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كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبببح وبكبومبات  ابعوح  اب برببيبة  4791تأسست عام  

باإلضافة إاى أربع هيئات مااية عربية، وتتخذ من عواة  اكويت مقر ً اها، وهب  وباةبلبة 

 ،وللسنــة الحاديــة عشرة على التواليمن قبل ستــاندرز أند بورز العالمــية    AAتصنيف على 

 كما أنها ُت ع أوح هيئة مت ععة  ألطر ف اتأمين  الستثمار ف   ا اام.

  اتااية:  ألهع فت مح  امؤسسة على توقيق 

  تشجيع تعفق  الستثمار ت  ا ربية و ألجنبية  امباشرة إاى  ابعوح  اب برببيبة مبن خبرح تبوفبيبر

  اتغطية  اتأمينية ضع  امخاطر غير  اتجارية المستثمرين و اممواين  ا رب و ألجانب.

  ت زيز وععم  اةاعر ت  ا ربية من خرح توفير  اتغطية  اتأمينية ضبع  ابمبخباطبر  ابتبجباريبة

 وغير  اتجارية الُمةعرين  ا رب.

  ععم  اتجارة  ا ربية  امولية من خرح توفير  اتغطية  اتأمينية ضع  امخاطر  اتجارية المبي ات

  امولية.

  ععم  انمو  القتةاعي ف   ابلع ن  ا ربية من خرح توفير  اتغطية  ابتبأمبيبنبيبة ضبع  ابمبخباطبر

 اتجارية وغير  اتجارية المؤسسات  امااية و امورعين غيبر  اب برب عبنبع تبمبويبح أو تبوريبع 

 امعخرت  ألساسية،  ابضائع  ارأسمااية،  اسلع  الستر تيجية ومثيلهبا مبن  اسبلبع و ابخبعمبات 

  اتنموية العوح  ا ربية.

  إعع ع  ابووث و اعر سات  امتخةةة و امت لقة بمناخ  الستثمار وتشجيع  اةاعر ت و ات ريف

بةناعة  اضمان و اقيام بتقعيم  اععم  اتقن  اوكاالت تبرويبا  السبتبثبمبار فب   ابعوح  اب برببيبة، 

 وت زيز  ات اون و اتكامح مع  امنظمات  ا ربية و اعواية  انشطة ف  مجاح تشجيع  الستثمار.

 

 

 العمومية(: )الجمعية المساهمين مجلس

  اةرويات كافة اه وتن قع وهيئات(، )عوالً   ألعضاء جميع ويمثح  امؤسسة، ف  سلطة أعلى هو

  اسيباسبة وضع - أخرى ةرويات ضمن - يتوالها  ات   امهام ومن .أغر ضها اتوقيق  ارزمة

 مبجبلب  أعضباء وت يبيبن وت عيلها،  التفاقية، نةوص وتفسير . امؤسسة عمح توكم  ات   ا امة

 . ا ام و امعير  إلع رة

 :اإلدارة مجلس

 وينتخب سنو ت، ثرث امعة  ختيارهم يتم متفرغين، غير أعضاء تس ة من  إلع رة مجل  يتأاف

  ابمبنبةبوص  اةبروبيبات وفبق  امؤسسة أعماح إع رة  امجل  ويتواى رئيساً، أعضائه بين من

 -  اةرويات تلك وتتضمن  امساهمين، مجل  قبح من اه  امخواة أو  امؤسسة  تفاقية ف  عليها

 و ابببوبوث  ا مليات بر ما إقر ر و إلع رية،  امااية و الو ئح  انظم إقر ر - أخرى مهمات ضمن

 أمبو ح فبيبهبا تبوظبف  ابتب   ألوجبه تبوبعيبع تنفيبذهبا، ومتاب ة المؤسسة  ا ام  امعير من  امقتروة

 . امساهمين امجل   امؤسسة نشاط عن سنوي تقرير وتقعيم  اتقعيرية،  امو زنة  عتماع  امؤسسة،

 :اإلدارة مجلس أعضاء السادة أسماء

 اً رئيس     اغنام مومع بن أومع / ألستاذ س اعة .4

 عضو ً                                     اةبيح أومع عبعهللا / ألستاذ س اعة .2

 عضو ً   مريم مومع  ألميري / ألستاذة س اعة .3

 عضو ً      اطويح  اهاعي مختار  / اعكتور س اعة .1

 عضو ً       ا بيعا  وسن أومع  / ألستاذ س اعة .5

 عضو ً   وسن أومع مومع  / ألستاذ س اعة .6

 عضو ً   قطن عل  بن مواع بن مسلم  / ألستاذ س اعة .9

 عضو ً  قطام  عل   اعين س ع ناةر  / اعكتور س اعة .8

 عضو ً    اتار  ألمين مومع  / ألستاذ . س اعة7  

 اإلبراهيم راشد فهد / األستاذ سعادة  :العـام المدير     

  المحتويات

 

  الفتتاوية .....................................

 أنشطة  امؤسسة.............................. 

ةببنبباعببة  اضببمببان فبب   اببمببنببطببقببة و ابب ببااببم 

 ............................. 2148وتوق ات 

ةببنبباعببة  اضببمببان فبب   اببعوح  ابب ببربببيببة 

 و إلسرمية ...................................

 امؤسسة  ا ربية اضمان  الستثمار و ئتمبان 

  اةاعر ت ...................................
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 8102انتعاش صناعة الضمان وتوقعات باالستمرار في  

