدرين واملؤسسات 
الـمـالـيـة بـمـا يـعـزز حـركـة الـتـجـارة 
واالستـثـمـــار ويسـهـــم فـــي تـحـقـيـق 
األهداف التنموية لصالح اقتصادات 

وشعوب املنطقة.

االفتتاحية
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من خالل عقود تأمن تصل إلى 15 عامًا 
“ضمان” تؤمن املستثمرين ضد مخاطر املصادرة والتأميم والتحويل

واحلرب واالضطرابات األهلية واإلرهاب واإلخالل بالعقد 
توفر املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات »ضمان« احلماية لاستثمارات العربية واألجنبية املنفذة في الدول 

العربية من خال تغطية تأمينية للمخاطر السياسية التالية:
1.  خطر املصادرة والتأميم: حرمان املستثمر من حقوقه اجلوهرية إثر إجراءات كاملصادرة والتأميم، فرض احلراسة اإلدارية، 

نزع امللكية واالستياء اجلبري.
2.  خطر عدم القدرة على التحويل: تقييد قدرة املستثمر على حتويل أصل استثماره و/أو عوائده بالعملة الصعبة إلى خارج 

القطر املضيف لاستثمار.
له أصول  تتعرض  املضيف  القطر  أو عن  أجنبية  كل عمل عسكري صادر عن جهة  3.  خطر احلرب واالضطرابات األهلية: 
املستثمر املادية تعرضا مباشرا، وكذلك االضطرابات األهلية العامة كالثورات واالنقابات والفنت وأعمال العنف ذات الطابع 
العام واألعمال اإلرهابية والتخريبية ذات الدوافع السياسية التي يكون لها نفس األثر، كما يشمل هذا اخلطر االنقطاع الكلي 

واملستمر لألعمال الضرورية الستمرارية املشروع املستفيد من الناحية املالية وذلك لفترة زمنية محددة.  
4.  خطر اإلخالل بالعقد: عدم مقدرة املستثمر على تنفيذ حكم أو قرار حتكيمي صادر لصاحله ضد القطر املضيف. 

االستثمارات الصاحلة للتأمن
•  االستثمارات العربية وغير العربية، املباشرة وغير املباشرة، اجلديدة والقائمة املنفذة في الدول العربية سواء كانت في شكل 
ملكية كاملة للمشاريع االستثمارية أو ملكية أسهم أو محافظ استثمارية، ويتم توفير التغطية التأمينية ملدة 10 سنوات ميكن 

متديدها 5 سنوات إضافية لتصل املدة اإلجمالية إلى 15 عاما.
•  القروض املوجهة لتمويل مشروعات إمنائية أو إنتاجية يتجاوز أجل سدادها 3 سنوات.

•  أعمال املقاوالت املنفذة في الدول العربية عبر معدات مدخلة من اخلارج. 
اجلهات الصاحلة للتأمن: األشخاص الطبيعيون واالعتباريون من جنسية عربية أو غير عربية، سواء كانوا من القطاع اخلاص 

أو العام، واملواطنون العرب املقيمون واملغتربون الذين يستثمرون أموالهم احملولة من اخلارج في دولهم األصلية.
عقود التأمن: توفر املؤسسة التأمن لاستثمارات واملقاوالت املنفذة في الدول العربية من خال ثاثة أنواع من العقود تتاءم 
3- عقد  2-عقد ضمان معدات املقاوالت.  1- عقد ضمان استثمار.  التغطية:  واحتياجات املستثمرين العرب واألجانب من 

ضمان قرض.

“ضمان” تبرم 19 عقدًا و 25 ملحقًا 
بقيمة 145 مليون دوالر في الربع الثالث

تســلمت املؤسســة خال الربع الثالث من العام اجلاري 2017 نحو 93 طلباً لتأمن 
ائتمان صادرات من شركات مصدرة من 9 دول عربية ودولة أجنبية ومن جهة عربية 
أجنبية مشــتركة، كما مت إبرام 14 عقداً و 25 ملحقا لتأمن ائتمان صادرات بقيمة 

قدرها حوالي 98.8 مليون دوالر. 
وعلــى مســتوى ضمان االســتثمار، تســلمت املؤسســة 8 استفســارات إضافــة إلى 3 
طلبــات لضمان اســتثمارات بقيمــة قدرها حوالي 46.3 مليــون دوالر، إضافة إلى 3 

طلبات تأمن أولية بقيمة 340 مليون دوالر.
أما على مستوى تأمن املؤسسات املالية فقد تسلمت املؤسسة 25 استفساراً لتأمن 
تعزيــز خطابــات اعتماد بقيمــة بلغت حوالي 692.5 مليــون دوالر ومت إبرام 5 عقود 
قيمتهــا 46.3 مليــون دوالر. ليصبــح إجمالي العقود واملاحق 19 عقدا و 25 ملحقا 

بقيمة إجمالية 145.1 مليون دوالر خال الفترة.

أنشطة تسويقية في جيبوتي 
والسعودية والكويت

 قــام وفــد من املؤسســة برئاســة املدير العام 
بزيــارة إلــى جمهوريــة جيبوتــي خــال شــهر 
يوليــو 2017 حيــث مت االجتمــاع مبحافــظ 
البنــك املركــزي وعــدد مــن املســئولن فــي 
وزارتي املالية واالستثمار حيث متت مناقشة 

سبل استفادتهم من خدمات املؤسسة.
كمــا مت خــال فتــرة التقريــر زيــارة عدد من 
الشــركات املســتثمرة واملصــدرة داخــل دولــة 
املقــر في الكويت ودولــة املكتب اإلقليمي في 
الســعودية بغــرض ترويــج خدمات املؤسســة 
االســتثمار  تأمــن  مجالــي  فــي  التأمينيــة 

وائتمان الصادرات.  

أنشطة املؤسسة



السنة الخامسة والثالثون - العدد الفصلي الثالث )يوليو - سبتمبر 2017(

5

مجلس إدارة املؤسسة يعقد اجتماعه الثالث لعام 2017
عقد االجتماع الثالث ملجلس إدارة املؤسسة العربية لضمان 
االستثمار وائتمان الصادرات يوم اإلثنن املوافق 19 يونيو 
2017 مبقر املؤسسة في الكويت. وقد تداول املجلس خال 
هذا االجتماع العديد من البنود وأصدر بشــأنها القرارات 

والتوجيهات الازمة، وتناولت املوضوعات التالية:

• التصديق على محضر وقرارات االجتماع السابق.

• االطاع على توصيات جلنتي االستثمار والتدقيق.

• االطاع على تقرير رئيس التدقيق الداخلي.

•  تقريــر املديــر العــام عــن نشــاط املؤسســة للفتــرة مــن 
2017/1/1 إلى 2017/4/30.

•  مذكــرة بشــأن موقــف الــدول والهيئــات األعضــاء مــن 
املساهمة في زيادة رأس مال املؤسسة.

•  مذكــرة بشــأن تقريــر الصاحية لضمان شــركة مركزها 
الرئيسي خارج األقطار العربية املتعاقدة.

وقــد أخــذ املجلس علمــاً بتقرير املدير العام عن نشــاطات 
املؤسســة التي شــملت عمليات الضمان، واألنشطة املكملة 
والتقريــر املالــي. وفي مســتهل االجتمــاع مت تقدمي عرض، 
تعريفــي عــن األنشــطة واخلدمات التي تقدمها املؤسســة.

حيث تلقت املؤسسة طلبات خال فترة التقرير بلغ عددها 
)221( طلباً لضمان االســتثمار وتأمن ائتمان الصادرات، 
هــذه  تضمنــت  دوالر.  مليــون   595.14 إجماليــة  بقيمــة 
الطلبــات طلبــي ضمــان اســتثمار بقيمة إجماليــة 178.5 
مليــون دوالر، تقدمت بهما شــركتان عربيتان. في حن بلغ 
عــدد طلبــات تأمن االئتمــان )219( طلبــاً بقيمة إجمالية 
416.64 مليــون دوالر منهــا )176( طلــب تأمــن ائتمــان 
صادرات بقيمة 357.70 مليون دوالر، و )43( طلب تأمن 
ائتمــان جتــارة داخليــة بقيمــة 58.94 مليــون دوالر. حيث 
بلغت القيمة اإلجمالية لعمليات التأمن املبرمة خال فترة 

التقرير 386.6  مليون دوالر.

مت خال فترة التقرير دفع تعويضن بقيمة 67.5 ألف دوالر 
عــن حتقــق مخاطر جتارية في إحدى الدول األعضاء، كما 
مت خال فترة التقرير اســترداد تعويض قيمته 105 آالف 
دوالر كانت املؤسسة قد دفعته خال شهر مايو 2016 عن 

حتقق خطر جتاري في إحدى الدول األعضاء.

