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 أول هيئة متعددة األطراف لتأمين االستثمار في العالم

 

 

 

 

 

 

 

كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبببل وبابومبات البدول  4791تأسست )ضمان( عام 

العربية باإلضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، وتتخذ من دولبة البابويبت مبلبرا  لبهبا، 

 وتعمل على تحليق األهداف التالية:

تشجيع تدفق االستثمارات العربية واألجنبية المباشرة إلى الدول العرببيبة  •

من خالل تأمين تلك االستثمارات الجديدة واللائمة ضد المخاطر السياسية 

مبيبم، وعبدم البلبدرة عبلبى البتبحبويبل، والبحبرو  أمثل البمبصبادرة والبتب

 واالضطرابات األهلية واإلرها ، واإلخالل بالعلد. 

دعم الصادرات العربية، وواردات السلع االستراتيجية والرأسمبالبيبة مبن  •

خالل تأمينها أو تأمين تمويلها ضد المخاطر السياسية، وكذلك المبخباطبر 

 التجارية مثل اإلفالس والعجز عن السداد.

دعم التجارة المحلية وعمليات اإلجارة والتمويل والبتبخبصبيبم فبي البدول  •

العربية، من خالل خدمات التأمين الملدمة لبلبمبسبتبثبمبريبن والبمبصبدريبن 

 والملاولين والمؤسسات المالية.

نشر الوعي والترويج لمناخ االستثمار والتصدير والتأمين ضد المخباطبر  •

التجارية والسياسية في الدول العربية، من خالل البحوث والبمبعبلبومبات، 

وتنظيم المؤتمرات واألوداث، وتلديم البمبشبورة والبدعبم لبلبجبهبات  ات 

 الصلة في المنطلة.
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 االفتتاوية

 الواردات السلعية العربية  % من4201التأمين يغطي 

 المدير العام

 عبد هللا أومد الصبيح

وسبالالتب   91ونجاح الللاوات في الحد من انتشار جائحة كبوفبيبد   رغم عودة النشاط 

المتحورة، وانتعاش التجارة العالمية بعد تخفيف الليود على وركة السلع والبببضبائبع، 

وما تبع  من ارتفاع معدالت النمو وتحسن األداء االقتصادي في الغالبية العبظبمبى مبن 

دول العالم،  شهدت عمليات التأمين الجديدة لالستثمار والتمويل والصادرات الموجهبة 

تراجعا طفيفا  ببمبعبدل  0209الى الدول العربية ضد المخاطر التجارية والسياسية  لعام 

مليار دوالر، في وين بلغت قيمة التزامات التأمين اللائمبة  922.1% لتبلغ نحو 2.9–

 .0209مليار دوالر بنهاية العام  091

وفي إطار حرص المؤسسة على  الىمىعىاوىلىة والىلراسىة الىل ى ى ىة 

لعطورات األسواق ومسعجلات  طاع تأم ن العجارة واالسىعىاىمىار 

عالم اً وإ ل م ًا ووالعلاون مع اتحاد و رن، توضح النشرة الفصل ة 

أورز سمات وتفاص ل  طاع تىأمى ىن الىعىمىو ىل  2222الاالاة للام 

واالسعامار والصادرات الموجهة إل  اللول اللرو ة عل  الىنىحىو 

 العالي:

ولغت   مة االلعزامات الجل لة لعأم ن الىعىمىو ىل والصىادرات  •

مل ار دوالر تغطي نحىو  622.1الموجهة إل  اللول اللرو ة 

 .2226% من الواردات السلل ة اللرو ة للام 62.1

انخفضت حصة الىلول الىلىروى ىة فىي إجىمىالىي االلىعىزامىات  •

، 2226% عام 7.3إل   2222% عام 1الجل لة عالم ا من 

ملفوعة وانخفاض حصعها في تأم ن ائعمىان الصىادرات فىي 

  ص رة ومعوسطة وطو لة األجل. 

تأم ن الصادرات الموجهة لللول اللرو ة  في مخعلف اآلجال  •

اسعحوذ عل  النص ب األكبر من االلعزامات الجل لة وحىصىة 

%، ف ما ولغت حصة العأم ن ضل المخاطر السى ىاسى ىة 87.9

 % للمنعجات اإلضاف ة األخرى.6.3%، ونحو 1.4ما نسبعه 

دول عرو ىة  4تركزت العزامات العأم ن الجل لة جغراف ا في  •

% مىن اإلجىمىالىي واىي: اإلمىارات 33.1اسعحوذت عىلى  

%، ثم  ىطىر 61.6%، ثم مصر 63.2%، والسلود ة 24.6

 %. 9.6%، ثم المغرب 66

اسعحوذت وكاالت ائعمان الصادرات الوطن ة عل  الىحىصىة  •

وىنىسىبىة  2226األكبر من إجمالي االلعزامات الجل ىلة لىلىام 

%، ف ما اسعحوذت شركات العأم ن  الخاصة عىلى  نىحىو 17

 % من االلعزامات الجل لة لللام نفسه.73

تركزت االلعزامات الجل لة في المل  ن المعىوسىو والىطىو ىل  •

في  طاعات الن ل والموارد الطبى ىلى ىة والىعىصىنى ىع والىبىنى ىة 

%. فى ىمىا 44العحع ة والطا ة وحصة إجمىالى ىة وىلىغىت نىحىو 

% مىن إجىمىالىي 31.3اسعحوذت ال طاعات نفسها عل  نحو 

االلعزامات الجل لة للعأمى ىن ضىل الىمىخىاطىر السى ىاسى ىة فىي 

 المنط ة اللرو ة خالل اللام نفسه.

شهلت العلو ضات الملفوعة عىن الىعىزامىات الىعىأمى ىن فىي   •

 743% لعبلغ  نىحىو 11.1المنط ة اللرو ة انخفاضا ومللل 

، كما انخفضت الىعىلىو ضىات 2226مل ون دوالر خالل عام 

مىلى ىون دوالر خىالل  163% ال  نحو 62المسعردة ونسبة 

 اللام نفسه.

شهل اللالم تحل ات كب رة ناتجة عن الىحىرب   2222وخالل عام 

األوكران ة وتصاعىل الىعىوتىر فىي عىلة مىنىاطى  حىول -الروس ة 

اللالم، واوما نجم عىنىه اضىطىراب سىالىسىل اإلمىلاد الىلىالىمى ىة 

وارتفاع مللالت العضخم ومسىعىو ىات األسىلىار وتىغى ىر اى ى ىل 

وطب لة العلامالت العجار ة واالسعامار ة ومسعو ىات الىمىخىاطىر 

الس اس ة والعجار ة العي تلل أحل اللناصر الحاكمة ل طاع تىأمى ىن 

 االئعمان في العلامالت اللاورة للحلود.

وفي اذا الس اق تسل  المؤسسة ال  تلز ز  لراتها الشامىلىة فىي 

مواجهة العحل ات ال ائمة والمحعملة، كما تحرص المؤسسة على  

تلز ز تحالفاتها مع الالعب ن اإل ل م  ن واللول  ن الرئ س ى ىن فىي 

 طاع تأم ن االئعمان وفي م ىلمىعىهىم اتىحىاد وى ىرن واتىحىاد أمىان 

وجم ع وكاالت تىأمى ىن الصىادرات واالسىعىاىمىار فىي الىمىنىطى ىة 

 واللالم. 

وتؤكل المؤسسة أنها واسعناداً إل  خبرتها السىاوى ىة فىي األسىواق 

مل ار دوالر حع  اآلن، سعواصل دعىمىهىا  27ولمل ات تجاوزت 

للمصلر ن والمسعامر ن في المنط ة عبر تأم ن عمىلى ىاتىهىم ضىل 

المخاطر الس اس ة والعجار ة وىمىا  ىلىود وىالىنىفىع عىلى  مىخىعىلىف 

 األطراف وعل  ا عصادات اللول األعضاء.  
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 ملحلا للتأمين 24علدا و 24"ضمان" أبرمت 

 مليون دوالر في الربع الثالث 422بليمة 

 أنشطة المؤسسة 

من خالل العواصل مع  2222واصلت المؤسسة أنشطعها العسو   ة خالل الروع الاالث من اللام 

علد من الشركات المصلرة وعلد من المسعامر ن والمؤسسات المال ة وا ئات الضمان الوطن ة 

واللول ة وشركاء األعمال ووسطاء العأم ن وذلك في كل من دولة الم ر وال و ت والسلود ة 

واإلمارات والبحر ن ومصر وعلد من اللول األجنب ة وهلف تسو   مخعلف أنواع ع ود تأم ن 

ائعمان الصادرات واالسعامار وتمو ل العجارة. كما تم إصلار علد من اللروض والل ود 

 العأم ن ة.

ورشة عمل ولنىوان ددور تىأمى ىن ائىعىمىان  2222نظمت المؤسسة خالل شهر  ول و من اللام 

الصادرات في تنم ة وحما ة الصادرات ال و ع ة للمشروعات الصغ رة والىمىعىوسىطىةد وذلىك 

والعلاون مع الصنلوق الوطني لرعا ة وتنم ة المشروعات الصغ ىرة والىمىعىوسىطىة فىي دولىة 

 ال و ت.

 ورشة عمل عن تأمين الصادرات الاويتية  

أورمت المؤسسة اللرو ة لضمان االسعامار 

ع لا  26وائعمان الصادرات دضماند 

ملح ا لعأم ن ائعمان  26للعأم ن واإلضافة إل  

الصادرات والعمو ل العجاري و  مة إجمال ة 

مل ون دوالر، وذلك  622 لراا حوالي 

 .2222خالل الروع الاالث من اللام 

وكانت المؤسسة تسلمت خالل نفس الفعرة 

طلبا لعأم ن ائعمان الصادرات والعمو ل  623

دول  9العجاري من شركات وونوك في 

عرو ة ومن جهع ن أجنب ع ن ولغت   معها 

مل ون دوالر. كما تسلمت  288.9حوالي 

لعأم ن العمو ل اسعفسار  26المؤسسة 

مل ون  312.1العجاري ولغت   معها حوالي 

 دوالر.

 عروض ترويجية في الاويت والسعودية واإلمارات

 والبحرين ومصر وعدد من الدول األجنبية

 إدراج إعالن 

 في دليل التجارة العالمي

 امت المؤسسة وإدراج إعالن في دلى ىل الىعىجىارة 

وفي المو ع الشىبى ىي  2227-2222اللالمي لللام 

واىو  GTR –onlineللل ل الىعىجىارة الىلىالىمىي 

مو ع معىخىصىي فىي صىنىاعىة تىأمى ىن وتىمىو ىل 

 العجارة اللول ة.

المؤسسة شاركت في معرض 

 فودياس السعودية

شاركت المؤسسة في ملرض فود  س السلىود ىة 

الذي اسعضىافىعىه الىلىاصىمىة الىر ىاض فىي شىهىر 

وىىمىىركىىز الىىر ىىاض الىىلولىىي  2222سىىبىىعىىمىىبىىر 

للمىؤتىمىرات والىمىلىارض، والىذي  ىلىعىبىر أكىبىر 

ملرض سىلىودي دولىي مىعىخىصىي فىي  ىطىاع 

األغذ ة والمشرووات. كىمىا تىم عى ىل اجىعىمىاعىات 

 ثنائ ة عل  اامش الملرض.
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 أنشطة المؤسسة 

 تأمين الصادرات والتمويل واالستثمار 

 ضد المخاطر السياسية والتجارية

 في الدول العربية والعالم 
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تجارة 
  تأمين السلع في العالم

 الصادراتًوالتمويلًواالستثمارً

 ضدًالمخاطرًالسياسيةًوالتجاريةً

ساهم النمو االقتصادي الذي شهدت  اقتصادات العالم المختلفة خبالل 

، وعودة النشاط االقتصادي بعد فترات اإلغالق المتبابررة 0209عام 

، بجانب نجاح الللاوات في البحبد مبن 0202التي شهدها  العالم عام 

وسالالت  البمبتبحبورة، وانبتبعباش البتبجبارة  91انتشار جائحة كوفيد 

العالمية وخاصة السلعية في دعم صناعة تأميبن ائبتبمبان الصبادرات  

واالستثمار ضد المخاطر السياسية والتجارية في البعبالبم خبالل عبام 

 ، وظهر  لك جليا فيما يلي:0209

% لىعىصىل الى  66وملىلل   2226نمو االلعزامات الجل لة للام   •

تر ل ون دوالر مىلفىوعىة وىنىمىو الىعىزامىات تىأمى ىن ائىعىمىان  2.3

 الصادرات، وخاصة في الملى ال ص ر.

مىن  %  83ولغت حصة تام ن ائعمان الصادرات ما  ىز ىل عىلى   •

،  2226إجمالي االلعزامىات الىجىل ىلة عىبىر الىحىلود خىالل عىام 

% 66.4تر ل ون دوالر) وحىصىة  ىلراىا  2.43 لعصل   معه إل 

من الصادرات السلل ة اللالم ة(،  وولغت حصىة  الىعىأمى ىن ضىل 

 % )تشمل االسعامار وأنشطة أخرى(.2المخاطر الس اس ة نحو 

، ارتفلت العزامات العأم ن ال ائمىة فىي الىلىالىم 2226ونها ة اللام  •

% الىعىزامىات 84مىنىهىا تر ىلى ىون دوالر،  2.84% إل  2ونسبة 

عاورة للحلود لعأم ن االسعامار والعىمىو ىل والصىادرات وأنشىطىة 

 أخرى. 

% مىن  42.6اسعحوذت وكاالت ائعمان الصادرات الخاصة عل    •

االلعزامات الجل لة لعأم ن ائعمان الصادرات في الملى الى ىصى ىر، 

% مىن 92.3وفي المى ىاوىل سى ىطىرت الىوكىاالت الىلىامىة عىلى  

االلعزامات الجل لة طو لة األجل  لعأم ن الصادرات واالسىعىاىمىار 

 عبر الحلود.

مىنىاطى   7% مىن االلىعىزامىات الىجىل ىلة فىي 39.1تركز نىحىو  •

%، ف ما حىلىت مىنىطى ىة 13.1جغراف ة، تصلرتهم أورووا وحصة 

الشرق األوسو وشمال أفر   ىا فىي الىمىرتىبىة الىخىامسىة وىحىصىة 

 %(.81% ملظمها لعأم ن الصادرات )وحصة 4.3

% مىن الىلىمىلى ىات 18عل  صل ل العوز ع ال طاعي، تركز نحو  •

الجل لة لعأم ن ائعمان الصادرات في المل  ن المعىوسىو والىطىو ىل 

، فىي خىمىسىة  2226والعأم ن ضىل الىمىخىاطىر السى ىاسى ىة لىلىام 

 طاعات اي الن ل والعصن ع والطا ة والبن ة  العحىعى ىة والىمىوارد 

 الطب ل ة.

، واصىلىت 2226وف ا ألام أسواق االلعزامات الجل لة خالل عام  •

أورووا اسعحواذاا عل  الحصة األكبر من مجمل العزامات تأم ىن 

%(، و نمىا حىلىت اسى ىا 42ائعمان الصادرات في الملى ال ص ر )

واالو  انوس في الم لمة في عمل ات تأم ن ائعمان الصادرات فىي 

المل  ن المعوسو والطو ل والعأم ن ضل المخاطر الس اس ة ونىحىو 

% عل  العوالي، وجاءت أمر  ا فىي الىمى ىلمىة عىلى  14% و72

 %.17صل ل عمل ات العأم ن األخرى عبر الحلود وحصة 

عل  صل ل العلو ضات،  ولغىت  ى ىمىة الىعىلىو ضىات الىمىلفىوعىة  •

ً نىحىو  مىلى ىار دوالر  2.2مىلى ىارات دوالر مى ىاوىل  8.2عالىمى ىا

 .  2226تلو ضات مسعردة خالل عام 
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أما علبى البمبسبتبور البعبرببي فبلبد شبهبد قبطباع تبأمبيبن البتبجبارة 

واالستثمار والتمويل ضد المخاطر السياسية والتجارية العديد مبن 

 : التغيرات  وأبرزها ما يلي

شىهىىلت الىىعىىزامىىات الىىعىىأمىى ىىن الىىجىل ىىلة لىىلىىعىىمىو ىىل واالسىىعىىاىىمىىار  •

والصادرات )الموجهة لللول اللرو ة( ضل المخاطر الىعىجىار ىة 

مل ىار  622.1% لعبلغ نحو 2.6والس اس ة تراجلا طف فاً ومللل 

 .  2226% من اإلجمالي اللالمي خالل عام 7.3دوالر تمال 

، 2226%  ونىهىا ىة عىام 6تراجلت االلعزامات ال ائمة ومللل   •

% من اإلجمالي الىلىالىمىي(، 3.1مل ار دوالر )تمال  268لعبلغ 

% لعأم ن الصادرات في مىخىعىلىف اآلجىال،  91توزعت ما و ن 

% لىعىأمى ىن 1%  للعىأمى ىن ضىل الىمىخىاطىر السى ىاسى ىة  و62و

 المنعجات اإلضاف ة األخرى.

سجلت العلو ضات الملفوعة عن العزامات العأم ن فىي الىلول   •

% لىعىبىلىغ  11.1، انخفىاضىا وىمىلىلل 2226اللرو ة خالل اللام 

% مىنىهىا تىلىو ضىات عىن 88.9  مىلى ىون دوالر، 743.6نحو 

% ف و لىعىأمى ىن الىمىنىعىجىات 2.2العزامات تأم ن الصادرات، و 

اإلضاف ة،  وفي الس اق نفسه انخفضت العلو ضات الىمىسىعىردة 

 .2226مال  ن دوالر عام  163.7% ال  نحو 62ونسبة 

وف ا للعوز ع الجغرافي اللعزامات تأم ن العىمىو ىل واالسىعىاىمىار  •

دول عىروى ىة  1والصادرات الموجهة لللول اللرو ة، اسعحوذت 

% مىن 18.4اي اإلمارات والسلود ىة ومصىر و ىطىر عىلى  

، كىمىا اسىعىحىوذت 2226إجمالي االلعزامات الجل لة خالل عام 

% من إجمالي االلعزامات ال ىائىمىة وىنىهىا ىة الىلىام 19عل  نحو 

 نفسه.

% من الىعىلىو ضىات 92.1دول عرو ة عل  نحو  4اسعحوذت   •

، اي اإلمىارات 2226الملفوعة في المنط ة اللرو ة خالل عام 

%،  61.3% ، وجى ىبىوتىي 27.4% ، والسلود ة 71.4وحصة 

%. فىي الىمى ىاوىل تىركىزت 7.4%  والىجىزائىر 1.2والمغرب 

%، ثم مصر ونسىبىة 32العلو ضات المسعردة في اللراق ونسبة 

 %.4.4%، تلعها اإلمارات ونسبة 9.7

عل  صل ل توز ع االلعزامات حسب ال ائم ولمل ة الىعىأمى ىن فىي  •

اللول اللرو ة، اسعمر اسعحواذ الوكاالت الوطن ة عل  الىحىصىة 

% وىنىهىا ىة 33األكبر من إجمالي االلعزامات الى ىائىمىة وىنىسىبىة 

% من إجمالىي االلىعىزامىات 17، وكذلك اسعحوذت عل  2226

، ف ما ولغت حصة وكاالت العأم ن الخىاصىة 2226الجل لة للام 

% عىلى  73% و27في االلعزامات الى ىائىمىة والىجىل ىلة نىحىو 

 العوالي.

 طاع اً، تركزت االلعزامات الى ىائىمىة فىي الىمىل ى ىن الىمىعىوسىو  •

والطو ل في  طاعات الطا ة والبن ة العحع ة والىنى ىل والىمىوارد 

مىلى ىار دوالر ووىحىصىة  12.4الطب ل ة والعصن ع  و  مة ولغت 

%، وتىىركىىزت االلىىعىىزامىىات الىىجىىل ىىلة فىىي ذات 12.1وىىلىىغىىت 

% وال  مة ال  41.1ال طاعات، ول ن مع انخفاض الحصة ال  

 مل ارات دوالر. 3.1

ولغت نسىبىة تىغىطى ىة االلىعىزامىات الىجىل ىلة لىعىأمى ىن الىعىمىو ىل  •

%  62.1واالسعامار والصادرات الموجهة لللول اللرو ة نىحىو 

، 2226من الواردات السلل ة في الىلول الىلىروى ىة خىالل عىام 

وفي اذا الس اق ورزت دول مال  طر ومصر والبحر ن ونسىب 

 %.64تغط ة تجاوزت 

عل  صل ل عمل ات المؤسسة اللرو ة لضمان االسعامار  •

وائعمان الصادرات )ضمان(، ساام النمو اال عصادي وعودة 

حركة العجارة في اللالم ووجه عام وفي المنط ة اللرو ة عل  

% إل  11.6وجه الخصوص في نمو عمل ات المؤسسة ومللل 

، كمحصلة للنمو الذي 2226مل ون دوالر خالل عام  2232.2

% 42.1شهلته عمل ات ضمان ائعمان الصادرات والذي ولغ 

 622.1م اول اسع رار حجم عمل ات ضمان االسعامار عنل 

 .2226مل ون دوالر خالل 

ف ما  علل  ولمل ات العأم ن العىراكىمى ىة لىمىؤسىسىة ضىمىان مىنىذ   •

% من مىجىمىل 49دول عرو ة عل  نحو  4تأس سها، اسعحوذت 

اللمل ات العراكم ة في المنط ة اللرو ة، تصىلرتىهىم السىلىود ىة   

%(، 66%(، ثىم اإلمىارات )61.9%(، تلعها ال و ت )61.1) 

 %( عل  العوالي.3.3%(، ثم تونس )3.8ثم الجزائر )

عبر الحلود كل من االلعزامات الجل لة لعأم ن ائعمان الصادرات في المل  ن المعوسو والطو ل  Longer-tenor Businessااللعزامات الجل لة  طو لة األجل في الجزء األول من النشرة،    صل و •

 والعام ن ضل المخاطر الس اس ة واللمل ات األخرى عبر الحلود.

،  ح ث حرص فىر ى  الىبىحىث عىلى  2226و 2222خالل نشرتي ضمان  2222في الجزء الااني من النشرة،  ل  الحظ وجود ولض الفرو ات و ن اإلجمال ات عل  المسعوى اللروي لب انات عام  •

 . 2222االععماد عل  أحلث الب انات الواردة من اتحاد و رن عن اللول اللرو ة في سبعمبر 

سة اللرو ة لضمان  االسعامار وائعمان الصادرات مؤستعضمن عمل ات ضمان الصادرات في الجزء الاالث من النشرة كال من عمل ات تأم ن ائعمان الصادرات وعمل ات إعادة العأم ن المسنلة إل  ال •

 وموجب اتفا  ات إعادة العأم ن االخع ار ة والنسب ة الواردة للمؤسسة.
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  Source:  Berne   Union, August 2222                                                                2222أغسطس  -المصلر: اتحاد و رن 

الجزءًاألول:ًتأمينًالصادراتً

 واالستثمارًوالتمويلًفيًالعالم

 2224 عامااللتزامات اللائمة في نهاية 

إلى   2222تش ر و انات اتحاد و رن الصادرة في أغسطس  •

أن االلعزامات ال ائمة للمل ات تىأمى ىن ائىعىمىان الصىادرات 

والعأم ن ضل المخاطر الس اس ة عبىر الىحىلود ولىلعىمىال 

تر ل ون دوالر وىنىهىا ىة  2.84العجار ة المحل ة ولغت نحو 

 .2222% م ارنة ولام 2، مسجلة ز ادة  لراا 2226عام 

ولغت حصة العزامات األعمال العجار ة عبر الحىلود نىحىو  •

، 2226% من إجمالي االلعزامات ال ائمة ونهىا ىة عىام 84

تىر ىلى ىون دوالر، فىي حى ىن وىلىغىت حصىة  2.9وو ى ىمىة 

% مىن اإلجىمىالىي 4االلعزامات العجار ة الىمىحىلى ىة نىحىو 

 دوالر. مل ار 619.9وو  مة 

واصلت العزامىات تىأمى ىن الصىادرات اسىعىحىواذاىا عىلى   •

الحصة األكبر من العزامات األعمال عبر الحلود وىحىصىة 

% 13تر ل ون دوالر، توزعت و ىن   2.41% وو  مة 86

% 21لعأم ن ائعمان الصىادرات فىي الىمىلى الى ىصى ىر، و

 لعأم ن ائعمان الصادرات في المل  ن المعوسو والطو ل.