نتيجة  اتوتبر ت  ،مع  رتفاع م عالت مخاطر إنجاز  ألعماح  اتجارية و الستثمارية

 اسياسية و ألزمات  القتةاعية  امتكررة ف  ععع متز يع من مناطق  ا باابم، ز عت 

 خبعمبة تبقبعم متخةةة جهات إاى  امخاطر واجة أطر ف  ات امرت  اعواية انقح

 .و اسياسبيبة  اتجارية  امخاطر ا مليات  اتجارة و الستثمار و اتمويح ضع   اتأمين

 عبلبى  ابطبلبب وتيبرة وقع أسهمت تلك  ا و مح، إاى جانب زياعة  اوع ، ف  تز يع

 اضمان ف   ا عيع من مناطق  ا اام على  خترف تةبنبيبفباتبهبا مبن وبيبث  خعمات

    امخاطر. تلك مع  ات امح ف   اوقائية   اف ااة  آلايات عرجة  امخاطر كأوعى أهم

 عااميا  امقعمة  اضمانات قيمة بلغت وقع

وعوابيبة،  وإقليمية قطرية مؤسسة  83من

  2.33 نببوببو بببيببرن،  تببوبباع فبب  أعضبباء

بزياعة كببيبرة  2149 عام عوالر تريليون

% مببقببارنببة ببباابب ببام  اسببابببق. 22ببلببغببت 

ووتى ب بع  سبتببب باع تبأثبيبر  ابتبغبيبر فب  

طريقة  وتساب  ابيانات من قبح  التوباع، 

%، 5يظح  انمو  اوقيق  مرتف ا بمب بعح 

خةوةا إذ  ما تم مقارنته ببمب بعح نبمبو 

 اتجبارة  اب باابمبيبة خبرح  اب بام و ابببااب  

3.6.%  

وتسببتببوببوذ عببمببلببيببات تببأمببيببن  ئببتببمببان 

 اةاعر ت قةبيبر  ألجبح عبلبى غباابببيبة 

مببلببيببار عوالر  2188 اببنببشبباط بببقببيببمببة 

%، وتأتب  عبمبلبيبات 87.6وبوةة تبل  

تأمين  ئتمان  اةاعر ت متوسط وطبويبح 

 497 ألجح ف   امرتبة  ابثبانبيبة ببقبيبمبة 

%، فب  وبيبن 9.9مليار عوالر ووةبة 

مثلبت عبمبلبيبات  ابتبأمبيبن ضبع مبخباطبر 

مبلبيبار عوالر  61 الستثمار مبا قبيبمبتبه 

% من إجبمبااب   اب بمبلبيبات 2.9ووةة 

 .2149 اجعيعة ا ام 

كما يوضح آخر مسح أجر ه  تواع ببيبرن 

آلر ء أهم  اجهات  ا بامبلبة فب  ةبنباعبة 

 2148 اضمان بشبأن تبوقب باتبهبم اب بام 

عببمببومبباً وابب ببمببلببيببات ضببمببان  ئببتببمببان 

 اةاعر ت ف   امعى  اقةير علبى وجبه 

 اخةوص و ات  تمثح غاابية  ا مبلبيبات، 

% من  امستجوبين متفائلون بنمبو 85أن 

وبجبم  ابب بمبلببيبات  اببجبعيبعة. كبمبا يبتبوقببع 

 امستجوبون أن يتركز  انمو ف  آسبيبا ثبم 

أوروبا ثم أمريبكبا  اشبمباابيبة ثبم مبنبطبقبة 

 اشرق  ألوسط وشماح أفريبقبيبا ثبم ببقبيبة 

  امناطق على  اتو ا .

أما على ة يع مبنبطبقبة  اشبرق  ألوسبط 

 أو بب ببعث وشببمبباح أفببريببقببيببا، فببتبب ببشببيببر

أنبهبا وبلبت فب   إاى   التواع إو ة اء ت

مبر تببب مببتبقببعمبة عبااببمبيببا فبب  عببعع مببن  

 اضبمبان،  خعمات من  الستفاعة مؤشر ت

كما شهعت عمليات جعيعة بقيمة تبتبجباوز 

مببلببيببار عوالر خببرح  ابب ببام  411 ا بب 

. كما ولت  امنطقة فب   ابمبقبعمبة 2149

كأهم  امناطق  ابتب  تشبكبح قبلبقبا وتبؤثبر 

بشكح سلب  ف   ألعماح نتبيبجبة الرتبفباع 

وباالت  إلعسبار و اةبب بوببات  ألخببرى 

وبااتاا  وجم  ات ويضات  اموتملة خرح 

 .2148عام 

وف   اسبيباق ذ تبه تشبيبر ببيبانبات  تبوباع 

  ا بةب باعر ت  ئ ت  مب بان ت أم ين ه ي ئ ات

  ا  بوط بنب بيب بة و إلس  رم  ي  ة  ا   رب  ي ة

إاببى أن   أمببان(، ) تببوبباع و إلقببلببيببمببيببة

جهة غاابيتهم  48عععهم  أعضاءه،  اباا 

 ابب ببظببمببى مببن مببنببطببقببة  اشببرق  ألوسببط 

مبلببيببار  32.6وشبمبباح أفببريبقببيببا، قببعمبو  

أي  2146عوالر كضمانات خرح عبام 

 .2145% مقارنة باا ام 22.6بزياعة 

 اضمان  ا ربية  امؤسسة أما على ة يع

فببقببع   اةبباعر ت، و ئببتببمببان  السببتببثببمببار

 عبقبوع أرب بة من أكثر مع ر تمكنت على

من مبتبابب بة  ابتبطبور ت  ابتب  شبهبعتبهبا 

 ألسو ق و اخعمات اتبل   اقيمة  إلجماايبة 

 أغسبطب ا ملياتها  ابتبر كبمبيبة  ببنبهبايبة 

مببلببيببار عوالر،  48أكببثببر مببن   2148

  ابمبسبتبثبمبريبن من كبير  ستفاع منها ععع

  اب برببيبة  ابعوح جبمبيبع فب  و امةعرين

  . ا اام عوح من كبير ععع وف 

وتأمح  امؤسبسبة أن تبتبو ةبح جبهبوعهبا 

وجهوع هيئات  اتأمين ف   امنطقة و ا اام 

 مبن وإمبكبانباتبهبا خعمباتبهبا تطوير باتجاه

  السبتبجبابببة فبب   ابكبفباءة مببن مبزيبع أجبح

 و ابمبةبعريبن  امبسبتبثبمبريبن الوتياجات

 ي ب ب بزز ب بمب با  ا بمب باا بيب بة و امؤسبسبات

 ويس هب بم و الست ث م ار  ا ت ج ارة و رك ة

 ألهع ف  اتنموية ف   ا اابم  ت و ق ي ق ف  

عموما وف   امنطقة  ا ربيبة عبلبى وجبه 

  اخةوص.

  

 وهللا ولي التوفيق،

 فهد راشد اإلبراهيم 

 المدير العام 

 االفتتاحية
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 أنشطة المؤسسة

 

 ملحقا 32عقدا و 30"ضمان" أبرمت 

 8102مليون دوالر في الربع الثالث لعام  825.3بقيمة 

سبتبمبببر  31تسلمت  امؤسسة خرح  افترة من أوح يوايو إاى 

طلب اتبأمبيبن  ئبتبمبان ةباعر ت مبن  414من  ا ام  اجاري 

عوح عربية ومن جهة عربية أجبنبببيبة  8شركات مةعرة من 

ملوقا ابتبأمبيبن  ئبتبمبان  38عقع  و 22مشتركة، كما تم إبر م 

مليون عوالر. وعلى مسبتبوى  482.3ةاعر ت بقيمة قعرها 

 ستفسبار ت ببلبغبت  6ضمان  الستثمار، فقع تسلمت  امؤسسة 

طبلبببات ضبمبان  3مبلبيبار عوالر، إضبافبة إابى  4.2قيمتها 

ملبيبون عوالر. أمبا عبلبى  441.9 ستثمار أوا  بقيمة قعرها 

 47مستوى تأمين  امؤسسات  امااية فقع تسبلبمبت  ابمبؤسبسبة 

 مريين عوالر.     413عقوع قيمتها  7مليون عوالر كما تم إبر م  634.5 ستفسار ً اتأمين ت زيز خطابات  عتماع بلغت قيمتها 

 اللجنة الفنية التحاد أمان المؤسسة تشارك في اجتماع

شاركت  امؤسسة ف   جتماع  الجنة  افنية التواع أمان خرح شهر 

وذاك ابوث ععع من  اموضوعات أهمها شهاعة  2148سبتمبر 

 تواع أمان  إلاكترونية، كما تو ةلت  امؤسسة مع جهة وكومية 

من  وعى  اعوح  ا ربية خرح فترة  اتقرير بهعف توفير خعمة 

تأمين  ئتمان  اةاعر ت وتقعيم خعمات متكاملة المةعرين 

 والمةارف  اممواة ف  تلك  اعواة.

 لقاءات مع المصدرين والمستثمرين

 في الكويت والسعودية 

و ةلت  امؤسسة أنشطتها  اتسويقية خرح فترة  اتقرير ويث تم عقبع 

ععة اقاء ت مع ععع من  امةعرين و امستثمرين ع خبح عوابة  ابمبقبر 

وف   امملكة  ا ربيبة  اسب بوعيبة مبن خبرح  ابمبكبتبب  إلقبلبيبمب  فب  

 ا اةمة  ارياض بغرض ترويا خعمبات  ابمبؤسبسبة  ابتبأمبيبنبيبة فب  

 مجاا  تأمين  الستثمار و ئتمان  اةاعر ت.
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نمو ً إيجابيباً تبجباوز  2149شهع عام  2146و 2141مع توقف موجة  اهبوط  ات   جتاوت  القتةاع  ا اام  بين عام  

 اتوق ات ف  كح من  اتجارة و اناتا  امول   إلجماا ، تز من مع  اتوسن ف  أس ار  اسلع  ألساسية وخةوةا  انفط إابى 

عوالر ً البرميح. وف  ظح وجوع جملة من  اتوعيات و امخاطر  ات  و جهت  القتةاع  ا اام  وأبرزها نبتبائبا  51ما فوق 

 النتخابات  ارئاسية  ألمريكية، و ستفتاء خروج بريطانيا من  التواع  ألوروب ، و النتخابات  امثيرة ارنقسام ف  ععع مبن 

 اعوح  ألوروبية، إضافة إاى  اتووح  او سع نوو  اسياسات  اومائية وما يمكن أن توعثه من تةاعع ف   اوروب  اتجاريبة 

ومن  رتفاع ف  تكلفة ممارسة  ألعماح، وققت ةناعة  اضمان  نت اشة كبيرة وو ةلت ععمها ابنبمبو  ألعبمباح  ابتبجباريبة 

 و اوفاظ على سرسح  اقيمة  القتةاعية.