واســتفاد من تأمن املؤسســة خال فترة التقرير شــركات 
ومؤسســات ماليــة مــن )9( دول عربية مصــدرة باإلضافة 
إلــى عدد من البنوك العربية األجنبية املشــتركة و)4( دول 
أجنبيــة. كمــا بلغ عدد الدول املســتوردة للســلع )44( دولة 
شملت تونس، مصر، اجلزائر، الصن، لبنان، ليبيا وغيرها 

من الدول العربية واألجنبية.

وفــي مجال األنشــطة املكملة واخلدمات املســاندة واصلت 
املؤسسة جهودها في استكمال إعداد تقرير مناخ االستثمار 
لعام 2017. وشــاركت املؤسسة في العديد من الفعاليات 
الدولية واإلقليمية ذات الصلة بأنشــطتها، وقدمت خالها 
عــدة أوراق عمــل توضح دور املؤسســة وبرامجها التأمينية 
املقدمة للمصدر واملستثمر العربي. باإلضافة إلى ما قامت 
به من مهام تسويقية في عدد من الدول العربية واألجنبية.

وفيمــا يتعلق بالتقرير املالي فقد أوضح الســيد املدير العام 
موجــودات املؤسســة حيــث توزعت بن االســتثمارات 75 % 
والنقدية والودائع املالية 24 % وأخرى 1 % ، في حن بلغت 
حقــوق امللكيــة كمــا فــي 30 أبريــل 2017 حوالــي 451.2 
مليــون دوالر مقارنة مببلغ 433.4 مليون دوالر كما في 31 
ديسمبر 2016. ليبلغ مجموع اإليرادات خال فترة التقرير 

حوالي 10.4 ماين دوالر.

كمــا أوصــى املجلــس باســتمرار اإلدارة العامــة للمؤسســة 
مبتابعتهــا للــدول والهيئــات األعضــاء حلثهــم علــى الوفاء 
بحصصهم املقررة في زيادة رأس مال املؤسسة. وقد تقرر 
عقــد اجتماع مجلس اإلدارة الرابع لعام 2017 يوم اإلثنن 

املوافق 2017/11/20 مبقر املؤسسة بدولة الكويت.
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التأمن ضد املخاطر االستثمارية والتجارية
في الدول العربية واإلسالمية والعالم

فــي ســياق إدراك املؤسســة ملســئوليتها بشــأن توعيــة 
الدول العربية ومؤسســات الضمان العاملة فيها وكذلك 
بتطــورات  االعمــال  ورجــال  واملصدريــن  املســتثمرين 
ومستجدات صناعة الضمان في املنطقة والعالم، حترص املؤسسة 
على اصدار عدد خاص في نشرتها الفصلية في سبتمبر من كل 
عام يتضمن تقريرا مفصا عن تطورات صناعة وعمليات ضمان 
االســتثمار وائتمان الصادرات في اآلجال املختلفة موزعة حسب 
نوع املخاطر املغطاة والدول واملناطق اجلغرافية االكثر استحواذا 
علــى عمليــات الضمان اجلديدة والقائمــة  وكذلك رصداً لتطور 
وتوزيــع التعويضــات املدفوعة واملســتردة، مع التركيــز على إبراز 
وضعيــة الدول العربية ومؤسســاتها في هــذا املجال، اضافة الى 
اســتعراض بعــض احلقائــق واخلاصات عن هــذا القطاع الذي 

يشهد تناميا فيما يلي أبرزها:
• حرصــت العديــد من دول العالم على إنشــاء مؤسســات وطنية 
لضمان االستثمار وضمان ائتمان الصادرات وتوفير اخلدمات 
املرتبطــة باالســتثمار والتجــارة بشــكل عام، والتنســيق إقليميا 
ودوليــا فــي مجالــي التمويــل وتوفيــر خدمــات الضمــان التــي 

تتكامل مع األنشطة الوطنية وتعزز إمكاناتها.
• منذ بداية السبعينيات تنبهت احلكومات العربية ألهمية توفير 
مناخ من الثقة واالطمئنان لاستثمار والتجارة واألعمال بشكل 
عام في املنطقة يأمن في ظله املســتثمر واملصدر واملمول على 
اســتثماره وجتارتــه وأعمالــه، وكمحاولة لتحييد األثر الســلبي 
املتوقــع لتنامــي املخاطــر التجاريــة وغيــر التجاريــة علــى تلك 

االعمال.
• تبلــورت جهــود تعزيز قــدرات وإمكانات صناعــة الضمان ضد 
املخاطــر التجاريــة والسياســية في املنطقة وذلــك بالتعاون مع 
املؤسسات العاملة في هذا املجال، واثمرت عن انشاء املؤسسة 
العربيــة لضمــان االســتثمار ثــم تبعهــا العديــد من املؤسســات 

الوطنية واإلقليمية والدولية. 

• تعــددت مصــادر ضمــان االســتثمار مــا بــن ضمانــات حكومة 
الدولــة املضيفــة لاســتثمار وضمــان حكومــة دولــة املســتثمر 
والضمانــات التــي تنص عليهــا االتفاقيات الثنائيــة بن الدول، 
والضمانات املقدمة من مؤسســات الضمان اإلقليمية والدولية 
باعتبــار أن املؤمــن لــه يكــون أكثر ثقة في ضماناتهــا بعيدا عن 

تأثير احلكومات في قرار استحقاق التعويض.
• تقدم تلك اجلهات ضمانات ضد املخاطر السياسية للمستثمر 
فــي الــدول العربيــة، وتعويض خســارته عند تعرض اســتثماره 
ملخاطــر املصادرة والتأميم واالخال بالعقد وعدم القدرة على 
التحويل واالضطرابات األهلية واحلروب والنزاعات واإلرهاب 

وغيرها من املخاطر السياسية التي تخرج عن إرادته. 
• هنــاك العديــد مــن املؤسســات التي تقــدم الى جانــب خدمات 
ضمــان االســتثمار خدمــات تتعلــق بضمــان الصــادرات ضــد 
املخاطر التجارية وغير التجارية، وذلك نظرا لارتباط الوثيق 
بــن االســتثمار والتصديــر والتمويــل و تنامي حركــة التصدير 
وتزايــد احلاجــة إلــى إنتاج مزيد من الســلع من خال التوســع 

في االستثمار. 
• فيما يتعـلق بضمـان ائتمــان الصادرات فإنه عادة ما يكون ضد 
املخاطـــــر التجارية واملخاطـــــر غيـــــر التجارية، وتتمثل أهمية 
الضمــان هنا ليس فقط فــي دوره التقليدي في حماية املصدر 
مــن تلــك املخاطــر بل فيما يوفــره من مزايا أخــرى من أهمها؛ 
أنه ميّكن املصدر من منح املســتورد شــروط دفع جاذبة ومن ثم 
زيادة قدرة األول على املنافسة، كما ميّكن الضمان املصدر من 
منح تسهيات في الدفع للمستورد وميكنه في الوقت ذاته من 
احلصول على متويل دون أن يضطر لانتظار حتى يحل موعد 
اســتحقاق قيمــة الصفقــة، ويتــم ذلك من خال تنــازل املصدر 
عن حقه في التعويض لدى املؤسسة للبنك املمول مبجرد إمتام 

عملية الشحن.
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1- صناعة الضمان في العالم

يعــد التأمن على أعمال االســتثمار والتجارة والتمويل 
ضــــد الـمـخـاطـــر الـتـجـــارية وغير التجارية في العالم 
نشــاطا بالــغ االهميــة فــي ضوء مــا يشــهده العالم من 
أحداث وتطورات سياسية وعسكرية غير متوقعة حيث 
توفــر تلــك الصناعــة احلمايــة والتأمــن لنحــو 14 % 
مــن مجمل االســتثمارات األجنبية املباشــرة في الدول 
الناميــة وما يزيد عن 9 % من مجمل التجارة الســلعية 
العاملية ســنويا، وذلك اســتنادا ألحدث البيانات املتاحة 
مــن االحتاد الدولــي لهيئات ضمان ائتمــان الصادرات 

واالستثمار )احتاد بيرن(.

وقــد شــهد ســوق الضمــان العاملــي خال عــام 2016 
منوا في حجم عمليات هيئات تأمن ائتمان الصادرات 
وضمان االســتثمار في غالبية أنواع املنتجات التأمينية 
مقارنــة بالعــام الســابق وذلــك لتلبيــة الطلــب املتنامــي 
مقرونــاً باســتعداد هيئــات الضمــان لتحمــل املخاطــر 
فــي ســبيل تنفيــذ دورها احليــوي للحفاظ علــى تدفق 

االستثمارات وانسياب التبادل التجاري حول العالم.