% مىن 1ولغت حصة العأم ن ضل المخاطر الس اس ة نحو  •

العزامىات األعىمىال عىبىر الىحىلود، وى ىنىمىا وىلىغىت حصىة 

 %.7.7االلعزامات األخرى عبر الحلود نحو 

عل  صل ل األعمال المحل ة، اسعحوذ تىأمى ىن رأس الىمىال  •

% مىن اإلجىمىالىي، تىالي تىأمى ىن 11المعلاول عل  حصة 

%، ثم الىعىلو ىل 68تغط ة مخاطر العصن ع الفردي وحصة 

% لى ىل مىن تىأمى ىن الى ىفىاالت 7%، وحصىة 62وحصة 

الصادرة عن اتحاد و رن وتأمى ىن الى ىفىاالت لىلىمىصىلر ىن 

والبنوك، وفي المؤخرة حلت العزامات تىغىطى ىة الشىحىنىات 

% مىن اإلجىمىالىي وىنىهىا ىة عىام 2.6مسب ة اللفع وحصة  

2226. 

% 2االلتزامات اللائمة ارتفعت بمعدل 

تريليون دوالر          2075لتبلغ 

  2224بنهاية عام 

التزامات األعمال 

التجارية عبر الحدود

75%

التزامات األعمال 

التجارية المحلية

5%

وفلا لنوعية األعمال   2224التوزيع النسبي لاللتزامات اللائمة بنهاية عام 

Relative Distribution of Outstanding Commitments at 

the End of  2021 by Type of Business 

Cross-border Business
مليون دوالر

)USD m(

 النسبة

 من االجمالي

%  of Total

التزامات األعمال عبر الحدود

Short Term Export Credit 1875374 67% ائتمان الصادرات قصيرة المدى

Medium / Long-Term Export Credit 661049 24% ائتمان الصادرات متوسطة / طويلة المدى

Political Risk Insurance 173130 6% التأمين ضد المخاطر السياسية 

Other Cross-border Support 93072 3.3% التزامات أخرى عبر الحدود 

Total Cross-border Business 2802625 100% اجمالي التزامات األعمال عبر الحدود

Domestic Business
مليون دوالر

)USD m(

 النسبة

 من االجمالي

%  of Total

التزامات األعمال التجارية المحلية

Working Capital )Ins/G’tee/Loan( 95931 64% رأس المال المتداول

Sole Manufacturing Risk Cover 28272 19% تغطية مخاطر التصنيع الفردي

Internationalization )Ins/G’tee/Loan( 14532 10% التدويل 

Bond Insurance for Exporters and Banks 5049 3% تأمين الكفاالت للمصدرين والبنوك

Bonds Issued by Bern Union Member 4792 3% الكفاالت الصادرة عن أعضاء إتحاد بيرن

Cover for Pre-Paid Deliveries 200 0.1% تغطية الشحنات مسبقة الدفع

Total 148776 100% إجمالي التزامات األعمال التجارية المحلية

Total Outstanding Commitments 2951401  - اجمالي االلتزامات القائمة

االلتزامات القائمة لعام 2021 وفقا لنوعية األعمال ) مليون دوالر(

Outstanding Commitments by Type of Business 2021 (US$m)
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 2224االلتزامات الجديدة لعام 

ارتفع إجمالي االلعزامات الجل لة ألعضاء اتحاد و ىرن وىمىا  •

المحل ة ونسىبىة وااللعزامات في ذلك االلعزامات عبر الحلود 

، مىلفىوعىة 2226تر ل ون دوالر في عام  2.3%  لنحو 66

ونمو العزامات تأم ن الصادرات في الملى ال ص ر وىمىلىلل 

%  ونمىو الىعىزامىات تىأمى ىن الصىادرات فىي الىمىل ى ىن 61

% في م اول تراجع االلعزامىات 8المعوسو والطو ل ومللل 

 األخرى.

عىبىر الىحىلود نىحىو العجار ىة  ولغت   مة العزامات األعمال •

% مىن إجىمىالىي 83.4تر ل ون دوالر وحصة  ىلراىا  2.1

مىلى ىار  19.7فىي مى ىاوىل  2226االلعزامات الجل لة لىلىام 

دوالر اللعزامات األعىمىال الىعىجىار ىة الىمىحىلى ىة ووىحىصىة 

2.4.% 

واصلت األعمال العجار ة عبر الحلود تركزاا فىي تىأمى ىن  •

% 87.1ائعمان الصادرات في الملى ال ص ر وحصة ولغت 

، وولغىت حصىة ائىعىمىان الصىادرات فىي 2226خالل عام 

%، ف ما ولغت حصة العأم ن 1.7المل  ن المعوسو والطو ل 

 %.6.7ضل المخاطر الس اس ة 

سجلت العزامات تأم ن ائعمان الصادرات في الملي ال ص ر  •

، مىلفىوعىة وىنىمىو 2226% خىالل عىام 61نمىواً وىمىلىلل 

% 22العزامات م لمي الخلمة في الوكاالت اللامة ومىلىلل 

%، كىمىا شىهىلت الىعىزامىات 1والوكاالت الخاصة ومىلىلل 

تأم ن ائعمان الصادرات في المل  ن المعوسو والطو ل نمواً 

%  نع ىجىة نىمىو حىجىم أعىمىال الىوكىاالت الىلىامىة 8ومللل 

والخاصة عل  حل السواء، وفي الم اول تراجلت العىزامىات 

العأم ن ضل المخاطر السى ىاسى ىة واألعىمىال األخىرى عىبىر 

 % عل  العوالي خالل اللام نفسه.22% و66الحلود ونحو 

عل  صل ل معصل، توزعت العزامات األعىمىال الىعىجىار ىة  •

%، ثم تأم ن 13وحصة المحل ة ما و ن رأس المال المعلاول 

%، وجاء الىعىلو ىل  64ال فاالت للمصلر ن والبنوك وحصة 

%، تالي تغط ة مخاطر العصن ع 9في المرتبة الاالاة وحصة 

%، ثم  تأم ن ال فاالت الصادرة عن اتحاد 1الفردي وحصة 

%، ف ما لم تعجاوز حصة تغطى ىة الشىحىنىات 1و رن وحصة 

% من إجمالي العزامات األعمال العجار ىة 2.7مسب ة اللفع 

 .2226المحل ة الجل لة خالل عام 

ارتفعت بمعدل  2224االلتزامات الجديدة لعام 

تريليون دوالر مدفوعة بنمو  209% لتصل الى 44

 التزامات تأمين ائتمان الصادرات في كافة اآلجال 

التزامات األعمال 

  التجارية عبر الحدود

7905%

التزامات األعمال 

 التجارية المحلية

205%

وفلا لنوعية األعمال 2224التوزيع النسبي لاللتزامات الجديدة لعام 

Relative Distribution of  New Commitments   in 2224

by Type of Business 

Cross-border Business
مليون دوالر

)USD m(

 النسبة

 من االجمالي

%  of Total

التزامات األعمال عبر الحدود

Short Term Export Credit 2453305 93.4% ائتمان الصادرات قصيرة المدى

Medium / Long-Term Export Credit 113685 4.3% ائتمان الصادرات متوسطة / طويلة المدى

Political Risk Insurance 34951 1.3% التأمين ضد المخاطر السياسية 

Other Cross-border Support 24090 0.9% التزامات أخرى عبر الحدود 

Total Cross-border Business 2626031 100.0% حدود تزامات األعمال عبر ال اجمالي ال

Domestic Business
مليون دوالر

)USD m(

 النسبة

 من االجمالي

%  of Total

التزامات األعمال التجارية المحلية

Working Capital )Ins/G’tee/Loan( 45452 67% رأس المال المتداول

Bond Insurance for Exporters and Banks 10112 15% تأمين الكفاالت للمصدرين والبنوك

Internationalization )Ins/G’tee/Loan( 5517 8% التدويل 

Sole Manufacturing Risk Cover 4175 6% تغطية مخاطر التصنيع الفردي

Bonds Issued by Bern Union Member 2829 4% الكفاالت الصادرة عن أعضاء إتحاد بيرن

Cover for Pre-Paid Deliveries 174 0.3% تغطية الشحنات مسبقة الدفع

Total Domestic Business 68259 100% تجارية المحلية تزامات األعمال ال إجمالي ال

Total New Commitments 2694290  - اجمالي االلتزامات الجديدة

االلتزامات الجديدة لعام 2021 وفق نوعية األعمال ) مليون دوالر(

New Commitments by Type of Business 2021 (US$m)
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 (2224-2249اتجاهات األعمال الجديدة في اللطاعين العام والخاص )

تشىى ىىر وىى ىىانىىات اتىىحىىاد وىى ىىرن إلىى  أن الىىعىىزامىىات ائىىعىىمىىان  •

الصادرات في الملى ال ص ر شهلت اتجااا تصاعل ا وى ىن 

وفضل النمو في عمىلى ىات الىوكىاالت  2226و 2263عامي 

اللامة والخاصة عل  حل السواء، مع اسىعىحىواذ الىوكىاالت 

الخاصة عل  الحصة األكبر من إجمالي الىلىمىلى ىات خىالل 

% معفو ة عىلى  42.6الفعرة المذكورة، لعصل حصعها إل  

 . 2226% ( خالل عام 13.8نظ رتها اللامة )

شهلت االلعزامات الىجىل ىلة طىو ىلىة األجىل عىبىر الىحىلود   •

Longer-Tenor Business          تىىراجىىلىىا خىىالل الىىفىىعىىرة

(، وذلىىك نىىعىى ىىجىىة النىىخىىفىىاض عىىمىىلىى ىىات 2226–  2263)  

  224الوكاالت اللامة والخاصة عل   حل السواء من نىحىو 

مىلى ىار  72مىلى ىاراً و 617مل ار دوالر إل   73مل ارات و

 .2226و 2263دوالر عل  العوالي و ن عامي 

واصلت الوكاالت اللامة اسعحواذاا عل  الىحىصىة األكىبىر  •

من االلعىزامىات الىجىل ىلة طىو ىلىة األجىل، وىحىصىة وىلىغىت 

% ف و للوكاالت الخاصة، وذلك 63.7%، في م اول 92.3

رغم وجود اتجاي تصاعلي لز ادة حصة الوكاالت الخاصة 

، نعى ىجىة لىمىا 2222في األعمال طو لة األجل واسعاناء عام 

واجهعه تلك الوكاالت من تحل ات في ظىل جىائىحىة كىوفى ىل 

68. 

  Source:  Berne   Union, August 2222                                                                2222أغسطس  -المصلر: اتحاد و رن 

تضم كال من االلعزامات الجل لة لعأم ن ائعمان الصادرات في المل  ن المعىوسىو والىطىو ىل والىعىامى ىن ضىل الىمىخىاطىر  Longer-tenor Businessااللعزامات الجل لة  طو لة األجل 

 الس اس ة واللمل ات األخرى عبر الحلود.

تراجع االلتزامات الجديدة  طويلة األجل 

مليار دوالر مدفوعة  496% إلى 4بمعدل 

بتراجع أعمال الوكاالت العامة             

  2224خالل عام 

ارتفاع التزامات ائتمان الصادرات          

% عام 4406في المدر اللصير بمعدل 

، مع استحوا  وكاالت التأمين 2224

% منها5204الخاصة على   

825 925 910 990
1,190

1,175
1,205 1,283

1,242

1,295

2017 2018 2019 2020 2021

العمليات الجديدة لتأمين إئتمان الصادرات في المدر اللصير 

، مليار دوالر2249 2224وفلا لملدمي الخدمة  للفترة 

New Commimtments for ST Export Credit 

by Service Povider (2017-2021, US$ bn)

Public Sector/ اللطاع العام Private Sector/ اللطاع الخاص

205
194

183

152 143

37
39

37

22 30

2017 2018 2019 2020 2021

تأمين العمليات الجديدة لتأمين إئتمان الصادرات في المديين المتوس  والطويل وال

والعمليات األخرر عبر الحدودضد المخاطر السياسية

)، مليار دوالر2249 2224(
New Commimtments for MLT Export Credit, PRI and OCBS

by Service Povider (2017-2021, US$ bn)

Public Sector/ اللطاع العام Private Sector/ اللطاع الخاص
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 نشرة ضمان االستثمار  

 2222سبتمبر  - يوليو

 الجزء  األول : تأم ن الصادرات واالسعامار والعمو ل في اللالم

 2224التوزيع الجغرافي لاللتزامات الجديدة لعام 

كشفت و انات اتحاد و رن أن االلىعىزامىات الىجىل ىلة لىلعىمىال عىبىر  •

تركزت في المناط  الىاىالث األولى  وىمىا  ىز ىل  2226الحلود للام 

%، واي أورووا وشرق اس ا والمىحى ىو الىهىادر وأمىر ى ىا 39عل  

 % عل  العوالي.67% و69% و19الشمال ة وولغت حصصها 

عل  صل ل الىعىزامىات تىأمى ىن الصىادرات فىي الىمىل ى ىن الى ىصى ىر  •

% 18، اسعحوذت أورووا عل  2226والمعوسو/الطو ل خالل عام 

مل ارات دوالر، تلعها منىطى ىة شىرق  844من تلك االلعزامات و  مة 

مل ارات دوالر، ثم  774% وو  مة 63اس ا والمح و الهادر وحصة 

مىلى ىار  214% من اإلجىمىالىي ووى ى ىمىة 61أمر  ا الشمال ة وحصة 

دوالر، في ح ن ولغت حصة المناط  الخمس األخرى مجعملة نحىو 

 مل ارات دوالر. 124% ف و  و  مة 26

ف ما  علل  والعزامات العأم ن الجل لة ضل المخاطر الس اسى ىة خىالل  •

، تصلرت منط ة شرق اس ا والمح و الىهىادر الىمى ىلمىة 2226عام 

مل ار دوالر،  تلعها  مىنىطى ىة  61% من اإلجمالي وو  مة 78وحصة 

مل ىارات دوالر،  3% وو  مة 63أمر  ا الالت ن ة وال ار بي وحصة 

وجاءت منط ة الشرق األوسو وشمال أفر   ا في الىمىرتىبىة الىاىالىاىة 

 مل ارات دوالر.  4% وو  مة 62وحصة 

تساوت كل من منط عي أورووا وأمر  ا الشمال ة في حجم اللمىلى ىات  •

مىلى ىارات دوالر  1األخرى عبر الحلود وحلعا في الم لمىة وى ى ىمىة 

، ثم منط عا شرق اس ىا 2226%  ل ل منهما  خالل عام 21ووحصة 

مىلى ىارات  1والمح و الهادر، وأمر  ا الالت ن ة وال ار ىبىي وى ى ىمىة 

 % ل ل منهما.61ووحصة 

  Source:  Berne  Union, August 2222                                                                2222أغسطس  -المصلر: اتحاد و رن 

مناطق أوروبا وشرق آسيا والمحي  الهادئ  

%           97وأمرياا الشمالية استحو ت على 

2224من االلتزامات الجديدة لعام   

منطلة الشرق األوس  وشمال أفريليا              

ولت ثالثا في التزامات التأمين ضد المخاطر 

2224السياسية خالل عام   

Region

صادرات في  إئتمات ال

قصير  المدى ال

ST Export Credit

صادرات في المدى  إئتمات ال

 MLT طويل المتوسط / ال

Export Credit

تأمين ضد المخاطر 

السياسية

 Political Risk 

Insurance

عمليات أخرى 

حدود عبر ال

OCB Support 

اإلجمالي

Total 
ي جغراف ليم ال اإلق

Europe 931 24 4 6 965 أوروبا

East Asia & Pacific 315 20 16 4 355 شرق آسيا والمحيط الهادى

North America 247 18 1 6 272 أمريكا الشمالية

LATAM and Caribbean 137 10 7 4 158 أمريكا الالتينية والكاريبي

MENA 93 15 5 2 115 الشرق األوسط وشمال إفريقيا

South Asia 54 6 2 1 63 جنوب آسيا

SSAfrica 36 14 4 1 55 أفريقيا جنوب الصحراء

Russia and CIS 34 6 2 1 43 روسيا ورابطة الدول المستقلة

التوزيع الجغرافي اللتزامات األعمال الجديدة عبر الحدود لعام2021 وفقا لنوعية العمليات المؤمن عليها واالقليم )مليار دوالر(

Geographical Distribution of New Cross Border Commitments by Business Line and Region, 2021 ( USD bn)

 2224التوزيع اللطاعي لاللتزامات الجديدة لعام 

وف ا لب انات اتحاد و رن وشأن العوز ع ال طاعي للىلىمىلى ىات الىجىل ىلة  •

لعأم ن الصادرات في الملى ال ص ر، اسعحوذت ال طاعات الىخىمىس 

% من االجمىالىي، 11تر ل ون دوالر وحصة  6.64األول  عل  نحو 

مىلى ىار  718وتصلر  طاع تصن ع المنعجات الم لمة و ى ىمىة وىلىغىت 

مىلى ىار  764%، تالي  طاع اإلل عرون ات و ى ىمىة 64دوالر ووحصة 

%، ثم  طاع السلع غ ر المعلل ة والىطىا ىة وى ى ىمىة 67دوالر ووحصة 

%، ثم جاء  طاعىا الىزراعىة والىغىذاء، 3مل ار دوالر ووحصة  639

مىلى ىار دوالر   629مل ىاراً  و 612وصناعة الس ارات والن ل و  مة 

 % عل  العوالي.4% و1ووحصي 
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 نشرة ضمان االستثمار                                                                                         

 2222سبتمبر  - يوليو

 الجزء  األول : تأم ن الصادرات واالسعامار والعمو ل في اللالم

  Source:  Berne   Union, August 2222                                                                2222أغسطس  -المصلر: اتحاد و رن 

 2224التوزيع اللطاعي لاللتزامات الجديدة لعام 

% مىن الىلىمىلى ىات الىجىل ىلة 18كشفت و انات اتحاد و رن عن تركز  •

لعأم ن ائعمان الصادرات في المل  ن المعوسىو والىطىو ىل والىعىأمى ىن 

ضل المخاطر الس اس ة في خمسة  طاعىات اىي الىنى ىل والىعىصىنى ىع 

 والطا ة والبن ة العحع ة والموارد الطب ل ة.

مىلى ىار  74% ووى ى ىمىة 22.9تصلر  طاع الن ل  الم لمىة وىحىصىة  •

دوالر، وتركزت عمل ات اذا ال طاع في منطى ىة أمىر ى ىا الشىمىالى ىة 

%، ثىم 23.3% تلعها مىنىطى ىة أورووىا وىحىصىة 72.1وحصة ولغت 

% ، وحلت مىنىطى ىة 67.3منط ة شرق اس ا والمح و الهادر وحصة 

 %.66.6الشرق األوسو وشمال أفر   ا راولاً وحصة 

% من اإلجىمىالىي 64.6حل  طاع العصن ع في المرتبة الاان ة وحصة  •

% من 78.3مل ار دوالر، وتركزت  27.2وو  مة  2226خالل عام 

عمل ات ال طاع في منط ة شرق اس ا والمح و الهادر ، تلعها كل من 

منط ة أورووا، وروس ا وراوطة اللول الىمىسىعى ىلىة، وجىنىوب اسى ىا، 

%       3.9% و 8.8% و22.3ومنىطى ىة الشىرق األوسىو وىحىصىي 

 % عل  العوالي.3.7و 

مىلى ىار دوالر  61.8حل  طاع البن ة العحع ة في المرتبة الاالاة و  مة  •

% 71.8،  وتركزت 2226% من اإلجمالي خالل عام 66ووحصة 

من عمل ات ال طاع في أفر   ا جنوب الصحراء،  تلعها منط ة شىرق 

% ثم منىطى ىعىا أورووىا وأمىر ى ىا 61.1اس ا والمح و الهادر وحصة 

 % عل  العوالي.62.6% و61.9الالت ن ة وال ار بي وحصي 

عل  صىلى ىل الى ىطىاع الىذي اسىعىحىوذ عىلى  الىحىصىة األكىبىر مىن   •

االلعزامات في كل إ ل م، احعل  طىاع الىطىا ىة الىمىرتىبىة األولى  فىي 

% من إجمالىي الىعىزامىات الىمىنىطى ىة 76منط ة جنوب اس ا ووحصة 

الجل لة ) تأم ن ائعمان الصادرات في المل  ن الىمىعىوسىو والىطىو ىل 

والعأم ن ضل المخاطر الس اس ة(. كما حل  طاع الن ل الصىلارة فىي 

كل من أورووا، وأمر  ا الشمال ة، والشرق األوسو وشمال أفىر ى ى ىا  

% عل  العوالي. وجاء  طاع البن ىة 68.9%  و16% و71وحصي 

العحع ة في الم لمة في منط ىة أفىر ى ى ىا جىنىوب الصىحىراء وىحىصىة 

 % من إجمالي العزامات المنط ة.72.6

تصلر  طاع العصن ع الم لمة في منط عىي شىرق اسى ىا والىمىحى ىو    •

% 29% و21الهادر، وروس ا وراوطة اللول المسع لىة وىحىصىي 

 عل  العوالي.