و ستناع  إاى تقباريبر  التبوباع 

 اعوا  اهيئات ضمان  ئتبمبان 

 اةاعر ت و الستثمار ) تواع 

بببيببرن(،  اببذي تببأسبب  عببام 

جبهبة  83ويضم أهم  4731

عواية وإقليمية ووطنية عاملبة 

ف  هذ   امجاح، فبقبع شبهبعت 

عمليات  اضمبان فب   اب باابم 

% مببن 22نببمببو  بببمبب ببعح 

تبريبلبيبون عوالر عبام  4.74

تبريبلبيبون  2.33إاى  2146

. وقبببع 2149عوالر عبببام 

وفرت تلك  ا مليات  اوماية من مخاطر  اعفع عبر  اوعوع ا عع كبير من  امت املين ف   ابتبجبارة  ابعوابيبة وببلبغبت وةبة 

% من مجمح  اتجارة  ا اامية  اسلب بيبة  ابمبقبعرة 43تريليون عوالر نوو  2.29عمليات ضمان  ئتمان  اةاعر ت وقيمتها 

 . 2149تريليون عوالر ا ام  49.9بنوو 

وإعر كا من  امؤسسة امسؤواياتها ف  مجاح متاب ة تطور ت تلك  اةناعة  امهمة و اتوعية بشبأن أببرز  تبجباهباتبهبا عبلبى 

 اة يعين  ا اام  و إلقليم ، تقوم  امؤسسة بإةع ر هذ   ا عع  اخاص بةناعة  اضمان ف  سبتمبر من كح عام من خرح 

 ست ر ض أبرز  امؤشر ت  اخاةة باا مليات  اجعيعة و اقائمة وقيمة  ات ويضات  امعفوعة و امسترعة مع  ابتبركبيبز عبلبى 

 وضع  اعوح  ا ربية فيها.

  8102صناعة الضمان في المنطقة والعالم وتوقعات 
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 رتفع إجماا  قيمة عمليات  اضمان  ابجبعيبعة  ابمبقبعمبة 

ببمب بعح  2149من قبح أعضباء  تبوباع ببرن فب  عبام 

إاببى  2146مبلبيببار ت عوالر عبام  4741% مبن 22

، مببع مببروببظببة أن 2149مببلببيببار عوالر عببام  2331

% من مجمح  ازياعة ت وع إاى تغير طريبقبة إببر  99

 ابيانات من قبح أوع أهم أعضاء  التواع، وابكبن وبتبى 

مع  ستب اع تلبك  ابنبسبببة مبن  ابزيباعة، وتبقبلبص  ابنبمبو 

% فقط، سجلبت وتبيبرة  ابنبمبو  رتبفباعبا 5 اوقيق  إاى 

% فب  عبام 2.5ملووظا مقارنة بم عح  ابنبمبو  ابببااب  

، وهو ما يمكن أعضاء  تواع برن من  اتبوبرك 2146

بم عح نمو أسبرع مبن نبمبو  ابتبجبارة  اب باابمبيبة  ابببااب  

3.6.% 

مبلبيبار  2188وقع توزعت  ا مليات  اجبعيبعة مبا ببيبن 

 497عوالر اتأمين  ئتمان  اةباعر ت قةبيبر  ألجبح و

مليار عوالر اتأمين  ئتمان  اةاعر ت متوسبط وطبويبح 

 مليار عوالر اضمان  الستثمار. 61 ألجح و

 

 

 

تجباوز إجبمبااب  وبجبم  اب بمبلبيبات  2149وبنهاية عام 

تريبلبيبون عوالر ببزيباعة كبببيبرة مبقبارنبة  2.95 اقائمة 

، مع مروظة أن 2146بنوو تريليون  عوالر ف  عام 

جزء ً كبير ً من تلك  ازياعة ي وع إاى  عبتبمباع تب بريبف 

جببعيببع اببراببتببز مببات  اببقببائببمببة اببتببةبببببح وببعوع  اضببمببان 

 إلجماايبة  ابمبتب باقبع عبلبيبهبا، ببعالً مبن مبببلب   اضبمبان 

 امستخعم فقط من قبح  ا ميح، وهو ما نتا عبنبه زيباعة 

% فب  قبيبمبة مبوبفبظبة 43و 41بنسبببة تبتبر ون ببيبن 

  ا مليات.

 عمليات الضمان اإلجمالية الجديدة 

2017 2016 2015 2014 2013

ضمان ائتمان الصادرات في المدى القصير

ضمان ائتمان الصادرات في المديين المتوسط والطويل

ضمان االستثمار

إجمالي عمليات الضمان الجديدة موزعة حسب طبيعة المخاطر

(مليون دوالر)
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إجمالي عمليات الضمان القائمة موزعة حسب طبيعة المخاطر

(مليون دوالر)  االلتزامات القائمة
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أما  ابتب بويضبات  ابمبعفبوعبة فبقبع ببلبغبت خبرح عبام 

مليار ت عوالر، وهو أعلى بكثير من  6نوو  2149

مليار ت  1.5 ا شر  اماضية  اباا  متوسط  اسنو ت 

 2146عوالر، اببكببنببهببا ال تببز ح أقببح مببن رقببم عببام 

 اقياس . وبشكح عام، ال تز ح  ات ويضات مرتبفب بة، 

اكنها ت تبر مقبواة ف  ضوء أوجام  ألعماح  ألكببر، 

فضر عن وجوع ب ض  امؤشر ت  امشجب بة ابمبزيبع 

 من  اتوسن.

 

 

 

ف   امقابح تر جع إجماا   ات ويضات  امسبتبرعة فب  

 3، اببيبببببلبب  نببوببو 2146مببقببارنببة ببب ببام  2149عببام 

مليار ت عوالر وابكبنبه الز ح أعبلبى مبن  ابمبتبوسبط 

 خرح  اسنو ت  ا شر  ألخيرة.

 عمليات الضمان اإلجمالية الجديدة 

 التعويضات المدفوعة

 التعويضات المستردة
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 31يتم إبر م عمليات تأمين  ئتمان  اةاعر ت قةيرة  ألجح بشروط سع ع تقح عن سنة و وعة وف  أغلبب  ألوبيبان )ببيبن 

يوًما( ويتم بموجبها ت ويض  ا ميح ضع  اخسائر نتيجة ععم  اسع ع أو عجز  امشتري بسبببب  إلعسبار و اسبيباسبات  71و

  اكلية و امخاطر  اسياسية  اخارجة عن سيطرة  امشتري.