أواًل : عمليات الضمان اجلديدة
تأسس االحتاد الدولي لهيئات ضمان ائتمان الصادرات واالستثمار 
)احتاد بيرن(، عام 1934 ويضم 50 هيئة دولية وإقليمية ووطنية، 
فــي نهاية عــام 2016  بلغ مجمل الضمانــات التي قدمها أعضاء 
االحتــاد حوالــي 1.880 تريليــون دوالر، مقابــل 1.834  تريليــون 
دوالر عــــام 2015، و 1.972 تريليون دوالر عام 2014، وحوالي 
1.906 تريليــون دوالر عــام 2013 و 1.821 تريليــون دوالر عــام 

2012  )جدول رقم 1 وشكل رقم 1(.

وقد توزعت عمليات الضمان في العالم لعام 2016 ما بن 1.634 
تريليــون دوالر الئتمــان الصادرات للمدى القصير وبنســبة %87 
مــن اإلجمالــي )مقارنــة بـــ 1.586 تريليــون دوالر عــام  2015(، 
و134 مليار دوالر الئتمان الصادرات ولإلقراض للمدين املتوسط 
والطويــل وبنســبة 7% من اإلجمالي )مقارنة بـــ 154 مليار دوالر 
عام 2015(، و 113 مليار دوالر لضمان االســتثمار وبنســبة %6 

من اإلجمالي )مقارنة بـ حوالي  94 مليار دوالر عام 2015(.

ضمان ائتمان للعام
الصادرات المدى القصير

ضمان ائتمان 
الصادرات في المديين 

المتوسط والطويل
اإلجماليضمان االستثمار

20121,538,609182,413100,1291,821,151
20131,645,786161,22299,3051,906,313
20141,707,568165,53999,1351,972,242
20151,586,394154,24493,7751,834,413
20161,633,533133,536112,8121,879,881

20121,032,224687,679221,8981,941,801
20131,092,130716,051245,2802,053,461
20141,051,984701,353240,2311,993,568
2015985,046708,732249,6131,943,391
20161,006,690691,779269,4091,967,878

20121,8272,6171254,569
20131,9132,4541464,513
20142,0042,1522394,395
20152,5843,2521505,986
20162,7833,0083006,091

20123402,6571073,104
20133852,190782,653
20145652,392833,040
20153882,323122,723
20163945,639666,099
2016-2012التقرير االحصائي السنوي للعام - اتحاد بيرن : المصدر

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

عمليات الضمان الجديدة

عمليات الضمان القائمة

التعويضات المدفوعة

التعويضات المستردة

تطور حجم عمليات ضمان االستثمار وائتمان الصادرات : (1)شكل رقم 
الجديدة حول العالم بالمليار دوالر
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1,906
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توزيع عمليات الضمان الجديدة : (2)شكل رقم 
2016في العالم لعام 

ضمان ائتمان 
الصادرات 

للمدى القصير
87%

ضمان ائتمان 
الصادرات 
للمديين 
المتوسط 
والطويل

7%

ضمان 
االستثمار

6%
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 أمــا التعويضــات املدفوعــة فقــد ارتفعــت 
قيمتهــا لتبلغ 6.1 مليارات دوالر عام 2016 
 ،2015 عــام  دوالر  مليــارات  بـــ6  مقارنــة 
وتوزعت التعويــــضات املدفوعة لــضــمان 
ائتمــان الصادرات في املـــدين املتوســط 
 % 8.9 بــن  مــا   2016 لعــام  والطــــويل 
للمخاطــر  و88 %  السياســية  للمخاطــر 
التجاريــة و 3% لإلقــراض. )جــدول رقم 2 

وشكل رقم 3 و 4(.
التعويضــات  انخفضــت قيمــة  املقابــل  فــي 
املستردة خال عام 2016 لتبلغ 6.1 مليارات 
دوالر مقابــل 2.7 مليــار دوالر عــام  2015، 
وتوزعت التعويضات املستردة لضمان ائتمان 
الصادرات في املـــدين املـــتوسط والطــويــل 
لعــــام 2016  مــا بــن 88.8%  للمخاطــر 
السياســية و 10.8% للمخاطــر التجاريــة و 
0.3 %  لإلقراض )جدول رقم 3 وشكل رقم 

3 و 4(.

1-  ضمــان ائتمــان الصــادرات فــي 
املدين املتوسط والطويل:

انخفضــت قيمــة ضمــان ائتمــان الصادرات 
في املدين املتوســط والطويل من نحو 154 
مليــار دوالر عام 2015 إلى نحو 134 مليار 

دوالر عام 2016 )جدول رقم 1(.
وتـوزعـــت الـعـمـلـيـــات الـجـديـــدة لـضـمـــان 
الصــادرات للمديــن املتوســط والطويــل في 
العالــم لعام 2016 ما بن 43 % للشــركات 
اخلاصة، و 22% للحكومة، و 12%  للقطاع 
للبنــوك،  و%2  للمشــاريع  و%10  العــام، 
و12% غيــر مصنفة )شــكل رقم 5  وجدول 

رقم 4(.

20122013201420152016البيان

1,1421,0868881,588269المخاطر السياسية

1,1651,2721,0911,3352,649المخاطر التجارية

3019617232991اإلقراض

2,6172,4542,1523,2523,008اإلجمالي
2016-2012التقرير االحصائي السنوي للعام - اتحاد بيرن : المصدر

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

20122013201420152016البيان

2,2101,6971,9781,9495,011المخاطر السياسية

432487409346610المخاطر التجارية

15652819اإلقراض

2,6572,1902,3922,3235,639اإلجمالي
2016-2012التقرير االحصائي السنوي للعام - اتحاد بيرن : المصدر

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

التعويضات المدفوعة والمستردة لضمان ائتمان الصادرات في المديين : (3)شكل رقم 
2016المتوسط والطويل موزعة حسب طبيعة المخاطر  بالمليون دوالر خالل عام 

المخاطر السياسية
88.8%

المخاطر 
التجارية

10.8%
اإلقراض

0.3%

المستردةالتعويضات 

المخاطر 
السياسية

8.9%

المخاطر التجارية
88.0%

اإلقراض
3.0%

التعويضات المدفوعة

تطور حجم التعويضات المدفوعة والمستردة : (4)شكل رقم 
حول العالم بالمليون دوالر
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السنة الخامسة والثالثون - العدد الفصلي الثالث )يوليو - سبتمبر 2017(

9

وعلــى صعيــد التوزيع اجلغرافــي لعمليات 
ضـمـــان الـصـــادرات لـلـمـديـن الـمـتوسـط 
والطويــل فــي العالــم لعــام 2016، فقــد 
فــي  رئيســي  بشــكل  العمليــات  تركــزت 
مجموعة من الدول أبرزها من دول العالم؛ 
الواليات املتحدة واجنــوال واململكة املتحدة 
وروســيا والصن واندونيســيا وكينيا وعلى 
املســتوى العربــي جــاءت مصر فــي املرتبة 
الثالثــة بقيمــة 7.4 مليــارات دوالر، وقطر 
فــي املرتبة اخلامســة بقيمــة 5.6 مليارات 
دوالر، وســلطنة عمان 4.7 مليارات دوالر، 
وذلــك بنســبة إجماليــة بلغــت 13.2% من 

اإلجمالي )جدول رقم 5(.
أمــا فيمــا يتعلــق بالتعويضــات املدفوعــة 
لـعـمـلـيـــات ضـمـان الـصـــادرات لـلـمـديـن 
املتوســط والطويل فــي العالم لعام  2016 
فقد تصدرت البرازيل املقدمة عامليا بقيمة 

613 مليون دوالر تلتها روســيا بقيمة 339 
مليون دوالر ثم إســبانيا وأوكرانيا وبرمودا 
وإيران والواليات املتحدة واملكسيك وأملانيا 

وسلوفاكيا. )جدول رقم 6(.
وعلى صعيد التعويضات املستردة لعمليات 
ضـمـان الـصـــادرات لـلـمـديـن الـمـتـوسـط 
والطويل في العالم لعام 2016  فقد حلت  
3 دول عربية في قائمة أكبر 10 دول وهي؛ 
مصــر باملرتبــة الثالثــة عامليــا بقيمة 666 
مليــون دوالر وبنســبة 12% مــن اإلجمالي 
العاملــي والعــراق باملرتبــة السادســة عامليا 
بقيمة 303 ماين دوالر وبنسبة  5% من 
اإلجمالــي العاملي، وليبيا باملرتبة العاشــرة 
وذلــك  دوالر،   مليــون   70 بقيمــة  عامليــا 
بقيمــة إجمالية قدرها 1039 مليون دوالر 
للدول الثاث وبنسبة  تقارب 18.4%  من 

اإلجمالي العاملي )جدول رقم 7(.

