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تأسست المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عام  4791كهيئة
عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية باإلضافة إلى أربع يعيعئعات معالعيعة
عربية ،وتتخذ من دولة الكويت مقراً لها ،ويي حاصلةلة علةل تصليليل ملرتل ل ملن بلبل
ستــايدرز أيد بورز العالمــية ولةسيــة الثايية عشرة عة التوالي ،كما أنها ُتعد أول ييئعة
متعددة األطراف لتأمين االستثمار في العالم.
تعمل المؤسسة على تحقيق األيداف التالية:

96532

06123

research@dhaman.org
+ 769 5179 7999



تشجي تدفق االستثمارات العربية واألجنبية المباشرة إلى الدول العربيعة معن خع ل
توفير التغطية التأمينية ضد المخاطر غير التجارية للمستثمرين والممعولعيعن العععر
واألجان .



تعزيز ودعم الصادرات العربية من خ ل توفير التغطية التأميعنعيعة ضعد العمعخعاطعر
التجارية وغير التجارية للمُصدرين من الدول العربية.



دعم التجارة العربية المحلية من خ ل توفير العتعغعطعيعة العتعأمعيعنعيعة ضعد العمعخعاطعر
التجارية للمبيعات المحلية.



دعم النمو االقتصادي في البلدان العربية من خ ل توفير التغعطعيعة العتعأمعيعنعيعة ضعد
المخاطر التجارية وغير التجارية للمؤسسات المالية والموردين غعيعر العععر ععنعد
تمويل أو توريد المدخ ت األساسية ،والبضائ الرأسمالية ،والسعلع االسعتعراتعيعجعيعة
ومثيلها من السل والخدمات التنموية للدول العربية.



إعداد البحوث والدراسات المتخعصعصعة والعمعتعععلعقعة بعمعنعات االسعتعثعمعار وتشعجعيع
الصادرات والتعريف بصناعة الضمان والقيام بتقديم الدعم التقني لعوكعاالت تعرويع
االستثمار والتصدير في الدول العربية ،وتعزيز التعاون والتكعامعل مع العمعنع عمعات
العربية والدولية النشطة في تلك المجاالت.
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تتأثر صناعة الضعمعان فعي العمعنعطعقعة والعععالعم
بععالععمععتععغععيععرات االقععتععصععاديععة والسععيععاسععيععة وذلععك
النعكاسها على مستوى مخاطر إنجاز األععمعال
التجاريعة واالسعتعثعمعاريعة بشعكعل خعا  ،ومع
استمرار نمو النات والتجعارة فعي العععالعم شعهعد
عام  5142رقما قياسيا جديدا لعمليات الضمان
اقتر من  5.9تريعلعيعون دوالر معنعهعا %72
لضععمععان ائععتععمععان الصععادرات ،ويععو مععا يععمععثععل
 %45.9من مجمل التجارة العالمعيعة السعلعععيعة
المقدرة بعنعحعو  47.9تعريعلعيعون دوالر لعنع ع
العام.
وحسع تععقععاريععر االتععحععاد الععدولععي لععهععيععئععات
ضمان ائتمان الصادرات واالستثمار (اتحعاد
بيرن) الذي تأس عام  4791ويضعم أيعم
 29جهة دولية وإقليمية ووطنية عامعلعة فعي
مجال صناعة الضمعان ،حعقعقعت العععمعلعيعات
نموا بمعدل  %6.1معقعارنعة بعععام ،5149
ويي تعد أكبر زيادة إجمعالعيعة فعي األععمعال
التجارية المشمولعة معنعذ ععام  .5144وقعد
وفرت تلك العمليات العحعمعايعة معن معخعاطعر
الدف عبر الحدود لعدد كبير من المتعامعلعيعن
في مجاالت التجارة واالستعثعمعار والعتعمعويعل
حول العالم.
وبالتوازي م تلك التطورات على المستوى
الدولي ،بعلعم معجعمعوم العععمعلعيعات العقعائعمعة
لضمان ائتمان الصادرات في الدول العربيعة
في اآلجال المختل ة  471.1معلعيعار دوالر
بحصة  %9.2من اإلجمالي العالعمعي حعتعى
عام  ،5142م م ح ة أن تعلعك العحعصعة
تعد األدنى للدول العربية منذ ععام ،5145
وذلك وفعق اإلحصعاتات الع عصعلعيعة التعحعاد
بيرن والصادرة في أبريل .5147
وفي ن السعيعاق شعهعدت ععمعلعيعات اتعحعاد
أمان ،الذي يضم شعركعات العتعأمعيعن وإععادة
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التعأمعيعن ضعد العمعخعاطعر العتعجعاريعة وغعيعر
التجارية في العدول األعضعات فعي معنع عمعة
العمعؤتعمععر اإلسع مععي والعمعؤسععسعة الععععربعيععة
لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ،نعمعوا
بمعدل  %42.7خ ل ععام  5149لعتعبعلعم
نحو 99.9ملعيعار دوالر مع تعوقعععات بعأن
تتواصل جهود تنعمعيعة ععمعلعيعات معؤسعسعات
الضععمععان العععععربععيععة خع ل الع ععتععرة الععمععقععبععلععة
ل ست ادة من النمعو العمعرجع فعي ععمعلعيعات
الضمان اإلجمالية في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا بمعدل  %55.7خ ل العععام
 ،5147وذلك وفق استطع م اتعحعاد بعيعرن
لرواد الصناععة فعي العععالعم ،والعذي كشعف
أيضعا ععن مععععدالت نععمعو كعبععيعرة معتععوقععععة
تتراوح ما بين  59و %91فعي قعطعاععات
المنتجات الصيدالنية والطبيعة ،والعتعصعنعيع ،
والزراعة والعغعذات ،والسعلع العمعشعتعقعة معن
الطاقة ،وذلك على المستوى العالمي.
وإدراكا من المؤسسة لمسئولياتها في معجعال
متابعععة تعطعورات تعلعك الصعنعاععة العمعهعمعة
والععتععوعععيععة بشععأن أبععرز اتععجععايععاتععهععا عععلععى
الصعيدين العالمي واإلقليمي ،تقوم المؤسسة
بإصدار يذا العدد الخا بصناعة الضمعان
فععي أكععتععوبععر مععن كععل عععام ،كععمععا تععواصععل
المؤسسعة ومعنعذ  19ععامعا تعقعديعم خعدمعات
التأمين ضد المعخعاطعر لعخعدمعة العععديعد معن
المستثمرين والمصدرين وجعهعات العتعمعويعل
في المنطقة بإجمالي عمليات تراكمية بعلعغعت
بنهاية أغسط  5147نحعو  42.2معلعيعار
دوالر.

المدير العام
عبد هللا أحمد الصبيح
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مجةس إدارة المؤسسة يعقد
اجتماعه الثالث لعام 9102

المؤسسة شاركت في اجتماع الةجية
التي يذية التحاد أمان بسةطية عمان

عقد مجل إدارة المؤسسة العربعيعة لضعمعان االسعتعثعمعار وائعتعمعان
الصادرات اجتماعه الثالث لعام  5147يوم الث ثعات العمعوافعق 59
يونيو  5147في مقر المؤسعسعة بعدولعة العكعويعت بعرئعاسعة سعععادة
األستاذ /أحمد بن محمد الغنام وعضوية كل من:
 سعادة الس ير /جمال عبد هللا فراج الغانم
 سعادة الدكتور /مختار الهادي الطويل
 سعادة األستاذة /مريم محمد األميري
 سعادة األستاذ /أحمد حسن العبيدلي
 سعادة األستاذ /مسلم بن محاد بن علي قطن
 سعادة األستاذ /محمد أحمد حسن
 سعادة الدكتور /ناصر قطامي
 سعادة األستاذ /محمد األمين التار
وناقش المجل في االجعتعمعام ععدة معوضعوععات تعتعععلعق بعنعشعاط
المؤسسة خ ل فترة العتعقعريعر واتعخعذ العقعرارات الع زمعة بشعأنعهعا
وأبرزيا ما يلي:
 تقرير المدير العام عن نشاط المؤسعسعة خع ل الع عتعرة معن 4
يناير إلى  91إبريل .5147
 االط م على توصيات لجنتي االستثمار والتدقيق.
 كما قرر المجل عقد اجتماعه الراب لعام  5147يعوم األحعد
الموافق  51نوفمبر  5147في مقر المؤسسة بدولة الكويت.

تواص جهود التسويق
في السعودية واإلمارات
ودولة المقر
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شاركت العمعؤسعسعة فعي اجعتعمعام العلعجعنعة
التن يعذيعة التعحعاد أمعان العذي اسعتعضعافعتعه
سلطنة عُمان بداية من نهاية شهر سبتعمعبعر
 .5147حيث تمت مناقشة مختلعف أنشعطعة االتعحعاد وبعرامع ععمعلعه
لل ترة المقبلة.
ويهدف االتحاد الذي يضم  42عضوا كام و 2منتسبين و 46بص ة
مراق إلى تعزيز وتطوير صناعة التأمين ضد العمعخعاطعر العتعجعاريعة
وغير التجارية في البلدان األعضات وتعزيز الع قات العمعتعبعادلعة بعيعن
األعضات ورف مستوى األدات مع االحعتعرام العتعام لعلعقعيعم اإلنسعانعيعة
وأخ قيات العمل من خ ل مجموعة من األنشطة.