وقع تشمح  اتغطية ععع ً من  امخاطر و ا ملية بكامح أطر فها، أو مجرع خطر و وع على مشترين موععين وعاعة ما تت لق 

 ألعماح قةيرة  ألجح بشونات  اسلع  الستهركية، كما تتضمن عمليات تقعيم قروض تةعير قةيرة  ألجح. مع مروظة 

 % من  إلجماا .57إاى  2149أن وةة  اجهات  اخاةة من  ألعماح  اجعيعة قةيرة  ألجح  رتف ت ف  عام 

 قصير األجل الصادراتتأمين ائتمان 

 العمليات الجديدة

كما  رتف ت قيمة  الاتز مات  ابقبائبمبة 

ا بمبلبيبات تبأمبيبن  ئبتبمبان  اةباعر ت 

قةببيببرة  ألجببح مببن أكببثببر تببريببلببيببون 

% إاى 69بم عح  2146عوالر عام 

مما يب بع  2149تريليون عام  4.69

مؤشر ً على تقبح مسبتبوى أعبلبى مبن 

من قببح  (Risk Appetite) امخاطر 

، ومع  ستب اع تأثير  اتغبيبر  ألعضاء 

ف  طريقة وسباب  الابتبز مبات يبظبح 

م عح  انمو  اوقيق  كبير  ويةح إاى 

 % مقارنة باا ام  اسابق.43

وقع شهعت  ألسو ق  ألوروبية أعبلبى 

مستوى اراتز مات  اقائمة ف   ابمبعى 

% البواليبات  ابمبتبوبعة(  7% ) 21% وكذاك  ألميركتان بوةة 21% من  إلجماا  تليها منطقتا آسيا 55 اقةير بنسبة 

 و انسبية  امتبقية امناطق  ا اام  ألخرى.

 االلتزامات القائمة
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وشمال أفريقيا
أوروبااألمريكتينآسيا

إجمالي إلتزامات ائتمان الصادرات في المدى القصيرحسب مجموعات الدول 

لنهاية عام 2017 )مليون دوالر(

دول أخرى في الشرق األوسط

شمال أفريقيا

مجلس التعاون الخليجي

 2149% إاى أكثر من تريليون  عوالر عام 29 رتفع وجم عمليات تأمين  ئتمان  اةاعر ت قةيرة  ألجح  اجعيعة بنسبة 

% من وجم عمليات  اضمان  اجعيعة  إلجمااية ف   ا اام انف   ا ام، واكن مع مروظة أن جزء ً كبير ً من 71اتمثح نوو 

 هذ   انمو يرجع إاى تغير ت ف  بيانات  ألعضاء، واي  إاى  انمو  اوقيق  ف   ا مليات.
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 الصادرات متوسط وطويل األجلتأمين ائتمان 

مليار عوالر بمبا فب  ذابك  954إاى  2149كما شهعت  الاتز مات  اقائمة ة وع  ب ع سنو ت من  ألعماح  ابطيئة اتةح ف  نهاية عام 

مليار عوالر على شكح قروض.  وال تز ح  اواليات  امتوعة  ابلع  ألكبر من ويث  الاتز مات  اقائمة، ويث تزع ع  ألعمباح  ابجبعيبعة  69

مليار عوالر( وعوح  آلسيان )إنعونيسيا والو ( وعوح مجل   ات باون  44%، كما شهعت  اهنع نمًو  كبيًر  ) رتفاع بأكثر من 46بنسبة 

  اخليج  )قطر و إلمار ت(.

 االلتزامات القائمة

فب  ةبورة )تبأمبيبن    ECAsيسجح أعضاء  تواع برن عمليات وكاالت تامين  ئتمان  اةاعر ت  ارسمية  ابمبععبومبة مبن  ابعوابة 

سنو ت(، ك مليات متوسطة وطويلة  ألجح والسبيبمبا ابتبغبطبيبة  41إاى  3وإقر ض وضمانات( مع فتر ت أطوح من عام و وع )من 

 ةاعر ت  اسلع  ارأسمااية ومشاريع  ابنية  اتوتية  اكبيرة.

كما تنشط ب ض جهات  اتأمين  اخاةة ف   تواع برن ف   ألعماح  اتجارية  امتوسطة و اطويلة  ألجح، واكن هبذه  إلوةباء ت يبتبم 

  إلبر  عنها وااًيا ف  اجنة وةر بيانات  اتأمين ضع مخاطر  الستثمار، ويتم تضمينها ف  قسم عمليات  الستثمار.

 العمليات الجديدة

أعو م مبن  النبخبفباض  ابمبتبو ةبح،  رتبفبع وبجبم  5ب ع 

عمليات تأمين  ئتمان  اةاعر ت متوسطة وطويبلبة  ألجبح 

مبلبيبار عوالر خبرح عبام  414% إابى 6 اجعيعة بم عح 

% منها تم تبقبعيبمبهبا فب  41مع مروظة أن نوو  2149

 شكح قروض مباشرة.

و ستووذت آسيا على ربع  ا مليات  اجعيعة فيما تم تبقبسبيبم 

 اباق  تقريبًببا ببيبن أمبريبكبا  اشبمباابيبة، و اشبرق  ألوسبط 

 فريقيا، وأفريقيا جنوب  اةور ء.أوشماح 

180,000

160,000

140,000

120,000

10,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

2017 2016 2015 2014 2013

المشاريعالشركات

غير مصنفالحكومة

البنوكقطاعات عامة أخرى

العمليات الجديدة لضمان ائتمان الصادرات في المديين المتوسط والطويل 

موزعة قطاعياً  )مليون دوالر(

180,000

160,000

140,000

120,000

10,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

)Berne Union 2149 Statistics-PDF    2148  امةعر:  تواع بيرن  ) انشرة  إلوةائية  مار  

800,000

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

2017 2016 2015 2014 2013

اإلقراضاالئتمان

االلتزامات القائمة لضمان ائتمان الصادرات في المديين المتوسط والطويل 

موزعة حسب نوع العملية )مليون دوالر(

40,000

35,000

30000

25,000

20000

15,000

10000

5,000

0

أوروباأوقيانوسيا

أفريقيا

جنوب 

الصحراء

الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا
آسيااألمريكتان
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حسب مجموعات الدول عام 2017 )مليون دوالر(

دول أخرى في الشرق األوسط

شمال افريقيا

مجلس التعاون الخليجي
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 الصادرات متوسط وطويل األجلتأمين ائتمان 

 

بشكح عام، عاعت  اتب بويضبات  ابمبسبتبرعة فب  عبام 

مليبار  2.2إاى مستويات أكثر  عتياعية بقيمة  2149

عوالر واكن على  ا ك  ولت  ات ويضات  اسيباسبيبة 

مبلبيبار عوالر مبقبارنبة مبع  4.15ف   امقعمة بقيمة 

مليون عوالر الت ويضات  اتجباريبة  ابمبسبتبرعة  939

عای بنسبة  ات   رتبفب بت ببعرجبة كبببيبرة ابتبةبببح أ

 ر  اماضية.ا شط  اسنو ت  سومتن % ع32

 التعويضات المستردة

 التعويضات المدفوعة

 

بلغت قيمة  ات ويضات  ابتب  عفب بهبا  ألعضباء خبرح 

ابب ببمببلببيببات تببأمببيببن  ئببتببمببان  اةبباعر ت  2149عببام 

مبلبيبار عوالر  2.7متبوسبطبة وطبويبلبة  ألجبح نبوبو 

، وابكبن 2146% مقارنة ب ام 3بتر جع بلغت نسبته 

 اب بشبر  ارقم ال يبز ح أعبلبى مبن مبتبوسبط  اسبنبو ت 

  اماضية.