% من العمليات الجديدة لتأمين 37تركز 

الصادرات متوسطة وطويلة األجل والتأمين     

 ضد المخاطر السياسية في  خمسة قطاعات 

2224خالل عام   

مليار دوالر مثلت  65قطاع النلل استحو  على 

% من عمليات تأمين الصادرات  متوسطة 2202

وطويلة األجل والتأمين ضد المخاطر السياسية  

  2224خالل عام 

Region
طاقة / ال

Energy 

تحتية/  بنية ال ال

Infrastructure

تصنيع/  ال

Manufacturing

طبيعية /  الموارد ال

Nat. Resources

طاقة المتجددة /  ال

Renewable

Energy

نقل/   ال

Transportation

قطاعات أخرى/ 

Other Multiple

غير محدد/ 

Nonspecific

اإلجمالي/

Total 
ليم الجغرافي اإلق

East Asia & Pacific 5.5 2.8 9.2 2.6 3.2 4.8 5.4 1.9 35.4 شرق آسيا والمحيط الهادئ

Europe 1.2 2.5 4.8 0.2 3.1 9.7 6.2 1.1 28.8 أوروبا

MENA 2.9 1.1 1.7 2.7 0.2 3.9 6.2 1.0 19.7 الشرق األوسط وشمال إفريقيا

North America 0.5 0.8 0.8 0.5 0.1 11.4 4.3 0.2 18.6 أمريكا الشمالية

SSAfrica 1.9 5.9 0.9 2.4 0.8 2.2 3.9 0.4 18.4 أفريقيا جنوب الصحراء

LATAM and Caribbean 1.0 1.7 1.7 3.5 0.1 1.9 5.4 1.1 16.4 أمريكا الالتينية والكاريبي

South Asia 2.6 1.3 1.8 0.2 0.4 0.5 1.3 0.3 8.4 جنوب آسيا

Russia and CIS 1.2 0.8 2.3 1.6 0.1 0.6 0.8 0.7 8.1 روسيا ورابطة الدول المستقلة

Total 16.8 16.9 23.2 13.7 8.0 35.0 33.5 6.7 153.8 االجمالي

التوزيع القطاعي لإللتزامات الجديدة )لتأمين إئتمان الصادرات في المديين المتوسط والطويل والتأمين ضد المخاطر السياسية( وفقا واألقاليم الجغرافية )2021, ملياردوالر(

Sectoral Distribution of New Commimtments for MLT Export Credit and Political Risk Insurance

  by Region during (2021, US$ bn)
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 نشرة ضمان االستثمار  

 2222سبتمبر  - يوليو

 الجزء  األول : تأم ن الصادرات واالسعامار والعمو ل في اللالم

  Source:  Berne  Union, August 2222                                                                2222أغسطس  -المصلر: اتحاد و رن 

 2224أهم أسواق االلتزامات الجديدة في عام 

 تأمين ائتمان الصادرات في المدر اللصير

توزعت العزامات تأم ن ائعمان الصادرات في الملى ال ص ىر والىبىالىغ  •

% مىن 86مل ار دوالر) مىاىلىت نىحىو  6943حجمها 

 1(، عل  2226مجمل االلعزامات  الجل لة خالل عام 

 817مناط  جغراف ة رئ س ة تصلرتها أورووا و  ىمىة 

% وتركزت عىمىلى ىاتىهىا فىي 42مل ار دوالر ووحصة 

 ألمان ا وفرنسا، والممل ة المعحلة، وا طال ا، وإسبان ا.

حلت منط ة اس ا وأو  انوس ا في المرتبة الاان ة و ى ىمىة  •

%، وتركزت عمل اتىهىا 21مل ار دوالر ووحصة  117

في الص ن واونج كونج والهنل وال اوان وسىنىغىافىورة، 

مىلى ىار دوالر،  791وجاءت منط ة أمر  ا في المرتبة الاالاىة وى ى ىمىة 

% وتركزت عمل اتها في الىوال ىات الىمىعىحىلة والىبىراز ىل 26ووحصة 

 12وكنلا والم س ك وتش لي. وحلت أفر   ا في المرتبة الراولة و ى ىمىة 

% مىن اإلجىمىالىي، وتىركىزت 7مل ار دوالر ووحصة 

عىمىىلىى ىىاتىىهىىا فىىي جىىنىىوب أفىىر ىى ىى ىىا ومصىىر والىىمىىغىىرب 

% 67% و61% و69والجزائر ون ج ر ا وحصىي 

 % عل  العوالي.4% و9و

 التأمين ضد المخاطر السياسية

مىلى ىار  74ونىحىو  العأم ن ضل المخاطر الس اس ة العزامات  لر حجم    •

من مجمل االلعزامات الىجىل ىلة خىالل %  2دوالر ووحصة 

، وتصلرت منط ة اسى ىا واالو ى ىانىوس وى ى ىمىة 2226عام 

%، وتركزت عمل اتها فىي 14مل ار دوالر ووحصة  22.9

الص ىن وإنىلونى ىسى ىا والسىلىود ىة وفى ىعىنىام وأوزوىاكسىعىان 

 % عل  العوالي. 4% و4% و3% و61% و21وحصي 

 3.4حلت منط ة أمر  ا في المىرتىبىة الىاىانى ىة وى ى ىمىة  •

% وتىركىزت عىمىلى ىاتىهىا فىي 26مل ارات دوالر ووحصة 

البراز ل والم س ك وو رو واألرجىنىعى ىن ووىلى ىز، وجىاءت 

مىلى ىارات دوالر،  4.4أورووا في المرتبة الىاىالىاىة وى ى ىمىة 

% وتركزت عمل اتها في ترك ا وصرو ا واولنلا وروسى ىا 61ووحصة 

مىلى ىارات  1.8وألمان ا. و نما حلت أفر   ا في المرتبة الراولىة وى ى ىمىة 

% وتركىزت عىمىلى ىاتىهىا فىي الى ىونىغىو 61دوالر ووحصة 

الل مو راط ة ومصر وموزمب   وك ن ىا وجىنىوب أفىر ى ى ىا 

% عىىلىى  4% و1% و61% و61% و72وىىحىىصىىي 

 العوالي.

  أوروبا واصلت 

تصدرها الملدمة 

%         52بحصة 

من مجمل التزامات 

تأمين ائتمان 

الصادرات في المدر 

2224اللصير لعام   

تأمين ائتمان الصادرات فبي البمبديبيبن البمبتبوسب  

 والطويل

وىلىغىت  ى ىمىة الىعىزامىات تىأمى ىن ائىعىمىان الصىىادرات   •

مىلى ىار دوالر  661  معىوسىطىة/ طىو ىلىة الىمىلى نىحىو

، وعل  الصلى ىل 2226من مجمل االلعزامات خالل عام %  1ووحصة 

ملى ىار  71الجغرافي، تصلرت منط ة اس ا واالو  انوس الم لمة و  مة 

% من اإلجمالي، وتركزت عملى ىاتىهىا فىي الصى ىن 72دوالر ووحصة 

واإلمارات وونغالدش وتا وان وإنلونى ىسى ىا وىحىصىي 

 % عل  العوالي. 3% و8% و8% و62% و61

ملى ىار  28حلت منط ة أورووا في المرتبة الاان ة و  مة  •

% وتركزت عمل اتها في الىمىمىلى ىة 21دوالر ووحصة 

المعحلة وترك ا وروسى ىا وألىمىانى ىا وفىرنسىا، وجىاءت 

مل ار دوالر  29منط ة أمر  ا في المرتبة الاالاة و  مة 

% وتىركىزت عىمىلى ىاتىهىا فىي الىوال ىات 21ووحىصىة 

المعحلة وكنلا، والبراز ل، وورمودا، ووى ىرو. وجىاءت 

% 68مىلى ىار دوالر ووىحىصىة  22أفر   ا في المرتبة الراولة و ى ىمىة 

وتركزت عمل اتها في مصر وغانا وأنغوال وكوت د فوار ومىوزمىبى ى  

 % عل  العوالي.8% و8% و8% و61% و77وحصي 

 عمليات تأمين أخرر لألعمال عبر الحدود

ولغ حجم عمل ات الىعىأمى ىن األخىرى لىلعىمىال عىبىر   •

من مجمل اللملى ىات %  6مل ار دوالر ووحصة  21الحلود 

الجل لة، ووف ا للعوز ع الجغرافي تصلرت منط ىة أمىر ى ىا 

% 17مل ارات دوالر ووحصة  62.7المرتبة األول  و  مة 

وتركزت عمل اتها في الوال ات المعحلة وكنلا والبىراز ىل والىمى ىسى ىك  

 وكولومب ا عل  العوالي.

 1.4حلت منط ة أورووا في المرتبة الىاىانى ىة وى ى ىمىة   •

%، وتركىزت عىمىلى ىاتىهىا فىي 23مل ارات دوالر ووحصة 

الممل ة المعحلة وألمان ا وترك ا وإسبان ا وروس ا. ثم جاءت 

 1.6منط ة اس ا واالو  انوس في الىمىرتىبىة الىاىالىاىة وى ى ىمىة

% وتىركىزت أعىمىالىهىا فىي 21مل ارات دوالر ووىحىصىة 

%( ثم الىهىنىل وإنىلونى ىسى ىا 64أسعرال ا واإلمارات )وحصة 

 والص ن عل  العوالي.  

جاءت منط ة أفر   ا في المرتبة الراولة و  مىة مىلى ىار  •

% وتركزت عمل اتها في السنغال ومصر) وىحىصىة 1دوالر، ووحصة 

 %( ثم ن ج ر ا وال ونغو الل مو راط ة وكوت د فوار عل  العوالي.61

أمرياا في البمبلبدمبة  

% مببن 16بببحببصببة 

مبببجبببمبببل عبببمبببلبببيبببات 

التأمين األخرر عبببر 

 2224الحدود للعام 

آسيا واالوقيانوس  

تصدرت الملدمة في 

عمليات تأمين ائتمان 

الصادرات في المديين 

المتوس  والطويل 

والتأمين ضد المخاطر 

 السياسية
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  Source:  Berne   Union, August 2222                                                                2222أغسطس  -المصلر: اتحاد و رن 

 2224التعويضات المدفوعة والمستردة لعام 

مل ىارات دوالر  8.2وف ا التحاد و رن، وولغت نحو  2226ولغت   مة العلو ضات الملفوعة وال روض المعلارة اإلجمال ة مسعوى   اس اً خالل عام  •

 وما صاحبها من فعرات إغالق  في اللل ل من دول اللالم. 68%، كمحصلة لعبلات جائحة كوف ل 1مح  ة ز ادة  لراا 

مل ار دوالر. في ح ن ارتفلىت  2.4لعصل ال   2226% عام 68تراجلت   مة العلو ضات الملفوعة الئعمان الصادرات في الملى ال ص ر ومللل   •

مل ارات دوالر، تركزت وش ل كب ر في  طىاع  1.7% لعصل إل  21العلو ضات الملفوعة الئعمان الصادرات في المل  ن المعوسو والطو ل ونسبة 

مناط  اسعطاعت تجنب تلك الز ادة اي  أمر  ا الشىمىالى ىة، وروسى ىا وراوىطىة الىلول الىمىسىعى ىلىة،  7الن ل وشملت الز ادة غالب ة المناط  واسعاناء 

 ومنط ة الشرق األوسو وشمال إفر   ا.

مىلى ىون دوالر و ىلىزى اىذا االرتىفىاع  692% لعبلغ   معها 122شهلت العلو ضات الملفوعة للعأم ن ضل المخاطر الس اس ة ارتفاًعا   اس ا ومللل  •

  وش ل أساسي إل  ال  م ال ب رة لبلض العلو ضات والعي تركزت وش ل أساسي في  طاع الن ل )المعضرر األكبر في حاالت اإلغالق(.

مل ار دوالر ولى ىنىهىا ظىلىت أعىلى   6.1، لعصل إل  2226% في عام 1انخفضت العلو ضات الملفوعة من اللمل ات األخرى عبر الحلود ومللل  •

  و ا ر من مسعو ات ما  بل الجائحة، وتركزت وش ل رئ سي في منط ة جنوب وغرب اس ا.

 702التعويضات المدفوعة واللروض المتعثرة بلغت 

2224% خالل عام 3مليارات دوالر بزيادة قدرها   

ولغت العلو ضات الملفوعة المعلل ة واللعم المحلي نحو  •

% 71، وىز ىادة  ىلراىا 2226مل ون دوالر عىام  318

، ول ىنىهىا مىازالىت أ ىل وى ىاى ىر مىن 2222م ارنة ولام 

  .2268مسعو ات ما  بل عام 

% 3ومللل  2226انخفضت العلو ضات المسعردة للام  •

مىلى ىار دوالر وىمىا  2.2، لعصل إل  2222م ارنة ولام 

 % من العلو ضات الملفوعة لللام نفسه.21.7نسبعه 

عىىلىى  صىىلىى ىىل األعىىمىىال عىىبىىر الىىحىىلود، وىىلىىغىىت  ىى ىىمىىة  •

العلو ضات المسعردة لعأم ن الصادرات نىحىو مىلى ىاري 

% من اإلجمالي، فىي حى ىن وىلىغىت 81دوالر وما نسبعه 

حصة العلو ضات المسعردة عن عمل ات الىعىأمى ىن ضىل 

المخاطر الس اس ة وااللعزامات األخىرى عىبىر الىحىلود 

 .2226% من اإلجمالي خالل عام 1نحو 

ولغت العلو ضات المسعردة للعمال العجار ة المحىلى ىة   •

% مىىنىىهىىا فىىي 19مىىلىى ىىون دوالر، وتىىركىىز  632نىىحىىو 

 العلو ل.

التعويضات المدفوعة للتأمين ضد المخاطر 

% لتبلغ           322السياسية ارتفعت بمعدل 

2224مليون دوالر خالل عام  422قيمتها   

(مليون دوالر) 

 (US$ mn)

 الحصة

Share (% )

(مليون دوالر) 

 (US$ mn)

 الحصة

Share (% )

Short Term Export Credit 599 29% 2475 29% ائتمان الصادرات قصيرة المدى

Medium / Long-Term Export Credit 1367 67% 4305 51% ائتمان الصادرات متوسطة / طويلة المدى

Political Risk 6 0.3% 182 2.2% التأمين ضد المخاطر السياسية

Other Cross-border Support 78 3.8% 1443 17% التزامات أخرى عبر الحدود

Total Cross-border Business 2050 100% 8405 100% حدود إجمالي األعمال عبر ال

Working Capital )Ins/G’tee/Loan( 59 35% 307 41% رأس المال المتداول

Sole Manufacturing Risk Cover … …. 15 2% تغطية مخاطر التصنيع الفردي

Internationalization )Ins/G’tee/Loan( 81 48% 255 34% التدويل 

Bond Insurance for Exporters and Banks 27 16% 168 22% تأمين الكفاالت للمصدرين والبنوك

Bonds issued by Member 3 1.8% 0 0% الكفاالت الصادرة عن أعضاء اتحاد بيرن

Cover for Pre-Paid Deliveries …. …. 4 0.5% تغطية الشحنات مسبقة الدفع

Total Domestic Business 170 100% 749 100% تجارية المحلية إجمالي األعمال ال

Total اإلجمالي

التعويضات المدفوعة والمستردة  لعام 2021 

Claims and Recoveries during 2021

Cross-border Business األعمال عبر الحدود

Domestic Business  األعمال التجارية المحلية

التعويضات المدفوعة 

والقروض المتعثرة

Claims & NPLs

التعويضات المستردة 

Recoveries   

 Business Lineنوع العملية

2220 9154

التعويضات المستردة انخفضت بمعدل 

مليار دوالر         202% لتصل إلى 9

2224خالل عام   
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 2224التعويضات المدفوعة وفلا للمنطلة ونوع المطالبة لعام 

واصلت  ارة أمر  ا  تصلراا المركز األول كأعل  الى ىارات الىعىي  •

مل ىارات دوالر وغىالىبى ىعىهىا  7.6تسلد ف ها ملظم العلو ضات و  مة 

وعمل ات االئعمىان في المل  ن المعوسو والطو ل الئعمان الصادرات 

 2.6واحعلت أورووا الىمىركىز الىاىانىي وى ى ىمىة األخرى عبر الحلود. 

مل ار دوالر. وفي الم اول حصلت  ارة أفر   ا عل  أ ل تىلىو ضىات 

 مل ار دوالر. 6.7للعمال عبر الحلود و  مة 

عأم ن ائعمان الصادرات فىي الىمىلى توزعت العلو ضات الملفوعة ل •

مىلى ىار دوالر، عىلى  اروىع مىنىاطى  رئى ىسى ىة،  2.4و  مىة  ال ص ر

%، 74مل ىون دوالر ووىحىصىة  932تصلرتها منط ة أمر  ا و  مة 

مل ون دوالر، ثم اس ا واالو ى ىانىوس وى ى ىمىة  347تلعها أورووا و  مة 

مىلى ىون دوالر ووىحىصىة  728مل ون دوالر ثم أفر   ا و ى ىمىة  427

67.% 

ولغت العلو ضات الملفوعة لعأم ىن ائىعىمىان الصىادرات مىعىوسىطىة/  •

 1.81ضل المخاطر تجىار ىة،  -طو لة الملى وأعمال اللعم األخرى

مل ىار دوالر  6.88مل ارات دوالر، وتصلرت أمر  ا الم لمة و  مة 

اس ا واالو  انوس وأفر   ىا مل ار دوالر، ثم  6.71تلعها أورووا و  مة 

لىعىأمى ىن ائىعىمىان عل  العوالي. وف ما  علل  والعلو ضات الىمىلفىوعىة 

الصادرات معوسطة/ طو لة الىمىلى وأعىمىال الىلعىم األخىرى ضىل 

مال  ن دوالر، وتصلرت أفر   ىا  886المخاطر الس اس ة، ف ل ولغت 

اس ا واالو ى ىانىوس مال  ن دوالر تلعها أمر  ا ثم  176الم لمة و  مة 

 وأورووا عل  العوالي.

عل  صل ل نوع الىعىلىو ضىات الىمىلفىوعىة وفى ىا لىلىمىنىطى ىة، مىاىلىت  •

% مىن إجىمىالىي 622العلو ضات الملفوعة لىلىمىخىاطىر الىعىجىار ىة 

مناط  اي مىنىطى ىة أورووىا وأمىر ى ىا الشىمىالى ىة  1العلو ضات في 

،  2226وروس ا وراوطة اللول المسع لة وجنىوب أسى ىا خىالل عىام 

% في كل من منطى ىة أمىر ى ىا الىالتى ىنى ىة 97% و93في ح ن ولغت 

وال ار بي ومنط ة الشرق األوسو وشمال أفر   ا، وفي الىمى ىاوىل لىم 

 % في منط ة أفر   ا جنوب الصحراء. 12تعجاوز 

 2224التوزيع اللطاعي للتعويضات المدفوعة لعام 

ائىعىمىان  عل  صل ل العوز ع ال طاعي للعلو ضات الملفوعة لعأم ىن  •

الصادرات في المل  ن المعوسو والطو ل والعأمى ىن ضىل الىمىخىاطىر 

الس اس ة، حل  طاع الن ل في الم لمة واسعحوذ عل  الحصة األكىبىر 

مىلى ىار دوالر  2.7و  مىة   2226من العلو ضات الملفوعة في عام 

%، وجاء  طاع البن ة العحع ة  في المرتبة الاان ة و  ىمىة 46.9وحصة 

% من اإلجمالي. وفي الم اول حىل 62.1مل ون دوالر ووحصة  441

 طاع الطا ة المىعىجىلدة فىي مىؤخىرة الى ىطىاعىات حى ىث وىلىغ حىجىم 

ملى ىون دوالر خىالل عىام  94العلو ضات الملفوعة في اذا ال طاع 

2226. 

وعل  صل ل نسبة االسعرداد ) تحص ل مبالغ العلو ضات المىسىعىردة  •

كنسبة مئو ة من العلو ضات ال ىائىمىة(. تصىلر  ىطىاع الىنى ىل أ ضىا 

%، تىالي  ىطىاعىا 74مىلى ىون دوالر ووىحىصىة  192الم لمة و  مىة 

العصن ع والبن ة العحع ة ح ث شهلا عمل ات اسعرداد و  م تىز ىل عىلى  

 . 2226مل ون دوالر في عام  82

أمرياا تواصل تصدرها كأعلى المناطق              

مليارات دوالر  604في التعويضات المدفوعة بليمة   

قطاع النلل يتصدر الملدمة بأعلى نسبة تعويضات 

2224مدفوعة ومستردة خالل عام   

2,325

556

404 366

202
85

265 284

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

1.20%

1.40%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Transportation

النلل

Infrastructure

البنية التحتية

Manfacturing

التصنيع

Energy

الطاقة

Natural  

Resources

الموارد الطبيعية

Renewable 

energy

الطاقة المتجددة

Other/ Multiple

قطاعات أخرر

Non-specific

غير محدد

بالنسبة لتأمين إئتمان الصادرات  2224التعويضات المدفوعة بالمليون دوالر ونسبتها وفق اللطاع لعام 

الطويل والتأمين ضد المخاطر السياسية/في المدر المتوس 

Claims Paid and Claims Ratio (for MLT + PRI) by Sector in 2021

Claims Paid/ التعويضات المدفوعة Claims Ratio/ نسبة التعويضات

Linear (Average Ratio / متوس  نسبة التعويضات)

84%

100%

87% 83%

100% 100% 100%

42%

16%
0%

13% 17%
0% 0% 0%

58%

شرق آسيا 

/والمحي  الهادئ

 East  APAC

Europe/ أوروبا  أمرياا الالتينية

/والااريبي

 LATAM & 

Caribbean

الشرق األوس 

/وشمال إفريليا  

 MENA

/أمرياا الشمالية

 North 

America

روسيا ورابطة 

/  الدول المستللة

Russia & CIS

/جنو  آسيا 

 South Asia

أفريليا جنو 

/الصحراء 

 S.S.Africa

وسب المنطلة  222اللروض المتعثرة لعام /التعويضات المدفوعة

(سياسية/ تجارية )ونوع المطالبة 

Claims Paid/NPLs for 2021 by Region & Claims Type 

(Commercial/Political)

Commercial/مخاطر تجارية Political/ مخاطر سياسية
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الجزءًالثاني:ًتأمينًالتمويلًواالستثمارً

 والصادراتًالموجهةًإلىًالدولًالعربية

لىمىلى ىات وف ا لب انات اتحاد و رن ولغ معوسو االلعىزامىات الى ىائىمىة لى  •

تأم ن  العمو ل واالسعامار وائعمان الصادرات الىمىوجىهىة الى  الىلول 

 مل ار دوالر.  222نحو  2226ال   2263الفعرة من  اللرو ة خالل

، ولغت   مة االلعزامىات الى ىائىمىة لىلىمىلى ىات تىأمى ىن 2226ونها ة عام •

عىبىر الىحىلود فىي  المىوجىهىةالعمو ل واالسعامار وائعمان الصادرات 

ً  ىلري  269.8اللول اللرو ة نحو  % 6مل ار دوالر، مسجلة تىراجىلىا

، ملعومة وعراجع العزامات كل من  تأم ن ائىعىمىان 2222م ارنة ولام 

الصادرات معوسطة/طو لة الملى الموجهة لللول اللروى ىة والىعىأمى ىن 

 % عل  العوالي.9.9% و1.1ضل المخاطر الس اس ة  ومللل 

مىلى ىار  92.1مىا وى ىن  2226توزعت االلعزامات ال ائمة ونها ة عام  •

دوالر للمل ات ائعمان الصادرات الموجهة لللول اللرو ة فىي الىمىلى 

مل ارات الئىعىمىان الصىادرات  627.6%، ونحو 73ال ص ر  وحصة 

%، وى ىنىمىا وىلىغىت حصىة 13في المل  ن المعوسو والطو ل وىحىصىة 

 26.3% وى ى ىمىة 62العزامات العأم ن ضل المخاطر الس اس ىة نىحىو 

مل ار دوالر، في ح ن ولغت   مة العزامات تأم ن المنعجات اإلضافى ىة 

% من اجمالي اللمل ات الى ىائىمىة 1.7مل ار دوالر وحصة  67.3نحو 

 .2226ونها ة 

 2224 عامااللتزامات اللائمة في نهاية 

 2224 عامااللتزامات الجديدة ل

ولغت االلعزامات الجل لة لعأم ن الىعىمىو ىل واالسىعىاىمىار والصىادرات  •

، 2226مل ار دوالر خالل عىام  622.1الموجهة لللول اللرو ة نحو 

لعراجع العزامات كل من  تأم ىن ، كمحصلة % 2.6وعراجع طف ف ولغ 

ائعمان الصادرات معوسطة/طو لة الملى الموجهىة لىلىلول الىلىروى ىة، 

والعأم ن ضل المخىاطىر السى ىاسى ىة، وتىأمى ىن الىمىنىعىجىات اإلضىافى ىة 

 % عل  العوالي.44% و1% و62ومللالت ولغت نحو 

مىلى ىار دوالر  92.1ما و ن  2226توزعت االلعزامات  الجل لة للام   •

اللعزامات ائعمان الصادرات الموجهة فىي الىمىلى الى ىصى ىر وىحىصىة 

مل ار لعأم ن ائعمان الصادرات المىوجىهىة لىلىمىنىطى ىة فىي  61% و92

ملى ىارات دوالر  1.1%، ونحو 61المل  ن المعوسو والطو ل وحصة 

مىلى ىار  6.3% ونىحىو 1.4للعأم ن ضل المخاطر الس اسى ىة وىحىصىة 

 %.6.3للمنعجات اإلضاف ة وحصة 

 Source:  Berne  Union database & Dhaman Research المصلر :  اعلة و انات اتحاد و رن ووحوث ضمان

االلتزامات اللائمة في الدول العربية      

% بنهاية عام            4انخفضت بمعدل 

مليار دوالر 247لتبلغ نحو  2224  

تراجع طفيف في االلتزامات الجديدة          

مليار  42203في الدول العربية لتصل إلى  

2224دوالر خالل عام   

77.7 77.7 78.2 76.7 80.4

114.1 111.5 104.8 107.9 103.1

23.4 24.7
24.1 23.8 21.7

5.1 5.4 11.0 12.5 13.7

2017 2018 2019 2020 2021

( مليار دوالر) االلتزامات اللائمة لعمليات التأمين في الدول العربية للفترة 2021-2017

Outstanding Commitments in Arab Countries, 2017-2021 ( USD bn)

  MLT/طويلة المدر  التزامات متوسطة ST/التزامات قصيرة المدر 

PRI/ تأمين ضد المخاطر السياسية  Additional Product 4/ 4منتجات إضافية

77.7 77.7 78.2 76.7 80.4

30.5 26.6 25.2
15.6 14.0

4.5 6.7 4.9

4.8 4.6

1.2
1.9 5.4

3.7 1.7

2017 2018 2019 2020 2021

(  مليار دوالر) 2249 2224االلتزامات الجديدة لعمليات التأمين في الدول العربية للفترة   

New Commitments in Arab Countries, 2017-2021  (USD bn)

  MLT/طويلة المدر  التزامات متوسطة ST/التزامات قصيرة المدر 

PRI/ تأمين ضد المخاطر السياسية  Additional Product 4/ 4منتجات إضافية
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 : تأم ن العمو ل واالسعامار والصادرات الموجهة ال  اللول اللرو ة الاانيالجزء 

سجلت العلو ضات الملفوعة اللعزامات تأم ن العىمىو ىل واالسىعىاىمىار  •

% 11.1والصادرات الموجهة ال  اللول اللرو ة انىخىفىاضىا وىمىلىلل 

كىمىحىصىلىة النىخىفىاض  مىلى ىون دوالر 743.6لعبلغ نحو  2226عام 

العلو ضات الملفوعة لعأم ن الصادرات الموجهة لللول اللىروى ىة فىي 

كافة اآلجال وانخفاض تلو ضات العأم ن ضىل الىمىخىاطىر السى ىاسى ىة 

 وتأم ن المنعجات اإلضاف ة.