تواصلت جهود تسويق خدمات المؤسسة في عدد من الدول األعضات خ ل فترة التقرير .حيث
تم االجتمام بعدد من الشركات والمصارف والمؤسسات المالية والشركات االقتصاديين في دولة
المقر ودولة االمارات العربية المتحدة وفي المملعكعة العععربعيعة السعععوديعة معن خع ل العمعكعتع
اإلقليمي في مدينة الرياض وذلك لتسويق مختلف ععقعود تعأمعيعن ائعتعمعان الصعادرات وضعمعان
االستثمار وخطابات االعتماد المعززة.

المدير العام شارك في احت ا س ارة المغرب
شارك المدير العام للمؤسسعة السعيعد/
عععبععد هللا أحععمععد الصععبععيع فععي حع ععل
االستقبال الذي اقعامعه سعععادة سع عيعر
المملكة المغربية لدى دولعة العكعويعت
جع ر حكيم في نعهعايعة شعهعر يعولعيعو
 ،5147وذلك بمناسعبعة العذكعرى ال
 51لعجعلعو جع لعة العمعلعك معحعمعد
الساد على العرش ،وذلك حعرصعا
معن إدارة الععمعؤسععسعة ععلععى تععععزيععز
ع قاتها م الدول األعضات والسيما
بعثاتها الدبلوماسية في دولة المقر.

ضمان أبرمت  60عقدا و 91مةحقا
بقيمة  966.9مةيون دوالر
في الرب الثالث من العام 9102
واصلت المؤسسة نشاطها في مجال تقديعم خعدمعات الضعمعان
خ ل الرب الثالث من الععام  5147وتسعلعمعت  442طعلعبعا ً
لتأمين ائتمان صادرات من شركات مصدرة ومؤسسات مالية
من  7دول عربية ومن جهة أجنبية وجهة عربعيعة  -أجعنعبعيعة
مشتركة بقيمة قدريا  549.5مليون دوالر .كما تم ابرام 94
عقدا و 51ملحقا لتأمين ائتمان صادرات ومعؤسعسعات معالعيعة
بقيمة قدريا حوالي  599.5مليون دوالر.
وعلى مسعتعوى ضعمعان االسعتعثعمعار ،تسعلعمعت العمعؤسعسعة 45
است ساراً بلغت قيمتها حوالي  992.4مليون دوالر إضافة الى
طلبين اثنين لضمان استثمار أولي بعقعيعمعة قعدريعا حعوالعي 14
مليون دوالر.

مؤسسة رائدة في مجا التغطية التأمييية ضد
مخاطر االئتمان والمخاطر السياسية في
الميطقة العربية ،تتمت بتصيي ائتمايي
مرت من وكالة  S&Pميذ عام 9112
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خدمات المؤسسة التأمييية
 ضمان االستثمارات الجديدة والقائعمعة العععربعيعة واألجعنعبعيعة فعي العدول
العربية ضد المخاطر غير التجارية مثل المصادرة والتأميم والعحعرو
واالضطرابات األيلية وعدم القدرة على التحويل واإلخ ل بالعقد.
 ضمان استثمارات المغتربين العر في أوطانهم األصلية.

 التغطية التأمينية الئتمان الصادرات العربية لعكعافعة أنعحعات العععالعم ضعد
المخاطر التجارية مثل عدم وفات المدين أو إعساره أو إفع عسعه ،وضعد
المخاطر غير التجارية.
 ضمانات للمصارف العربية ضعد معخعاطعر إصعدار خعطعابعات اععتعمعاد
وتمويل المستوردين من وإلى الدول العربية.
 ضمان المعدات التي يدخلها المقاولون العر إلى الدولعة العتعي يعجعري
فيها تن يذ المشروم أو المعدات التي تشترى في يذه الدولة بنقد أجعنعبعي
محول من الخارج.
 ضمان ائتمان العتعجعارة العداخعلعيعة العععربعيعة ضعد معخعاطعر ععدم وفعات
المشترين.

 توفير تغطية تأمينية شاملة لمستحقات شركات التخصيعم ضعد معخعاطعر
عدم وفات المدينين بما استحق عليهم والناجمة عن قبول وتمويل فواتعيعر
تجارية صادرة عن عم ت شركات التخصيم ل ائدة مشترين بتسعهعيع ت
ائتمانية في السوق المحلي أو في السوق العالمي.
 توفير تغطية تأمينية شاملة لعمليات اإليجعار ععبعر العحعدود العتعي تعقعوم
بموجبها شركات اإليجار العربية بتأجير مخعتعلعف أنعوام األصعول معن
آالت ومعدات ووسائل نقل لمستأجرين من مختلف بلعدان العععالعم سعوات
كان اإليجار تشغيليا أو تمويليا .ضمان واردات السعلع االسعتعراتعيعجعيعة
ومدخ ت الصناعة إلى الدول العربية.
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العامةون بالمؤسسة يرحبون بالمدير العام الجديد

ن م العاملون في المؤسسعة
بععالععتععنععسععيععق م ع العععع قععات
العععععامععة حعع ععل اسععتععقععبععال
للعتعرحعيع بسعععادة السعيعد/
عععبععد هللا أحععمععد الصععبععي ع ،
الععمعععديعععر العععععععام العععجعععديعععد
للمؤسسة العربعيعة لضعمعان
االسعععتعععثعععمعععار وائعععتعععمعععان
الصععادرات ،وقععدمعععوا لعععه
درعا تذكاريا تعععبعيعرا ععن
تقديريم وتطلعهم لعتعحعقعيعق
المزيد من اإلنعجعازات فعي
ل اإلدارة الجديدة.
مععن جععهععتععه شععكععر السععيععد/
عععبععد هللا أحععمععد الصععبععي ع
كوادر المؤسسة والعامعلعيعن
في مختلعف اداراتعهعا وأكعد
ايعتعمععامعه العكععبعيععر بععتعنععمعيععة
العنصر العبعشعري وتعوفعيعر
المنات العمعنعاسع لعتعععزيعز
االنتمات الو ي عي وتعحع عيعز
اإلنتاجية ومواصلة تطعويعر
األدات في مختلف معجعاالت
عمل المؤسسة ،وبما يسعهعم
فععي الععنععهععايععة فععي تععحععقععيععق
أيععدافععهععا وتععثععبععيععت دوريععا
العععتعععنعععمعععوي لعععكعععل العععدول
األعضات.
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تتزايد التحذيرات من اتجاه االقتصاد العالمي نحو تراج حاد في معدالت النمو وخصوصا من قبل المؤسعسعات العدولعيعة
مثل صندوق النقد والبنك الدوليين ومن مة التعاون االقتصادي والتنمية ) (OECDانعكاسا لتصاعد التأثيعرات العمعحعتعمعلعة
الزمات متعددة منها خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي والتوتر في منطقة الشرق األوسط واإلجراتات األمريكية في
مجال التجارة م عدد من دول العالم وأبرزيا الصين.

ومن أكثر األمور التي تنعك

على صناعة الضمان في المنطقة والعالم تراج التجارة والتي انخ ضت ععالعمعيعا بعمعععدل

 %4.2في الرب األخير من العام  ،5142إال انه ال يزال من المتوق أن ينمو كل من النات المحلي اإلجمالي والتجعارة
في عام  ،5147على الرغم من أن بعض المناطق تبدو أكثر ضع ً ا من غيريا.
ووفق استط م حالة صناعة الضمان لعام  5147من المتوق أن تزداد أيمية المخاطر السعيعاسعيعة والعتعجعاريعة لعجعمعيع
خطوط األعمال ،م زيادة الطل على التأمين ضد مخاطر اإلعسار واإلف

.

واستنادا إلى تقارير االتحاد الدولي لهيئات ضمان ائتمان الصادرات واالستثمار (اتحاد بيرن) الذي تعأسع

ععام 4791

ويضم أيم  29جهة دولية وإقليمية ووطنية عاملة في يذا المجال فقد تواصل نمو عمليات الضمان في العالم لتصل إلعى
ما يقار

ال  5.9تريليون دوالر عام  5142ويو رقم قياسي جديد للعمليات.