20122013201420152016بيان القطاع

65,57163,50863,36966,43557,130الشركات

25,12920,47432,17635,40629,261الحكومة

22,98217,26417,39116,32115,624القطاع العام

14,5438,2827,4988,54813,018المشاريع

8,2946,1674,7224,3313,042البنوك

45,89445,52740,38223,20315,461غير مصنف

182,413161,222165,538154,244133,536اإلجمالي

23,42914,09712,78210,62214,698اإلقراض المباشر من ضمن اإلجمالي

2016-2012التقرير االحصائي السنوي للعام - اتحاد بيرن : المصدر

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

التوزيع القطاعي للعمليات الجديدة لضمان ائتمان : (5)شكل رقم 
2016الصادرات في المديين المتوسط والطويل خالل عام 

الشركات
43%

الحكومة
22%

مالقطاع العا
12%

المشاريع
10%

البنوك
2% غير مصنف

11%

613البرازيل1
339روسيا2
295إسبانيا3
228أوكرانيا4
160برمودا5
158إيران6
138الواليات المتحدة7
93المكسيك8
89ألمانيا9

63سلوفاكيا10
833

3,008
2016-2012التقرير االحصائي السنوي للعام -اتحاد بيرن: المصدر

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

2016والطويل بالمليون دوالر لعام 

اخرى
اإلجمالي

17,763الواليات المتحدة1
9,414أنجوال2
7,377مصر3
6,288المملكة المتحدة4
5,613دولة قطر5
5,347روسيا6
4,687سلطنة عمان7
4,045الصين8
3,712أندونيسيا9

3,495كينيا10
65,797

133,538
2016-2012التقرير االحصائي السنوي للعام -اتحاد بيرن: المصدر

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

2016والطويل بالمليون دوالر لعام 

اخرى
اإلجمالي

1,776إيران1
850روسيا2
666مصر3
598األرجنتين4
352أندونيسيا5
303العراق6
165البرازيل7
140باكستان8
76كوبا9

70ليبيا10
643

5,639
2016-2012التقرير االحصائي السنوي للعام -اتحاد بيرن: المصدر

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

2016والطويل بالمليون دوالر لعام 

اخرى
اإلجمالي
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شــهدت عمليــات ائتمان الصــادرات للمدى 
القصيــر ارتفاعــا مــن 1.59 تريليون دوالر 
عــام 2015 إلــى  1.63 تريليون دوالر عام  

2016، )جدول رقم 1(.

وفيما يتعلق بالتعويضات املدفوعة لعمليات 
ائتمــان الصــادرات للمــدى القصيــر لعــام 
2016 فقــد حلــت االمارات في قائمة أكبر 
10 دول حيــث جــاءت فــي املرتبــة الثالثــة 
بقيمــة 126 مليــون دوالر وبحصــة 4.5 % 

من اإلجمالي العاملي )جدول رقم 8(.

أمـــا عـلـى صـعـيـــد الـتـعـويضـات الـمستردة 
لعمليــات ائتمان الصــادرات للمدى القصير 
لعــام 2016 فقــد حلــت العراق  فــي قائمة 
أكبر 10 دول حيث جاءت في املرتبة الثامنة 
بقيمــة 11 مليون دوالر وبحصة 2.8 % من 

اإلجمالي العاملي )جدول رقم 9(.

2- ضمان ائتمان الصادرات في املدى القصير

3- ضمان االستثمار
شهدت عمليات ضمان االستثمار ارتفاعا 
مــن 94 مليار دوالر عام 2015 إلى 113 

مليــار دوالر عام 2016 ، جدول رقم.)1(  
وقد حلت مصر في املرتبة التاسعة عامليا 
بقيمة 3442 مليار دوالر وبحصة %3.1 

من اإلجمالي العاملي )جدول رقم 10(.

وشــهدت التعويضــات املدفوعــة لضمــان 
االســتثمار ارتفاعــا من 150 مليون دوالر 
فقــط لعام 2015 إلــى 300 مليون دوالر 
لعام 2016  جدول رقم  )11(. وقد حلت 
املغــرب في املركز التاســع في قائمة أكبر 
10 دول مــن حيــث التعويضــات املدفوعة 
لضمان االســتثمار بقيمة 11 مليون دوالر 
العاملــي  اإلجمالــي  مــن   %3.7 وبنســبة 

)جدول رقم 11(.

وفيما يتعلــق بتوزيع التعويضات املدفوعة 
حســب نــوع اخلطــر املؤمــن ضــده فقــد 
حلــت مخاطــر املصادرة والتأميــم بالعقد 
فــي املرتبة األولــى بقيمة 7 ماين دوالر 
وبــنــســبــة 2.3% مـن اإلجــمــالـي  تــلـتـهـا 
املخاطر السياسية بقيمة 6 ماين دوالر 
وبنسبة 2% والبقية مخاطر غير مصنفة 
بقيمة 287 مليون دوالر وبنسبة 95.7% 

)جدول رقم 12(.

38الواليات المتحدة1
23البرازيل2
17سنغافورة3
17روسيا4
16إيطاليا5
13أندونيسيا6
12فنزويال7
11العراق8
10ألمانيا9

10الهند10
227
394

2016-2012التقرير االحصائي السنوي للعام -اتحاد بيرن: المصدر

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

2016بالمليون دوالر لعام 

اخرى
اإلجمالي

312الواليات المتحدة1
253البرازيل2
126اإلمارات 3
107إسبانيا4
105روسيا5
104الهند6
97هونغ كونغ7
88الصين8
68إيطاليا9

60أستراليا10
1,464
2,783

2016-2012التقرير االحصائي السنوي للعام -اتحاد بيرن: المصدر

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

2016بالمليون دوالر لعام 

اخرى
اإلجمالي

10,225كازاخستان1
7,408الواليات المتحدة2
6,819أندونيسيا3
5,253الصين4
4,610تركيا5
4,064أوزبكستان6
3,934روسيا7
3,680البرازيل8
3,442مصر9
3,373فيتنام10

60,004
112,812

2016-2012التقرير االحصائي السنوي للعام -اتحاد بيرن: المصدر

 العمليات حيث من دول 10 أكبر: (10) رقم جدول
2016 لعام دوالر بالمليون االستثمار لضمان الجديدة

اخرى
اإلجمالي

57الهند1
51إسبانيا2
39البرازيل3
18أندونيسيا4
17أوكرانيا5
16أستراليا6
15روسيا7
12تنزانيا8
11المغرب9
8المكسيك10

56
300

2016-2012التقرير االحصائي السنوي للعام -اتحاد بيرن: المصدر

3.666666667

 التعويضات حيث من دول 10 أكبر: (11) رقم جدول
2016 لعام دوالر بالمليون االستثمار لضمان المدفوعة

اخرى
اإلجمالي

20122013201420152016طبيعة الخطر

001000مخاطر عدم القدرة على التحويل

433746476مخاطر سياسية

113057مخاطر المصادرة والتأميم

0149160مخاطر اإلخالل بالعقد

819513482287مخاطر غير مصنفة

125146239150300اإلجمالي
2016-2012التقرير االحصائي السنوي للعام -اتحاد بيرن: المصدر

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

القيمة بالمليار اسم الجهة
دوالر

الحصة من 
اإلجمالي

(%)

4.044.0برنامج الصادرات السعودية

1.921.2"تصدير"وكالة قطر لتنمية الصادرات - بنك قطر للتنمية  

1.213.5بنك التصدير واالستيراد التركي

0.55.5صندوق ضمانت صادرات ايران

1.415.9أخرى

9.1100اإلجمالي

9.1

2015توزيع رأس المال التحاد أمان للعام :  (21)جدول رقم 

(2016نوفمبر )الجمهورية اللبنانية - االجتماع السنوي السابع بيروت - اتحاد امان : المصدر
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وعلــى صعيــد التعويضات املســتردة لضمان االســتثمار فقــد ارتفعت من 12 
مليــون دوالر لعــام 2015  إلى 66 مليون دوالر لعام 2016  جدول رقم )1(. 
وقــد جــاءت معظمها من دول نامية في آســيا وأفريقيا وفي مقدمتها الفلبن 

وصربيا وكوبا والبرازيل وتشيلي وأذربيجان على التوالي )جدول رقم 13(.
وفيما يتعلق بتوزيع التعويضات املستردة حسب نوع اخلطر املؤمن ضده فقد 
حلــت مخاطــر املصــادرة والتأميم في املرتبــة األولى بقيمــة 37 مليون دوالر 
وبنســبة 56 % في حن توزعت بقية التعويضات على املخاطر غير املصنفة 

)جدول رقم 14(.
 