ملى ىون دوالر لىعىأمى ىن  741.7توزعت العلو ضات الملفوعة ما و ن  •

مل ون دوالر  2.9ائعمان الصادرات الموجهة للمنط ة اللرو ة، ونحو 

 ف و تلو ضات لعأم ن المنعجات اإلضاف ة.

انخفضت العلو ضات المسعردة في المنط ة اللرو ة  في س اق معصل، •

مل ون دوالر، نىعى ىجىة تىراجىع  163.7لعبلغ  2226% عام 62ومللل 

كل من تلو ضات تأم ن ائعمان الصادرات الموجهة لىلىلول الىلىروى ىة 

%، وتلو ضات العأم ن ضل المخىاطىر السى ىاسى ىة وىمىلىلل 62ومللل 

622.% 

 Source:  Berne  Union database & Dhaman Research المصلر :  اعلة و انات اتحاد و رن ووحوث ضمان

 التعويضات المدفوعة والمستردة في الدول العربية

التغير  21/20 نسبة التغير )%(

change 20/21   change (%)

Short-term export credit insurance 77.7 77.7 78.2 76.7 80.4 3.7 4.8 صادرات قصيرة المدى إئتمان ال

Medium/Long-term export credit insurance 114.1 111.5 104.8 107.9 103.1 (4.8) (4.4) صادرات متوسطة/طويلة المدى  إئتمان ال

Political risk insurance 23.4 24.7 24.1 23.8 21.7 (2.1) (8.8) تأمين ضد المخاطر السياسية  ال

Additional Product 1 5.1 5.4 11.0 12.5 13.7 1.2 9.3 منتجات إضافية 1

Total 220.4 219.3 218.2 220.9 218.9 (2.0) (0.9) المجموع

Short-term export credit insurance 77.7 77.7 78.2 76.7 80.4 3.7 4.8 صادرات قصيرة المدى إئتمان ال

Medium/Long-term export credit insurance 30.5 26.6 25.2 15.6 14.0 (1.6) (10.0) صادرات متوسطة/طويلة المدى  إئتمان ال

Political risk insurance 4.5 6.7 4.9 4.8 4.6 (0.2) (4.2) تأمين ضد المخاطر السياسية  ال

Additional Product 1 1.2 1.9 5.4 3.7 1.7 (2.1) (55.1) منتجات إضافية 1

Total 113.8 112.9 113.8 100.7 100.6 (0.10) (0.1) المجموع

Short-term export credit insurance 309.0 260.5 181.8 428.6 203.8 (224.7) (52.4) صادرات قصيرة المدى إئتمان ال

Medium/Long-term export credit insurance 135.2 86.8 93.8 193.4 152.5 (40.9) (21.2) صادرات متوسطة/طويلة المدى  إئتمان ال

Political risk insurance 176.4 155.9 0.3 7.9 0.0 (7.9) (100.0) تأمين ضد المخاطر السياسية  ال

Additional Product 1 0.0 1.4 0.0 12.1 0.8 (11.3) (93.5) منتجات إضافية 1

Total 620.5 504.6 275.8 642.0 357.1 (284.9) (44.4) المجموع

Short-term export credit insurance 55.5 49.1 74.8 112.2 76.5 (35.7) (32) صادرات قصيرة المدى إئتمان ال

Medium/Long-term export credit insurance 395.9 468.8 301.3 353.9 340.8 (13.1) (4) صادرات متوسطة/طويلة المدى  إئتمان ال

Political risk insurance 0.0 0.0 0.1 7.4 0.0 (7.4) (100) تأمين ضد المخاطر السياسية  ال

Additional Product 1 0.0 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 …. منتجات إضافية 1

Total 451.4 518.0 376.9 473.5 417.3 (56.2) (12) المجموع

Recoveries (USD. m) /)التعويضات المستردة )مليون دوالر

 Claims Paid (USD. m) /)التعويضات المدفوعة )مليون دوالر

Outstanding Commitments (USD. bn) /)التزامات قائمة )مليار دوالر

New Commitments (USD. bn) /)التزامات جديدة  )مليار دوالر

تطور التزامات التأمين في الدول العربية وفقا لنوع العملية للفترة 2017 2021

Insurance Commitments in Arab Countries by Business Lines,  2017-2021

Business Line / Period 2017 2018 2019 2020 2021 نوع العملية / الفترة

55.5 49.1 74.8
112.2

76.5

395.9
468.8

301.3

353.9
340.8

0.0

0.0

0.1

7.4

0.0

0.0

0.1

0.7

0.0

0.0

2017 2018 2019 2020 2021

(ردوالمليون   ( 2021-2017 للفترة العربيةالدولفيالمستردةالتعويضات

Recoveries in Arab Countries, 2017-2021 (USD m)

  MLT/طويلة المدر  التزامات متوسطة ST/التزامات قصيرة المدر 
PRI/ تأمين ضد المخاطر السياسية  Additional Product 4/ 4منتجات إضافية

309.0
260.5

181.8

428.6

203.8

135.2

86.8

93.8

193.4

152.5

176.4

155.9

0.3

7.9

0.0

0.0

1.4

0.0

12.1

0.8

2017 2018 2019 2020 2021

( مليون دوالر) التعويضات المدفوعة في الدول العربية للفترة 2021-2017

 Claim Paid in Arab Countries, 2017-2021 (USD m)

  MLT/طويلة المدر  التزامات متوسطة ST/التزامات قصيرة المدر 

PRI/ تأمين ضد المخاطر السياسية  Additional Product 4/ 4منتجات إضافية



     18  

 نشرة ضمان االستثمار                                                                                         

 2222سبتمبر  - يوليو

 وصة الدول العربية من إجمالي التزامات تأمين التمويل واالستثمار والصادرات  في العالم

 : تأم ن العمو ل واالسعامار والصادرات الموجهة ال  اللول اللرو ة الاانيالجزء 

 Source:  Berne  Union database & Dhaman Research المصلر :  اعلة و انات اتحاد و رن ووحوث ضمان

عل  صل ل حصة اللول اللرو ة من إجمىالىي الىعىزامىات تىأمى ىن الىعىمىو ىل 

وائعمان الصادرات  ص رة ومىعىوسىطىة وطىو ىلىة الىمىلي والىعىأمى ىن ضىل 

 : عضح ما  ليالمخاطر الس اس ة في اللالم ، وومراجلة و انات اتحاد و رن 

 اللتزامات اللائمة:اأوال 

ً طف فاً  • تراجلت حصة اللول اللرو ة ال  اإلجمالي اللالمي تراجلا

% عام 3.1% م ارنة ونحو 3.1لعصل ال    2226ونهاوة عام 

 ، وذلك كمحصلة لما  لي: 2222

اسع رار حصة اللول اللرو ة في االلعزامات اللالم ة لعأم ن ائعمان  •

% ونها ة عامي 1عنل الصادرات في الملى ال ص ر الموجهة 

 .2226و 2222

تراجع حصة اللول اللرو ة في العزامات تأم ن ائعمان الصادرات    •

% ونها ة عام 64.3الموجهة في المل  ن المعوسو والطو ل من 

 .2226% ونها ة عام 64.1إل    2222

انخفاض حصة اللول اللرو ة في العزامات العأم ن ضل المخاطر  •

 .2226% عام 62.1ال   2222% عام 61الس اس ة من  

ارتفاع حصة اللول اللرو ة في العزامات العأم ن األخرى من   •

 .2226% عام 4.3ال   2222% عام 4.7

 ثانيا االلتزامات الجديدة:

انخفضت حصة اللول اللرو ة في إجمالي االلعزامات الجل لة  •

، وذلك كمحصلة 2226% عام 7.3ال   2222% عام 1عالم ا من 

 لما  لي: 

انخفاض حصة العزامات تأم ن ائعمان الصادرات الموجهة لللول   •

%من مجمل 7.7% إل 7.1اللرو ة في الملى ال ص ر من 

 االلعزامات عالم ا.

انخفاض حصة تأم ن ائعمان الصادرات الموجهة للمنط ة في   •

 %.62.7%  ال  61.8المل  ن المعوسو والطو ل من 

انخفاض حصة اللول اللرو ة في العزامات العأم ن األخرى من   •

 %.6.9% إل  7.7

ارتفاع حصة اللول اللرو ة في العزامات العأم ن ضل المخاطر   •

% من مجمل العزامات العأم ن 67.6% ال  62.7الس اس ة من 

 ضل المخاطر الس اس ة في اللالم.

2224% عام 609وصة الدول العربية في التزامات التأمين الجديدة في العالم انخفضت إلى   

4%

4%

15.7%

15.6%

14%

13%

7.6%

7.4%

2020

2021

2224و 2222وصة الدول العربية من اإللتزامات اللائمة في العالم وسب نوع األعمال لعامي 

Arab Share in Global Outstanding Commitments by Business Lines ,

2020-2021

Total/اإلجمالي

Political risk insurance/ التأمين ضد المخاطر السياسية

Medium/Long-term export credit insurance/ طويلة المدر /إئتمان الصادرات متوسطة

Short-term export credit insurance /إئتمان الصادرات قصيرة المدر

3.4%

3.3%

14.9%

12.3%

12.3%

13.1%

4.0%

3.7%

2020

2021

2224و 2222وصة الدول العربية من اإللتزامات الجديدة في العالم وسب نوع األعمال لعامي 

Arab Share in New Global Commitments by Business Lines, 2222 2224

Total/اإلجمالي

Political risk insurance/ التأمين ضد المخاطر السياسية

Medium/Long-term export credit insurance/ طويلة المدر /إئتمان الصادرات متوسطة

Short-term export credit insurance /إئتمان الصادرات قصيرة المدر

14.1%

8.2%

5.5%

3.5%

30.6%

0.0%

7.3%

3.9%

2020

2021

2224و 2222وصة الدول العربية من التعويضات المدفوعة في العالم وسب نوع األعمال لعامي 

Arab Share in Global Claims Paid  by Business Lines, 2020-2021

Total/اإلجمالي

Political risk insurance/ التأمين ضد المخاطر السياسية

Medium/Long-term export credit insurance/ طويلة المدر /إئتمان الصادرات متوسطة

Short-term export credit insurance /إئتمان الصادرات قصيرة المدر

20.8%

12.8%

24.1%

24.9%

41.2%

0.0%

22.1%

18.8%

2020

2021

2224و 2222وصة الدول العربية من التعويضات المستردة في العالم وسب نوع األعمال لعامي 

Arab Share in Global Recoveries by Business Lines, 2020-2021

Total/اإلجمالي

Political risk insurance/ التأمين ضد المخاطر السياسية

Medium/Long-term export credit insurance/ طويلة المدر /إئتمان الصادرات متوسطة

Short-term export credit insurance /إئتمان الصادرات قصيرة المدر
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 : تأم ن العمو ل واالسعامار والصادرات الموجهة ال  اللول اللرو ة الاانيالجزء 

 Source:  Berne  Union database & Dhaman Research المصلر :  اعلة و انات اتحاد و رن ووحوث ضمان

 ثالثا: التعويضات المدفوعة :

حصة اللول اللرو ة من العلو ضات الملفوعة لعأم ن  انخفضت  •

ائعمان الصادرات في كافة اآلجال وللعأم ن ضل المخاطر الس اس ة  

 2226% عام 7.8ال   2222% عام 3.7واألخرى عالم ا من 

كمحصلة لعراجع حصعها في العلو ضات الملفوعة لعأم ن 

%، كما 9.2% ال  61.6الصادرات في الملى ال ص ر من 

% في العلو ضات الملفوعة 7.4% ال  4.4انخفضت حصعها من 

لعأم ن ائعمان الصادرات في المل  ن المعوسو والطو ل وكذلك  

انخفاض حصعها في العلو ضات الملفوعة للعأم ن ضل المخاطر 

 الس اس ة واللمل ات األخرى إل  الصفر.

 

 رابعا : التعويضات المستردة :

انخفضت حصة العلو ضات المسعردة في اللول اللرو ة إل  نحو  •

 2226% من مجمل العلو ضات المسعردة عالم ا خالل عام 69.9

، ح ث سجلت حصة  العلو ضات 2222% عام 22.6م ارنة مع 

المسعردة من عمل ات تأم ن ائعمان الصادرات في الملى ال ص ر 

. وفي 2226% عام 62.9ال   2222% عام 22.9انخفاضا من 

الم اول ارتفلت حصة العلو ضات المسعردة من عمل ات تأم ن 

% ال  21.6ائعمان الصادرات في المل  ن المعوسو والطو ل من 

عل  العوالي، في ح ن  2226و 2222% خالل عامي 21.8

انخفضت حصعها في العلو ضات المسعردة للعأم ن ضل المخاطر 

 الس اس ة  واللمل ات األخرى إل  الصفر.  

التعويضات المدفوعة عالميا وصة الدول العربية في 

2224% عام 607انخفضت إلى   

وصة الدول العربية من مجمل التعويضات المستردة 

2224% خالل عام 4202عالميا بلغت   

2020 2021 2020 2021 2020 2021

Short-term export credit insurance 1812 1875 77 80 4% 4% إئتمان الصادرات قصيرة المدى

Medium/Long-term export credit insurance 689 661 108 103 15.7% 15.6% إئتمان الصادرات متوسطة/طويلة المدى 

Political risk insurance 170 173 24 22 14% 13% التأمين ضد المخاطر السياسية 

Other Commitments 234 241 13 14 5.3% 5.7% إلتزامات أخرى  

Total 2906 2950 221 219 7.6% 7.4% اإلجمالي

Short-term export credit insurance 2263 2453 77 80 3.4% 3.3% إئتمان الصادرات قصيرة المدى

Medium/Long-term export credit insurance 104 114 16 14 14.9% 12.3% إئتمان الصادرات متوسطة/طويلة المدى 

Political risk insurance 39 35 5 5 12.3% 13.1% التأمين ضد المخاطر السياسية 

Other Commitments 113 92 4 2 3.3% 1.8% إلتزامات أخرى  

Total 2519 2694 101 101 4.0% 3.7% اإلجمالي

Short-term export credit insurance 3049 2475 429 204 14.1% 8.2% إئتمان الصادرات قصيرة المدى

Medium/Long-term export credit insurance 3516 4305 193 152 5.5% 3.5% إئتمان الصادرات متوسطة/طويلة المدى 

Political risk insurance 26 182 8 0 30.6% 0.0% التأمين ضد المخاطر السياسية 

Other Commitments 2248 2191 12 1 0.5% 0.0% إلتزامات أخرى  

Total 8839 9153 642 357 7.3% 3.9% اإلجمالي

Short-term export credit insurance 538 599 112 76 20.8% 12.8% إئتمان الصادرات قصيرة المدى

Medium/Long-term export credit insurance 1471 1367 354 341 24.1% 24.9% إئتمان الصادرات متوسطة/طويلة المدى 

Political risk insurance 18 6 7 0 41.2% 0.0% التأمين ضد المخاطر السياسية 

Other Commitments 115 248 0 0 0.0% 0.0% إلتزامات أخرى  

Total 2142 2220 473 417 22.1% 18.8% اإلجمالي

New Commitments  (US$ bn)/)التزامات جديدة  )مليار دوالر

 Claims Paid (US$ m) /)التعويضات المدفوعة )مليون دوالر

Recoveries  (US$ m)/)التعويضات المستردة )مليون دوالر

حصة الدول العربية من إجمالي االلتزامات في العالم حسب نوع األعمال لعامي 2020 و2021

Arab Share in Global Commitments by Business Lines, 2020-2021

Business Line / Period فترة نوع العملية / ال

Outstanding Commitments (US$ bn)/)التزامات قائمة )مليار دوالر

حصة الدول العربية

Arab Share

اإلجمالي العربي

Arab Region

اإلجمالي العالمي

Total World



     20  

 نشرة ضمان االستثمار                                                                                         

 2222سبتمبر  - يوليو

  2224-2249اللائمة وتوزيعها على الدول العربية للفترة  التأمينتطور التزامات 

 : تأم ن العمو ل واالسعامار والصادرات الموجهة ال  اللول اللرو ة الاانيالجزء 

 Source:  Berne  Union database & Dhaman Research المصلر :  اعلة و انات اتحاد و رن ووحوث ضمان

44.1

36.3

35.4

33.1

15.0

10.6

10.5

7.5

7.3

5.9

13.2

Egypt/مصر

UAE/ اإلمارات

Saudi Arabia/ السعودية

Qatar/ قطر

Oman/سلطنة عمان

Kuwait/الاويت

Morocco/ المغر

Bahrain/البحرين

Iraq/العراق

Jordan/األردن

Others / أخرر

(مليار دوالر) 2224إجمالي االلتزامات  اللائمة في الدول العربية  بنهاية عام  
Total of Outstanding Commitments in Arab Countries, 2021YE (US$ bn)

تحسن األداء اال عصادي في ملظم اللول اللرو ة خالل عىام رغم  •

، وعودة النىشىاط فىي الى ىطىاعىات اإلنىعىاجى ىة والىخىلمى ىة، 2226

وانعلاش العجارة اللرو ة، تراجلت الىعىزامىات الىعىأمى ىن الى ىائىمىة 

للعمو ل واالسعامار والصادرات الموجهة لللول اللروى ىة وىمىلىلل 

وف ا لبى ىانىات  2226مل ار دوالر ونها ة عام  268% لعبلغ نحو 6

 اتحاد و رن.

اسعمر العركز الجغرافي لاللعزامات الى ىائىمىة، حى ىث اسىعىحىوذت  •

مل ار دوالر وما  ماىل   617.8اللول الخمس األول  عل  من نحو 

% من إجمالي االلعزامات ال ائمة في اللول اللرو ة وىنىهىا ىة 31.8

. وتصلرت مصىر الىمى ىلمىة ووىلىغىت حصىعىهىا نىحىو 2226عام 

 11.6% من إجمالي االلعزامات ال ائمة في المنط ة وو  مة 22.2

 مل ار دوالر.

 71.7حلت اإلمارات في المرتبة الاان ة و  مة الىعىزامىات وىلىغىت  •

%، تلعها السلود ة  في المرتبة الاالاة 61.1مل ار دوالر ووحصة 

 77.6%، ثم  طر و  مىة 61.6مل ار دوالر ووحصة  74.1و  مة 

%. وحلت سلطنة عمان في  المىرتىبىة 64.6مل ار دوالر ووحصة 

% مىن مىجىمىل 1.9مىلى ىار دوالر ووىحىصىة  64الخامسة و  مة 

 .االلعزامات  ال ائمة في المنط ة اللرو ة

ً فىي  ى ىمىة  1، شىهىلت 2226ونها ة عام  • دول عىروى ىة ارتىفىاعىا

العزاماتها ال ائمة، اي مصر و طر واإلمارات وال من، في م اوىل 

دولىة أخىرى تصىلرتىهىم  69تراجع حجم االلعزامات ال ائمة فىي 

%،  تىلىعىهىا الصىومىال والىجىزائىر 97.1فلسط ن وانخفاض  لري 

% 77.6% و77.1% و79.9ولبنان ومللالت انخفاض وىلىغىت 

 عل  العوالي.