وقد وفرت تلك العمليات الحماية من مخاطر الدف عبر الحدود لعدد كبير من المتعاملين في العتعجعارة العدولعيعة .وبعلعغعت
حصة عمليات ضمان ائتمان الصادرات وقيمتها  5.19تريليون دوالر تمثل نحو  %45.9من مجمل التجارة العععالعمعيعة
السلعية المقدرة بنحو  47.9تريليون دوالر لعام .5142
وإدراكا من المؤسسة لمسئولياتها في مجال متابعة تطورات تلك الصناعة المهمة والتوعية بشأن أبرز اتعجعايعاتعهعا ععلعى
الصعيدين العالمي واإلقليمي ،تقوم المؤسسة بإصدار يذا العدد الخا

بصناعة الضمان في سبتمعبعر معن كعل ععام معن

خ ل استعراض أبرز المؤشرات الخاصة بالعمليات الجديدة والقائمة وقيمة التعويضات المدفوعة والمستردة م التركيز

على وض الدول العربية فيها.
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عمةيات الضمان الجديدة

2,476

عمةيات الضمان الجديدة في العالم
(مةيار دوالر)

2,331

ارت إجمالي عمليات الضمان الجعديعدة العمعقعدمعة
مععن قععبععل أعضععات اتععحععاد بععيععرن فععي عععام 5142
بععمعععععدل  %6.1مععن  5991مععلععيععار دوالر عععام
 5149إلعى  5121معلعيعار دوالر ععام ،5142
ويععي تعععععد أكععبععر زيععادة إجععمععالععيععة فععي األعععمععال
التجارية المشمولة منذ عام  .5144وذلك حسع
تقرير صادر عن اتحاد بيرن في مايو .5147
وتوض البيانات أن عمليات الضمعان فعي العععالعم
تشهد اتجايا عاما للنمو معنعذ ععام  5145وحعتعى
اآلن م األخعذ فعي االععتعبعار العتعراجع العطع عيعف
المؤقت للعمليات خع ل ععامعي  5149و5146
وذلك قعبعل أن تشعهعد قع عزة واضعحعة خع ل العععام
 ،5149ألسععبععا مععنععهععا تععغععيععر مععنععهععجععيععة إعععداد
البيانات الواردة من أعضات االتحاد.
وقد توزعت عملعيعات الضعمعان العجعديعدة معا بعيعن
 5599مليار دوالر لعتعأمعيعن ائعتعمعان الصعادرات
قصير األجل بحصة بلغت  %71من اإلجمعالعي،
و 479مليعار دوالر لعتعأمعيعن ائعتعمعان الصعادرات
متوسط وطويعل األجعل بعحعصعة بعلعغعت  %2معن
اإلجمالي ،و 16مليار دوالر لضمعان االسعتعثعمعار
بحصة  %5فقط.
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إجمالي عمةيات الضمان الجديدة موزعة حسب طبيعة المخاطر
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0

0

ضمان االستثمار

ضمان ائتمان الصادرات المد المتوسط والطوي

ضمان ائتمان الصادرات المد القصير
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التوزي الجغرافي لعمةيات الضمان الجديدة
فيما يتعلق بالتوزي الجغرافي لععمعلعيعات الضعمعان العجعديعدة ،فعقعد
حلت منطقعة غعر أوروبعا فعي معقعدمعة العمعنعاطعق ععلعى صعععيعد
العمليات بحصة بلغعت  %59تعلعتعهعا أمعريعكعا الشعمعالعيعة بعحعصعة
 %44ثم شرق آسيا  %41لتمثل مجتمعة ما يعقعر معن نصعف
حجم العمليات الجديدة .فعيعمعا تسعتعحعوذ معنعاطعق جعنعو وشعرق
أوروبا وجنو شرق آسيا على حصة  %51ومعنعاطعق أمعريعكعا
الجنوبية وأفريقيا والشرق األوسط على حوالي  %9معن معجعمعل
العمليات ،م م ح ة أن أفريقيا كانعت األسعرم نعمعوا فعي حعجعم
العمليات.

10

2016

1,906

إجمالي عمةيات الضمان الجديدة
موزعة حسب مجموعات الدو لعام 9102

االلتزامات القائمة

حجم عمةيات الضمان القائمة في العالم
(تريةيون دوالر)

2.75

2.64

بنهاية عام  5142تجاوز إجمالي حعجعم
العمليات القائمة في العالم  5611مليار
دوالر بتراج بلغت نسبته  %1مقارنعة
بالرقم القياسي المحقق فعي ععام 5149
والبالم  5991مليار دوالر.

1.97

2.05

1.99

1.94

1.94

التعويضات المدفوعة والمستردة
6.40

بلغت التعويضات المدفوعة لمختلف العمليات خع ل
عام  5142ما قعيعمعتعه  6.1معلعيعارات دوالر ،ويعو
أعلى من متوسط السنعوات السعت العمعاضعيعة العبعالعم
 9.9مليارات دوالر ،ويعد رقما ً قياسيا ً لتلك الع عتعرة
ويو أعلى بمعدل %99من متعوسعط العععقعد السعابعق
وأعلى  %49مقارنة م رقم التعويضات المدفوعة
فععي ذروة األزمععة الععمععالععيععة العععععالععمععيععة عععام .5117
وبشكل عام ،ال تزال التعويضات مرت عة ،وتتجعاوز
 6مليارات دوالر سنعويعا معنعذ ععام  ،5149لعكعنعهعا
تعتبر مقبولة في ضوت أحجام األعمال األكبر.

وقد استحوذت عمليات تأمين ائتمان الصعادرات فعي
الععمععديععيععن الععمععتععوسععط والععطععويععل عععلععى  %99مععن
اإلجمالي ،فيما استحعوذت ععمعلعيعات تعأمعيعن ائعتعمعان
التصدير قصير األجل على  ،%14كما اسعتعحعوذت
عمليات ضمان االستثمار على  %9من اإلجمالي.
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التعويضات المدفوعة

التعويضات المدفوعة
عام 9102

ضمان ائتمان
الصادرات
المد المتوسط
والطوي

ضمان
االستثمار

وقد شهدت التععويضعات العمعطعلعوبعة ععن العمعخعاطعر
السعيعاسعيعة نععمعوا كعبعيععرا يعتعجعاوز الضععععف فعي عععام
 5142مقارنة بالعام السابق لتبلم  %95من مجمل
مدفوعات العام .5142
في المقعابعل تعواصعل تعراجع إجعمعالعي العتعععويضعات
المستردة في عام  5142مقارنة بعام  ،5149ليبلم
 5.9مليار دوالر ويو ما يقل عن المعتعوسعط العبعالعم
 9.1مليارات دوالر خ ل السنوات الست الماضية.
كذلك استحوذت عمليات تعأمعيعن ائعتعمعان الصعادرات
متعوسعط وطعويعل األجعل ععلعى  %92معن إجعمعالعي
التعويضعات العمعسعتعردة خع ل العععام  ،5142فعيعمعا
استحوذت عمليات تأمين ائتمعان الصعادرات قصعيعر
األجل على  %55من اإلجمالي.

6.0

إجمالي التعويضات المدفوعة والمستردة
(مةيار دوالر)

ضمان ائتمان
الصادرات
المد القصير

التعويضات المستردة
عام 9102

ضمان ائتمان
الصادرات
المد المتوسط
والطوي

ضمان ائتمان
الصادرات
المد القصير
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تأمين ائتمان الصادرات بصيرة األج
عمليعات تعأمعيعن ائعتعمعان العتعصعديعر قصعيعر األجعل يعتعم
إبرامها بشروط سداد تقل عن سنة واحدة ،وفي أغعلع
األحيان (بين  91و 71يومًا) ويتم بموجبعهعا تعععويعض
الععمعيعل ضعد العخعسعائعر نعتعيعجعة ععدم السعداد أو ععجعز
المشتري بسب اإلعسار والسياسات الكلية والمخعاطعر
السياسية الخارجة عن سيطرة العمعشعتعري .وقعد تشعمعل
التغطية عدداً من المخاطر والعملية بكامل أطرافها ،أو
مجرد خطر واحد علعى مشعتعريعن معحعدديعن وععادة معا
تععتعععععلععق األعععمععال قصععيععرة األجععل بشععحععنععات السععل ع
االسته كعيعة ،كعمعا تعتعضعمعن ععمعلعيعات تعقعديعم قعروض
تصدير قصيرة األجل.

التوزي الجغرافي لعمةيات ضمان ائتمان صادرات  -المد القصير 9102

العمةيات الجديدة
ارت حجم عمليات تأمين ائعتعمعان الصعادرات قصعيعرة
األجل الجديدة بنسبة  %9.4إلى  5599معلعيعار دوالر
عام  5142لتمثل  %71من حجم ععمعلعيعات الضعمعان
الجديدة اإلجمالية في العالم لن العام.

وعلى صعيد التوزي الجغرافي للعمليات لعععام 5142
فقد استحوذت أوروبا على  %94من العمليات الجديدة
لععتععأمععيععن ائععتععمععان الصععادرات قصععيععرة األجععل ،ثععم دول
جنو شرق آسيا على  %51ثم أمريكا الشمالية ععلعى
 %45ثم أمريكا ال تينية على  %9ثم منطعقعة الشعرق
األوسط وشمال أفريقيا .%9
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التعويضات المدفوعة والمستردة
االلتزامات القائمة
ارت عت قيمة االلتزامات القائمة لعمليات تأمين ائعتعمعان
الصادرات قصيرة األجل من  4656.6معلعيعار دوالر
عام  5149بمعدل  %1.9إلى  4919مليعارات ععام
 5142مما يعد مؤشراً على قبول مستعوى أععلعى معن
المعخعاطعر معن قعبعل األعضعات  ،Risk Appetiteمع
م ح ة أن البيانات ال صلية لعععام  5142تشعيعر إلعى
ق زة في االلتزامات القائمة فعي العربع العرابع معقعارنعة
بال صول السابقة خ ل ن العام.