ثانيا: الضمانات القائمة
انخفضــت قيمــة الضمانات القائمــة املقدمة من أعضاء االحتــاد بنهاية عام 
2016 لتبلغ حوالي  1.968 تريليون دوالر، مقابل 1.943 تريليون دوالر عام 
2015 ، و 1.994 تريليــون دوالر عــام 2014، و2.054 تريليــون دوالر عــام  

2013، و 1.942 تريليون دوالر عام 2012 )جدول رقم 1(.

37.4الفلبين1
7.9صربيا2
7.3كوبا3
6.1البرازيل4
1.9تشيلي5
1.7أذربيجان6

5.2اخرى
66

2016-2012التقرير االحصائي السنوي للعام -اتحاد بيرن: المصدر

التعويضات المستردة لضمان : (13)جدول رقم 
االستثمار في مختلف األجيال 

2016بالمليون دوالر لعام 

اإلجمالي

20122013201420152016طبيعة الخطر

00000مخاطر عدم القدرة على التحويل

10200مخاطر سياسية

5100237مخاطر المصادرة والتأميم

015000مخاطر اإلخالل بالعقد

5662811028مخاطر غير مصنفة

10778831266اإلجمالي
2016-2012التقرير االحصائي السنوي للعام -اتحاد بيرن: المصدر

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

الصادرات ائتمان لضمان القائمة العمليات توزيع: (6) رقم شكل
2016 عام خالل والطويل المتوسط المديين في العقد نوع حسب 

االلتزامات
83.7%

لة االلتزامات المتص
بالمساعدات 

0.8%

متأخرات
0.6%

ة التعويضات المدفوع
للمخاطر السياسية

0.7%

ة التعويضات المدفوع
للمخاطر التجارية

1.2%

إعادة / إعادة تمويل 
جدولة المبالغ

2.4%

المستحقات على 
إعادة / إعادة تمويل 

جدولة المبالغ
اإلقراض0.5%

10.1%

التوزيع الجغرافي لعمليات الضمان القائمة في : (7)شكل رقم 
2016العالم بنهاية عام 

ةالواليات المتحد
8.0%

ألمانيا
المملكة المتحدة6.2%

فرنسا5.1%
4.6%

إيطاليا
4.4%

الصين
3.6%

إسبانيا
3.1%

هولندا
3.0%

سويسرا
2.7%

بلجيكا
2.2%

آخرى
57.1%

القصيرفي المدىضمان ائتمان الصادرات 

ةالواليات المتحد
7.2%

روسيا
5.3%

تركيا
البرازيل3.9%

السعودية3.2%
المملكة المتحدة3.1%

2.8%

أنجوال
2.8%

الهند
2.8%

فيتنام
2.7%

األرجنتين
2.5%

آخرى
63.6%

المتوسط في المدىضمان ائتمان الصادرات 
والطويل

الصين
7.7%

روسيا
6.8%

ةالواليات المتحد
البرازيل5.8%

5.1%
فيتنام

4.0%

كازاخستان
4.0%

الهند
4.0%

أندونيسيا
4.0%

تركيا
3.8%

المكسيك
3.2%

آخرى
51.6%

ضمان االستثمار في مختلف األجيال
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1. ضمان االستثمار
توزعت عمليات ضمان االســتثمار القائمة 
فــي العالــم بنهايــة عــام  2016  والبالــغ 
قيمتهــا اكثر من 269  مليار دوالر بشــكل 
رئيســي علــى عــدد مــن الــدول واهمهــا:  
الـصـــن وروسـيــــا والـواليــــات الـمـتـحـدة 
والبرازيــل وفيتنــام وكازاخســتان والهنــد 
وأندونيســيا وتركيا واملكسيك )جدول رقم 

.)15

2.  ضمــان ائتمان الصادرات في 
املدين املتوسط والطويل

توزعــت عمليات ضمان ائتمــان الصادرات 
في املدين املتوســط والطويــل القائمة في 
العالــم بنهايــة عــام 2016 والبالــغ قيمتها 
الــدول  بــن  مــا  دوالر  مليــار   692 نحــو 
الناشــطة جتاريــا وعلــى وجــه اخلصــوص 
الواليات املتحدة وروســيا وتركيا والبرازيل 
ثم السعودية التي حلت في املرتبة اخلامسة 
عامليــا بقيمــة 21.8 مليــار دوالر وبحصــة 
3.1% مــن اإلجمالــي العاملي. )جدول رقم 

 .)16

3.  ضمــان ائتمان الصادرات في 
املدى القصير

وتوزعــت العمليات القائمة لضمان ائتمان 
الصادرات فــي املدى القصير القائمة في 
العالــم بنهاية عــام  2015 والبالغ قيمتها 
985 مليــار دوالر علــى الــدول املتقدمــة 
الناشــطة جتاريا بشكل رئيسي وخصوصا 
الواليــات املتحــدة أملانيا واململكــة املتحدة 
وإســبانيا  والصــن  وإيطاليــا  وفرنســا 
بنســبة  والبرازيــل  وسويســرا  وهولنــدا 
42.8% مــن اإلجمالــي. )جــدول رقم 18 

وشكل رقم 7(.

20,707الصين1
18,368روسيا2
15,690الواليات المتحدة3
13,719البرازيل4
10,807فيتنام5
10,741كازاخستان6
10,691الهند7
10,658أندونيسيا8
10,316تركيا9
8,721المكسيك10

138,992

269,409
2016-2012التقرير االحصائي السنوي للعام -اتحاد بيرن: المصدر

اخرى

االجمالي 

 دول من حيث 10أكبر :  (15)جدول رقم 
العمليات القائمة  لضمان االستثمار

2016 بالمليون دوالر  لعام 
80,662الواليات المتحدة1
62,423ألمانيا2
50,991المملكة المتحدة3
45,893فرنسا4
44,346إيطاليا5
36,116الصين6
31,265أسبانيا7
29,952هولندا8
27,642سويسرا9

22,283بلجيكا10
575,117

1,006,690
2016-2012التقرير االحصائي السنوي للعام -اتحاد بيرن: المصدر

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

2016بالمليون دوالر لعام 

اخرى

االجمالي 

49,572المتحدة الواليات1
36,677روسيا2
27,093تركيا3
22,094البرازيل4
21,772السعودية5
19,529المتحدة المملكة6
19,480أنجوال7
19,450الهند8
18,733فيتنام9

17,615األرجنتين10
439,764

691,779
2016-2012التقرير االحصائي السنوي للعام -اتحاد بيرن: المصدر

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

2016والطويل بالمليون دوالر لعام 

اخرى

االجمالي 

20122013201420152016نوع العقد

562,770586,694580,836591,152578,885االلتزامات

5,8576,8106,1075,6805,792االلتزامات المتصلة بالمساعدات 

5,6135,1424,9755,0374,046متأخرات

5,9026,5226,3046,8724,626التعويضات المدفوعة للمخاطر السياسية

8,8849,1558,3367,0508,088التعويضات المدفوعة للمخاطر التجارية

20,72518,80816,21617,07116,944إعادة جدولة المبالغ/ إعادة تمويل 

8,7128,6505,9444,9983,720إعادة جدولة المبالغ/ المستحقات على إعادة تمويل 

69,21674,27072,63570,87269,678اإلقراض

687,679716,051701,353708,732691,779اإلجمالي

2016-2012التقرير االحصائي السنوي للعام -اتحاد بيرن: المصدر

العمليات القائمة لضمان ائتمان الصادرات في المديين المتوسط والطويل : (17)جدول رقم 
موزعة حسب أنواع العقود بالمليون دوالر
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بدأت املؤسســة العربية لضمان االستثمار 
وائتمان الصادرات فــي أوائل الثمانينيات 
فــي تشــجيع  الــدول العربيــة على إنشــاء 
مؤسســات ضمان ائتمــان صادرات وطنية 
مختلــف  إلــى  دولهــا  صــادرات  لضمــان 
دول العالــم، وبالفعــل مت تأســيس العديــد 
العربــي.  الصعيــد  املؤسســات علــى  مــن 
ثــم تأسســت فــي إطــار البنك اإلســامي 
لتأمــن  اإلســامية  املؤسســة  للتنميــة، 

االستثمار وائتمان الصادرات.

التعــاون  بأهميــة  املؤسســة  مــن  وإميانــا 
والتنســيق بــن تلك اجلهات فــي مجاالت 
تبــادل اخلبــرة والتأمــن املشــترك وإعادة 
التأمــن فقد أسســت بالتعــاون مع جهات 
أخــرى ملتقــى هيئــات الضمــان العربيــة 
عــام 1993، وظل منذ ذلك الوقت يجتمع 
مــن  عــدد  فــي  للتباحــث  دوريــة  بصفــة 
األمــور املتعلقــة بتلــك الصناعــة، وأصبــح 
بذلــك منبراً لتبــادل اخلبرات واإلفادة من 

التجارب الوطنية واإلقليمية والدولية.