% 22مصر تصدرت الملدمة بحصة تجاوزت 

من مجمل االلتزامات اللائمة في المنطلة العربية 

2224بنهاية عام   

% من االلتزامات 9107دول استحو ت على  5

اللائمة لتأمين التمويل واالستثمار والصادرات 

2224بنهاية عام الموجهة إلى الدول العربية   

Egypt/مصر

20.2%

UAE/ اإلمارات

16.6%

Saudi Arabia/ 

السعودية

16.1%

Qatar/ قطر

15.1%
Oman/ عمانسلطنة

6.8%

Kuwait/الاويت

4.8%

Morocco/ المغر

4.8%

Bahrain/البحرين

3.4%

Iraq/العراق

3.3%

Jordan/األردن

2.7%

Others / أخرر

6.0%

 2224وصة الدول العربية من إجمالي االلتزامات اللائمة في المنطلة  بنهاية عام 

Share of Arab Countries of Total  Outstanding Commitments 

in the Region -2021
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 : تأم ن العمو ل واالسعامار والصادرات الموجهة ال  اللول اللرو ة الاانيالجزء 

 Source:  Berne  Union database & Dhaman Research المصلر :  اعلة و انات اتحاد و رن ووحوث ضمان

% من مجمل 4303اإلمارات ولت ثانيا بحصة 

االلتزامات اللائمة في الدول العربية                  

2224بنهاية عام   

االلتزامات اللائمة ارتفعت في مصر وقطر 

واإلمارات واليمن في ملابل تراجعها                 

  2224دولة عربية أخرر  بنهاية  42في 

التغير  21/20  

)%(

change 20/21 

(%)

1 Egypt 27.9 30.2 33.0 39.4 44.1 12.0 مصر 1

2 UAE 43.7 41.5 39.6 36.0 36.3 0.8 اإلمارات  2

3 Saudi Arabia 46.1 42.8 37.8 38.5 35.4 (8.1) 3 السعودية

4 Qatar 26.0 24.4 29.2 29.4 33.1 12.7 4 قطر

5 Oman 14.0 13.3 16.3 15.9 15.0 (5.8) سلطنة عمان 5

6 Kuwait 13.2 13.8 12.2 11.9 10.6 (10.9) الكويت 6

7 Morocco 10.9 10.4 9.9 10.6 10.5 (1.2) المغرب 7

8 Bahrain 7.4 6.6 7.6 8.1 7.5 (6.8) البحرين 8

9 Iraq 3.4 6.2 6.9 7.8 7.3 (6.9) العراق 9

10 Jordan 6.2 7.1 6.6 6.4 5.9 (7.1) األردن 10

11 Algeria 10.0 11.6 9.0 7.5 5.0 (33.4) الجزائر 11

12 Tunisia 4.5 4.1 3.7 3.9 3.3 (13.8) تونس 12

13 Djibouti 1.1 1.1 1.4 1.4 1.3 (5.5) جيبوتي 13

14 Mauritania 0.6 1.0 1.1 1.2 1.2 (3.1) موريتانيا 14

15 Libya 1.9 1.3 1.2 1.2 1.1 (9.7) ليبيا 15

16 Lebanon 2.7 3.0 2.2 1.3 0.9 (33.1) لبنان 16

17 Yemen 0.4 0.4 0.1 0.1 0.2 45.5 اليمن 17

18 Comoros 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 (2.0) جزر القمر 18

19 Sudan 0.4 0.5 0.2 0.1 0.1 (30.5) السودان 19

20 Somalia 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 (38.8) الصومال 20

21 Syria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (1.0) سوريا 21

22 Palestine 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 (83.6) فلسطين 22

220.4 219.2 218.2 220.9 218.9 (0.9) Total Arab Countriesمجموع الدول العربية

تطورااللتزامات القائمة في الدول العربية للفترة 2017 2021 ) مليار دوالر(

Evolution of Outstanding Commitments in Arab Countries, 2017-2021 (USD bn)

الترتيب

2021 

Rank 

2021
Country / Yearالدولة / السنة 20212020201920182017
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 نشرة ضمان االستثمار                                                                                         

 2222سبتمبر  - يوليو

  2224-2249وتوزيعها على الدول العربية للفترة  الجديدة التأمينتطور التزامات 

 : تأم ن العمو ل واالسعامار والصادرات الموجهة ال  اللول اللرو ة الاانيالجزء 

 Source:  Berne  Union database & Dhaman Research المصلر :  اعلة و انات اتحاد و رن ووحوث ضمان

معوسو السنوي لاللعزامات الىجىل ىلة الوف ا لب انات اتحاد و رن، ولغ  •

للمل ات تأم ن العمو ل واالسعامىار والصىادرات الىمىوجىهىة لىلىلول 

وحىعى   2263مل ارات دوالر خالل الفعىرة مىن  629اللرو ة نحو 

 .2226عام 

للمل ىات تىأمى ىن الىعىمىو ىل واالسىعىاىمىار االلعزامات الجل لة سجلت  •

% 2.6والصادرات الموجهة لللول اللرو ة انخفاضا طف فاً ومىلىلل 

 مل ار دوالر.  622.1لعبلغ   2226خالل عام 

عل  صل ل العوز ع الجغرافي، اسعحىوذت الىلول الىخىمىس األولى   •

% مىن إجىمىالىي االلىعىزامىات الىجىل ىلة فىي 33عل  ما  ز ل على  

 .مل ىار دوالر 39.6، و  مة ولغت 2226المنط ة اللرو ة خالل عام 

 %. 24.6مل ار دوالر ووحصة  24.7وتصلرت اإلمارات و  مة 

حلت السلود ة في المرتبة الاان ة وى ى ىمىة الىعىزامىات جىل ىلة وىلىغىت  •

%، تلعها مصر في المرتبة 63.2مل ار دوالر ووحصة ولغت  63.7

%،  ثم  طىر وى ى ىمىة 61.6مل ار دوالر ووحصة  61.2الاالاة و  مة 

%، وحىلىت الىمىغىرب فىي الىمىرتىبىة 66مل ار دوالر ووحصىة  66

% مىن مىجىمىل  9.6مل ارات دوالر ووحىصىة  9.2الخامسة و  مة 

 .2226االلعزامات الجل لة في المنط ة اللرو ة خالل عام 

دول عرو ة ز ادة في   مة العزاماتها الجىل ىلة خىالل عىام  3شهلت  •

%، 92.7، تصلرتها  طر مسجلة أعلى  مىلىلل ز ىادة وىلىغ 2226

%،  ثىم 68.9% ثم البحر ن ومللل 24.1تلعها سلطنة عمان ومللل 

% 61.7اإلمارات والصومال واللراق ومصر ومللالت نمو ولغت 

% عل  العوالي، وعىلى  الىجىانىب اآلخىر 7.8% و8.8% و61.9و

دولة أخرى تراجلاً  في   مة العزاماتها الىجىل ىلة خىالل  64سجلت 

% فىي فىلىسىطى ىن 17.9، ومللالت معبا نة تراوحت و ن 2226عام 

 % في سور ا.6و

% 25اإلمارات تصدرت الملدمة بحصة تجاوزت 

من مجمل االلتزامات الجديدة في المنطلة العربية 

2224خالل عام   

25.3

17.3

16.2

11.0

8.2

4.2

3.9

3.7

2.9

2.3

5.5

UAE/ اإلمارات

Saudi Arabia/ 

السعودية

Egypt/مصر

Qatar/ قطر

Morocco/ المغر

Algeria/الجزائر

Kuwait/الاويت

Oman/سلطنة عمان

Tunisia/تونس

Jordan/األردن

Others / أخرر

(مليار دوالر) 2224إجمالي اإللتزامات الجديدة في الدول العربية لعام  

Total of  New Commitments in Arab Countries -2021 (US$ bn)

UAE/ اإلمارات

25.1%

Saudi Arabia/ 

السعودية

17.2%

Egypt/مصر

16.1%
Qatar/ قطر

11.0%

Morocco/ المغر

8.1%
Algeria/الجزائر

4.2%

Kuwait/الاويت

3.9%

Oman/ عمانسلطنة

3.7%

Tunisia/تونس

2.9%

Jordan/األردن

2.3%

Others / أخرر

5.5%

2224وصة الدول العربية من إجمالي االلتزامات الجديدة في المنطلة  لعام 

Share of Arab Countries of Total  New Commitments  in the Region - 2021
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 نشرة ضمان االستثمار  

 2222سبتمبر  - يوليو

 : تأم ن العمو ل واالسعامار والصادرات الموجهة ال  اللول اللرو ة الاانيالجزء 

 Source:  Berne  Union database & Dhaman Research المصلر :  اعلة و انات اتحاد و رن ووحوث ضمان

% من االلتزامات 9903دول استحو ت على  5

الجديدة لتأمين التمويل واالستثمار والصادرات 

2224الموجهة للمنطلة العربية خالل عام    

دول عربية شهدت ارتفاعاُ في قيمة االلتزامات  9

الجديدة تصدرتها قطر مسجلة أعلى معدل زيادة   

2224% خالل عام 2206بلغ   

التغير  21/20  )%(

change 20/21 

(%)

1 UAE 28.0 28.2 31.6 21.8 25.3 16.3 اإلمارات  1

2 Saudi Arabia 18.5 20.3 16.7 22.6 17.3 (23.3) 2 السعودية

3 Egypt 8.5 11.9 14.6 15.6 16.2 3.9 مصر 3

4 Qatar 13.0 10.2 9.4 6.1 11.0 82.3 4 قطر

5 Morocco 7.9 7.7 8.2 9.2 8.2 (11.2) المغرب 5

6 Algeria 7.6 8.5 5.6 5.7 4.2 (27.0) الجزائر 6

7 Kuwait 8.1 5.3 4.6 5.1 3.9 (23.7) الكويت 7

8 Oman 4.1 3.2 7.4 2.9 3.7 25.6 سلطنة عمان 8

9 Tunisia 3.4 3.1 3.1 3.2 2.9 (9.9) تونس 9

10 Jordan 5.0 3.3 2.6 2.5 2.3 (6.6) األردن 10

11 Bahrain 4.1 3.0 3.5 1.8 2.2 19.8 البحرين 11

12 Iraq 2.1 3.9 2.7 1.5 1.7 9.9 العراق 12

13 Lebanon 2.4 2.5 1.9 1.0 0.7 (32.4) لبنان 13

14 Libya 0.2 0.3 0.4 0.4 0.3 (14.3) ليبيا 14

15 Mauritania 0.2 0.6 0.5 0.7 0.3 (59.6) موريتانيا 15

17 Djibouti 0.3 0.1 0.7 0.3 0.1 (60.8) جيبوتي 17

18 Sudan 0.4 0.5 0.1 0.1 0.1 (16.4) السودان 18

16 Comoros 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 (0.6) جزر القمر 16

19 Yemen 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 (12.1) اليمن 19

20 Somalia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.8 الصومال 20

21 Syria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (1.0) سوريا 21

22 Palestine 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (63.8) فلسطين 22

113.8 112.9 113.8 100.7 100.6 (0.1)

تطورااللتزامات الجديدة في الدول العربية للفترة 2017 2021 )مليار دوالر(

Evolution of New Commitments in Arab Countries, 2017-2021 (USD bn)

Total Arab Countries مجموع الدول العربية

2021 الدولة / السنة
الترتيب

2021 
2020

Rank 

2021
Country / Year 2017 2018 2019
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 نشرة ضمان االستثمار                                                                                         

 2222سبتمبر  - يوليو

  2224-2249وتوزيعها على الدول العربية للفترة  التعويضات المدفوعةتطور

 : تأم ن العمو ل واالسعامار والصادرات الموجهة ال  اللول اللرو ة الاانيالجزء 

 Source:  Berne  Union database & Dhaman Research المصلر :  اعلة و انات اتحاد و رن ووحوث ضمان

شهلت   م العلو ضات الملفوعة اللعزامات الىعىمىو ىل واالسىعىاىمىار  •

والصادرات الموجهة ال  اللول اللرو ة خالل الفعرة مىا وى ىن عىام 

حالة من العذوذب، ح ث ولغت ذروتهىا خىالل   2226وحع   2263

مل ون دوالر، في ح ن سجلت ادن    مة لها  112و  مة  2222عام 

 مل ون دوالر. 231ح ث لم تعجاوز  2268خالل عام 

، شهلت العلو ضات الملفوعة اللعزامات العمو ل 2226خالل عام  •

واالسعامار والصادرات الموجهىة الى  الىلول الىلىروى ىة انىخىفىاضىاً  

 .مال  ن دوالر 743%  لعبلغ 11.1ومللل 

وف ا للعوز ع الجغرافي للعلو ضات الملفوعة في المنط ة الىلىروى ىة  •

، اسعحوذت اللول الخمس األول  مجعملة عل  ما 2226خالل عام 

% من إجمالي العلو ضىات الىمىلفىوعىة وى ى ىمىة وىلىغىت 92.1نسبعه 

تصلرت اإلمارات الىمىرتىبىة األولى  وى ى ىمىة  .مل ون دوالر 281.2

% من العلو ضات الىمىلفىوعىة 71.4مل ون دوالر ووحصة  627.7

   .في المنط ة اللرو ة

مىلى ىون دوالر  97.8حلت السلود ة في المىرتىبىة الىاىانى ىة وى ى ىمىة  •

%،  تلعها  ج بوتي في المرتبة الىاىالىاىة وى ى ىمىة 27.4ووحصة ولغت 

% ، ثىم الىمىغىرب فىي 61.3مل ون دوالر ووىحىصىة  48.4ولغت 

% ، تىلىعىهىا 1.2مل ون دوالر ووحصة  61.9المرتبة الراولة و  مة 

مىلى ىون دوالر ووىحىصىة  62.3الجزائر في المرتبة الخامسة و  مة 

% من مجمل العلو ضىات الىمىلفىوعىة لىلىعىمىو ىل واالسىعىاىمىار 7.4

 .والصادرات الموجهة ال  اللول اللرو ة

ً فىي  ى ىمىة  7، شهلت 2226خالل عام  • دول عرو ة فى ىو ارتىفىاعىا

العلو ضات الملفوعة اي اللراق وسلطنة عمان وج بىوتىي وىنىسىب 

% عل  العوالي، في م اول تراجلها فىي 6.1% و22.8% و 7136

 دولة عرو ة أخرى. 64

%              2201دول عربية استحو ت على  5

من إجمالي التعويضات المدفوعة                     

2224في المنطلة العربية خالل عام   

123.3

83.9

59.5

14.8

12.7

10.4

10.4

9.2

8.7

7.3

16.9

UAE/ اإلمارات

Saudi Arabia/ السعودية

Djibouti/جيبوتي

Morocco/ المغر

Algeria/الجزائر

Lebanon/لبنان

Iraq/العراق

Qatar/ قطر

Oman/سلطنة عمان

Egypt/مصر

Others / أخرر

(مليون  دوالر) 2224إجمالي التعويضات المدفوعة  في الدول العربية لعام  

Total  Claims Paid in Arab Countries during 2021 (USD m)

UAE/ اإلمارات

34.5%

Saudi Arabia/ السعودية

23.5%

Djibouti/جيبوتي

16.7%
Morocco/ المغر

4.2%

Algeria/الجزائر

3.5%

Lebanon/لبنان

2.9%

Iraq/العراق

2.9%

Qatar/ قطر

2.6%

Oman/ عمانسلطنة

2.4%

Egypt/مصر

2.0%

Others / أخرر

4.7%

2224وصة الدول العربية من إجمالي التعويضات المدفوعة في المنطلة  لعام 

Share of Arab Countries in Total  Claims Paid in the Region during 2021 

التعويضات المدفوعة اللتزامات التمويل واالستثمار 

والصادرات الموجهة الى الدول العربية انخفضت 

مليون دوالر  659% لتصل إلى 1101بمعدل   
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 نشرة ضمان االستثمار  

 2222سبتمبر  - يوليو

 : تأم ن العمو ل واالسعامار والصادرات الموجهة ال  اللول اللرو ة الاانيالجزء 

 Source:  Berne  Union database & Dhaman Research المصلر :  اعلة و انات اتحاد و رن ووحوث ضمان

دول عربية فل  شهدت ارتفاعا  في قيمة  6

في ملابل  2224التعويضات المدفوعة خالل عام 

 دولة عربية أخرر  45تراجعها في 

% من 52اإلمارات والسعودية استحو تا على 

مجمل التعويضات المدفوعة في المنطلة العربية 

ماليين دوالر  229وبليمة  2224خالل عام   

التغير  21/20  

)%(
change 20/21 

(%)

1 UAE 192.6 119.7 98.0 258.0 123.3 (52.2) اإلمارات  1

2 Saudi Arabia 101.7 116.4 94.3 139.6 83.9 (39.9) 2 السعودية

3 Djibouti 0.0 0.1 0.8 58.7 59.5 1.4 جيبوتي 3

4 Morocco 18.1 20.3 16.6 15.7 14.8 (5.7) المغرب 4

5 Algeria 13.9 11.6 15.6 29.9 12.7 (57.7) الجزائر 5

6 Lebanon 0.7 5.1 1.5 37.2 10.4 (72.1) لبنان 6

7 Iraq 24.0 0.3 0.1 0.3 10.4 3471.4 العراق 7

8 Qatar 5.9 12.8 9.3 11.0 9.2 (16.5) 8 قطر

9 Oman 1.9 3.5 4.2 7.2 8.7 20.9 سلطنة عمان 9

10 Egypt 41.4 28.2 9.1 22.0 7.3 (67.0) مصر 10

11 Kuwait 10.0 2.3 5.3 7.0 5.6 (20.3) الكويت 11

12 Jordan 5.7 3.9 4.8 13.0 4.0 (69.2) األردن 12

13 Tunisia 2.5 3.5 12.3 6.3 3.9 (38.1) تونس 13

14 Libya 180.7 161.5 0.1 9.8 1.9 (80.4) ليبيا 14

15 Bahrain 0.9 6.6 1.1 2.4 1.1 (56.2) البحرين 15

16 Mauritania 0.4 0.1 1.3 1.4 0.4 (68.0) موريتانيا 16

17 Yemen 17.3 8.4 0.0 0.1 0.0 (64.0) اليمن 17

18 Comoros 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 (100.0) جزر القمر 18

19 Palestine 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... فلسطين 19

20 Somalia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... الصومال 20

21 Sudan 2.8 0.5 0.1 22.2 0.0 (100.0) السودان 21

22 Syria 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 ... سوريا 22

621 505 276 642 357 (44.4)Total Arab مجموع الدول العربية

Country / Year 2021

تطور التعويضات المدفوعة في الدول العربية للفترة 2017 2021 )مليون دوالر(

Evolution of Claims Paid in Arab Countries, 2017-2021 (USD m)

الترتيب

 حسب 

2021

Rank 

2021
2017 2018 2019 2020 الدولة / السنة
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 نشرة ضمان االستثمار                                                                                         

 2222سبتمبر  - يوليو

  2224-2249وتوزيعها على الدول العربية للفترة التعويضات المستردة تطور

 : تأم ن العمو ل واالسعامار والصادرات الموجهة ال  اللول اللرو ة الاانيالجزء 

 Source:  Berne  Union database & Dhaman Research المصلر :  اعلة و انات اتحاد و رن ووحوث ضمان

العىزامىات الىعىمىو ىل ولغ المعوسو السنوي السعرداد العلو ضات عن  •

واالسعامار والصادرات الموجهة ال  اللول اللرو ة للفعرة  من عىام 

 مل ون دوالر. 113نحو  2226ال  عام  2263

، 2226شهلت العلو ضات المسعردة في المنط ة اللرو ة خالل عام  •

مل ون دوالر ومىا نسىبىعىه  163.7% لعصل إل  66.8تراجلا ومللل 

 % من إجمالي العلو ضات الملفوعة  خالل اللام نفسه.  663

% 82اسعحوذت اللول الخمس األول  مجعملة  عل  ما  ز ل عىلى   •

مىلى ىون  791.1، و  ىمىة 2226من العلو ضات المسعردة خالل عام 

مىلى ىون دوالر  286.9دوالر، وتصلر اللراق المرتبة األول  و  مة 

% من إجمالي الىعىلىو ضىات الىمىسىعىردة فىي 32ووحصة ولغت نحو 

 .2226المنط ة اللرو ة للام 

مىلى ىون دوالر ووىحىصىة  71.9حلت مصر في المرتبة الاان ة و  مة  •

مىلى ىون دوالر ووىحىصىة  22.8%، تلعها اإلمارات و  مة 9.7ولغت 

مىلى ىون دوالر  22.9%، ثم السلود ة في المرتبة الراولة و  مة 4.4

% أ ضا، وحلت األردن في المرتبىة الىخىامسىة وى ى ىمىة 4.4ووحصة 

% مىن مىىجىمىل الىىعىلىو ضىىات 2.8مىلى ىىون دوالر ووىىحىصىة  62.6

 .2226المسعردة في اللول اللرو ة في عام 

 1.3دولة عىروى ىة وى ىن  62تراوحت   مة العلو ضات المسعردة في  •

 7ألف دوالر في سور ا، في حى ىن لىم تشىهىل  27مال  ن في ل ب ا و 

فىىلىىسىىطىى ىىن  اىىي  2226دول أخىىرى أي اسىىعىىردادات خىىالل عىىام 

 والصومال وال من . 