وولت كبح مبن  ابببر زيبح وروسبيبا مبرة أخبرى فب  

عوح كبرً مبن  41 امقعمة، كما ضمت قبائبمبة  عبلبى 

إسبانيا وأوكر نيا وأامانيا، وسنغافورة وكبنبع  وفبيبتبنبام 

وتنز نيا و امملكة  ابمبتبوبعة. وبباابنبسبببة ابلبتب بويضبات 

سنو ت، فقع وبلبت أوروببا فب   5 امعفوعة على معى 

% مبنبهبا تبخبص روسبيبا 11% ) 11 امقعمة بنسبببة 

% فب  مبنبطبقبة 21وبلع ن ر بطة  اعوح  امستقلبة(، و

% منها اعوح مبجبلب   ابتب باون( 91 اشرق  ألوسط )

% مببنببهببا ألمببريببكببا 91% فبب   ألمببريببكببيببتببيببن )25و

% فقبط وأفبريبقبيبا جبنبوب 8 اشمااية( فيما مثلت آسيا 

 %.3 اةور ء  اكبرى 

والسنة  اثباابثبة عبلبى  ابتبو اب  ال تبز ح  ابتب بويضبات 

 % من  إلجماا .88 اتجارية ه   ألكبر وتمثح 
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 ضمان االستثمار 

تشمح عمليات ضمان  الستثمار  ات  يرةعها  تواع برن عمليات  اتأمين على  الستثمار ت  اخارجية ضع  امخاطر  اسياسبيبة، وعبعم 

 اوفاء باالاتز مات  اسياعية و اتأمين ضع  امخاطر  اسياسية و اتجارية على عمليات إةع ر  اسبنبع ت و ابقبروض غبيبر  ابمبشبروطبة، 

 وكذاك ضمان  الئتمان  اتجاري متوسط إاى طويح  ألجح  امقعم من شركات  اتأمين  اخاةة.

 االلتزامات الجديدة 

وبل  إجماا   الاتز مات  اجعيعة اب بمبلبيبات تبأمبيبن  السبتبثبمبار 

مليار عوالر فب  عبام  77و اتأمين ضع  امخاطر  ألخرى نوو 

مليبار  41. وعلى  ارغم من  نخفاض هذ   ارقم بمقع ر 2149

 ابقبيباسب ، إال  نبه يبمبكبن  عبتبببار  2146عوالر مقارنة ب ام 

 النخفاض تةويوا إاى مستويبات أكبثبر  عبتبيباعيبة، ببعال مبن 

 نخفاض كبير ف   انشاط. كما  ستمر نمو موفظبة  اب بمبلبيبات، 

 .2149مليار عوالر بنهاية عام  287% إاى 6بنسبة 

% مبن 11و ستووذت آسيا  ابتب  وبلبت فب   ابمبقبعمبة عبلبى 

تلتها أوروببا وببفبارق بسبيبط ثبم  2149 ألعماح  اجعيعة ا ام 

 ألمريكيتان ثم أفريقيا جنوب  اةور ء وعوح  اشبرق  ألوسبط 

 وشماح أفريقيا.

2017 2016 2015 2014 2013

إجمالي عمليات ضمان االستثمار القائمة )مليون دوالر(
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)Berne Union 2149 Statistics-PDF    2148  امةعر:  تواع بيرن  ) انشرة  إلوةائية  مار  

مبلبيبون عوالر ببنبمبو  515بل  إجماا   ات ويضات  امعفبوعبة 

نتيبجبة تبوبقبق مبخباطبر  2146% مقارنة ب ام 96كبير بنسبة 

سياسية ف  ععع من  اعوح. وف   امقابح  رتفب بت  ابتب بويضبات 

مبريبيبن عوالر، نبتبيبجبة  ابتب بويضبات  413 امسترعة ابتبببلب  

 امعفوعة مقابح ععم سع ع  اعيون  اسياعية  اكلية و اجبزئبيبة فب  

 اةين و اغابون وتركيا إضافة إاى  امب بامبرت  ابتبجباريبة فب  

 أوكر نيا. 

 التعويضات المدفوعة والمستردة

إجمالي التعويضات المدفوعة لضمان االستثمار )مليون دوالر(
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2013 2014 2015 2016 2017

120

100

80

60

40

20

0

إجمالي االلتزامات الجديدة لضمان االستثمار الجديدة )مليون دوالر(
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في محاولة من اتحاد بيرن للتعرف على االتجاهات الرئيسية لصناعة الضمان في العالم، يتم سنوويوا رجوراء مسوت السوتوطو ع  راء 

 عدد من أعضاء االتحاد بشأن نظرتهم للصناعة في الوقت الحالي وتوقعاتهم لمستقبلها مع األخذ في االعتبار الم حظات التالية:

 تتضمن توق ات  امعى  اقةير  ستقةاء ارأي أعضاء جم ية  اتأمين على  الئتمبان  ابعوابيبة)ICISA(   ابلبوبةبوح عبلبى

 ةورة أكثر تفةيرً ارتجاهات عبر  اةناعة بأكملها.

  .امسح يتضمن رعوًع  من أعضاء ناعي بر  ، كما  نه ال يميز بين  امشاركين فيه طبقا ألي م يار  

  ،امسح اي  مؤشًر  جيًع  على  اتغيير ت ف   ألوجام وال ي ع مسوا كميا سو ء ف   ألعماح  اتجارية  اجعيعة أو  امطاابببات 

 بح ي طينا ةورة التغيير ت ف  توجهات  امشاركين تجاه  اةناعة على نطاق و سع.

 وتوضت الرسوم البيانية المرفقة اهم توقعات النمو بشكل عام واالتجاهات الجغرافية والقطاعية من واقع مست  راء المشاركين.

 8102توقعات صناعة الضمان لعام 

)Berne Union 2149 Statistics-PDF    2148  امةعر:  تواع بيرن  ) انشرة  إلوةائية  مار  

: نتائج المست الخاص بتطورات صناعة الضمان في المدى القصير  )ضمان ائتمان الصادرات(8102توقعات عام   

التغيرالمتوقع في حجم عمليات الضمان عام 2018

%15

%71

%14

%0 %20 %40 %60 %80

ال تغيير

ارتفاع كبير

ارتفاع طفيف

األقليم الجغرافي

35%55%10%أفريقيا وجنوب الصحراء

54%46%0%آسيا

26%68%5%استراليا / أوقيانوسيا

65%33%2%أوروبا

48%48%4%الشرق األوسط وشمال أفريقيا

52%45%2%أمريكا الشمالية

40%50%10%أمريكا الالتينية

التوقعات حول حجم عمليات الضمان حسب المناطق 

الجغرافية في 2018

التغيرالمتوقع في حجم التعويضات المدفوعة عام 2018

%5

%15

%36

%37

%7

%0 %10 %20 %30 %40

انخفا  كبير

انخفا  طفيف

ال تغيير

ارتفاع طفيف

ارتفاع كبير

األقليم الجغرافي

25%72%3%أفريقيا وجنوب الصحراء

19%77%4%آسيا

9%88%3%استراليا / أوقيانوسيا

29%58%13%أوروبا

29%62%9%الشرق األوسط وشمال أفريقيا

16%78%5%أمريكا الشمالية

16%74%11%أمريكا الالتينية

التوقعات حول حجم التعويضات المدفوعة حسب المناطق 

الجغرافية في 2018
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)Berne Union 2149 Statistics-PDF    2148  امةعر:  تواع بيرن  ) انشرة  إلوةائية  مار  

: نتائج المست الخاص بتطورات صناعة الضمان في المدى القصير  )ضمان ائتمان الصادرات(8102توقعات عام   

ةأمريكا الشمالي 03
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أهم القطاعات التي تشكل قلقاً وتؤثر بشكل سلبي في اإلعمال كنتيجة الرتفاع حجم التعويضات 

المحتملة أو حاالت اإلعسار أو لصعوبات أخرى عام 2018
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)Berne Union 2149 Statistics-PDF    2148  امةعر:  تواع بيرن ) انشرة  إلوةائية  مار  

: نتائج المست الخاص بتطورات صناعة الضمان في المديين المتوسط والطويل8102توقعات عام   

التغيرالمتوقع في حجم عمليات الضمان عام 2018

%3
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%13
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انخفا  طفيف