�حتاد �أمان
 تأسس “احتاد أمان” عام 2009 مببادرة 
االســتثمار  لضمــان  العربيــة  املؤسســة 
وائتمــان الصــادرات “ضمــان” واملؤسســة 
وائتمــان  االســتثمار  لتأمــن  اإلســامية 
الصــادرات “ICIEC” ويضــم حاليــا 18 
جهة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 

في الدول العربية واإلسامية.

إجمالي عمليات الضمان
وفرتهــا  التــي  الضمانــات  بلــغ مجمــل 
هيئات تأمن ائتمان الصادرات العربية 
واإلسامية الوطنية واإلقليمية، أعضاء 
 17 عددهــا  والبالــغ  أمــان”،  “احتــاد 
مؤسســة، توافــرت عنهــا بيانــات نحــو 
24.2 مليــار دوالر خــال عــام 2015، 
بتراجع طفيف عن العام 2014 )جدول 

رقم 19 وشكل رقم 8(.

2- صناعة الضمان في الدول العربية واإلسالمية

(اإلنجليزية باللغة) الجهة اسمااللكتروني الموقعدولة
)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 (CAGEX)الجزائرالشركة 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 (COTUNACE)تونسالشركة 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

امان اتحاد أعضاء
(العربية باللغة) الجهة اسم

"االسالمي المؤتمر ومنظمة الصادرات وائتمان االستثمار لضمان العربية المؤسسة في األعضاء الدول في التجارية وغير التجارية المخاطر مؤمني اتحاد" امان اتحاد :المصدر
(2016 نوفمبر) اللبنانية الجمهورية-  بيروت السابع السنوي االجتماع

)2016نوفمبر (الجمهورية اللبنانية - االجتماع السنوي السابع بيروت - اتحاد امان : المصدر

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

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

2011 2012 2013 2014 2015

17.0
19.0

24.9 24.6 24.2



نشرة ضمان االستثمار

14

كمــا تراجعــت األقســاط التأمينيــة إلــى 108 ماين دوالرفي عام 2015 مقارنــة بـ 123.6 مليون دوالر في عــام 2014. وارتفعت 
كذلــك التعويضــات املدفوعــة إلــى 57.7 مليــون دوالر خال عــام 2015 مقارنة بـ 47.8 مليون دوالر عــام 2014، كما زادت املبالغ 

املستردة من 18.5 مليون دوالر إلى 19.6 مليون دوالر عام 2015 )جدول رقم 20(.

توزيع عمليات الضمان
وفيمــا يتعلــق بتوزيــع عمليات ضمان االســتثمار وائتمان الصادرات في الدول العربية واإلســامية أعضــاء احتاد أمان  لعام 2015 
فقد حل بنك التصدير واالســتيراد التركي في املرتبة األولى بنســبة 41.7% ، ثم املؤسســة اإلســامية لضمان االســتثمار وائتمان 
الصــادرات 21.5%، ثــم شــركة تأمــن االئتمــان اللبنانية بنســبة  7%، ثم الشــركة اجلزائرية لتأمن وضمان الصــادرات 5% ، ثم 
املؤسســة العربية لضمان االســتثمار وائتمان الصادرات بنســبة 4.5%  ثم بنك االستيراد والتصدير املاليزي بنسبة 4.5%، وأخيرا 

توزعت بقية احلصص فيما بن اجلهات األخرى أعضاء االحتاد )شكل رقم 9(.

وقــد توزعت عمليات أعضاء احتاد أمان عام 2015 
مــا بــن 17.5 مليــار دوالر وبنســبة 72.3% لضمان 
ائتمــان الصــادرات للمــدى القصيــر و 4.8 مليــارات 
دوالر وبنســبة 19.8% لعمليــات الضمــان احملليــة 
و1.3 مليار دوالر وبنســبة 5.4% لضمان االســتثمار  
و600 مليون دوالر لعمليات ضمان ائتمان الصادرات 
مــن   %2.3 وبنســبة  والطويــل  املتوســط  للمديــن 

اإلجمالي )شكل رقم 11 وجدول رقم 22(.

الحصة من اإلجمالي  اإلجمالي
(%)

Turk Eximbank10.141.7بنك التصدير واالستيراد التركي

ICIEC5.221.5المؤسسة االسالمية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات

LCI1.77.0شركة تأمين االئتمان اللبنانية

CAGEX1.25.0الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات

DHAMAN1.14.5المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات

MEXIM 1.14.5بنك االستيراد والتصدير الماليزي

3.815.7باقي األعضاء

24.2100

حجم عمليات ضمان االستثمار وائتمان الصادرات في الدول العربية واالسالمية : (19)جدول رقم 
 بالمليار دوالر2015أعضاء اتحاد امان لعام 

الجهة

اإلجمالي

(2016نوفمبر )الجمهورية اللبنانية - االجتماع السنوي السابع بيروت - اتحاد امان : المصدر

معدل النمو 20142015النشاط
(%)

8,5189,1006.83رأس المال

(12.5)123.6108.1أقساط التأمين

47.857.720.7التعويضات

(5.6)19.618.5المستردات

(2016نوفمبر )الجمهورية اللبنانية - االجتماع السنوي السابع بيروت - اتحاد امان : المصدر

2015 و 2014انشطة اتحاد امان خالل العامين : (20)جدول رقم 
 بالمليون دوالر
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مؤسســات  أمــوال  رؤوس 
احتاد أمان

ــغ مجمــوع رؤوس أمــوال  وقــد بل
نحــو  أمــان  احتــاد  مؤسســات 
9.1 مليارات دوالر لعام  2015  
الــــصـــــــادرات  بـرنامــــج  ميثــل 
الــســــعودي النســبة الغالبــة منهــا 
بنحــو  44%، ثــم وكالــة قطــر 
لتنميــة الصــادرات بقيمــة 1.9 
مليار وبنسبة 21.2 % ثم برنامج 
التـصــديـــر واالسـتــيــراد التركي 
بقيمــة 1.2 مليــار دوالر وبنســبة 
ــدوق ضمــان  ــم صن 13.5 % ، ث
 500 بقيمــة  ايــران  صــادرات 
  %  5.5 وبنســبة  دوالر  مليــون 
)شكل رقم 10 وجدول رقم 21(.

ايران صادرات ضمانت صندوق
الخارجية التجارة لتأمين التونسية الشركة
االندونيسية الصادرات ائتمان وكالة

السعودية الصادرات برنامج
الصادرات ائتمان لتأمين اإلمارات شركة
الصادرات لضمان المصرية الشركة
(السودان) الصادرات وتمويل لتأمين الوطنية الوكالة
العمانية الصادرات ائتمان ضمان وكالة

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

حصة أعضاء اتحاد امان من إجمالي عمليات ضمان االستثمار :  (9)شكل رقم 
2015وائتمان الصادرات في الدول العربية واالسالمية لعام 

يراد بنك التصدير واالست
التركي
41.7%

المؤسسة االسالمية 
ان لضمان االستثمار وائتم

الصادرات
21.5%

ان شركة تأمين االئتم
اللبنانية

7.0%

الشركة الجزائرية 
لتأمين وضمان 

الصادرات
5.0%

ة المؤسسة العربي
ر لضمان االستثما

وائتمان الصادرات
4.5%

بنك االستيراد والتصدير
الماليزي

4.5%

ءباقي األعضا
15.7%

القيمة بالمليار اسم الجهة
دوالر

الحصة من 
اإلجمالي

(%)

4.044.0برنامج الصادرات السعودية

1.921.2"تصدير"وكالة قطر لتنمية الصادرات - بنك قطر للتنمية  

1.213.5بنك التصدير واالستيراد التركي

0.55.5صندوق ضمانت صادرات ايران

1.415.9أخرى

9.1100اإلجمالي

9.1

2015توزيع رأس المال التحاد أمان للعام :  (21)جدول رقم 

(2016نوفمبر )الجمهورية اللبنانية - االجتماع السنوي السابع بيروت - اتحاد امان : المصدر

القيمة بالمليار نوع العقد
دوالر

الحصة من اإلجمالي
(%)

17.572.3ضمان ائتمان الصادرات للمدى القصير

0.62.5ضمان ائتمان الصادرات للمديين المتوسط والطويل

1.35.4عمليات ضمان االستثمار

4.819.8عمليات الضمان المحلية

24.2100إجمالي حجم عمليات ضمان االستثمار وائتمان الصادرات

توزيع عمليات ضمان االستثمار وائتمان الصادرات:  (22)جدول رقم 
2015 حسب نوع العقد عام 

)2016نوفمبر (الجمهورية اللبنانية - االجتماع السنوي السابع بيروت - اتحاد امان : المصدر

القيمة بالمليون اسم الجهة
دوالر

الحصة من اإلجمالي
(%)