12

ارت حجم التعويضات المدفوعة من قبل أعضات االتحاد لعمليات تأمعيعن ائعتعمعان
الصادرات قصيرة األجل إلى  5.65مليار دوالر ععام  ،5142معقعارنعة ب ع 5.9
مليار دوالر عام  ،5149كما ارت عت حصتها من مجمل التعويضات العمعدفعوععة
خ ل العام لتبلم  .%99في المقابل بلغت قيمة التعويضات العمعسعتعردة لعععمعلعيعات
المدى القصير  971مليون دوالر بتراج  %4مقارنة بعام .5149

تأمين ائتمان الصادرات متوسطة وطويةة األج
يسجل أعضات اتحاد برن عمليات وكاالت تامين ائتمان الصادرات الرسمية المدعومة من الدولة  ECAsفي صورة (تأمين وإقراض وضمعانعات)
م فترات أطول من عام واحد (من  9إلى  41سنوات) ،كعمليات متوسط وطويل األجل والسيما لتغطية صادرات السلع العرأسعمعالعيعة ومشعاريع
البنية التحتية الكبيرة.
كما تنشط بعض جهات التأمين الخاصة في اتحاد بيرن في األعمال التجارية المتوسطة والطويلة األجل ،ولكن يذه اإلحصاتات يتم اإلبع
حاليًا في لجنة حصر بيانات التأمين ضد مخاطر االستثمار ،ويتم تضمينها في قسم عمليات االستثمار.

العمةيات الجديدة
ارت

ععنعهعا

توزي االلتزامات القائمة الئتمان الصادرات في المديين المتوسط والطوي
حسب مجموعات الدو لعام 9102

حجم عملعيعات تعأمعيعن ائعتعمعان

العتععصعديععر معتععوسعط وطععويعل األجععل
أفريقيا جيوب
الصحرا

الجديدة بعمعععدل  %9.2إلعى 479
مععلععيععار دوالر خ ع ل عععام ،5142

أمريكا الشمالية

مقارنة م  497معلعيعار دوالر ععام

أوروبا

.5149

أمريكا ال تييية

االلتزامات القائمة
رب ووسط سيا

عاودت االلتزامات القائمة تراجعها بععد
ارت اعها العام  5149لتصل في نعهعايعة

عام  5142إلى  957.9ملعيعار دوالر.
م م ح ة أنها شعهعدت اتعجعايعا ععامعا

جيوب وشرق أسيا

دو مجةس
التعاون
الخةيجي

ميطقة الشرق
األوسط وشما
أفريقيا

للتراج خ ل ال صول األربعة من العام
.5142
وعععلععى صعععععيععد الععتععوزي ع الععجععغععرافععي
ل لتزامعات العقعائعمعة لعععام  5142فعقعد
استحوذت دول جنو

وشرق آسيا علعى

 %59من العمليات الجديدة ،ثم معنعطعقعة
الشرق األوسعط وشعمعال أفعريعقعيعا ععلعى
 %51ومع مها لدول مجعلع

العتعععاون

الخليجعي بعحعصعة تعتعجعاوز  %41معن
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التعويضات المدفوعة والمستردة
بلغت قيمة التعويضات التي دفعها األعضات خ ل عام  5142لعملعيعات تعأمعيعن ائعتعمعان الصعادرات
متوسط وطويل األجل نحو  9.95مليارات دوالر بارت ام بلغت نسبتعه  %54.1معقعارنعة مع 5.7
مليار دوالر عام  .5149كما بلغت التعويضات المستردة في عام  5142معا قعيعمعتعه  5.44معلعيعار
دوالر وبنسبة  %92من مجمل التعويضات المستردة خ ل العام.

اإلجعمععالععي العععععالععمععي ،ثععم أوروبععا عععلععى
 ،%51ثم أمريكا الشمالية على ،%41
ثم أفريقيا جنو

الصحرات ععلعى ،%7

ثم أمريكا ال تينية على  %9ثعم غعر
ووسط آسيا على .%9

9102
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ضمان االستثمار
تشمل عمليات ضمان االسعتعثعمعار العتعي يعرصعديعا
اتحاد بيرن عمليعات العتعأمعيعن ععلعى االسعتعثعمعارات
الخارجية ضد المخاطر السعيعاسعيعة ،وععدم العوفعات
بااللتعزامعات السعيعاديعة والعتعأمعيعن ضعد العمعخعاطعر
السياسية والتجارية على عمليات إصعدار السعنعدات
والقروض غير المشروطة ،وكذلك ضمان االئتمان
التجاري معتعوسعط إلعى طعويعل األجعل العمعقعدم معن
شركات التأمين الخاصة.

االلتزامات الجديدة

تطور عمةيات ضمان االستثمار في العالم بالمةيار دوالر سيويا

بلم إجمعالعي ععمعلعيعات تعأمعيعن
االستثمار الجديعدة  16معلعيعار
دوالر فعي ععام  .5142وقععد
تععواصععل انععخ ع ععاض عععمععلععيععات
ضمان االستثمار للعام العثعانعي
على التوالي وبنسبة %52.4
مقارنة بعام .5149

113
94

99

99

100

64

وكععانععت عععمععلععيععات ضععمععان
االسعتعثععمعار قععد شعهععدت خع ل
ال ترة ما بعيعن ععامعي 5145
و 5146فتعرة معن االرتع عام
بععلععغععت ذروتععهععا فععي نععهععايععتععهععا
وبقيمة  449مليار دوالر .
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التعويضات المدفوعة والمستردة
وتراج إجمالي التعويضات المدفوعة من  919مليون دوالر عام  5149إلى  951مليون دوالر عام  5142لعتعمعثعل  %9فعقعط معن معجعمعل
التعويضات المدفوعة خ ل العام .وفي المقابل لم يتم رصد تعويضات مستردة خ ل العام  5142فيما يتعلق بعمليات ضمان االستثمار.

14

توبعات صياعة الضمان لعام 9102

في محاوللة ملن اتلحلاد بليلرن للةلتلعلر علةل االتلجلا لات
الرئيسية لصياعة الضمان في اللعلاللم ،يلتلم سليلويلا إجلرا
مسح الستط ع را عدد من أعضا االتحاد بشأن يظرتهم
لةصياعة في الوبت الحالي وتوبعاتهم لمستقبةهلا مل األخلذ
في االعتبار الم حظات التالية:


تتضمن توقعات المدى القصير استقعصعات لعرأي
أعضات جمعية التأمين ععلعى االئعتعمعان العدولعيعة
) (ICISAللحصول على صورة أكثر ت صيع ً
ل تجايات عبر الصناعة بأكملها.



المس يتضمن ردو ًدا من أعضعات نعادي بعرا ،
كما انه ال يميز بين المشاركيعن فعيعه طعبعقعا ألي
معيار.



المس لي مؤشرً ا ً
جيدا ععلعى العتعغعيعيعرات فعي
األحجام وال يعد مسحا كميا سوات فعي األععمعال
التجارية الجديدة أو العمعطعالعبعات ،بعل يعععطعيعنعا
صورة للتغييرات في توجهات المشاركين تعجعاه
الصناعة على نطاق واس .

التغير المتوب في حجم عمةيات الضمان عام 9102
(ضمان ائتمان الصادرات في المد القصير)
المخاطر التجارية

%40.3

%37.1

%31.2

%32.6

المخاطر السياسية

حجم التعويضات
المدفوعة

حجم عمةيات الضمان
9102

المصدر :اتحاد بيرن أبريل 5147

وتوضح الرسوم البيايية المرفقة ا م توبعات الليلملو بشلكل
عام واالتجا ات الجغرافية والقطاعية من وابل مسلح را

المشاركين.

9102
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التغير المتوب في حجم عمةيات الضمان عام  9102حسب المياطق الجغرافية
(ضمان ائتمان الصادرات في المد القصير)
جغرافيا من المرج أن تنمعو العععمعلعيعات
في منطقعة أفعريعقعيعا وجعنعو الصعحعرات
بأسرم معدل عالمي بنسبة  %97تعلعيعهعا
منطقة آسيا بمعدل  ،%96.9ثعم أوروبعا
بمعدل  ،%94.9ثعم أمعريعكعا الع تعيعنعيعة
 ،%57.9ثم أمريكا الشماليعة ،%52.2
ثم الشرق األوسط وشمال أفريقيا بعمعععدل
 ،%55.7وأخععيععرا آسععيععا وأوقععيععانععوسععيععا
.%2.5

أفريقيا وجيوب الصحرا

%39.0

سيا

%36.7

أوروبا

%31.7

أمريكا ال تييية

%29.7

أمريكا الشمالية

%28.8

الشرق األوسط وشما أفريقيا

%22.9

أستراليا أوبيايوسيا

%8.2

المصدر :اتحاد بيرن ،أبريل 5147

التغير المتوب في حجم عمةيات الضمان عام  9102حسب القطاعات
(ضمان ائتمان الصادرات في المد القصير)
قطاعيا من المرجع أن يعحع عى قعطعام
المنتجات الصيدالنيعة والعطعبعيعة بعأععلعى
معدل نمو لعلعععمعلعيعات العجعديعدة بعمعععدل
 ،%91.9يليه قطام التصعنعيع بعمعععدل
 ،%95.2ثم قعطعام العزراععة والعغعذات
 ،%95.9ثم قطام السل المعشعتعقعة معن
الطاقة  ،%59.9ثم السل غير المشتقعة
من الطاقة  ،%55.9ثم اإللعكعتعرونعيعات
 ،%54.9ثععم قععطععام تصععنععي ع الععمععواد
األساسعيعة  ،%45.5ثعم قعطعام العبعنعات
والهندسة .%6.4