ال تغيير

ارتفاع طفيف

ارتفاع كبير

التغيرالمتوقع في حجم التعويضات المدفوعة عام 2018
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انخفا  كبير

انخفا  طفيف

ال تغيير

ارتفاع طفيف

ارتفاع كبير

األقليم الجغرافي

34%59%6%أفريقيا وجنوب الصحراء

22%72%6%آسيا

0%96%4%استراليا / أوقيانوسيا

16%75%9%أوروبا

17%77%6%الشرق األوسط وشمال أفريقيا

0%93%7%أمريكا الشمالية

19%75%6%أمريكا الالتينية

التوقعات حول حجم التعويضات المدفوعة حسب المناطق 

الجغرافية في 2018

األقليم الجغرافي

68%29%3%أفريقيا وجنوب الصحراء

62%38%0%آسيا

14%86%0%استراليا / أوقيانوسيا

25%69%6%أوروبا

76%24%0%الشرق األوسط وشمال أفريقيا

18%76%6%أمريكا الشمالية

49%46%6%أمريكا الالتينية

التوقعات حول حجم عمليات الضمان حسب المناطق 

الجغرافية في 2018
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)Berne Union 2149 Statistics-PDF    2148  امةعر:  تواع بيرن ) انشرة  إلوةائية  مار  

: نتائج المست الخاص بتطورات صناعة الضمان في المديين المتوسط والطويل8102توقعات عام   
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القطاعات التي تشكل  قلقاً وتؤثربشكل سلبي في اإلعمال كنتيجة الرتفاع حجم 

التعويضات المحتملة أو حاالت اإلعسار أو لصعوبات أخرى عام 2018
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 صناعة الضمان في الدول العربية واإلس مية 

 اتأمين علبى  ابمبسبتبويبيبن  اب بربب   وإعاعة  امشترك و اتأمين  اخبرة و تباعح و اتنسيق  ات اون بأهمية  امؤسسة من إيمانا

  الستثمار اضمان جهة 48  اذي يضم واايا 2117 عام  "أمان  تواع"أخرى  جهات مع باات اون أسست و إلسرم ،  فقع

  .و إلسرمية  ا ربية  اعوح ف   اةاعر ت و ئتمان

 أعضباء و إلقبلبيبمبيبة،  اوطنيبة و إلسرمية  ا ربية  اةاعر ت  ئتمان تأمين هيئات وفرتها  ات   اضمانات مجمح وقع بل 

 .  2015باا ام مقارنة %22.6بنمو  ، 2016عام خرح عوالر مليار   32.6نوو  إلتواع،

اسم الجهة )باللغة اإلنجليزية(الموقع االلكترونيدولة

www.dhaman.orgThe Arab Investment and Export Credit Guarantee Corporation (DHAMAN)متعددة األطرافالمؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات1

www.iciec.comThe Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC)متعددة األطرافالمؤسسة االسالمية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات2

www.cagex.dzCompagnie Algérienne d’Assurance et de Garantie des Exportations (CAGEX)الجزائرالشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات3

www.ecgegypt.netExport Credit Guarantee Company of Egypt (ECGE)مصرالشركة المصرية لضمان الصادرات4

www.asei.co.idAsuransi Ekspor Indonesia (ASEI)أندونيسياوكالة ائتمان الصادرات االندونيسية5

www.egfi.org.irExport Guarantee Fund of Iran (EGFI)ايرانصندوق ضمانت صادرات ايران6

www.jlgc.comJordan Loan Guarantee Corporation (JLGC)األردنالشركة األردنية لضمان القروض7

www.lci.com.lbThe Lebanese Credit Insurer (LCI)لبنانشركة تأمين االئتمان اللبنانية8

www.exim.com.myEXIM Bank of Malaysiaماليزيابنك االستيراد والتصدير الماليزي9

www.ecgaoman.comExport Credit Guarantee Agency of Oman (ECGA)سلطنة عمانوكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية10

www.sep.gov.saSaudi Export Program (SEP)السعوديةبرنامج الصادرات السعودية11

www.sonac.snNational Co. for Credit Insurance and Guarantee (SONAC)السنغالالشركة الوطنية لتأمين االئتمان والضمان12

www.naife.orgNational Agency for Insurance and Finance of Exports (NAIFE)السودانالوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات13

www.shiekanins.comShiekan Insurance & Reinsurance Co. LTDالسودانشركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين المحدودة14

www.cotunace.com.tnCompagnie Tunisienne Pour L’Assurance Du Commerce Extérieur (COTUNACE)تونسالشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية15

www.eximbank.gov.trExport Credit Bank of Turkey (Türk EXIM Bank)تركيابنك التصدير واالستيراد التركي16

www.ecie.aeExport Credit Insurance Company of the Emirates (ECIE)اإلماراتشركة اإلمارات لتأمين ائتمان الصادرات17

www.qdb.qaQatar Development Bank (QDB) - Qatar Export Development Agency – TASDEERقطربنك قطر للتنمية  - وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير"18

أعضاء اتحاد أمان

اسم الجهة )باللغة العربية(

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

االجتماع السنوي الثامن إسطنبول - الجمهورية التركية (نوفمبر2017)

المصدر: اتحاد أمان - االجتماع السنوي الثامن إسطنبول - الجمهورية التركية (نوفمبر2017)

 حجم عمليات ضمان االستثمار وائتمان الصادرات في الدول العربية واالسالمية أعضاء 

اتحاد أمان بالمليار دوالر

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

14.8
17.0

19.0

24.9 24.6 26.6

32.6
اإلجمالي

الحصة من اإلجمالي 

)%( 

Turk Eximbank11.033.7بنك التصدير واالستيراد التركي

ICIEC8.024.5المؤسسة االسالمية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات

MEXIM 4.212.9بنك االستيراد والتصدير الماليزي

LCI2.88.6شركة تأمين االئتمان اللبنانية

EFGI1.64.9صندوق ضمانت صادرات ايران

DHAMAN1.34.0المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات

3.711.3باقي األعضاء

32.6100 اإلجمالي

المصدر: اتحاد أمان - االجتماع السنوي الثامن إسطنبول - الجمهورية التركية (نوفمبر2017)

الجهة

 حجم عمليات ضمان االستثمار وائتمان الصادرات في الدول العربية واالسالمية 

أعضاء اتحاد أمان لعام 2016 بالمليار دوالر

http://www.dhaman.org
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كببمببا  رتببفبب ببت  ألقسبباط  اببتببأمببيببنببيببة بببنببسبببببة 