ً فىي   ى ىمىة  66، شهىلت 2226خالل عام  • دولىة عىروى ىة ارتىفىاعىا

%، فىي 783.6العلو ضات المسعردة في م لمعها السودان وىمىلىلل 

دول أخىرى تىراجىع فى ىهىا مىلىلل اسىعىرداد الىعىلىو ضىات  8م اول 

 %، ثم ج بوتي والسلود ة ومور عان ا .622تصلرتهم ال من ومللل 

291.8

34.8

22.9

22.8

12.1

6.7

5.8

4.7

4.5

3.3

7.8

Iraq/العراق

Egypt/مصر

UAE/اإلمارات

Saudi Arabia/ 

السعودية

Jordan/األردن

Libya/ليبيا

Algeria/الجزائر

Morocco/ المغر

Lebanon/لبنان

Kuwait/الاويت

Others / أخرر

(مليون دوالر) 2224إجمالي التعويضات المستردة  في الدول العربية لعام 

Total  Recoveries in Arab Countries in 2021  (USD m)

Iraq/العراق

69.9%

Egypt/مصر

8.3%

UAE/اإلمارات

5.5%

Saudi Arabia/ السعودية

5.5%

Jordan/األردن

2.9%

Others / أخرر

7.9%

2224وصة الدول العربية من إجمالي التعويضات المستردة في المنطلة لعام 

Share of Arab Countries in Total  Recoveries in the Region during 2021

 التعويضات المستردة  في المنطلة العربية 

% لتصل                      4407تراجعت بمعدل 

  2224مليون دوالر خالل عام  14906إلى 
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 Source:  Berne  Union database & Dhaman Research المصلر :  اعلة و انات اتحاد و رن ووحوث ضمان

%               72دول عربية استحو ت على  5

من مجمل التعويضات المستردة                      

2224في المنطلة خالل عام   

دولة عربية سجلت ارتفاعا  في معدل         44

التعويضات المستردة  في ملابل تراجع             

2224دول أخرر خالل عام  7في   

التغير  21/20  

)%(

change 20/21 

(%)

1 Iraq 318.3 301.4 251.9 268.5 291.8 8.7 العراق 1

2 Egypt 48.2 57.5 46.0 68.9 34.8 (49.5) مصر 2

3 UAE 17.8 40.4 17.7 20.7 22.9 10.6 اإلمارات 3

4 Saudi Arabia 21.3 90.1 31.2 74.9 22.8 (69.6) 4 السعودية

5 Jordan 14.5 17.1 8.6 11.6 12.1 4.3 األردن 5

6 Libya 4.5 0.1 2.5 8.2 6.7 (18.4) ليبيا 6

7 Algeria 9.6 3.5 4.8 8.4 5.8 (30.8) الجزائر 7

8 Morocco 2.6 1.9 2.6 1.7 4.7 179.4 المغرب 8

9 Lebanon 0.4 0.1 0.9 1.6 4.5 175.9 لبنان 9

10 Kuwait 10.0 0.5 0.4 2.1 3.3 61.9 الكويت 10

11 Bahrain 1.0 0.1 0.3 3.3 2.2 (32.5) البحرين 11

12 Tunisia 1.1 2.8 2.1 1.1 1.8 74.0 تونس 12

13 Oman 0.7 0.0 0.2 0.4 1.6 294.8 سلطنة عمان 13

14 Qatar 0.3 0.8 1.6 0.6 1.2 122.4 14 قطر

15 Sudan 0.4 0.0 2.8 0.1 0.5 397.1 السودان 15

16 Comoros 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 13.4 جزر القمر 16

17 Djibouti 0.0 0.1 2.4 1.1 0.1 (92.8) جيبوتي 17

18 Mauritania 0.4 0.2 0.7 0.1 0.0 (66.9) موريتانيا 18

19 Syria 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 (65.2) سوريا 19

21 Palestine 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... فلسطين 21

22 Somalia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... الصومال 22

20 Yemen 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 (100.0) اليمن 20

451 517 377 473 417 (11.9)

تطور التعويضات المستردة في الدول العربية للفترة 2017 2021 )مليون دوالر(

Total Arab Countries مجموع الدول العربية

Evolution of Recoveries in Arab Countries, 2017-2021 (USD m)

الدولة / السنة

الترتيب

 حسب 

2020

20212020201920182017Country / Year
Rank 

2020
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 تطور التزامات التأمين في الدول العربية وفق اللائم بعملية التأمين

 : تأم ن العمو ل واالسعامار والصادرات الموجهة ال  اللول اللرو ة الاانيالجزء 

 Source:  Berne  Union database & Dhaman Research المصلر :  اعلة و انات اتحاد و رن ووحوث ضمان

 (2224 –2249التزامات التأمين اللائمة في الدول العربية )

ارتفلت   مة االلعزامات ال ائمة لوكاالت ائعمان الصىادرات الىوطىنى ىة   •

لعأم ن العمو ل واالسعامار والصادرات الموجهة إل  الىلول الىلىروى ىة 

 618مىلى ىار دوالر الى   648، من نىحىو 2226و 2263و ن عامي 

 % عل  العوالي. 33% ال  32مل ار دوالر، وارتفلت حصعها من 

انخفضت   مة االلعزامات ال ائمة لوكاالت العأم ن الخاصة و ن عامىي  •

 2263مل ار دوالر عام  16.4% من نحو 68ومللل  2226و 2263

، لىعىنىخىفىض حصىعىهىا مىن إجىمىالىي 2226مل ار دوالر عام  42ال  

 % عل  العوالي.27% ال  29اللمل ات ال ائمة من نحو 

 (2224 –2249التزامات التأمين الجديدة في الدول العربية )

تجاوزت   مة العزامات العأم ن الجل لة لىوكىاالت ائىعىمىان الصىادرات  •

 2263مل ار دوالر خالل الفعرة ما و ن عامىي  12الوطن ة، حاجز الـ 

ً مىن 2226و . وشهلت حصعها في إجمالي االلعزامات الجل لة ارتفاعا

 % خالل تلك الفعرة. 17%  إل  43نحو 

شهلت   مة االلعزامات الجل لة لوكاالت العأم ن الخاصة انخفاضا و ن  •

مل ىار دوالر،  73.1% ، لعصل ال  27ومللل  2226و 2263عامي 

% عىام 17لعنخفض حصعها من إجمالي االلعزامات الجل لة من نحىو 

 . 2226% عام 73ال   2263

وكاالت التأمين الوطنية استحو ت                   

% من إجمالي االلتزامات اللائمة            99على 

2224في المنطلة العربية خالل عام    

انخفاض وصة وكاالت التأمين الخاصة              

في االلتزامات اللائمة والجديدة  في الدول العربية  

2224خالل عام       

158.8 156.6 159.3 167.4 168.9

61.5 62.6 58.9 53.5 50.0

220.4 219.2 218.2 220.9 218.9

2017 2018 2019 2020 2021

تطور التزامات التأمين اللائمة في الدول العربية 

(مليار دوالر)  2422 4922 للفترة وفق اللائم بعملية التأمين

Outstanding Commitments in Arab Countries 

by Insurer Type, 2017-2021 (USD bn) 

Public Sector/اللطاع العام Private Sector/  اللطاع الخاص

Total/المجموع

64.8 64.2 66.5
61.8 63.0

49.0 48.8 47.2
38.9 37.6

113.8 112.9 113.8

100.7 100.6

2017 2018 2019 2020 2021

في الدول العربية  الجديدةتطور التزامات التأمين 

(مليار دوالر)  2224 2249اللائم بعملية التأمين للفترة ق وف

New Commitments in Arab Countries 

by Insurer Type ,2017-2021 (USD bn) 

Public Sector/اللطاع العام Private Sector/  اللطاع الخاص Total/المجموع

533.2

446.5

217.4

478.2

296.3

87.3
58.1 58.4

163.8

60.8

620.5

504.6

275.8

642.0

357.1

2017 2018 2019 2020 2021

تطور التعويضات المدفوعة في الدول العربية 

(    مليون دوالر) 2224  2249للفترة  التأميناللائم بعملية  وفق

Claims Paid in Arab Countries  

by Insurer Type , 2017-2021 (USD m)

Public Sector/اللطاع العام Private Sector/  اللطاع الخاص

Total/المجموع

440.4

512.5

359.7

415.2
392.0

11.0 5.6 17.2
58.3

25.2

451.4

518.0

376.9

473.5

417.3

2017 2018 2019 2020 2021

في الدول العربية  المستردة تطور التعويضات 

(    مليون دوالر) 2224  2249اللائم بعملية التأمين للفترة  وفق

Recoveries in Arab Countries  

by Insurer Type   , 2017-2021 (USD m)

Public Sector/اللطاع العام Private Sector/  اللطاع الخاص Total/المجموع



29  

 نشرة ضمان االستثمار  

 2222سبتمبر  - يوليو
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 Source:  Berne  Union database & Dhaman Research المصلر :  اعلة و انات اتحاد و رن ووحوث ضمان

 (2224 –2249التعويضات المدفوعة في الدول العربية )

انخفضت العلو ضات الملفوعة لوكاالت ائعمان الصادرات الىوطىنى ىة   •

مىلى ىون دوالر، ذلىك رغىم  281.7، لعىبىلىغ 2226% عام 79ومللل 

ارتفاع حصعها من إجمالي العلو ضات الىمىلفىوعىة لىعىأمى ىن الىعىمىو ىل 

% عىام 31واالسعامار والصادرات الموجهة لللول اللرو ة من نىحىو 

 . 2226% عام 97ال   2222

انخفضت   مة العلو ضات الملفوعىة لىلىمىلى ىات الىوكىاالت الىخىاصىة  •

ً مىع  12.9لعصل إل   2226% عام 17ومللل  مل ون دوالر، تىزامىنىا

% عىام 21تراجع حصعها في إجمالي الىعىلىو ضىات الىمىلفىوعىة مىن 

 .2226% عام 63ال   2222

 (2224 –2249التعويضات المستردة في الدول العربية )

ولغ إجمالي   مة العلو ضىات الىمىسىعىردة لىلىمىلى ىات وكىاالت ائىعىمىان  •

مىلى ىون دوالر، مسىجىلىة   782نىحىو  2226الصادرات الوطن ة عام 

ً  ىلري  %، ذلىك رغىم ارتىفىاع حصىعىهىا مىن إجىمىالىي 4.1انخىفىاضىا

% عىام 81إل  نحو  2222% عام 99العلو ضات المسعردة من نحو 

2226 . 

تراجلت العلو ضات المسعردة لوكاالت ائعمىان الصىادرات الىوطىنى ىة  •

،  2226مىلى ىون دوالر خىالل عىام  24.2% إل  نىحىو 41.3ومللل 

% 62لعنخفض حصعها في إجمالي العلو ضات المىسىعىردة مىن نىحىو 

 .2226% عام 1إل   2222عام 

تراجع التعويضات المدفوعة لوكاالت التأمين 

% لتصل    62الوطنية في المنطلة العربية بمعدل 

  2224مليون دوالر خالل عام  27306إلى  

انخفاض التعويضات المستردة والمدفوعة لوكاالت 

التأمين الخاصة في المنطلة العربية                

2224خالل عام   

Operatore / Period 2017 2018 2019 2020 2021 القائم بعملية الضمان  / الفترة

Public Sector 158.8 156.6 159.3 167.4 168.9 القطاع العام

Private Sector 61.5 62.6 58.9 53.5 50.0 القطاع الخاص  

Total 220.4 219.2 218.2 220.9 218.9 المجموع

Public Sector 64.8 64.2 66.5 61.8 63.0 القطاع العام

Private Sector 49.0 48.8 47.2 38.9 37.6 القطاع الخاص  

Total 113.8 112.9 113.8 100.7 100.6 المجموع

Public Sector 533.2 446.5 217.4 478.2 296.3 القطاع العام

Private Sector 87.3 58.1 58.4 163.8 60.8 القطاع الخاص  

Total 620.5 504.6 275.8 642.0 357.1 المجموع

Public Sector 440.4 512.5 359.7 415.2 392.0 القطاع العام

Private Sector 11.0 5.6 17.2 58.3 25.2 القطاع الخاص  

Total 451.4 518.0 376.9 473.5 417.3 المجموع

تطور التزامات وتعويضات التأمين في الدول العربية وفق القائم بعملية التأمين للفترة 2017 202

Evolution  of Insurance Commitments,Claims Paid and Recoveries

 in Arab Countries by Insurer Type,  2017-2021

Recoveries (USD m) /)تعويضات المستردة )مليون دوالر ال

Outstanding Commitments (USD bn) /)تزامات قائمة )مليار دوالر ال

New Commitments (USD bn) /)تزامات جديدة  )مليار دوالر ال

Claims Paid (USD m) / )تعويضات المدفوعة )مليون دوالر ال
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 تطور عمليات التأمين في الدول العربية وفلا لللطاع )األعمال متوسطة/ طويلة المدر(

 : تأم ن العمو ل واالسعامار والصادرات الموجهة ال  اللول اللرو ة الاانيالجزء 

 Source:  Berne  Union database & Dhaman Research المصلر :  اعلة و انات اتحاد و رن ووحوث ضمان

 االلتزامات اللائمة في الدول العربية وفلا لللطاع

% من إجمالي  ى ىمىة االلىعىزامىات 47 طاعات عل  نحو  1اسعحوذت  •

ال ائمة معوسطة وطو لة الملى فىي الىمىنىطى ىة الىلىروى ىة وىنىهىا ىة عىام 

مىلى ىار دوالر  22.4، تصلراا  طاع الىطىا ىة وى ى ىمىة وىلىغىت 2226

% من اإلجمالي، تالي  طاع البن ة العحع ىة وى ى ىمىة وىلىغىت 22ووحصة 

 8.1% ، ثم  طاع العصن ع وى ى ىمىة 67.9مل ار دوالر ووحصة  61.2

%، وحل  طاع المىوارد الىطىبى ىلى ىة فىي 8.6مل ارات دوالر ووحصة 

 %.9.2مل ارات دوالر ووحصة  9.4المرتبة الراولة و  مة 

شهل  طاعا العصن ع والموارد الطب ل ة نىمىوا فىي  ى ىمىة االلىعىزامىات  •

فىي مى ىاوىل  2226ال ائمة في المل  ن المعوسو والطو ل خىالل عىام 

تراجع وا ي ال طاعات األخىرى وفىي مى ىلمىعىهىا  ىطىاع الىنى ىل الىذي 

 %.62.1تراجلت   مة العزاماته  ال ائمة ومللل 

 الجديدة في الدول العربية وفلا لللطاعااللتزامات 

عل  صل ل االلعزامات الجل لة معوسطة وطو ىلىة الىمىلى خىالل عىام  •

مىلى ىار دوالر،  2.8، تصلر  طاع الن ل المرتبة األول  و  مىة 2226

 2.7% من اإلجمالي ، تالي  طاع الموارد الطب ل ة و  مة 26ووحصة 

مىلى ىار  6.2%، ثم  طاع العصن ع وى ى ىمىة 61.4مل ار دوالر ووحصة 

%، وجاء  طاع البن ة العحع ة  في المرتبة الراولة 9.3دوالر ووحصة 

 %.4.9مل ار دوالر ووحصة  2.9و  مة 

سجلت جم ع ال طاعات نموا في   مة االلعزامات الىجىل ىلة مىعىوسىطىة  •

، واسعاناء  ىطىاعىات الىنى ىل والىبىنى ىة 2226وطو لة الملى خالل عام 

ً وىمىلىلالت  % 32.8% و72.3العحع ة والطا ة، العي سجلت تراجىلىا

 % عل  العوالي.39و

%                 56قطاعات على نحو  1استحوا  

من االلتزامات اللائمة متوسطة وطويلة المدر       

2224في المنطلة العربية بنهاية عام     

     207قطاع النلل تصدر المرتبة األولى بليمة 

% من االلتزامات الجديدة 24مليار دوالر، وبحصة 

2224متوسطة وطويلة المدر خالل عام     

22.5
14.2 9.4 8.5 7.9

0.3

36.3

4.0

103.1

  لألعمال العربية الدول في اللائمةالتزامات التأمين  إجمالي 

(دوالر مليار) 2224 لعام اللطاع وسب المدر طويلة/ متوسطة
Total Outstanding Commitments in Arab Countries for 

MLT Business by Sector during 2021(USD bn)  

64.8

37.3
21.1

4.4 0.0 0.0 1.5

23.3

152.5

إجمالي التعويضات المدفوعة في الدول العربية لألعمال 

(    مليون دوالر) 2224طويلة المدر وسب اللطاع لعام /متوسطة 
Total Claims Paid in Arab Countries for MLT 

Business by Sector during 2021 (USD m)

20.8 13.0 12.9 3.4 0.6 0.2

247.8

42.0

340.8

إجمالي التعويضات المستردة في الدول العربية لألعمال 

(    مليون دوالر) 2224طويلة المدر وسب اللطاع لعام /متوسطة 
Total Recoveries  in Arab Countries for MLT 

Business by Sector during 2021 (USD m)

2.9 2.3
1.2 0.8 0.4 0.03

0.8

5.5

14.0

إجمالي التزامات التأمين الجديدة في الدول العربية لألعمال  

(   مليار دوالر)  2224طويلة المدر وسب اللطاع لعام /متوسطة 
Total New Commitments in Arab Countries for MLT 

Business by Sector during 2021 (USD bn)  
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 التعويضات المدفوعة في الدول العربية وفلا لللطاع 

تصلر  طاع البن ة العحع ة المرتبة األول  في   مة العلو ضات الملفوعة في اللول  •

مىلى ىون دوالر، ووىحىصىة  ىلراىا  11.9، و  مة وىلىغىت 2226اللرو ة خالل عام 

مىلى ىون  73.7% من اإلجمالي، تالي  طاع الن ل في المرتبة الاىانى ىة وى ى ىمىة 12.4

مىلى ىون دوالر ووىحىصىة  26.6%، ثم  طاع العصن ع و  مىة 21.4دوالر ووحصة 

مىال ى ىن  1.1%، وجاء  طاع الموارد الطب ل ة في المرتبة الىراوىلىة وى ى ىمىة 67.8

 %.2.8ووحصة دوالر 

 ىطىاعىات فى ىو اىي الىنى ىل والىعىصىنى ىع  7شهلت العلو ضات الملفوعة نمواً في  •

 .2226والموارد الطب ل ة، في م اول تراجلها في وا ي ال طاعات خالل عام 

قطاع البنية التحتية األعلى في التعويضات 

 3102المدفوعة في الدول العربية بليمة 

  2224مليون دوالر خالل عام 

قطاع التصنيع ولق أعلى استراد 

مليون دوالر  2202للتعويضات  بليمة 

2224خالل عام   

فبي  المستردةالتعويضات 

الببدول الببعببربببيببة وفببلبببا 

 لللطاع 

حل  ىطىاع الىعىصىنى ىع فىي  •

مىى ىىلمىىة الىى ىىطىىاعىىات الىىعىىي 

ح  ت أعل    مة اسىعىرداد 

لىىلىىعىىلىىو ضىىات خىىالل عىىام 

 22.9، وىىى ىىى ىىىمىىىة 2226

مىىلىى ىىون دوالر ووىىحىىصىىة 

%، تالي  طاع الىبىنى ىة 1.6

مىلى ىون  67العحع ة  و  مة 

 %.7.9دوالر ووحصة 

حىىل  ىىطىىاع الىىنىى ىىل فىىي  •

 62.8المرتبة الاالاة و  مة 

مىىلىى ىىون دوالر ووىىحىىصىىة 

%، ثم  طاع  المىوارد 7.9

الىىطىىبىى ىىلىى ىىة فىىي الىىمىىرتىىبىىة 

مىال ى ىن  7.1الراولة و  مة 

 %.6دوالر ووحصة 

ح    ىطىاع الىنى ىل أعىلى   •

ز ادة فىي  ى ىمىة اسىعىرداد 

العىلىو ضىات وىمىلىلل وىلىغ 

% خىىىالل عىىىام 6288.3

، تىىىىالي  ىىىىطىىىىاع 2226

 %.1.1العصن ع ومللل 

Sector / Year 2019 2020 2021

)% التغير)

)% (  change

21/20  

الحصة

Share القطاع / السنة

Energy 17.1 24.2 22.5 (6.7) 21.8% الطاقة

Infrastructure 13.2 15.7 14.2 (9.2) 13.8% البنية التحتية

Manufacturing 6.0 5.7 9.4 63.6 9.1% التصنيع

Natural resources 6.1 7.7 8.5 9.7 8.2% الموارد الطبيعية

Transportation 5.7 8.8 7.9 (10.4) 7.6% النقل

Renewable Energy 0.2 0.3 0.3 (2.1) 0.3% الطاقة المتجددة

Other/Multiple 50.7 39.8 36.3 (8.7) 35.2% قطاعات أخرى 

Nonspecific 5.9 5.7 4.0 (29.7) 3.9% غير محدد

Total 104.8 107.9 103.1 (4.4) 100.0% المجموع

Transportation 5.0 4.3 2.9 (32.7) 20.8% النقل

Natural resources 1.4 1.4 2.3 69.0 16.5% الموارد الطبيعية

Manufacturing 1.5 0.6 1.2 97.8 8.7% التصنيع

Infrastructure 5.1 2.8 0.8 (70.9) 5.8% البنية التحتية

Energy 4.0 1.8 0.4 (78.0) 2.8% الطاقة

Renewable Energy 0.03 0.00 0.03 …. 0.2% الطاقة المتجددة

Nonspecific 1.4 0.7 0.8 19.3 6.1% غير محدد

Other/Multiple 6.8 4.0 5.5 37.9 39.1% قطاعات أخرى 

Total 25.2 15.6 14.0 (10.0) 100.0% المجموع

Infrastructure 10.9 86.1 64.8 (24.7) 42.5% البنية التحتية

Transportation 17.7 19.0 37.3 96.4 24.5% النقل

Manufacturing 31.9 18.1 21.1 16.9 13.9% التصنيع

Natural resources 0.0 3.4 4.4 28.9 2.9% الموارد الطبيعية

Energy 3.8 0.9 0.0 (100.0) 0.0% الطاقة

Renewable Energy 0.0 6.6 0.0 (100.0) 0.0% الطاقة المتجددة

Nonspecific 7.2 34.4 1.5 (95.7) 1.0% غير محدد

Other/Multiple 22.3 24.9 23.3 (6.4) 15.3% قطاعات أخرى 

Total 93.8 193.4 152.5 (21.2) 100.0% المجموع

Manufacturing 34.9 19.5 20.8 6.6 6.1% التصنيع

Infrastructure 34.8 24.5 13.0 (47.0) 3.8% البنية التحتية

Transportation 2.6 1.1 12.9 1099.7 3.8% النقل

Natural resources 6.2 5.5 3.4 (38.3) 1.0% الموارد الطبيعية

Energy 6.5 5.3 0.6 (89.6) 0.2% الطاقة

Renewable Energy 0.0 13.5 0.2 (98.3) 0.1% الطاقة المتجددة

Nonspecific 42.5 204.9 247.8 21.0 72.7% غير محدد

Other/Multiple 173.8 79.5 42.0 (47.1) 12.3% قطاعات أخرى 

Total 301.3 353.9 340.8 (3.7) 100.0% المجموع

Recoveries (USD.m)/ )التعويضات المستردة )مليون دوالر

Outstanding Commitments (USD bn) / )التزامات قائمة )مليار دوالر

New Commitments (USD bn) /)التزامات جديدة  )مليار دوالر

Claims Paid(USD.m)/ )التعويضات المدفوعة )مليون دوالر

تطورالتزامات وتعويضات التأمين في الدول العربية وفقا للقطاع )عمليات متوسطة /طويلة المدى( للفترة 2019 2021

Evolution  of  Insurance Commitments,Claims Paid and Recoveries

  in Arab Countries by Sector (MLT), 2019-2021
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 االلتزامات الجديدة لتأمين المخاطر السياسية في الدول العربية وفلا لللطاع

 : تأم ن العمو ل واالسعامار والصادرات الموجهة ال  اللول اللرو ة الاانيالجزء 

 Source:  Berne  Union database & Dhaman Research المصلر :  اعلة و انات اتحاد و رن ووحوث ضمان

االلتزامات اللائمة قطاع الطاقة تصدر الملدمة في 

مليارات  509بليمة  للتأمين ضد المخاطر السياسية

  2224دوالر خالل عام 

%                39قطاعات على نحو  6استحوا  

من االلتزامات الجديدة للتأمين ضد المخاطر 

2224السياسية في المنطلة العربية خالل عام   

 االلتزامات اللائمة 

عل  صل ل العوز ع ال طاعي لاللعزامات ال ائمة للعأم ن ضل المخاطر  •

صلر  طاع الىطىا ىة الىمىرتىبىة األولى  الس اس ة في المنط ة اللرو ة، ت

% خىالل عىام 21.7مل ارات دوالر وحصىة وىلىغىت  4.3و  مة ولغت 

% 62.4مل ار دوالر ووحصة  2.3، تالي  طاع العصن ع و  مة 2226

% مىن 3.8مل ار دوالر ووحصة  6.3ثم  طاع الموارد الطب ل ة و  مة 

 .2226اإلجمالي خالل عام 

اللعزامات ال ائمة للعأم ن ضل المخاطر الس اس ىة فىي لم تعجاوز   مة ا •

كل من  طاعات الن ل والبن ة العحع ة والطا ة المعجلدة حاجز المىلى ىار 

، ولىم تىعىجىاوز حصىعىهىا مىجىعىمىلىة 2226دوالر ل ل منها خالل عام 

 % من اإلجمالي خالل اللام نفسه.66

 4اللعزامات ال ائمة للعأم ن ضل المخىاطىر السى ىاسى ىة فىي انمت   مة  •

%   774.3، وتراوحت نسب النمو ما وى ىن 2226 طاعات خالل عام 

% في  طاع الن ل، في مى ىاوىل تىراجىع تىلىك 69.3في  طاع الطا ة و 

 االلعزامات في وا ي ال طاعات.