-%3.8
%6.1
%12.2

صياعة السيارات واليق
البيا والهيدسة
تصيي المواد األساسية
اإللكتروييات

%21.3

السة

%22.5

يرالمشتقة من الطابة

سة مشتقة من الطابة

%27.7

الزراعة والغذا

%32.3

التصيي

%32.8

الميتجات الصيداليية والطبية

%34.3

التغير المتوب في حجم التعويضات المدفوعة عام  9102حسب المياطق الجغرافية
(ضمان ائتمان الصادرات في المد القصير)
يتوق ارت ام حجم التعويضات المدفوعة
بععمعععععدل  ،%94.5ومععن الععمععرج ع أن
تح ى منطقعة الشعرق األوسعط وشعمعال
أفريقيا بأعلى معدل نمو يعبعلعم %94.9
تليها منطقة آسيا  ،%57.9ثعم أفعريعقعيعا
وجنو الصحرات  ،%56.4ثم أمعريعكعا
الشمالية  ،% 51.4ثعم أوروبعا 55.6
 ،%ثم أمريكا ال تينعيعة  ،% 49.2ثعم
أستراليا وأوقيانوسيا .% 44.5

%11.2
%17.8
%22.6
%24.1
%26.1
%29.7
%31.7
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أستراليا أوبيايوسيا
أمريكا ال تييية
أوروبا
أمريكا الشمالية
أفريقيا وجيوب الصحرا
سيا
الشرق األوسط وشما أفريقيا

التغير المتوب في حجم التعويضات المدفوعة عام  9102حسب القطاعات
(صياعة الضمان في المد القصير)
بعالععنععسععبععة لععلععتععوزيع الععقععطععاعععي لععلععتعععععويضععات
المدفوعة المتوقعة لعام  5147فمن العمعرجع
أن يح ى قطام البنات والهندسة بأعلعى معععدل
نمو بعنعسعبعة  %99.9يعلعيعه قعطعام صعنعاععة
السيارات والنقل بمعععدل  %55.1ثعم قعطعام
الزراعة والغذات بمعععدل  %42.9ثعم السعلع
غير المشتقة من الطاقة  %49.5ثم التصنعيع
 %45.7ثععم السععل ع الععمععشععتععقععة مععن الععطععاقععة
 %45.9ثم قطام تصنعيع العمعواد األسعاسعيعة
 %7.2ثم قطام المنتجات الصيدالنية والطبية
 %7.9وأخيرا قطام اإللكترونيات .%5.9

البيا والهيدسة

%33.5

صياعة السيارات واليق

%22.4

الزراعة والغذا

%18.7

السة

%15.2

يرالمشتقة من الطابة

%12.9

التصيي

%12.5

سة مشتقة من الطابة

%9.8

تصيي المواد األساسية

%9.3

الميتجات الصيداليية والطبية
%2.3

اإللكتروييات

التغير المتوب في صياعة الضمان في المديين المتوسط والطوي عام  9102حسب المياطق الجغرافية

%8.3



مرج نمو حجم عملعيعات ضعمعان ائعتعمعان
الصادرات في المديين المتوسط والعطعويعل
اإلجمالية في العالم بنسعبعة  %59.1لعععام
.5147



حس المناطق الجغرافية ،من المرجع أن
تشهد منطقة أفريقيا جنو الصحرات اعلى
مععععدل نععمععو لععلعععععمععلعيععات الععجععديعدة بععمعععععدل
 ،%99.5ثم منطقة آسيا بمعدل %91.9



قطاعيا معن العمعرجع أن تعنعمعو ععمعلعيعات
الضمان ضد المخاطعر السعيعاسعيعة بعمعععدل
 %52.5وخصوصا في معنعطعقعة أفعريعقعيعا
جنو الصحرات وآسيا ،وضعد العمعخعاطعر
التجارية بمعدل  %41.6وخصعوصعا فعي
مناطق أفريقيا جنعو الصعحعرات وأوروبعا
وآسيا.

%20.3

الشرق األوسط وشمال إفريقيا

%7.8
%24.1
%21.5
%37.2

أفريقيا جنو الصحرات

%28.8

%37.2
%2.3
%16.5

أمريكا ال تينية

%9.0
%1.4
%11.4
%16.5

أمريكا الشمالية

%10.1
%6.1
%18.4
%14.5
%19.1
%10.5

أوروبا

%18.2
%32.8

أسيا

%16.4
%34.5
%10 %15 %20 %25 %30 %35 %40

العمليات الجديدة

9102

التعويضات المدفوعة

%5

%0

المخاطر السياسية

المخاطر التجارية
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التغير المتوب في حجم التعويضات المدفوعة والمخاطر عام 9102
(صياعة الضمان في المديين المتوسط والطوي )


على صعيد التععويضعات ععن العمعخعاطعر معن
المرج أن يرتع ع ععدد العمعطعالعبعات بعمعععدل
 ،%49.7م ارت ام حجم المطالبات بعمعععدل
 %46.6خ ل العام .5147



على صعيد التعويضات المدفوعة من المرج
أن تأتي أفريقيا جنو الصحرات في العمعقعدمعة
من حيث معدالت النمو بنعسعبعة  ،%52.2ثعم
أوروبععا  ،%47.4ثععم آسععيععا  ،%46.1ثععم
أمريكا الشمالية  %41.4وأمريعكعا الع تعيعنعيعة
 ،%7وأخيرا الشرق األوسط وشمال أفعريعقعيعا
.%9.2
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مخاطر سياسية

%28.2

%17.9

%16.6

%14.6

عدد المطالبات

حجم المطالبات

المخاطر التجارية

اتحاد أمان ( )AMAN UNIONيو منتدى تأس في  52أكتوبر  5117وفق ات اقية بين المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصعادرات
 DHAMANوالمؤسسة اإلس مية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات  ، ICIECليضم شركات التأمين وإعادة التأميعن ضعد العمعخعاطعر العتعجعاريعة
وغير التجارية في الدول األعضات في من مة المؤتمر اإلس مي والمؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات.
ويهدف االتحاد الذي يضم  42عضوا كام و 2منتسبين و 46بص ة مراق إلى تعزيز وتطوير صناعة التأمين ضد المخاطر العتعجعاريعة وغعيعر
التجارية في البلدان األعضات وتعزيز الع قات المتبادلة بين األعضات ورف مستوى األدات م االحترام التام للقيم اإلنسانية وأخ قيات العمعل معن
خ ل مجموعة من األنشطة أيمها ما يلي:





تطوير وكاالت ائتمان التصدير الوطنية المنشأة وإنشات وكاالت جديدة في الدول األعضات.
تشجي تبادل المعلومات ،والمساعدة التقنية ،والخبرة والتشاور فيما بين األعضات.
تطوير جهات جم المعلومات االئتمانية ووكاالت تحصيل الديون ،ومراكز التدري وغيريعا معن العمعؤسعسعات العتعي تسعايعم فعي تعقعدم
صناعة تأمين ائتمان الصادرات في الدول األعضات.
إجرات الدراسات والبحوث وإصدار النشرات والمنشورات وتن يم المنتديات والمؤتمرات ذات الصلة بأغراض االتحاد.

ويتكون ييكل االتحاد من األجهزة الث ثة التالية:
 .4الجمعية العامة :تتألف من ممثلي جمي أعضات االتحاد.
 .5المجل التن يذي :يو الجهاز التن يذي وصان السياسات في االتحاد ويضم سبعة أعضات.
 .9األمانة العامة :يي الهيئة اإلدارية الدائمة ل تحاد .ويتم اختيار األمين العام من بين المدير العام للمؤسسة العععربعيعة لضعمعان االسعتعثعمعار
وائتمان الصادرات والمدير التن يذي للمؤسسة اإلس مية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات والمدير التن عيعذي لعبعنعك تعرك اكسعم بعنعك
بالتناو كل عامين.
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أعضا اتحاد أمان (عضوية كامةة)
اسم الجهة (باللغة العربية)

دولة

الموقع االلكتروني

1

المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات

متعددة األطراف

www.dhaman.org

2

المؤسسة االسالمية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات

متعددة األطراف

www.iciec.com

The Islamic Corporation for the Insurance of
)Investment and Export Credit (ICIEC

3

الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات

الجزائر

www.cagex.dz

Compagnie Algérienne d’Assurance et de Garantie
)des Exportations (CAGEX

4

الشركة المصرية لضمان الصادرات

مصر

www.ecgegypt.net

5

وكالة ائتمان الصادرات االندونيسية

أندونيسيا

www.asei.co.id

)Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI

6

صندوق ضمانت صادرات ايران

ايران

www.egfi.org.ir

)Export Guarantee Fund of Iran (EGFI

7

الشركة األردنية لضمان القروض

األردن

www.jlgc.com

8

شركة تأمين االئتمان اللبنانية

لبنان

www.lci.com.lb

9

بنك االستيراد والتصدير الماليزي

ماليزيا

www.exim.com.my

سلطنة عمان

www.ecgaoman.com
www.sep.gov.sa

اسم الجهة (باللغة اإلنجليزية)
The Arab Investment and Export Credit Guarantee
)Corporation (DHAMAN

)Export Credit Guarantee Company of Egypt (ECGE

)Jordan Loan Guarantee Corporation (JLGC
)The Lebanese Credit Insurer (LCI
EXIM Bank of Malaysia