66.0061.1ضمان ائتمان الصادرات للمدى القصير

25.7023.8عمليات الضمان المحلية

8.908.2ضمان ائتمان الصادرات للمديين المتوسط والطويل

6.506.0عمليات ضمان االستثمار

1.000.9عمليات أخرى

108.10100إجمالي دخل أقساط التأمين

2015توزيع دخل أقساط التأمين حسب نوع العقد للعام :  (23)جدول رقم 

(2016نوفمبر )الجمهورية اللبنانية - االجتماع السنوي السابع بيروت - اتحاد امان : المصدر

(السودان) المحدودة التأمين وإعادة للتأمين شيكان شركة
اللبنانية االئتمان تأمين شركة

(السنغال) والضمان االئتمان لتأمين الوطنية الشركة

حصة أعضاء اتحاد امان من إجمالي رأس المال : (10)شكل رقم 
2015 التحاد امان للعام 

برنامج الصادرات
السعودية

44.0%

-بنك قطر للتنمية  
وكالة قطر لتنمية 

"تصدير"الصادرات 
21.2%

بنك التصدير 
كيواالستيراد التر

13.5%

صندوق ضمانت
صادرات ايران

5.5%

أخرى
15.9%



نشرة ضمان االستثمار

16

على مدار نحو أربعة عقود ومنذ تأسيس املؤسسة 
كأول   1974 عــام  االســتثمار  لضمــان  العربيــة 
مؤسســة دوليــة متعــددة األطراف تقــدم خدمات 
ضمــان االســتثمار ضــد املخاطــر غيــر التجاريــة 
فــي الــدول العربيــة جنحت املؤسســة فــي خدمة 
العديــد مــن املســتثمرين العــرب واألجانــب فــي 
الــدول العربيــة قبــل أن تطور خدماتهــا فيما بعد 
لتشــمل كذلــك املصدريــن بعد اســتحداث خدمة 
تأمــن ائتمــان الصــادرات عــام 1986 وتعديــل 
مســماها إلى املؤسسة العربية لضمان االستثمار 
وائتمان الصادرات عام 2008 حيث بلغت القيمة 
اإلجماليــة لعملياتهــا التراكمية بنهاية عام 2016 

ما يزيد عن 14 مليار دوالر.

شــهدت املؤسسة اجتاهاً عاماً للنمو في عملياتها 
خــال الســنوات األخيرة مــن 1020 مليون دوالر 
عــام 2008 إلــى نحــو 1325 مليــون دوالر عــام  
2016 ليصــل إجمالــي الفتــرة إلــى 11.1 مليــار 

دوالر منهــا نحــو 8.9 مليــارات لضمــان ائتمــان 
الصادرات وبنسبة 80.2% من اإلجمالي و  2.2 
مليــار دوالر لضمان االســتثمار وبنســبة %19.8 
مــن إجمالــي عمليــات الضمــان خــال الفتــرة. 

)جدول رقم 24 وشكل رقم 15، 16(.

3- املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات

اإلجمالي 200820092010201120122013201420152016اإلجمالي
 إجمالي عمليات ضمان ائتمان 

626.40589.50768.101,138.641,528.061,276.93888.95970.431,145.578,932.58الصادرات

393.30111.30429.30302.18195.34233.13198.63156.63179.562,199.37إجمالي عمليات ضمان االستثمار

إجمالي حجم عمليات ضمان 
1,019.70700.801,197.401,440.821,723.401,510.051,087.581,127.061,325.1311,131.95االستثمار وائتمان الصادرات

بالمليون دوالر (2016-2008)تطور حجم عمليات المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات خالل الفترة :  (24)جدول رقم 

 وائتمان االستثمار لضمان العربية المؤسسة عمليات توزيع: (11) رقم شكل
(2016 -2008) خالل الصادرات

االستثمار لضمان العربية المؤسسة في الضمان عمليات تطور: (12) رقم شكل
(دوالر مليون)  (2016 -2008) خالل  الصادرات وائتمان 
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 وائتمان االستثمار لضمان العربية المؤسسة عمليات توزيع: (11) رقم شكل
(2016 -2008) خالل الصادرات

االستثمار لضمان العربية المؤسسة في الضمان عمليات تطور: (12) رقم شكل
(دوالر مليون)  (2016 -2008) خالل  الصادرات وائتمان 
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التوزيع اجلغرافي للعمليات حسب األقطار املصدرة:
وفيما يتعلــق بالتوزيع اجلغرافي للعمليات 
حســب األقطــار املصــدرة لاســتثمار إلى 
الدول العربية واملصدرة للســلع إلى الدول 
العربيـة والعالم تشير إحصاءات املؤسسة 
خال الســنوات األخيــرة )2016-2008( 
إلى أن الســعودية حلت فــي املرتبة األولى 
بقيمة عمليات بلغت 3107 مليارات دوالر 
وبنســبة  27.9% مــن مجمــل العمليــات، 
تليهــا الكويــت فــي املرتبــة الثانيــة بقيمــة 
20.7% مــن  2.31 مليــار دوالر وبنســبة 
اإلجمالــي، فاالمــارات ثالثــا بقيمــة 795 
مليــون دوالر وبنســبة 7.1% ،  ثــم تونــس 
في املرتبة الرابعة بقيمة 753 مليون دوالر 
وبحصــة تبلــغ 6.8% ، ثــم لبنــان خامســا 

بقيمة 703 ماين دوالر وبنســبة 6.3% تليها األردن سادســا بقيمة 418 مليون دوالر وبنســبة 3.8% ، ثم اجلزائر ســابعا 
بقيمة 352 مليون دوالر وبنسبة 3.2 تليها مصر في املركز الثامن بقيمة 3.3  ماين دوالر وبنسبة 2.7%، ثم سورية تاسعا 
بقيمة 247 مليون دوالر وبنسبة 2.2%، ثم البحرين عاشراً بقيمة 150 مليون دوالر وبنسبة 1.3%، وسلطنة عمان بقيمة 
66.6 مليــون دوالر وبنســبة 0.6%، ثــم الســودان بقيمة 21.3 مليون دوالر وبنســبة 0.2%، ثم قطــر بقيمة 11 مليون دوالر 
وبنسبة 0.1%  وفلسطن  بقيمة 2.7 مليون دوالر وبنسبة0.02% .  في حن بلغت قيمة العمليات املقدمة للبنوك العربية 

واملشتركة نحو 1894 مليون دوالر وبنسبة 17% من اإلجمالي. )شكل رقم 17 جدول رقم 25(.

اإلجمالي200820092010201120122013201420152016الدولةم
210.5274.1408.3484.0536.3547.46202.81187.99255.523,107.0السعودية1

435.3134.7449.2320.6159.6217.59207.25153.48231.032,308.8الكويت2

48.89.410.050.363.287.85126.43137.72261.53795.3اإلمارات3

122.9109.685.578.961.34.17103.6996.7490.16753.1تونس4

85.976.976.3101.2113.2102.1038.6656.1752.13702.6لبنان5

2.83.114.3118.575.255.2528.5592.7926.93417.5األردن6

125.00100.14352.4----1.83.635.386.6--الجزائر7

12.124.855.472.977.122.2622.427.778.57303.3مصر8

247.1----11.824.49.938.741.233.8287.41سورية9

0.0026.57149.8----61.827.510.06.717.2البحرين10

10.009.2116.4366.6--5.54.03.610.67.3عمان سلطنة11

21.3--0.00----------10.810.5السودان12

10.9--0.900.00----10.0------قطر13

0.0910.5600.680.710.320.322.7------فلسطين14
71.3113.0484.6438.87258.75259.90255.801,893.7--12أخرى دول-  عربية بنوك-  أجنبية شركات

1,019.7700.91,197.41,440.81,723.41,510.11,087.61,127.11,325.111,132.1

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

اإلجمالي

قطر
فلسطين

 المصدرة األقطار حسب للمؤسسة الضمان عقود محفظة قيمة توزيع: (13) رقم شكل
(2016 - 2008) خالل والسلع لالستثمار
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التوزيع اجلغرافي للعمليات حسب األقطار املضيفة لالستثمار واملستوردة للسلع:
يكشــف التوزيع اجلغرافــي للعمليات حســب األقطار 
املضيفة لاســتثمار واملستوردة للسلع خال السنوات 
األخيرة )2016-2008( عن أن مصر حلت في املرتبة 
األولى بقيمة عمليات بلغت 948 مليون دوالر وبنسبة 
8.5% مــن مجمــل العمليات، ثم الســودان في املرتبة 
الثانيــة بقيمــة 905 مايــن دوالر بنســبة 7.9% مــن 
اإلجمالــي، ثم اإلمارات في املرتبة الثالثة بقيمة 855 
مليــون دوالر وبحصــة تبلغ 7.7 % ، ثم اجلزائر رابعا 
بقيمة 770 مليون دوالر وبنسبة 6.9 % ، ثم السعودية 
خامســا بقيمــة  768 مليــون دوالر وبنســبة %6.9 ، 
فليبيا سادســا بقيمة 629 مليون دوالر وبنسبة %6 ، 
تليها ســورية ســابعا بقيمة 618 مليون دوالر وبنســبة 
5.5%، يليهــا لبنــان فــي املركز الثامــن بقيمة 591.2 