 االلتزامات الجديدة 

عل  صل ل العوز ع ال ىطىاعىي لىاللىعىزامىات الىجىل ىلة لىلىعىأمى ىن ضىل  •

 ىطىاعىات عىلى   7المخاطر الس اس ة في المنط ة اللرو ة، اسعحوذت 

، تصلراىا  ىطىاع الىطىا ىة 2226% من اإلجمالي خالل عام 13نحو 

. تىالي 2226% خالل عىام 46مل ار دوالر ووحصة ولغت  2.7و  مة 

%، ثم  ىطىاع 9.2مل ار دوالر ووحصة  2.73الموارد الطب ل ة و  مة 

مل ىار دوالر، ووىحىصىة  2.71العصن ع في المرتبة الاالاة و  مة ولغت 

لم تعجاوز   مة االلعزامات الجىل ىلة فىي وىا ىي ، و% من اإلجمالي3.8

 .  2226مل ار دوالر خالل عام  6.1ال طاعات نحو 

ح    طاع الطا ة أعل  مللل نمو ل  مة االلعزامات الجل ىلة لىلىعىأمى ىن   •

، ومىلىلل 2226ضل المخاطر الس اس ة في المنط ة اللرو ة خالل عام 

% 743%، تالي  طاعا الن ل، والموارد الطب ل ة وىمىلىلالت 131ولغ 

 % عل  العوالي.   282و

5.7

2.7
1.7 0.9 0.7 0.6

7.1

2.1

21.7

إجمالي االلتزامات اللائمة في الدول للتأمين ضد المخاطر السياسية 

(   مليار دوالر)  2224وفق اللطاع لعام 

Total Outstanding Commitments in Arab Countries for 

Political Risk Insurance by Sector during 2021(USD bn)

2.3

0.37 0.36 0.2 0.2 0.1 0.2

0.8

4.6

ية لتزامات الجديدة في الدول العربية للتأمين ضد المخاطر السياسإجمالي اال  

(   مليار دوالر)  2224وفق اللطاع لعام 

Total New Commitments in Arab Countries for Political 

Risk Insurance by Sector during 2021 (USD bn)  
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Sector / Year 2019 2020 2021

change 20/21 

(%)

التغير

 (%) 21/20

Share of 

Total

 الحصة من

اإلجمالي

القطاع / السنة

Energy 1.2 1.3 5.7 335.7 26.3% الطاقة

Manufacturing 1.6 2.0 2.7 36.5 12.5% التصنيع

Natural resources 1.9 2.2 1.7 (22.3) 7.9% الموارد الطبيعية

Transportation 0.5 0.8 0.9 18.7 4.2% النقل

Infrastructure 0.8 0.6 0.7 29.1 3.3% البنية التحتية

Renewable Energy 0.4 0.5 0.6 24.9 3.0% الطاقة المتجددة

Nonspecific 10.5 13.0 7.1 (45.0) 32.9% قطاعات أخرى 

Other/Multiple 7.2 3.5 2.1 (39.2) 9.8% غير محدد

Total 24.1 23.8 21.7 (9.0) 100.0% المجموع

Energy 0.6 0.4 2.3 476.0 51.0% الطاقة

Natural resources 0.2 0.1 0.4 292.2 8.2% الموارد الطبيعية

Manufacturing 0.6 0.3 0.4 27.8 7.9% التصنيع

Infrastructure 0.2 0.4 0.2 (37.6) 5.4% البنية التحتية

Transportation 0.5 0.0 0.2 357.0 4.4% النقل

Renewable Energy 0.2 0.1 0.1 13.7 1.9% الطاقة المتجددة

Nonspecific 0.8 2.7 0.2 (92.6) 4.5% غير محدد

Other/Multiple 1.7 0.7 0.8 6.2 16.9% قطاعات أخرى 

Total 4.9 4.8 4.6 (4.2) 100.0% المجموع

تطورالتزامات التأمين في الدول العربية حسب القطاع  للفترة 2019 2021 )التأمين ضد المخاطر السياسية(

Evolution of Insurance Commitments in Arab Countries by sector

  For the period 2019-2021 (Political Risk Insurance)

Outstanding Commitments (USD bn) / )االلتزامات القائمة )مليار دوالر

New Commitments (USD bn) /)االلتزامات الجديدة  )مليار دوالر

 : تأم ن العمو ل واالسعامار والصادرات الموجهة ال  اللول اللرو ة الاانيالجزء 

 Source:  Berne  Union database & Dhaman Research المصلر :  اعلة و انات اتحاد و رن ووحوث ضمان
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 (2224 -2249وصة التزامات التأمين الجديدة من إجمالي الواردات السلعية العربية )

 : تأم ن العمو ل واالسعامار والصادرات الموجهة ال  اللول اللرو ة الاانيالجزء 

  Source:  Berne  Union database & Dhaman Research, UNCTAD  المصلر :  اعلة و انات اتحاد و رن ووحوث ضمان و اعلة و انات األن عاد.

كشفت و انات اتحاد و رن عن أن حصة االلعزامات الجل ىلة  •

لعأم ن العمو ل والصادرات الموجهة لىلىلول الىلىروى ىة مىن 

إجمالي الواردات  السلل ة اللرو ة )وف ا لب انات األون ىعىاد( 

% 62.1الى  نىحىو  2222% عام 67.6تراجلت من نحو 

، وذلىك مىحىصىلىة لىعىراجىع نسىبىة االلىعىزامىات 2226عام 

دولة عىروى ىة فىي مى ىاوىل   61الجل لة للواردات السلل ة في 

، واسع راراىا 2226خالل عام  أخرىدول  4ارتفاعها في 

 في دولة واحلة اي سور ا.

دول عرو ة المعوسو اللروىي لىحىصىة تىغىطى ىة  62تخطت  •

االلعزامات الجل لة للواردات السلل ة اللىروى ىة، تصىلرتىهىم 

% مىن إجىمىالىي وارداتىهىا 78.1 طر ومللل تغطى ىة وىلىغ 

 .2222%% خالل عام 27.1السلل ة، ارتفاعا من 

% 68.1حلت مصر في المرتبة الاان ة ومللل تغط ىة وىلىغ  •

% عىام 21.6من إجمالي واردتهىا السىلىلى ىة مى ىارنىة مىع 

، وتلعها البحر ن في الىمىرتىبىة الىاىالىاىة وىمىلىلل وىلىغ 2222

 .2222% عام 61.1% م ارنة ونحو 64.1

جاءت المغرب في المرتبة الىراوىلىة وىمىلىلل تىغىطى ىة وىلىغ  •

 2226% من إجمالي واردتها السىلىلى ىة خىالل عىام 61.6

، ثم حلت تونس فىي الىمىرتىبىة 2222% عام 26م ارنة مع 

% 63.1م ارنىة مىع  2226% للام 62.8الخامسة ومللل 

 .2222للام 

حلت فلسط ن في مؤخرة العرت ب ح ث لم  ىعىجىاوز مىلىلل  •

% مىن إجىمىالىي واردتىهىا 2.27تغط ة العزاماتها الجىل ىلة 

 .2226السلل ة خالل عام 

معدل تغطية التزامات التأمين الجديدة للواردات السلعية 

2224% خالل عام 4201العربية تراجع إلى   

قطر األولى عربيا في تغطية التزاماتها 

الجديدة للواردات السلعية بمعدل بلغ 

2224%  خالل عام 6701  

39.4%

19.4%

15.4%

14.1%

12.9%

12.3%

11.9%

11.6%

11.3%

10.8%

7.8%

7.3%

4.9%

2.9%

2.7%

2.6%

1.6%

1.0%

0.7%

0.1%

0.0%

10.4%

Qatar/قطر

Egypt/مصر

Bahrain/البحرين

Morocco/ المغر

Tunisia/تونس

Kuwait/الاويت

Oman/سلطنة عمان

Algeria/الجزائر

Saudi Arabia/ السعودية

Jordan/األردن

Mauritania/موريتانيا

UAE/ اإلمارات

Lebanon/لبنان

Somalia/الصومال

Djibouti/جيبوتي

Iraq/العراق

Libya/ليبيا

Sudan/السودان

Yemen/اليمن

Syria/سوريا

Palestine/فلسطين

Total Arab Countries/ مجموع

الدول العربية

2224تغطية إلتزامات التأمين الجديدة للواردات السلعية في الدول العربية لعام  

Coverage of Merchandise Imports 

by New Commimtments in Arab Countries in 2024
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 : تأم ن العمو ل واالسعامار والصادرات الموجهة ال  اللول اللرو ة الاانيالجزء 

1 Qatar 43.5% 32.2% 32.4% 23.4% 39.4% قطر 1

2 Egypt 13.8% 16.6% 20.6% 26.1% 19.4% مصر 2

3 Bahrain 31.6% 20.4% 26.2% 14.4% 15.4% البحرين 3

4 Morocco 17.7% 15.1% 16.2% 21.0% 14.1% المغرب 4

5 Tunisia 16.4% 13.8% 14.5% 17.6% 12.9% تونس 5

6 Kuwait 24.1% 14.7% 13.6% 18.6% 12.3% الكويت 6

7 Oman 15.5% 12.5% 31.7% 10.3% 11.9% سلطنة عمان 7

8 Algeria 16.5% 18.4% 13.3% 16.7% 11.6% الجزائر 8

9 Saudi Arabia 13.8% 14.8% 10.9% 16.4% 11.3% 9 السعودية

10 Jordan 24.5% 16.4% 13.8% 14.5% 10.8% األردن 10

11 Mauritania 5.7% 20.1% 15.6% 25.2% 7.8% موريتانيا 11

12 UAE 10.9% 11.5% 11.0% 8.8% 7.3% اإلمارات  12

13 Lebanon 11.9% 12.4% 9.5% 8.9% 4.9% لبنان 13

14 Somalia 0.4% 0.5% 2.3% 2.6% 2.9% الصومال 14

15 Djibouti 8.0% 3.3% 16.1% 9.4% 2.7% جيبوتي 15

16 Iraq 4.3% 6.9% 3.7% 2.8% 2.6% العراق 16

17 Libya 1.5% 1.9% 2.3% 2.6% 1.6% ليبيا 17

18 Sudan 4.2% 6.1% 1.4% 1.2% 1.0% السودان 18

19 Yemen 2.3% 2.1% 1.3% 0.9% 0.7% اليمن 19

20 Syria 0.6% 0.5% 0.1% 0.1% 0.1% سوريا 20

21 Palestine 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% فلسطين 21

14.2% 13.6% 12.7% 13.1% 10.4%Total Arab Countries مجموع الدول العربية

الدولة / السنة
الترتيب

2021 

تطورنسبة تغطية إلتزامات التأمين الجديدة للواردات السلعية في الدول العربية للفترة 2017 2021

Rate of Coverage of Merchandise Imports by New Commimtments

 in Arab Countries  for the period 2017-2021

Rank 

2021
Country / Year 2017 2018 2019 2020 2021

  Source:  Berne  Union database & Dhaman Research, UNCTAD  المصلر :  اعلة و انات اتحاد و رن ووحوث ضمان و اعلة و انات األن عاد.
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عملياتًالمؤسسةًالعربيةًالجزءًالثالث:ً

 لضمانًاالستثمارًوائتمانًالصادرات

 Source:  The Arab Investment and Export Credit Guarantee Corporation المصلر: المؤسسة اللرو ة لضمان االسعامار وائعمان الصادرات

تأسست المؤسسة اللرو ة لضمان االسعامار وائعمان  •

كه ئة عرو ة مشعركة  6831عام “ ضمان“الصادرات 

مملوكة من  بل ح ومات اللول اللرو ة واإلضافة ال  أروع 

ا ئات مال ة عرو ة، وتعخذ من دولة ال و ت م راً لها، 

من    +Aواي حاصلة عل  تصن ف ائعماني ولرجة 

،  Standard & Poor’sوكالة سعانلرد انل وورز  بل 

كما أنها تُلل أول ا ئة معللدة األطراف لعأم ن االسعامار 

 في اللالم.

ساام النمو اال عصادي وعودة حركة العجارة في اللالم  •

وفي المنط ة اللرو ة في ارتفاع    مة عمل ات المؤسسة 

 2232.2، لعصل إل   2226% خالل عام 11.6ونحو 

مل ون دوالر، محصلة للنمو الذي شهلته عمل ات ضمان 

 6818.4% لعصل ال  42.1ائعمان الصادرات، ومللل 

مل ون دوالر م اول اسع رار حجم عمل ات ضمان 

 2222مل ون دوالر خالل عامي  622.1االسعامار عنل 

 .2226و

ما و ن  2226توزعت عمل ات المؤسسة خالل عام  •

% للمل ات 1%  للمل ات ضمان ائعمان الصادرات و81

 ضمان االسعامار.

ولغ الحجم العراكمي للمل ات  2226ونها ة عام   •

 27ما  ز ل عل   6831المؤسسة منذ تأس سها في عام 

 مل ار دوالر. 

 تطور وجم عمليات المؤسسة

626 590 768 1,139

1,528
1,277

889
970 1,146 1,177 1,466

1,723

1,297

1,950

393

111

429

302

195

233

199
157

180
227

175

111

121

121

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

تطور عمليات الضمان في المؤسسة العربية لضمان االستثمار 

(مليون دوالر) 2224  2222وائتمان الصادرات ،

Evolution of  Dhaman's Operations, 2008-2021 (USD m)

Export Credit Insurance/ضمان ائتمان الصادرات Investment Insurance/ ضمان االستثمار

 لتأمين االختيارية والنسبية الواردة.ا تتضمن عمليات ضمان الصادرات كال من عمليات تأمين ائتمان الصادرات وعمليات إعادة التأمين المسندة إلى المؤسسة بموجب اتفاقيات إعادة *

Item 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 بيان

Export Credit Insurance 626.4 589.6 768.1 1138.6 1528.1 1276.9 889.0 970.4 1145.6 1177.0 1466.5 1723.0 1296.5 1949.5 صادرات * ضمان ائتمان ال

Investment Insurance 393.3 111.3 429.3 302.2 195.3 233.1 198.6 156.6 179.6 226.6 175.2 110.9 120.6 120.6  ضمان االستثمار

Total 1019.7 700.9 1197.4 1440.8 1723.4 1510.1 1087.6 1127.1 1325.1 1403.6 1641.7 1833.9 1417.2 2070.2 اإلجمالي

Evolution of Arab Investment and Export Credit Guarantee Corporation’s Operations, 2222 2224 )USD m(

تطور حجم عمليات المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات بالمليون دوالر )2008 2021(

Export Credit 

Insurance/ 

ائتمانضمان

الصادرات

94%

Investment 

Insurance/ 

ضمان

االستثمار

6%

توزيع عمليات المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 

   2224م خالل عا

Distribution of Dhaman's Operations in 2021  
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 الجزء الاالث: عمل ات المؤسسة اللرو ة لضمان االسعامار وائعمان الصادرات

 Source:  The Arab Investment and Export Credit Guarantee Corporation المصلر: المؤسسة اللرو ة لضمان االسعامار وائعمان الصادرات

 (2224-2222علود الضمان وفق الدول المصدرة لالستثمار والسلع خالل الفترة )

عمل ات المؤسسة وف ا لللول المصلرة لالسعامار عل  صل ل  •

 وضح  ، 2226والسلع ال  اللول اللرو ة واللالم خالل عام 

% 19دول عل   ما  ز ل عل   4العوز ع الجغرافي اسعحواذ 

 192و  مة عمل ات ولغت من اإلجمالي تصلرتهم ال و ت 

%، تلعها اإلمارات في 72.9مل ون دوالر ووحصة ولغت 

مل ون دوالر ووحصة ولغت  114.6المرتبة الاان ة و  مة 

 629.6تونس في المرتبة الاالاة و  مة جاءت %، ثم 26.4

%، تلعها السلود ة في المرتبة 4.2مال  ن ووحصة ولغت 

%. وجاءت 1.3مل ون دوالر ووحصة  83الراولة و  مة 

مل ون دوالر ووحصة  87الجزائر في المرتبة الخامسة و  مة 

 %.1.4ولغت 

مل ون دوالر  111.8توزعت وا ي اللمل ات والبالغ   معها  •

% من مجمل اللمل ات عل  دول أخرى عرو ة 76.7وحصعها 

 وغ ر عرو ة وشركات أجنب ة وونوك عرو ة خالل نفس اللام.

% من إجمالي عمليات 3209دول استحو ت على  5

 المؤسسة وفلا للدول المصدرة لالستثمار والسلع 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
اإلجمالي

Total

1
Saudi Arabia 210.5 274.1 408.3 484.0 536.3 547.5 202.8 188.0 255.5 280.9 206.5 112.7 80.8 97.0 3,884.9 السعودية

1

2
Kuwait 435.3 134.7 449.2 320.6 159.6 217.6 207.3 153.5 231.0 220.0 280.0 483.4 409.1 680.0 4,381.2 الكويت

2

3
UAE 48.8 9.4 10.0 50.3 63.2 87.8 126.4 137.7 261.5 215.6 351.1 394.6 141.1 445.1 2,342.7 اإلمارات

3

4
Tunisia 122.9 109.6 85.5 78.9 61.3 4.2 103.7 96.7 90.2 142.1 173.9 132.3 134.7 108.1 1,444.1 تونس

4

5
Algeria -- 1.8 3.6 35.3 86.6 -- 87.4 125.0 100.1 131.9 152.5 140.5 208.4 93.0 1,166.1 الجزائر

5

6
Lebanon 85.9 76.9 76.3 101.2 113.2 102.1 38.7 56.2 52.1 81.9 13.6 15.4 7.5 6.4 827.4 لبنان

6

7
Jordan 2.8 3.1 14.3 118.5 75.2 55.2 28.6 92.8 26.9 29.8 27.2 23.1 21.8 31.1 550.5 األردن

7

8
Bahrain 61.8 27.5 10.0 6.7 17.2 -- -- -- 26.6 55.2 115.6 14.0 15.3 54.8 404.8 البحرين

8

9
Egypt 12.1 24.8 55.4 72.9 77.1 22.3 22.4 7.8 8.6 9.8 4.1 0.3 -- -- 317.6 مصر

9

10
Syria 11.8 24.4 9.9 38.7 41.2 33.8 -- -- -- -- -- -- -- -- 159.7 سوريا

10

11
Oman 5.5 4.0 3.6 10.6 7.3 -- 10.0 9.2 16.4 28.6 37.4 17.5 0.7 -- 150.8 سلطنة عمان

11

12
Qatar -- -- -- 10.0 -- -- 0.9 -- -- -- -- 1.7 11.0 7.9 31.5 قطر

12

13
Sudan 10.8 10.5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 21.3 السودان

13

14
Palestine -- -- -- 0.1 0.6 0.7 0.7 0.3 0.3 -- -- -- -- -- 2.7 فلسطين

14

11.5 -- 71.3 113.0 484.6 438.9 258.8 259.9 255.8 207.7 279.8 498.5 386.9 546.7 3,813.2

1,020 701 1,197 1,441 1,723 1,510 1,088 1,127 1,325 1,404 1,642 1,834 1,417 2,070 19,499

تطور قيمة محفظة عقود التأمين للمؤسسة وفق الدول المصدرة لالستثمار والسلع  ووفق الترتيب التنازلي إلجمالي القيمة )مليون دوالر(

Evolution of  Dhaman's Guarantee Contracts Portfolio; Countries as Source of Investment 

and Merchandises Exporter in Descending Order of Total Value (USD m)

Countryالدولة

Totalاإلجمالي

Foreign Companies, 

Arab Banks 

and Other Countries 

شركات أجنبية وبنوك 

عربية و دول أخرى

Kuwait

/  الاويت

32.8%

UAE/  اإلمارات

21.5%Tunisia/

  تونس

5.2%

Saudi 

Arabia/السعودية

 4.7%

Algeria/  الجزائر

4.5%

Foreign 

companies, 

Arab banks

and other 

countries / شركات

وبنو أجنبية

 أخرردولوعربية

31.3%

 4 4توزي ً يمةًم   ةًع ودًالضمانًللمؤسسةًوف ًالدولًالمصدر ًًل ستثمارًوالسل ًخ لًعامً

Distribuation of the Value of  Dhaman's Guarantee Contracts Portfolio Countries 

as Source of Investment and Commodities in 2021
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 Source:  The Arab Investment and Export Credit Guarantee Corporation المصلر: المؤسسة اللرو ة لضمان االسعامار وائعمان الصادرات.

 الجزء الاالث: عمل ات المؤسسة اللرو ة لضمان االسعامار وائعمان الصادرات

 (2224-2222علود الضمان وفق الدول المضيفة لالستثمار والمستوردة للسلع خالل الفترة )

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 اإلجمالي

1 Egypt 10.0 27.3 27.2 60.6 229.0 207.9 93.9 119.9 171.8 205.4 180.6 101.2 99.5 187.4 1721.6 مصر 1

2 Algeria 5.6 4.5 3.8 113.5 159.3 83.4 57.0 204.1 138.5 144.9 164.6 165.9 250.7 126.7 1622.5 الجزائر 2

3 Lebanon 16.8 5.0 18.4 28.7 99.4 79.3 71.5 97.2 174.8 158.3 303.0 322.5 -- -- 1375.0 لبنان 3

7 Tunisia 26.5 17.2 26.1 29.8 51.7 25.5 28.1 127.1 122.6 167.4 188.7 136.1 173.0 137.7 1257.6 تونس 7

5 UAE 28.9 58.0 91.8 174.7 206.6 103.0 45.6 66.1 79.9 71.4 59.3 58.5 64.6 72.9 1181.1 اإلمارات 5

10 Jordan 29.4 41.3 44.6 98.2 68.8 52.9 42.9 53.8 24.9 38.2 27.8 112.1 149.3 348.5 1132.7 األردن 10

6 Saudi Arabia 47.0 47.5 54.6 124.2 175.7 99.2 62.5 51.3 105.7 71.7 71.2 48.9 56.4 65.9 1081.7 السعودية 6

4 Sudan 163.2 107.4 318.6 150.2 58.8 48.1 20.9 20.7 16.7 87.1 31.1 15.0 15.0 15.0 1067.9 السودان 4

8 Libya 175.9 3.9 107.5 83.6 87.9 92.2 20.8 14.0 42.6 39.6 30.0 122.1 95.7 185.5 1101.3 ليبيا 8

15  Oman 11.2 16.4 13.0 20.8 22.8 19.8 31.4 16.7 24.3 29.9 73.4 133.4 121.7 132.5 667.4 سلطنة عمان 15

9 Syria 193.1 31.9 104.1 74.6 58.0 50.0 35.3 35.3 35.3 35.3 -- -- -- -- 652.8 سوريا 9

11 Iraq -- -- -- -- 2.7 10.9 57.5 110.6 93.5 91.4 110.3 43.6 45.6 45.6 611.8 العراق 11

12 Kuwait 31.3 47.8 51.3 76.2 70.9 65.0 25.8 24.0 22.7 16.8 15.6 10.4 9.0 11.9 478.9 الكويت 12

13 Morocco 3.6 38.0 53.0 44.6 22.0 11.4 59.0 38.3 39.1 34.3 37.2 23.5 3.4 13.6 421.0 المغرب 13

14 Qatar 9.3 28.2 33.6 36.5 46.1 39.0 15.7 16.8 13.8 17.4 45.5 31.7 27.7 30.6 392.0 قطر 14

16 Bahrain 17.2 26.7 25.0 46.8 42.2 36.2 27.4 9.3 8.5 7.2 10.2 8.2 9.5 21.4 295.8 البحرين 16

17 Yemen 12.2 8.5 37.0 30.4 30.8 42.9 44.0 -- -- -- -- -- -- -- 205.8 اليمن 17

18 Mauritania -- -- -- -- -- 1.0 1.7 5.0 5.0 5.0 5.0 -- -- -- 22.7 موريتانيا 18

781.2 509.5 1009.7 1193.6 1432.8 1067.9 740.9 1010.1 1119.7 1221.4 1353.6 1333.0 1121.2 1395.1 15289.5

1 Asia 110.2 72.1 50.8 73.4 62.0 130.8 101.0 68.7 126.8 139.0 167.3 350.0 207.9 528.2 2188.1 آسيا 1

2 Europe 99.0 73.5 95.5 123.7 194.4 166.0 35.2 15.3 26.5 27.2 79.7 43.3 52.9 89.1 1121.5 اوروبا 2

3 Africa 23.7 25.8 22.1 31.4 12.9 10.8 1.4 12.2 11.7 3.3 4.0 0.5 2.2 5.2 167.0 أفريقيا 3

4 North Amarica 0.1 0.2 7.4 8.5 1.6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 17.8 أمريكا الشمالية 4

5 South america 0.1 1.1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.2 أمريكا الجنوبية 5

6 Other 5.5 18.7 11.9 10.3 19.7 134.6 209.1 20.7 40.3 12.7 37.2 107.1 33.0 52.5 713.4 أخرى 6

238.5 191.4 187.7 247.3 290.6 442.2 346.7 117.0 205.4 182.2 288.1 500.9 296.0 675.1 4209.0

1019.7 700.9 1197.4 1440.8 1723.4 1510.1 1087.6 1127.1 1325.1 1403.6 1641.7 1833.9 1417.2 2070.2 19498.6

إجمالي الدول الغير عربية

تطور قيمة محفظة عقود التأمين للمؤسسة وفق الدول المضيفة لالستثمار والمستوردة للسلع 

ووفق الترتيب التنازلي إلجمالي القيمة للفترة 2008 2021 )مليون دوالر(

Evolution of  Dhaman's Guarantee Contracts  Portfolio , Countries as Investement Destination and Merchandise importer,

by Descending Order of Total Value (USD m), 2008-2021

اإلجمالي العربي

       الدولة

 Grand Total اإلجمالي العام

Country

Total Arab countries

Total non-Arab countries

ً لللول المض فة لالسعامار  •  وضح العوز ع الجغرافي لللمل ات وف ا

، أن اللول اللرو ة اسعفادت  2226والمسعوردة للسلع خالل عام 

% من مجمل عمل ات المؤسسة اللرو ة لضمان االسعامار 13.1ونحو 

مل ون دوالر، وتصلر األردن  6784وائعمان الصادرات وو  مة 

%، تلعها مصر و  مة 63مل ون دوالر ووحصة  719.4الم لمة و  مة 

%، وحلت ل ب ا في المرتبة الاالاة 8.6مل ون دوالر ووحصة  693.1

%، ثم تونس في المرتبة الراولة 8مل ون ووحصة  694.4و  مة 

%، وجاءت سلطنة عمان 1.3مل ون دوالر ووحصة  673.3و  مة 

 %.1.1مل ون دوالر ووحصة  672.4في المرتبة الخامسة و  مة 

% من إجمالي عمل ات  72.1ولغت حصة اللول غ ر اللرو ة نحو  •

مل ون دوالر، وتصلرت  134.6، و  مة 2226المؤسسة خالل عام 

% من مجمل عمل ات 24.4دول اس ا الم لمة مسعحوذة عل  

 المؤسسة.