10

وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية

11

برنامج الصادرات السعودية

السعودية

12

بنك التصدير واالستيراد  -باكستان

باكستان

www.eximbank.gov.pk

13

الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات

السودان

www.naife.org

14

شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين المحدودة

السودان

www.shiekanins.com

Shiekan Insurance & Reinsurance Co. LTD

15

الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية

تونس

www.cotunace.com.tn

Compagnie Tunisienne Pour L’Assurance Du
)Commerce Extérieur (COTUNACE

16

بنك التصدير واالستيراد التركي

تركيا

www.eximbank.gov.tr

)Export Credit Bank of Turkey (Türk EXIM Bank

17

شركة تأمين الصادرات  -كازاخستان

كازاخستان

www.dppzhambyl.gov.kz/en/city/

JSC-Export Insurance Company -KazakhExport
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بنك قطر للتنمية  -وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير"

قطر

www.qdb.qa

Qatar Development Bank (QDB) - Qatar Export
Development Agency – TASDEER

إيمانا من المؤسسة العربعيعة لضعمعان االسعتعثعمعار وائعتعمعان
الصادرات بأيمية التعععاون والعتعنعسعيعق وتعبعادل العخعبعرات
والتأمين المشترك وإعادة التأمين على المستوييعن العععربعي
واإلس مي أسست بالتعاون م جهات أخرى "اتحاد أمعان"
عام  5117الذي يضم أكثر من  42من جعهعات العتعامعيعن
ضعد مععخعطععر الععتعجعارة واالسعتععثعمععار فعي العدول الععععربعيععة
واإلس مية.
ووفق البيانات الصادرة ععن أمعانعة االتعحعاد يعععد بعرنعامع
الصادرات السعععوديعة صعاحع أكعبعر رأسعمعال بعقعيعمعة 1
مليارات دوالر وبحصة  %19من مجموم رؤو أمعوال
مؤسسات اتحاد أمان لعام  ،5149ثم بنك قطر لعلعتعنعمعيعة -
وكالة قطر لتنميعة الصعادرات "تصعديعر" بعقعيعمعة معلعيعاري
دوالر وبحصة  ،%54ثم بنك التصدير واالستيراد التركي
بحصة  ،%41ثم بنك االستعيعراد والعتعصعديعر العمعالعيعزي
بعلعم معجعمعلعهعا
بحصة  ،%44ثم باقي األعضات بحصع
.%44

)Export Credit Guarantee Agency of Oman (ECGA
)Saudi Export Program (SEP
EXIM Bank of Pakistan
National Agency for Insurance and Finance of Exports
)(NAIFE

حصة أعضا اتحاد أمان من إجمالي رأس الما
( 2.6مةيارات دوالر) لعام 9102
بابي األعضا

بريام
الصادرات
السعودية

بيك االستيراد والتصدير
الماليز

بيك التصدير
واالستيراد التركي
بيك بطر لةتيمية
وكالة بطر
لتيمية
الصادرات
تصدير

المصدر :اتحاد أمان  -االجتمام السنوي التاس  -القايرة  -ديسمبر 5142
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عمةيات الضمان الجديدة
بلم مجمل الضمانات التي وفرتها
ييئات تأمين ائعتعمعان الصعادرات
العععععربععيععة واإلسع مععيععة الععوطععنععيععة
واإلقليمية ،أعضات “ اتحاد أمان” ،
نحو 99.9ملعيعار دوالر خع ل
عععام  ، 5149بععنععمععو %42.7
مقارنة بععمعلعيعات ضعمعان بعلعغعت
قيمتها  52مليار دوالر في العععام
. 5146

حجم عمةيات ضمان االستثمار وتأمين ائتمان الصادرات في الدو العربية واإلس مية
أعضا اتحاد أمان (مةيار دوالر)
33.3
28.0

26.6

24.9

24.6

19.0

17.0

14.8

13.1

12.3

توزي العمةيات حسب اليشاط
أعضا اتحاد أمان (عضوية كامةة)
22.38
18.64

7.44
2.52

7.12
1.7 1.1

ضمان االئتمان المحةي لةمد القصير
ضمان االستثمار

وقععد تععوزعععت عععمععلععيععات أعضععات
اتحاد أمعان ععام  5149معا بعيعن
 55.92مععلععيععار دوالر وبععنععسععبععة
 %69.5لضععععمععععان ائععععتععععمععععان
الصادرات للمدى القصير و9.11
مليارات دوالر وبنعسعبعة %55.9
لعمليات الضمان المحلعيعة و5.95
مععلععيععار دوالر وبععنععسععبععة %9.6
لضمان االستثمار و  761معلعيعون
دوالر لعععععمععلعيععات ضععمعان ائععتععمععان
الصععادرات لععلععمععديععيععن الععمععتععوسععط
والععطععويععل وبععنععسععبععة  %5.7مععن
اإلجمالي.
9102

18.1

5.2

0.79 1.46

0.96

18.6

18.7

0.8 1.5

4

4.2

0.8 1.4

ضمان ائتمان الصادرات لةمد القصير
ضمان ائتمان الصادرات لةمد المتوسط

توزي عمةيات ضمان االستثمار وائتمان الصادرات حسب يوع العقد (مةيار دوالر)
السنة

ضمان ائتمان
الصادرات للمدى
القصير

عمليات الضمان المحلية

2013
2014
2015
2016
2017

18.7
18.1
18.6
18.64
22.38

4
4.2
5.2
7.12
7.44

ضمان ائتمان
الصادرات للمدى
المتوسط

عمليات ضمان
االستثمار

0.8
0.8
1.7
0.79
0.96

1.4
1.5
1.1
1.46
2.52
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توزي العمةيات حسب الجهات
أعضا اتحاد أمان لعام  9102بالمةيار دوالر
الجهة
بنك التصدير واالستيراد التركي
المؤسسة االسالمية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات
شركة تأمين االئتمان اللبنانية
صندوق ضمانات صادرات ايران
الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات
المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات
باقي األعضاء
اإلجمالي

اإلجمالي

الحصة من
اإلجمالي ()%

15.23
7.50
2.03
1.76
1.65
1.40
3.73

45.7
22.5
6.1
5.3
5.0
4.2
11.2

33.30

100

توزي عمةيات ضمان ائتمان الصادرات عة أعضا اتحاد أمان لعام 9102
فيما يتعلق بتوزي عمليات ضعمعان االسعتعثعمعار
وائععتععمععان الصععادرات فععي الععدول العععععربععيععة
واإلس مية أعضات اتحاد أمعان لعععام 5149
فقد حل بنك التصدير واالستيعراد العتعركعي فعي
المرتبة األولعى بعنعسعبعة  ،%19.9ثعم جعاتت
المؤسسة اإلس مية لضمان االستثمار وائعتعمعان
الصععادرات فععي الععمععرتععبععة الععثععانععيععة بععحععصععة
 ،%55.9ثعم حعلعت شعركعة تعأمعيعن االئعتعمعان
اللبنانية في المرتبة الثالثة بعحعصعة ،%6.4
ثم صندوق ضمانات صادرات إيعران بعحعصعة
 %9.9ثم الشركة الجزائرية لتأمعيعن وضعمعان
الصادرات بحصة  %9ثم المؤسسة العععربعيعة
لضمان االستثمار وائتمعان الصعادرات بعنعسعبعة
فعيعمعا
 ،%1.5وأخيرا توزعت بقية الحعصع
بين الجهات األخرى أعضات االتحاد.

المؤسسة العربية
لضمان االستثمار
وائتمان الصادرات
.

بابي األعضا
.

الشركة الجزائرية
لتأمين وضمان
الصادرات
.
صيدوق ضمايت
صادرات ايران
.

بيك التصدير
واالستيراد التركي
.

شركة تأمين االئتمان
الةبيايية
.

المؤسسة االس مية
لضمان االستثمار
وائتمان الصادرات
.

مسا مة أعضا أمان في ضمان ائتمان الصادرات لةمد القصير 9102
حل بنك العتعصعديعر واالسعتعيعراد العتعركعي فعي
الععمععقععدمععة بععحععصععة  ،%99.9ثععم الععمععؤسععسععة
اإلس ع مععيععة لضععمععان االسععتععثععمععار وائععتععمععان
الصععادرات بععحععصععة بععلععغععت  ،%51.4ثععم
المؤسسة العربية لضمان االستعثعمعار وائعتعمعان
الصععادرات بععحععصععة  ،%1.9ثععم صععنععدوق
ضمانعات صعادرات إيعران بعحعصعة ،%9.2
بعلعغعت
وأخيرا باقي األعضات بمجمل حص
.%49.2

المصدر :اتحاد أمان  -االجتمام السنوي التاس القايرة  -ديسمبر 5142
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بابي األعضا
.

بيك التصدير
واالستيراد الترك ي
.

صيدوق ضمايت
صادرات ايران
.

المؤسسة االس مية
لضمان االستثمار وائتمان
الصادرات
.

المؤسسة العربية
لضمان االستثمار
وائتمان الصادرات
.