مليون دوالر وبنسبة 5.3% ، ثم االردن تاسعا بقيمة 457 مليون دوالر وبنسبة 4.1%،  تليها تونس في املركز العاشر بقيمة 
455 مليون دوالر بنســبة 4.1% ، ثم الكويت في املركز احلادي عشــر بقيمة 415 مليون دوالر وبنســبة 3.7% تليها املغرب 
في املركز الثاني عشر بقيمة 309 ماين دوالر وبنسبة 2.8% ، ثم العراق في املركز الثالث عشر بقيمة 275 مليون دوالر 
وبنســبة 2.5%، ثــم البحريــن فــي املركز الرابع عشــر بقيمة 239 مليون دوالر وبنســبة 2.1% ثم قطــر في املركز اخلامس 
عشر بقيمة 239 مليون دوالر وبنسبة 2.1%،  ثم اليمن في املركز السادس عشر بقيمة 206 ماين دوالر وبنسبة %1.8، 
ثم سلطنة عمان في املركز السابع عشر بقيمة 177 مليون دوالر وبنسبة 1.6%، وأخيرا موريتانيا بقيمة 13 مليون دوالر.
في حن بلغت قيمة عمليات الضمان التي اســتفادت منها الدول غير العربية املســتوردة للســلع العربية نحو 2267 مليون 
دوالر وبنســبة 21% من اإلجمالي، توزعت بشــكل رئيســي على أوروبا بنســبة 7.4% من اإلجمالي و7.1% آلســيا و %1.4  

ألفريقيا وبقية دول العالم بنسبة 4.4% )شكل رقم 18 جدول رقم 26(.

 المضيفة األقطار حسب للمؤسسة الضمان عقود محفظة قيمة توزيع: (14)رقم شكل
(2016 - 2008) خالل للسلع والمستوردة لالستثمار
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اإلجمالي200820092010201120122013201420152016
10.0127.2627.1860.60228.99207.9493.85119.91171.76947.49مصر1

163.20107.35318.64150.2258.7848.1220.9120.6816.74904.63السودان2

28.9057.9691.79174.68206.61102.9745.5766.0979.88854.46اإلمارات3

5.614.463.82113.52159.2883.4257.04204.10138.50769.75الجزائر4

47.0147.5054.56124.17175.7199.2262.5551.34105.73767.78السعودية5

175.893.86107.4783.6487.9292.2420.8314.0042.61628.45ليبيا6

193.0931.88104.1074.6458.0450.0035.2635.2535.25617.50سورية7

16.775.0018.4128.7399.4079.3471.4597.21174.84591.15لبنان8

29.4341.2944.5998.2068.7752.9342.9153.7624.93456.81األردن9

26.4517.2026.1329.8351.7225.4528.07127.11122.64454.59تونس10

31.3147.8451.2976.2370.8765.0325.8324.0122.66415.07الكويت11

3.5738.0052.9744.5922.0411.4458.9638.2939.12308.97المغرب12

2.7310.9457.51110.6193.46275.25--------العراق13

17.2026.7125.0246.7742.2336.1827.429.278.48239.30البحرين14

9.3328.2333.6436.5246.0738.9915.7116.7613.83239.10قطر15

205.82----12.188.5437.0330.4030.8442.8643.97اليمن16

11.2416.4113.0420.8122.7819.7931.4316.7024.29176.49عمان سلطنة17

1.001.675.005.0012.67----------موريتانيا18

781.20509.491,009.671,193.551,432.771,067.88740.931,010.091,119.728,865.31

99.0373.4695.53123.72194.45166.0435.2215.3126.52829.28اوروبا1

110.1872.1050.7773.3962.04130.76101.0268.67126.80795.72آسيا2

23.6925.7522.0631.3512.9010.811.3712.2311.75151.91أفريقيا3

17.79--------0.060.197.428.541.57الشمالية أمريكا4

1.24--------------0.101.14الجنوبية أمريكا5

5.4718.7311.9310.2719.67134.56209.0520.7540.35470.78أخرى6

238.52191.38187.70247.27290.64442.17346.65116.97205.412,266.71

1,019.73700.871,197.381,440.821,723.401,510.051,087.581,127.061,325.1311,132.02

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

الدولة

اإلجمالي العربي

إجمالي الدول الغير عربية

اإلجمالي
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التوزيع اجلغرافي إلجمالي قيمة الضمانات القائمة للمؤسسة بنهاية عام 2016:
أما فيما يتعلق بالتوزيع اجلغرافي إلجمالي قيمة االلتزامات 
القائمــة للمؤسســة بنهايــة عــام 2016 فتشــير إحصــاءات 
املؤسســة خــال الســنوات األخيــرة )2016-2008( إلى أن 
لبنــان حــل فــي املرتبة األولــى بقيمة بلغــت 70 مليون دوالر 
وبنســبة 17% من مجمل الضمانات، تليها مصر في املرتبة 
الثانية بقيمة 58 مليون دوالر بنسبة 14% من اإلجمالي، ثم 
اجلزائــر فــي املرتبة الثالثة بقيمــة 50 مليون دوالر وبحصة 
تبلغ 12.2%، ثم تونس رابعا بقيمة 49.9 مليون دوالر وبنسبة 
12.1%، ثم سورية خامسا بقيمة 35.3 مليون دوالر وبنسبة 
8%، تليها العراق سادســا بقيمة 30.7 مليون دوالر وبنســبة 
7%، ثم ليبيا ســابعا بقيمة 16.6 مليون دوالر وبنســبة %4، 
تليهــا االمــارات فــي املركز الثامن بقيمــة 16.6 مليون دوالر 
وبنســبة 4%، ثم الســودان تاســعا بقيمة 15.3 مليون دوالر 
وبنســبة   3.7%،  تليها الســعودية في املركز العاشــر بقيمة 
13.2 مليــون دوالر بنســبة 3.2%، تليهــا  االردن فــي املركز 
احلــادي عشــر بقيمة 7.5 ماين دوالر وبنســبة 1.8%، ثم 
املغــرب فــي املركــز الثانــي عشــر بقيمــة  5.1 ماين دوالر 
وبنســبة 1.2% ، ثــم ســلطنة عمــان في املركز الثالث عشــر 
بقيمــة  3.8 مايــن دوالر وبنســبة 0.9 % ، ثــم قطــر فــي 
املركز الرابع عشر بقيمة 3.2 ماين دوالر وبنسبة %0.8، 
ثــم موريتانيــا فــي املركز اخلامس عشــر بقيمــة 2.6 مليون 
دوالر وبنســبة 0.6% ثم الكويت في املركز الســادس عشــر 
بقيمــة 1.6 مليــون دوالر وبنســبة 0.4%  ثــم البحريــن فــي 
املركز السابع عشر بقيمة 0.8  مليون دوالر وبنسبة %0.2.

 في حن بلغت قيمة الضمانات القائمة للمؤسسة بنهاية عام 
2016  للــدول غيــر العربية 32 مليون دوالر وبنســبة %7.8 
من اإلجمالي، توزعت بشكل رئيسي على آسيا بنسبة %4.9 
مــن اإلجمالــي و 1.2% ألفريقيا و1.7% ألوروبا وبقية دول 

العالم. )شكل رقم 19 جدول رقم 27(.

القيمة بالمليون دوالر
70.00لبنان1
57.65مصر2
50.38الجزائر3
49.85تونس4
35.25سورية5
30.70العراق6
16.64ليبيا7
16.61اإلمارات8
15.34السودان9

13.17السعودية10
7.52األردن11
5.11المغرب12
3.84عمان13
3.22قطر14
2.55موريتانيا15
1.61الكويت16
0.84البحرين17

380.30
20.20آسيا1
4.81أفريقيا2
2.00أوروبا3
5.03مجموعة دول4

32.04

412.34

العربية الدول إجمالي

عربية الغير الدول إجمالي
اإلجمالي

إجمالي قيمة العقود السارية وااللتزامات : (27)جدول رقم 
 2016القائمة للمؤسسة بنهاية 

المستورد لالستثمار والسلع/ حسب القطر المضيف 
الدولة

التوزيع الجغرافي إلجمالي قيمة العقود السارية وااللتزامات القائمة للمؤسسة :  (15)شكل رقم 
2016بنهاية عام 
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