مليون عوالر ف  عبام  417.5% إاى 28.2

مليون عوالر ف    446.6مقارنة ب    2146

و رتبفب بت كبذابك  ابتب بويضبات   2145عام 

مبلبيبون عوالر خبرح عبام   85 امعفوعة إاى

مبلبيبون عوالر عبام   94.2مقارنة ب   2146

، فبب   اببمببقببابببح تببر جبب ببت  اببمببببباابب  2145

 41.9ملبيبون عوالر إابى 47.7 امسترعة من

 .2145مريين عوالر عام 

 ضبمبان عبمبلبيبات ببتبوزيبع يت لق وفيما

  اعوح ف   اةاعر ت و ئتمان  الستثمار

أمبان    تبوباع أعضباء و إلسرمية  ا ربية

  اببتببةببعيببر بببنببك وببح فببقببع 2146 ابب ببام

  ألوابى  امبرتبببة ف   اترك  و الستير ع

  إلسرمية  امؤسسة ثم ،33.9%بنسبة 

 اةباعر ت  و ئبتبمبان  الستثبمبار اضمان

  الئببتببمببان تببأمببيببن شببركببة ثببم ،%21.5

 ثم  امبؤسبسبة  ، 8.6% بنسبة   البنانية

 و ئبتبمبان  السبتبثبمبار اضبمبان  ا برببيبة

 بببنبببك ، ثببم1%بببنببسبببببة   اةبباعر ت

ببنبسبببة   ابمباابيبزي و اتةعيبر  الستير ع

 بببقببيببة تببوزعببت وأخببيببر  ، %42.7

  ألخبرى  ابجبهبات ببيبن فيمبا  اوةص

 عملبيبات توزعت  التواع. وقع أعضاء

 بين  ما 2146 عام أمان  تواع أعضاء

  62.3%وببنبسبببة عوالر مليبار 21.3

 اببلببمببعى  اةبباعر ت  ئببتببمببان اضببمببان

 عوالر مبببلبببيبببار ت 8.1و  ابببقبببةبببيبببر

  اضبمبان % اب بمبلبيبات 25.8وبنسببة

 وببنبسبببة  عوالر مليار  2.2و  امولية

 4.9و  السببتببثببمببار اضببمببان  %6.9

  ئبتبمبان ضبمبان ا مبلبيبات مليار عوالر

 . إلجماا  من %5.2 وبنسبة و اطويح  امتوسط المعيين  اةاعر ت

 توزيع عمليات الضمان 

نوع العقد
القيمة بالمليار 

دوالر

الحصة من اإلجمالي

)%(

20.362.3ضمان ائتمان الصادرات للمدى القصير

8.425.8عمليات الضمان المحلية

2.26.7عمليات ضمان االستثمار

1.75.2ضمان ائتمان الصادرات للمديين المتوسط والطويل

32.6100إجمالي حجم عمليات ضمان االستثمار وائتمان الصادرات

المصدر: اتحاد أمان - االجتماع السنوي الثامن إسطنبول - الجمهورية التركية (نوفمبر2017)

توزيع عمليات ضمان االستثمار وائتمان الصادرات

 حسب نوع العقد لعام 2016

النوع
القيمة 

بالمليون دوالر

الحصة من اإلجمالي

)%(

72.8048.7ضمان ائتمان الصادرات للمدى القصير

30.4020.3ضمان ائتمان الصادرات للمديين المتوسط والطويل

26.3017.6عمليات الضمان المحلية

17.7011.8عمليات ضمان االستثمار

2.301.5عمليات أخرى

149.50100إجمالي دخل أقساط التأمين

توزيع دخل أقساط التأمين حسب نوع العقد لعام 2016

المصدر: اتحاد أمان - االجتماع السنوي الثامن إسطنبول - الجمهورية التركية (نوفمبر2017)

معدل النمو )%(20152016النشاط

116.6149.528.2أقساط التأمين

71.285.019.4التعويضات

(46.2)19.910.7المستردات

المصدر: اتحاد أمان - االجتماع السنوي الثامن إسطنبول - الجمهورية التركية (نوفمبر2017)

انشطة اتحاد أمان خالل العامين 2015 و 2016

 بالمليون دوالر
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 المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 

على مع ر أكثر من أرب ة عبقبوع ومبنبذ تبأسبيب  

 4791 امؤسسة  ا ربية اضمان  الستثمار عبام 

كبأوح مبؤسبسبة عوابيبة مبتب بععة  ألطبر ف تبقببعم 

خعمات ضمان  الستثمبار ضبع  ابمبخباطبر غبيبر 

 اتجارية ف   اعوح  ا ربية، نجوت  امؤسسة فب  

خعمة  ا عيع من  امستثمريبن  اب برب و ألجبانبب 

ف   اعوح  ا ربية قبح أن تطور خعماتها فيما ب ع 

اتشمح كذاك  امةبعريبن بب بع  سبتبوبع ث خبعمبة 

وتب بعيبح  4786تأمين  ئتمبان  اةباعر ت عبام 

مسماها إاى  امؤسسة  ا ربية اضمان  الستبثبمبار 

. وبيبث ببلبغبت 2118و ئتمان  اةاعر ت عبام 

 اقيمة  إلجمااية اب بمبلبيباتبهبا  ابتبر كبمبيبة ببنبهبايبة 

 مليار عوالر. 48ما يزيع على  2148أغسط  

وشهعت  امؤسسة  تجاهاً عاماً النمو ف  عملياتهبا 

مبلبيبون  4121خرح  اسنو ت  ألخيرة من نوو 

مبريبيببن  4111إابى نبوبو  2118عوالر عبام 

ايةح إجبمبااب   ابفبتبرة إابى  2149عوالر عام  

 41.4مبلبيبار عوالر مبنبهبا أكبثبر مبن  42.51

مليبار ت اضبمبان  ئبتبمبان  اةباعر ت وببنبسبببة 

مبلبيبار عوالر  2.13% من  إلجماا  و  81.6

% من إجبمبااب  47.1اضمان  الستثمار وبنسبة 

 عمليات  اضمان خرح  افترة. 

توزيع عمليات المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 

خالل )2008 -2017(

 رجمالي ضمان ائتمان
الصادرات
21.3 

عمليات ضمان 
االستثمار
03.4 

تطور عمليات الضمان في المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات  

خالل )2008 -2017(  )مليون دوالر(

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1,020

701

1,197

1,441

1,723

1,510

1,088 1,127

1,325
1,404

2008200920102011201220132014201520162017اإلجمالي

 إجمالي عمليات ضمان 

ائتمان الصادرات
626.40589.62768.111,138.641,528.061,276.93888.95970.431,145.571,176.99

إجمالي عمليات ضمان 

االستثمار
393.32111.25429.27302.18195.34233.13198.63156.63179.56226.59

إجمالي حجم عمليات 

ضمان االستثمار وائتمان 

الصادرات

1,019.72700.871,197.381,440.821,723.401,510.051,087.581,127.061,325.131,403.58

تطور حجم عمليات الضمان بالمليون دوالر )2017-2008(
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 التوزيع الجغرافي للعمليات حسب األقطار المصدرة ل ستثمار والسلع 

وفيما يت لق بااتوزيع  اجغر ف  ال مليبات وسبب 

 ألقطار  امةعرة ارستثمار إاى  اعوح  اب برببيبة 

و امةعرة السلع إاى  ابعوح  اب برببيب بة و اب باابم 

تشببيببر إوةبباء ت  اببمببؤسببسببة خببرح  اسببنببو ت 

( إاببى أن  اسبب ببوعيببة 2149-2118 ألخببيببرة )

ولت ف   امرتبة  ألواى بقيمبة عبمبلبيبات ببلبغبت 

% مبن 29مليون عوالر وببنبسبببة  3389.74

مجمح  ا مليات، تليها  اكويت ف   امرتبة  اثانيبة 

مببلببيببون عوالر وبببنببسبببببة  2527.98بببقببيببمببة 

% من  إلجماا ، فاإلمار ت ثااثبا ببقبيبمبة 21.2

%،  ثبم 8.4مليون عوالر وبنسببة  4141.83

 875.47تون  ف   ابمبرتبببة  ابر بب بة ببقبيبمبة 

%، ثبم ابببنبان 9.4مليون عوالر وبوةة تبببلب  

%، ثبم 1.6مبلبيبون عوالر وببنبسبببة   594.94% تليها  اجز ئر ساعسا بقبيبمبة 6.3مليون عوالر وبنسبة  981.51خامسا بقيمة 

مبلبيبون عوالر وببنبسبببة  343.46% تليها مةر ف   امركز  اثامن بقيمة 3.6مليون عوالر وبنسبة  119.31 ألرعن ساب ا بقيمة 

مريين عوالر وببنبسبببة  457.94%، ثم سورية عاشر ً بقيمة 4.6مليون عوالر وبنسبة  215.16%، ثم  ابورين تاس ا بقيمة 2.5