توزي عمةيات الضمان عة أعضا اتحاد أمان لعام 9102
توزي عمةيات الضمان المحةية
بابي األعضا

حل بنك التصدير واالستيراد العتعركعي فعي العمعقعدمعة
بحصة  ،%57ثم شركة تأميعن االئعتعمعان العلعبعنعانعيعة
بنسبة  ،% 54ثم الشركة الجزائرية لتأمين وضمعان
الصادرات بحصة  ،%49ثم العمعؤسعسعة اإلسع معيعة
لضمان االستثمار وائتمان الصادرات بحصعة بعلعغعت
 ،%49ثم الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية
بحصة  ،%9وأخيرا باقي األعضات بمجمل حص
بلغت .%44

الشركة التويسية
لتأمين التجارة
الخارجية

بيك التصدير
واالستيراد التركي

المؤسسة االس مية
لضمان االستثمار
وائتمان الصادرات
شركة تأمين االئتمان
الةبيايية

الشركة الجزائرية
لتأمين وضمان
الصادرات

مسا مة أعضا أمان في ضمان ائتمان الصادرات لةمد المتوسط 9102
جات بنك االستيراد والتصدير الماليزي فعي العمعرتعبعة
األولى بحصة  ،%92.4ثم حلت المؤسسة الععربعيعة
لضمان االستثمار وائتمان الصعادرات فعي العمعرتعبعة
الثانية بحصة  %99.4ثم بنك التصدير واالسعتعيعراد
التركي بحصة  %47.6ثم شركة كازاخستان لتأمين
الصادرات بحصة .%9.5

شركة كازاخستان
لتأمين الصادرات
.

بيك التصدير
واالستيراد التركي
.

بيك االستيراد
والتصدير الماليز
.

المؤسسة العربية
لضمان االستثمار
وائتمان الصادرات
.

مسا مة أعضا أمان في عمةيات ضمان االستثمار 9102
حلت المؤسسة اإلس مية لضمان االستثمار وائعتعمعان
الصادرات في المرتبعة األولعى بعحعصعة  ،%61ثعم
صندوق ضمانات صادرات إيران بحصة  ،%52ثم
العمععؤسععسععة العععععربعيععة لضععمععان االسععتعثععمععار وائععتععمععان
الصادرات بحصة .%2

المؤسسة العربية
لضمان االستثمار
وائتمان الصادرات

صيدوق ضمايت
صادرات ايران

المؤسسة االس مية
لضمان االستثمار
وائتمان الصادرات
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تطور األبساط والمطالبات والمبالغ المستردة
تطور المطالبات والمبالغ المستردة (مةيون دوالر)
160

143.02
118.9

116.6

140

123.6

120

98
100

81.78
71.2
47.8

43.6

39.49

80

60
36.4

18.05

19.9

19.6

2016

2015

2014

13.7

40
20
0

2017

أقساط التأمين

المبالم المستردة

2013

المطالبات
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شهد عام  5149ارت اعا واضحا ألقساط التأمين عن العمليات المبرمة بمعدل  %51.9لتبلم  419ملعيعون
دوالر .ورغم تراج التعويضات المطلوبة بنسبة كبيرة بلغت  %16.9إلعى  19.6معلعيعون دوالر إال أن
مبالم التعويضات المستردة عن المخاطر المحققة ق زت بمعععدل  %442.2لعتعبعلعم  97.9معلعيعون دوالر
خ ل ن العام.
وفيما يتعلق بتطور المطالبات حس نوم العقد ،حلت مطالبات ضمان ائتمان الصادرات لعلعمعدى العقعصعيعر
في المقدمة بالحصة األكبر البالغة  ،% 69.1ثم ضمان االئتمان المحلي للمدى القصير بعحعصعة %51.7
ثم ضمان ائتمان الصادرات للمدى المتوسط بحصة  %7.9وأخيرا ضمان االستثمار بحصة .%5.9
وفيما يتعلق بالتعويضات المستردة حس طبيعة العمليات ،ح عيعت ععمعلعيعات ضعمعان ائعتعمعان الصعادرات
للمدى القصير بالحصة األكبر بنسبة  %67.4ثم ضمان االئتمان ،المحلي للمدى القصير بحصة %54.4
ثم ضمان ائتمان الصادرات للمدي المتوسط .%7.7
وفيما يتعلق بالتعويضات المستردة حس الجهات ،حلت الشركة التونسية لتأمعيعن العتعجعارة العخعارجعيعة فعي
المرتبة األولى بحصة  ،%99.9ثم الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصعادرات بعحعصعة  ،%42.9ثعم
صندوق ضمانات صادرات إيران بحصة  ،%7.7ثم شركة كازاخستان لتأمين الصادرات بحصعة %2.7
ثم باقي األعضات بحص إجماليها .%2.7

24

العمةيات القائمة في الدو العربية
تلللأمللليلللن ائلللتلللملللان
الللتللصللديللر بصلليللر
األج
تشير اإلحصاتات ال صلية
التععحععاد بععيععرن فععي مععايععو
 5147إلعععى أن حعععجعععم
ععمعلععيعات ضععمعان ائععتعمععان
الصادرات الموجهة للدول
العربية في المدى القصعيعر
القائمة بلغت  99.2ملعيعار
دوالر فععي نععهععايععة الععرب ع
الرابع معن العععام 5142
ويو ما يمثل  %1.6معن
اإلجمالي العالمي في ن ع
التاريخ.

عمةيات ضمان ائتمان الصادرات القائمة لةدو العربية (مةيار دوالر)

112.6

119.8

119.8

117.9

116.0

97.5

95.2
77.8

78.4

78.4

76.9

93.2

105.6

98.6

75.3
51.8

المديان المتوسط والطوي

53.9

53.3

53.4

46.6

المد القصير
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وقد شهدت العمليات القائمة في المنطقة اتجايا عاما للنمو منذ عام  5145من  16.6مليار دوالر حتى بلغت مستوياتها القيعاسعيعة العحعالعيعة مع
األخذ في االعتبار الق زة التي حققتها في العام  5149حين بلغت  99.9مليار دوالر مقارنة م  94.2مليار دوالر في العام .5146
وعلى صعيد البيانات ال صلية فمن الم ح حدوث تراج ط يف في العمليات القائمة في نهاية الرب الراب من العام  5142مقارنة بالعربعععيعن
الثاني والثالث من ن العام.

تأمين ائتمان التصدير متوسط وطوي األج
بلم حعجعم ععمعلعيعات ضعمعان
ائععتععمععان الععتععصععديععر مععتععوسععط
وطويل األجل القائعمعة فعي
الععدول العععععربععيععة 445.6
مععلععيععار دوالر فععي نععهععايععة
الععرب ع الععراب ع مععن العععععام
 5142ويععو مععا يععمععثععل
 %49.1مععن اإلجععمععالععي
العالمي في ن التاريخ.

عمةيات ضمان ائتمان الصادرات القائمة لةدو العربية (مةيار دوالر)
المدى القصير

السنوات
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018Q1
2018Q2
2018Q3
2018Q4

العالم
962.0
1,029.0
985.6
921.9
940.4
1,626.6
1,629.6
1,632.7
1,632.7
1,703.0

الدول العربية
46.6
53.4
53.3
53.9
51.8
75.3
76.9
78.4
78.4
77.8

المديين المتوسط وال طويل
 %من العالم
%4.8
%5.2
%5.4
%5.8
%5.5
%4.6
%4.7
%4.8
%4.8
%4.6

العالم
680.7
709.0
694.7
703.5
675.5
742.0
740.9
739.7
739.7
729.5

الدول العربية
105.6
98.6
93.2
97.5
95.2
116.0
117.9
119.8
119.8
112.6

 %من العالم
%15.5
%13.9
%13.4
%13.9
%14.1
%15.6
%15.9
%16.2
%16.2
%15.4

وقععد شععهععدت العععععمععلععيععات
القائمة في المنطقة اتعجعايعا
عععامععا لععلععنععمععو مععنععذ عععام
 5146من  79.5معلعيعار
دوالر حععععتععععى بععععلععععغععععت
مستوياتها القياسيعة العحعالعيعة مع المصدر :اتحاد بيرن أبريل 5147
األخذ في االعتبار العقع عزة العتعي
حققتها في العام  5149حين بلغت  446مليار دوالر مقارنة م متوسط  76مليار دوالر خ ل ال ترة ما بين عامي  5149و.5146

وعلى صعيد البيانات ال صلية فمن الم ح حدوث تراج ط يف في العمليات القائمة في نهاية الرب الراب من العام  5142مقارنة بالع عصعول
الث ثة السابقة من ن العام.

9102
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عععلععى مععدار 19عععامععا ومععنععذ
تععأسععيع الععمععؤسععسععة العععععربععيععة
لضمان االستثمار عام 4791
كأول مؤسسعة دولعيعة معتعععددة
األطراف تقدم خدمات ضمعان
االستثمار ضد المخاطر غعيعر
التجارية فعي العدول العععربعيعة
نجحت العمعؤسعسعة فعي خعدمعة
العديد من المستثمرين العععر
واألجان في العدول العععربعيعة
قبل أن تطور خعدمعاتعهعا فعيعمعا
بعد لتشمل كذلعك العمعصعدريعن
بعد اسعتعحعداث خعدمعة تعأمعيعن
ائتمان الصادرات عام 4726
وتعديل مسمايا إلى المعؤسعسعة
الععربعيعة لضعمعان االسعتعثعمعار
وائعععتعععمعععان الصعععادرات ععععام
 5112حعيعث بعلعغعت العقعيعمعة
اإلجمالية لعملياتها العتعراكعمعيعة
خ ل الع عتعرة معا بعيعن ععامعي
 5112و  5142نعععحعععو
 41.5مععلععيععار دوالر .فععيععمععا
بلغت قيمة العمليات التراكمعيعة
منعذ تعأسعيعسعهعا وحعتعى نعهعايعة
أغسط  5147نحعو 42.2
مليار دوالر.