مليون دوالر                 4675% من مجمل عمليات المؤسسة بليمة 3901الدول العربية استفادت بنحو 

واألردن تصدر الملدمة  2224خالل عام   

Jordan/األردن

16.8%

Egypt/

مصر

9.1%

Libya/

ليبيا

9.0%

Tunisia

تونس/

6.7%Oman/

سلطنة

عمان

6.4%

Algeria

الجزائر/

6.1%

UAE/

اإلمارات

3.5%

Other 

Arab 

countries/

الدولباقى

العربية

9.9%

Total 

non-Arab 

countries/

الدولإجمالي

عربيةالغير

32.6%

توزي ً يمةًم   ةًع ودًالضمانًللمؤسسةً
2224وف ًالدولًالمضي ةًل ستثمارًوالمستورد ًللسل ًخ لًعامً

Distribution of the value of  Dhaman's Guarantee Contracts 

Portfolio, Countries as  Investement Destination 

and  Merchandise Importer,  2021
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 Source:  The Arab Investment and Export Credit Guarantee Corporation المصلر: المؤسسة اللرو ة لضمان االسعامار وائعمان الصادرات.

 2224التوزيع الجغرافي لاللتزامات اللائمة للمؤسسة بنهاية عام 

ولغ   مة االلعزامات ال ائمة عل  المؤسسة تجاي األطراف 

تلني و)  2226مل ون دوالر ونها ة عام   177.1المضمونة نحو 

  مة العلو ض المسعح  لجم ع الل ود السار ة المو لة مع 

اللمالء في حال تح   جم ع المخاطر المؤمن عل ها(، وتمال  

% من إجمالي   مة الل ود السار ة 72.1تلك االلعزامات نحو 

  :للمؤسسة، وتوزعت عل  النحو العالي

% من مجمل 86اسعحوذت اللول اللرو ة عل  نحو  •

، و  مة 2226االلعزامات ال ائمة للمؤسسة ونها ة عام 

مل ون دوالر لللول  78.1مل ون دوالر في م اول  781.6

 %. 8.6غ ر اللرو ة  تمال حصة  لراا 

% من إجمالي 17.2اسعحوذت اللول الخمس األول  عل   •

، تصلرتها 2226االلعزامات ال ائمة للمؤسسة ونها ة عام 

%، تلعها 21.3مال  ن دوالر ووحصة  623.7مصر و  مة 

%، 61.2مل ون دوالر ووحصة  16.1سلطنة عمان و  مة 

مل ون دوالر  14.1وحل اللراق في المرتبة الاالاة و  مة 

 %.62.4ووحصة 

مل ون دوالر  76.2تونس في المرتبة الراولة و  مة حلت   •

ف ما حلت اإلمارات في المرتبة  %،3.2ووحصة ولغت 

 %. 1.4مل ون دوالر وحصة  29.2الخامسة و  مة 

لغت   مة االلعزامات ال ائمة للمؤسسة والموجهة لبا ي و •

 .%23.3مل ون دوالر وحصة  622اللول اللرو ة 

ولغت   مة االلعزامات ال ائمة للمؤسسة والموجهة لللول غ ر  •

مل ون دوالر، وتوزعت وش ل رئ سي  78.1اللرو ة نحو 

%، تلعها أورووا 3.2عل  كل من منط ة اس ا وحصة ولغت 

% 2.6%، و 2.1% ثم أفر   ا وحصة 6.7وحصة ولغت 

 لب  ة دول اللالم .

مليون دوالر قيمة االلتزامات اللائمة  16603

وتركزت         2224عام  للمؤسسة بنهاية

في مصر وسلطنة عمان  والعراق        

 وتونس واإلمارات

Egypt/مصر

%24.7

Oman/ عمانسلطنة

%14.2

Iraq/العراق

%10.5
Tunisia

تونس/

%7.2

UAE/اإلمارات

%6.5

Libya

ليبيا/

%6.4

Algeria/

الجزائر

%5.9

Other Arab 

Countries/ 

عربيةدول

أخرر

%15.5

Non-

Arab 

countries/

غيرالدول

العربية

%9.1

  2224لتزامات اللائمة للمؤسسة بنهاية عاملالالتوزيع الجغرافي  

Geographic Distribution of Dhaman's 

Outstanding Commitments by the End of 2021  

value / القيمة
Share of Total

الحصة من اإلجمالي

1 Egypt 107.3 %24.7 مصر 1

2 Oman 61.6 %14.2 2 سلطنة عمان

3 Iraq 45.6 %10.5 العراق 3

4 Tunisia 31.2 %7.2 تونس 4

5 UAE 28.2 %6.5 اإلمارات 5

6 Libya 27.7 %6.4 ليبيا 6

7 Algeria 25.4 %5.9 الجزائر 7

8 Saudi Arabia 22.8 %5.3 السعودية 8

9 Sudan 15.0 %3.5 السودان 9

10 Jordan 14.6 %3.4 األردن 10

11 Morocco 4.6 %1.1 المغرب 11

12 Qatar 3.5 %0.8 قطر 12

13 Kuwait 3.2 %0.7 الكويت 13

14 Bahrain 3.0 %0.7 البحرين 14

15 Lebanon 0.2 %0.0 لبنان 15

394.1 %90.9

1
Asia 31.3 %7.2 آسيا 1

2
Europe 5.7 %1.3 اوروبا 2

3
Africa 1.9 %0.4 أفريقيا 3

4
Other countries 0.6 %0.1 مجموعة دول 4

39.6 %9.1

433.6 %100

Countryالدولة

 االلتزامات القائمة للمؤسسة  بنهاية عام 2021

موزعة على الدول كمضيفة لالستثمار ومستوردة للسلع )مليون دوالر(

 Outstanding Commitments  of Dhaman by the End of 2021,

Distributed by Country as Investement Destination / Merchandises Importer  (USD m)

Total Arab countries إجمالي الدول العربية

Total non-Arab countries إجمالي الدول غير العربية

Totalاإلجمالي
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 Source:  The Arab Investment and Export Credit Guarantee Corporation المصلر: المؤسسة اللرو ة لضمان االسعامار وائعمان الصادرات.

  2224وصة الدول العربية من عمليات المؤسسة التراكمية بنهاية  

الدول العربية المستفيد األكبر من عمليات المؤسسة 

كمصدر أو مستورد لالستثمار والسلع بحصة 

% من إجمالي العمليات التراكمية 2401  

% من عمليات 52دول استحو ت على  5

التراكمية في المنطلة العربية هي “ ضمان”

 السعودية والاويت واإلمارات والجزائر وتونس 

عل  صل ل عمل ات الضمان العراكم ة للمؤسسة اللرو ة لضمان  •

، 2226ال   6834االسعامار وائعمان الصادرات خالل الفعرة من 

دول عرو ة عل  نحو  4تش ر  اعلة و انات المؤسسة إل  اسعحواذ 

% من مجمل عمل ات المؤسسة العراكم ة في المنط ة اللرو ة، 49

%، تلعها ال و ت وحصة 61.1تصلرتهم السلود ة وحصة ولغت 

%، وجاءت الجزائر في المرتبة 66% ثم اإلمارات وحصة 61.9

 %.3.3%، ثم تونس في المرتبة الخامسة وحصة 3.8الراولة وحصة 

%. 2.26% و3.4دولة عرو ة أخرى ما و ن   61تراوحت حصي   •

واو العرت ب نفسه عل  صل ل حصة اللول من إجمالي عمل ات 

المؤسسة في اللالم مع اخعالف النسب، ح ث ولغت حصة السلود ة 

%، ثم اإلمارات والجزائر 62.6%،  تلعها ال و ت وحصة 67.7

 % عل  العوالي.1.7% و1.1% و9.8وتونس وحصي 

عل  صل ل اللول المصلرة/ الممولة لالسعامار والسلع وف ا لحصة   •

كل دولة عرو ة من المجموع اللروي، ف ل تصلرت السلود ة تلعها 

% 21% و 27.9ال و ت، ثم االمارات، ثم تونس، ثم لبنان وحصي 

% عل  العوالي، ولم  خعلف األمر في 1.9% و9.1% و61.4و

ترت ب اللول اللرو ة وف ا لحصة كل دولة عرو ة من إجمالي عمل ات 

 المؤسسة في اللالم.

في الجانب اآلخر، ووف ا لحصة كل دولة عرو ة كمض ف لالسعامار    •

أو مسعورد للسلع من إجمالي المجموع اللروي تصلرت مصر 

%، تلعها الجزائر في المرتبة الاان ة 62.1المرتبة األول  وحصة 

% 9.8% ثم السلود ة وحصة 8.4%، ثم السودان وحصة 8.1وحصة 

%، واو العرت ب نفسه مع 9.2ثم لبنان في المرتبة الخامسة وحصة 

اخعالف الحصي والنسبة لحصة كل دولة عرو ة كمض ف أو 

 مسعورد من إجمالي عمل ات المؤسسة في اللالم.
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 2224  4795وصة الدول العربية  من إجمالي عمليات المؤسسة في المنطلة  للفترة 

Share of Arab Countries  in  Dhaman's Total Operations in Arab Region, 4795 2224
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  2224 4795وصة الدول العربية  من إجمالي عمليات المؤسسة في العالم للفترة 

Share of Arab Countries  in  Dhaman's Total Operations in the World

 4795 2224  
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 الجزء الاالث: عمل ات المؤسسة اللرو ة لضمان االسعامار وائعمان الصادرات

 Source:  The Arab Investment and Export Credit Guarantee Corporation المصلر: المؤسسة اللرو ة لضمان االسعامار وائعمان الصادرات.

  2224وصة الدول العربية من عمليات المؤسسة التراكمية بنهاية  

عمليات المؤسسة في 

جهة )مليار  الدولة/ ال

دوالر(

حصة الدولة  من 

إجمالي عمليات 

المؤسسة في العالم

حصة الدولة  من 

إجمالي عمليات 

المؤسسة في المنطقة 

العربية / غير العربية

عمليات المؤسسة في

جهة )مليار    الدولة/ ال

دوالر(

حصة الدولة  من 

إجمالي عمليات 

المؤسسة في العالم

حصة الدولة  من 

إجمالي عمليات 

المؤسسة في المنطقة 

العربية/ غير العربية

حصة الدولة  من 

إجمالي عمليات 

المؤسسة في العالم

حصة الدولة  من 

إجمالي عمليات 

المؤسسة في المنطقة 

العربية/ غير العربية

Dhaman's 

Operations in the 

Country/ Region 

(US$ billion)

Country's Share of 

Dhaman's Operations

 in the World

Country's Share of 

Dhaman's Operations

 in the Arab/ Non 

Arab region 

Dhaman's 

Operations in the 

Country /Region 

(US$ billion)

Country's Share of 

Dhaman's  

Operations

 in the World

Country's Share of 

Dhaman's  

Operations

 in the Arab/ Non 

Arab region 

Country's Share of 

Dhaman's Operations

in the World

Country's Share of 

Dhaman's  

Operations

 in the Arab/ Non 

Arab region 

Saudi Arabia 1.657 7.2% 8.9% 4.479 19.5% 23.8% 13.3% 16.4% السعودية

Kuwait 0.643 2.8% 3.5% 4.902 21.3% 26.0% 12.1% 14.8% الكويت

UAE 1.369 6.0% 7.4% 2.737 11.9% 14.5% 8.9% 11.0% اإلمارات

Algeria 1.778 7.7% 9.6% 1.174 5.1% 6.2% 6.4% 7.9% الجزائر

Tunisia 1.311 5.7% 7.0% 1.579 6.9% 8.4% 6.3% 7.7% تونس

Lebanon 1.521 6.6% 8.2% 1.282 5.6% 6.8% 6.1% 7.5% لبنان

Egypt 1.939 8.4% 10.4% 0.521 2.3% 2.8% 5.3% 6.6% مصر

Jordan 1.277 5.6% 6.9% 0.850 3.7% 4.5% 4.6% 5.7% األردن

Sudan 1.774 7.7% 9.5% 0.061 0.3% 0.3% 4.0% 4.9% السودان

Libya 1.182 5.1% 6.3% 0.027 0.1% 0.1% 2.6% 3.2% ليبيا

Bahrain 0.384 1.7% 2.1% 0.589 2.6% 3.1% 2.1% 2.6% البحرين

Syria 0.737 3.2% 4.0% 0.222 1.0% 1.2% 2.1% 2.6% سوريا

Iraq 0.904 3.9% 4.9% 0.000 0.0% 0.0% 2.0% 2.4% العراق

Oman 0.706 3.1% 3.8% 0.174 0.8% 0.9% 1.9% 2.3% سلطنة عمان

Morocco 0.499 2.2% 2.7% 0.179 0.8% 1.0% 1.5% 1.8% المغرب

Qatar 0.440 1.9% 2.4% 0.032 0.1% 0.2% 1.0% 1.3% قطر

Yemen 0.423 1.8% 2.3% 0.024 0.1% 0.1% 1.0% 1.2% اليمن

Mauritania 0.060 0.3% 0.3% 0.000 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% موريتانيا

Djibouti 0.006 0.0% 0.0% 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% جيبوتي

Somalia 0.005 0.0% 0.0% 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الصومال

Palestine 0.000 0.0% 0.0% 0.004 0.0% 0.0% 0.0% 0.01% فلسطين

Total Arab 

Countries
18.6 80.9% 100% 18.8 81.9% 100% 81.4% 100%

مجموع 

الدول العربية

Europe 1.173 5.1% 26.8% 0.000 0.0% 0.0% 2.6% 13.7% أوروبا

Asia 2.063 9.0% 47.0% 0.000 0.0% 0.0% 4.5% 24.1% آسيا

North Amarica 0.019 0.1% 0.4% 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% أمريكا الشمالية

Latin america 0.001 0.0% 0.0% 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% أمريكا الالتينية

Africa 0.146 0.6% 3.3% 0.000 0.0% 0.0% 0.3% 1.7% أفريقيا

Others 0.984 4.3% 22.4% 4.168 18.1% 100.0% 11.2% 60.2% دول ومناطق أخرى

Total Non-Arab 

Countries 

/Regions

4.4 19.1% 100% 4.2 18.1% …0 18.6% …0
مجموع الدول والمناطق 

الغيرعربية

Grand Total 23.0 100% 100% 23.0 100.0% 100% 100% 100% المجموع الكلي

 Arab Countries\الدول العربية

Non-Arab  Regions /الجهات غير العربية

عمليات الضمان المقدمة من المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 1975 2021

 Dhaman's Guarantee Operations 1975-2021

Countries and 

Regions

الدولة كمضيف/مستورد 

Country as Destination/Importer

 الدولة كمصدر / ممول 

Country as Source/Financier 

مجموع العمليات

Total Operations 

الدول والجهات
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 آفاقًالمست بلًًًً

، 0200يوليو وأغسطس من العام   شهريستبيان اتحاد بيرن لثلة األعمال ربع السنوي الذي أجري في استنادا  ال

تؤدي المخاطر الجيوسياسية المتزايدة إلى زيادة الطلب على تأمين ائتمان الصادرات، على الرغم من اآلثار المثبطة 

 لتوقعات التجارة الدولية، ويمان توضيح  لك من خالل ما يلي:

األوكران ة، وصاحب ذلك   -تفا مت وسبب الحرب الروس ة   ، ارتفلت المخاطر اللالم ة و2222خالل النصف األول من عام  •

مما زاد من الضغو عل  الشركات  -خاصة أسلار الغذاء والطا ة  -تلطل لسالسل العور ل ون ي اللمالة وتضخم األسلار 

  والح ومات عل  حل سواء.

ح ث سجل   ال  زال الطلب اإلجمالي عل  تأم ن ائعمان الصادرات  و ًا، ملعوًما وإدراك المخاطر المعزا لة وعلم ال   ن. •

ً خالل الروع الااني من عام STالطلب عل  العغط ة العأم ن ة  ص رة األجل ) ، ملفوًعا وش ل كب ر ولمل ات 2222( ارتفاعا

وسبب ارتفاع األسلار ، 2222تأم ن العجارة السلل ة، ومن المعو ع أن  سعمر اذا االرتفاع  في الروع الاالث من عام 

ول ن ومللل أ ل. وعل  الجانب اآلخر أوضحت  كل من شركات العأم ن اللامة والخاصة أنها شهلت  والعوترات اللالم ة

، ول ن تعو ع ز ادة الطلب وش ل أكبر في الروع الاالث ملعومة وعفاؤل 2222ز ادة في الطلب في الروع الااني من عام 

 شركات العأم ن اللامة في الشرق األوسو وأفر   ا. 

ح ث انخفض في  -حع  اآلن  2222أكار تذوذوًا خالل عام  )MLT(كان الطلب عل  العغط ة المعوسطة والطو لة األجل  •

تش ر العو لات ال  أنه س شهل ارتفاعا طف فا في الروع الاالث من   الروع األول  بل أن  رتفع مرة أخرى في الروع الااني، و

 .2222عام 

من المعو ع أن   ل الطلب عل  تأم ن االسعامار، نع جة الز ادات في أسلار الفائلة وارتفاع ت ال ف اال عراض، لذا من   •

  المحعمل أن ترتفع حاالت إفالس الشركات وكذلك حاالت العخلف عن السلاد.

في جم ع اآلجال، كنع جة مباشرة للحرب الروس ة  2222تش ر العو لات ال  ارتفاع العلو ضات الملفوعة خالل عام  •

األوكران ة وجانب حاالت اإلفالس الناتجة عن ارتفاع أسلار الفائلة و  ود الس ولة،  كما تش ر العو لات ال   ارتفاع  كب ر في 

، ح ث  MLT، م ارنة ونظ رتها في المل  ن المعوسو والطو لSTالعلو ضات الملفوعة للعمال في الملى ال ص ر 

  س سعغرق العأخر في السلاد في األعمال معوسطة وطو لة األجل و عًا أطول.
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 العوامل الحاكمة لصناعة التأمين في العالم في الوقت الراهن 

األوكران ة، وجانب تصاعل العوترات -العطورات الس اس ة واألمن ة العي شهلتها ال ارة األوروو ة الناتجة عن الحرب الروس ة •

الس اس ة عل  المسعوى اللولي وفي م لمعها العصل ل و ن الص ن وتا وان، وما صاحبها من تلطل لسالسل العور ل وارتفاع 

 مللالت العضخم .

الر منة واإلدماج ال امل للدوات الر م ة في األعمال ال وم ة وملى ال لرة عل  تسر لها،  الس ما ف ما  علل  وإدارة الب انات  •

مما  لني ز ادة االسعامارات في األمن الس براني وجمع وتحل ل الب انات، وتحس ن كفاءة االكععاب والذي  مال م زة تنافس ة 

   رئ س ة.

العحول واالوع ار واالععماد عل  أدوات الع  ف السر ع والمسعمر مع المخاطر الناشئة والمسعجلات سواء كان ذلك للوصول  •

 إل  الس ولة أو تحو ل األعمال إل  نماذج أكار اسعلامة، واإلضافة ال  االوع ار والعلاون في إدارة األزمات.

  الركود العضخمي  م ن أن  ؤثر سلباً عل  صناعة العأم ن مما  ز ل من احعمال ة اإلفالس . •

اللور الحاسم للن ل عبر السفن والحاو ات في إدارة سالسل العور ل عبر مناط  اللالم، والعخوف من حلوث أزمة في  •

 في الملى ال ص ر عل  المسعوى اللالمي  مال تحل ا كب را لصناعة العأم ن عالم ا. الحاو ات 

والعي دفلت الح ومات للعم ا عصاداتها المحل ة من خالل مجموعة من  68تزا ل حاالت اإلفالس خالل جائحة كوف ل  •

ومع انعهاء اذي البرامج اناك تخوف من  لرة الشركات عل  الب اء من   البرامج لحما ة ال طاعات والشركات والموظف ن،

 مخاطر إعادة العمو ل.علمه ومن ثم  ز ادة  حاالت اإلعسار، واإلضافة ال  

المخاطر  لرة الشركات عل  تلز ز خلماتها في مجال خلمة اللمالء ودخول أسواق جل لة، مع األخذ في االععبار و ئة  •

أزمة  -وجود ثالثة أحلاث ا عصاد ة عالم ة رئ س ة منفصلة منذ األزمة المال ة اللالم ة والمؤمن عل ه، خصوصا في ظل 

 األوكران ة.-للحرب الروس ةواآلن األزمة الحال ة  68-وأزمة جائحة كوف ل   2261السلع في عام 
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