توزي عمةيات المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات
خ ال ترة ()9102- 9112

إجمالي ضمان
ائتمان
الصادرات
.

عمةيات ضمان
االستثمار
.

تطور عمةيات الضمان في المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات
خ ال ترة (( )9102- 9112مةيون دوالر)
1,723

1,642
1,404

1,510
1,325

1,441
1,197

1,088 1,127

1,020
701

تطور حجم عمةيات الضمان في المؤسسة بالمةيون دوالر ()9102-9112
اإلجمالي

2008

2009

2010

ضمان ائتمان الصادرات

626.4

589.6

768.1

ضمان االستثمار

393.3

111.3

429.3

اإلجمالي

1,019.7

700.9

9102

2011

2012

2013

1,276.9 1,528.1 1,138.6
302.2

195.3

233.1

2014

2015

889.0

970.4

198.6

156.6

2016

2017

2018

1,466.5 1,177.0 1,145.6
179.6

226.6

175.2

1,641.7 1,403.6 1,325.1 1,127.1 1,087.6 1,510.1 1,723.4 1,440.8 1,197.4
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توزي بيمة مح ظة عقود الضمان لةمؤسسة حسب األبطار
المصدرة ل ستثمار والسة خ ال ترة ()9102- 9112

البحرين
.
مصر
.

األردن
.

الجزائر
.

لبيان
.

تويس
.

اإلمارات
.

سورية
.

الكويت
.

سةطية عمان
.
السودان
.

شركات أجيبية
بيوك عربية
دو أخر
.

بطر
.

السعودية
.

فةسطين
.

فيما يتعلق بالتوزي الجغرافي للعمليات حس األقطار المصدرة ل ستثمار إلى الدول العربية والمصدرة للسل إلى الدول العربيع عة
والعالم خ ل السنوات األخيرة ( )5142-5112حلت السعودية في المرتبة األولى بقيمة عمليات بلغت  9971.1ملعيعون دوالر
وبنسبة  %59.1من مجمل العمليات ،تليها الكويت في المرتبة الثانية بقعيعمعة  5212.2مع يعيعن دوالر وبعنعسعبعة  %47.2معن
اإلجمالي ،فاإلمارات ثالثا بقيمة  4965مليون دوالر وبنسبة  ،% 7.6ثم تون في المرتبة الرابعة بقيمة  4167معلعيعون دوالر
وبحصة تبلم  ،%9.9ثم لبنان خامسا بقيمة  972.4مليون دوالر وبنسبة  ،% 9.6في حين بلغت قيمة العمليات المقدمة للبنعوك
العربية والمشتركة نحو  5924.5مليون دوالر.
أما إحصاتات المؤسسة خ ل العام  ،5142فتشير إلى أن اإلمارات حلت في المرتبة األولى بقيمة  994.4مليون دوالر وبحصة
 ،%54.1تلتها الكويت في المرتبة الثانية بقيمة  521مليون دوالر وحصة ،% 49.4ثم السععوديعة فعي العمعرتعبعة العثعالعثعة بعقعيعمعة
 516.9م يين دوالر وحصة  ، %45.6ثم تون في المرتبة الرابعة بعقعيعمعة 499.7معلعيعون دوالر وحصعة  ، % 41.6ثعم
الجزائر في المرتبة الخامسة بقيمة  495.9مليون دوالر وحصة .%7.9
فيما توزعت بقية العمليات البالم نسبتها  %51.2على  44دولة عربية أخرى وبإجمالي  4999.6مليون دوالر للعدول العععربعيعة
تمثل  % 29من مجمل عمليات المؤسسة لن العام .أما الشركات األجنبية والبنوك العربية ودول أخرى فقد است ادت من عمليات
قيمتها  597.2مليون دوالر تمثل  %49من اإلجمالي.
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توزي بيمة مح ظة عقود الضمان لةمؤسسة حسب األبطار المضي ة
ل ستثمار والمستوردة لةسة خ ال ترة ()9102- 9112
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يكشف التوزي الجغرافي للعمليات حس األقطار المضي ة ل ستثمار والمستوردة للسل خ ل السنوات األخيرة ()5112-5142
حلول مصر في المرتبة األولى بقيمة عمليات بلغت  4999.9مليون دوالر وبنسبة  %7.1من مجمل العمليات ،ثم العجعزائعر فعي
المرتبة الثانية بقيمة  4197.9مليون دوالر بنسبة  %9.6من اإلجمالي ،ثم لبنان في المرتبة الثالثة بقيمة  4195.9مليون دوالر
وبحصة تبلم  ،%9.1ثم السودان رابعا بقيمة  4155.7مليون دوالر وبنسبة  ، %9.5ثم اإلمارات خامسا بقيمة  729.5مليون
دوالر وبنسبة .% 6.7في حين بلغت قيمة عمليات الضمان التي است ادت منها الدول غير العربية المستوردة للسل العربعيعة نعحعو
 5999مليون دوالر وبنسبة  %47.9من اإلجمالي ،توزعت بشكل رئيسي على آسيعا بعنعسعبعة  %9.2معن اإلجعمعالعي و%6.6
ألوروبا و %4.4ألفريقيا وبقية دول العالم بنسبة .%9.2
وخ ل العام  5142حل لبنان في المرتبة األولى بقيمة  919م يين دوالر وبحصة  %42.9من اإلجمالي ،ثم تون في المرتبة
الثانية بقيمة  422.9مليون دوالر وحصة  ،%44.9ثم مصر في المرتبة الثالثة بقيمة  421.6مليون دوالر وحصة ،%44تلتها
الجزائر في المرتبة الرابعة بقيمة  461.6مليون دوالر وحصة  ،%41ثم العراق بقيمة  441.9م يين دوالر وحصة .%6.9
وتوزعت بقية العمليات البالم نسبتها  %45.4على  9دول عربية أخرى وبإجمالي  4964.7مليون دوالر للدول العربية تعمعثعل
 %29من مجمل عمليات المؤسسة لن العام .أما الدول غير العربية فقد است ادت من عمليات قيمتها  522.4مليون دوالر تمثل
 %49.9من اإلجمالي.

9102
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التوزي الجغرافي إلجمالي بيمة العقود السارية وااللتزامات القائمة لةمؤسسة بيهاية عام 9102
أما فيما يتعلق بالتعوزيع العجعغعرافعي إلجعمعالعي
قيمة االلتزامات القائمة للمؤسسعة بعنعهعايعة ععام
 5142فتشير إحصاتات العمعؤسعسعة إلعى أن
مصر حلت في المرتبة األولعى بعقعيعمعة بعلعغعت
 446.99مليون دوالر وبنسبة  %51.9معن
مجمل الضمانات ،ثم لبنان في المرتبة العثعانعيعة
بقيمة  419.59م يين دوالر بنسبة %42.2
من اإلجمالي ،ثم تونع فعي العمعرتعبعة العثعالعثعة
بقيمة  69.92معلعيعون دوالر وبعحعصعة تعبعلعم
 ،%44.2ثم العراق رابعا بقيمة  99.4مليون
دوالر وبنسبة  ،%41ثم الجزائر خامسا بقيمعة
 99.7مليون دوالر وبعنعسعبعة  ،%6.9تعلعيعهعا
السودان سادسا بقيمعة  99.66معلعيعون دوالر
وبنسبة  ،%،9.7ثم سلطنة عمان سابعا بقعيعمعة
 94.19مليون دوالر وبنسبة  ،% 9.9تعلعيعهعا
اإلمارات فعي العمعركعز العثعامعن بعقعيعمعة49.9
مليون دوالر وبنسبة  ،%9.4ثم قعطعر تعاسعععا
بقيمة  46.59مليون دوالر وبنسبة ،% 5.2
تليها السعععوديعة فعي العمعركعز العععاشعر بعقعيعمعة
 41.45مليون دوالر بنسبة  ،% 5.9تعلعيعهعا
األردن فععي الععمععركععز الععحععادي عشععر بععقععيععمععة
 41.46م ييعن دوالر وبعنعسعبعة  ،%4.2ثعم
الكويت في المركز الثاني عشر بعقعيعمعة 4.27
مليون دوالر وبنسبة ،% 1.9ثم البحرين فعي
المركز الثالث عشر بقيمة  5.9مليعون دوالر
وبنسبة  ، % 1.1ثعم العمعغعر فعي العمعركعز
الراب عشر بقيمة  1.27مليون دوالر وبنسبعة
.%1.5
فعي حعيعن بعلعغعت قعيعمعة الضعمعانعات العقعائعمععة
للمؤسسة بعنعهعايعة ععام  5142لعلعدول غعيعر
العععععربععيععة  92.49مععلععيععون دوالر وبععنععسععبععة
 %41.5من اإلجمالي ،توزعت بشكل رئيسي
عععلععى آسععيععا بععنععسععبععة  %9.9مععن اإلجععمععالععي
و% 1.1ألوروبا و %1لبقية دول العالم.
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