%، ثبم 1.2مليون عوالر وببنبسبببة  24.27%، ثم  اسوع ن بقيمة 1.8مليون عوالر وبنسبة  75.49%، وسلطنة عمان بقيمة 4.3

%.  فب  وبيبن ببلبغبت قبيبمبة 1.12مليون عوالر وبنسبة  2.68%  وفلسطين  بقيمة 1.4مليون عوالر وبنسبة  41.88قطر بقيمة 

 % من  إلجماا . 46.8مليون عوالر وبنسبة  2414.37 ا مليات  امقعمة البنوك  ا ربية و امشتركة وعوح أخرى نوو 

اإلجمالي2008200920102011201220132014201520162017

210.54274.08408.33483.95536.31547.46202.81187.99255.52280.923,387.91السعودية1

435.28134.71449.23320.58159.64217.59207.25153.48231.03219.972,528.78الكويت2

48.839.369.9950.3463.2187.85126.43137.72261.53215.571,010.83اإلمارات3

122.94109.6585.4978.9561.334.17103.6996.7490.16142.09895.19تونس4

85.8776.9176.29101.25113.24102.1038.6656.1752.1381.93784.54لبنان5

87.41125.00100.14131.91571.71--1.773.5835.3486.55--الجزائر6

2.823.1414.28118.4875.2155.2528.5592.7926.9329.84447.30األردن7

12.0724.8455.4272.8977.1022.2622.427.778.579.83313.16مصر8

26.5755.25205.06------61.8027.5410.006.7117.20البحرين9

159.71--------11.7824.379.8538.6741.2233.82سورية10

10.009.2116.4328.5695.17--5.474.043.5810.627.26سلطنة عمان11

21.29----------------10.8110.48السودان12

10.88------0.90----9.98------قطر13

2.68--0.090.560.680.710.320.32------فلسطين14

71.33112.97484.57438.87258.75259.88255.80207.702,101.39--11.52شركات أجنبية - بنوك عربية - دول أخرى

1,019.72700.871,197.381,440.821,723.401,510.051,087.581,127.061,325.131,403.5812,535.59اإلجمالي

تطور قيمة محفظة عقود الضمان للمؤسسة 

حسب األقطار المصدرة لالستثمار والسلع بالمليون دوالر وحسب الترتيب التنازلي إلجمالي القيمة

الدولة

 توزيع قيمة محفظة عقود الضمان للمؤسسة حسب األقطار المصدرة 

لالستثمار والسلع خالل )2008 - 2017(

السعودية
8 .1 

الكويت
81.8 

اإلمارات
2.0 

تونس
 .0 

لبنان
3.3 

الجزائر
4.3 

األردن
3.3 

مصر
8.5 

البحرين
0.3 

سورية
0.3 

سلطنة عمان
1.2 

السودان
1.8 

قطر
1.0 

فلسطين
1.18 

شركات أجنبية 
   بنوك عربية   

دول أخرى
03.2 
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 التوزيع الجغرافي للعمليات حسب األقطار المضيفة ل ستثمار والمستوردة للسلع 

يكشف  ابتبوزيبع  ابجبغبر فب  ابلب بمبلبيبات وسبب 

 ألقطار  امضيفة ارستثمار و امستورعة ابلبسبلبع 

عبن (  2149-2118) خرح  اسنو ت  ألخيبرة 

أن مةر ولت ف   امرتبة  ألواى بقيمة عمليات 

% مبن 7.2مليون عوالر وبنسبة  4453بلغت 

مجمح  ا مليات، ثم  اسوع ن ف   امرتبة  ابثبانبيبة 

% من 9.7مليون عوالر بنسبة  774.92بقيمة 

 إلجماا ، ثم  إلمار ت ف   امرتبة  اثااثة بقبيبمبة 

% ، 9.1مليون عوالر وبوةة تبل   725.88

ملبيبون عوالر  741.63ثم  اجز ئر ر ب ا بقيمة 

% ، ثبم  اسب بوعيبة خبامسبا ببقبيبمبة 9.3وبنسبة 

% ، يلبيبهبا 6.9مليون عوالر وبنسبة  837.17

 917.17ابنبان فب   ابمبركبز  اسباع  ببقبيبمبة 

%،  فليبيا ساب با ببقبيبمبة 6مليون عوالر وبنسبة 

%، تبلبيبهبا 5.3مليون عوالر وبنسبة  668.14

%، ثبم 5مليون عوالر بنسبة  622.13%،  تليها تون  ف   امركز  اتاسع بقيمة 5.2مليون عوالر وبنسبة  652.95سورية ثامنا بقيمة 

مليون عوالر وبنسببة   134.72%، ثم  اكويت ف   امركز  اواعي عشر بقيمة 3.7مليون عوالر وبنسبة  175.11 ألرعن عاشر  بقيمة 

%، تليها  امغرب ف   امركز  اثااث عشبر ببقبيبمبة 2.7مليون عوالر وبنسبة  366.63%  ثم  ا ر ق ف   امركز  اثان  عشر بقيمة 3.1

%، ثبم  ابببوبريبن فب  2مليون عوالر وبنسبة  256.51%، ثم قطر ف   امركز  ار بع عشر بقيمة 2.9مريين عوالر وبنسبة  313.29

مبلبيبون  216.35% ثم سلطنة عمان ف   امركز  اسباع  عشبر ببقبيبمبة 2مليون عوالر وبنسبة  216.52 امركز  اخام  عشر بقيمة 

%،  وأخبيبر  مبوريبتبانبيبا ببقبيبمبة 4.6مريين عوالر وببنبسبببة  215.82%، ثم  ايمن ف   امركز  اسابع عشر بقيمة 4.6عوالر وبنسبة 

مليون عوالر. ف  وين بلغت قيمة عمليات  اضمان  ات   ستفاعت منها  اعوح غير  اب برببيبة  ابمبسبتبورعة ابلبسبلبع  اب برببيبة نبوبو  49.69

% آلسيا 9.5% من  إلجماا  و6.8% من  إلجماا ، توزعت بشكح رئيس  على أوروبا بنسبة 47.5مليون عوالر وبنسبة  2218.73

 %.1% ألفريقيا وبقية عوح  ا اام بنسبة 4.2و

اإلجمالي2008200920102011201220132014201520162017

10.0127.2627.1860.60228.99207.9493.85119.91171.76205.411,152.90مصر1

163.20107.35318.64150.2258.7848.1220.9120.6816.7487.09991.72السودان2

28.9057.9691.79174.68206.61102.9745.5766.0979.8871.41925.88اإلمارات3

5.614.463.82113.52159.2883.4257.04204.10138.50144.88914.63الجزائر4

47.0147.5054.56124.17175.7199.2262.5551.34105.7371.71839.49السعودية5

16.775.0018.4128.7399.4079.3471.4597.21174.84158.34749.49لبنان6

175.893.86107.4783.6487.9292.2420.8314.0042.6139.56668.01ليبيا7

193.0931.88104.1074.6458.0450.0035.2635.2535.2535.25652.75سورية8

26.4517.2026.1329.8351.7225.4528.07127.11122.64167.44622.03تونس9

29.4341.2944.5998.2068.7752.9342.9153.7624.9338.22495.04األردن10

31.3147.8451.2976.2370.8765.0325.8324.0122.6616.84431.92الكويت11

2.7310.9457.51110.6193.4691.38366.63--------العراق12

3.5738.0052.9744.5922.0411.4458.9638.2939.1234.30343.27المغرب13

9.3328.2333.6436.5246.0738.9915.7116.7613.8317.44256.54قطر14

17.2026.7125.0246.7742.2336.1827.429.278.487.23246.52البحرين15

11.2416.4113.0420.8122.7819.7931.4316.7024.2929.86206.35سلطنة عمان16

205.82----12.188.5437.0330.4030.8442.8643.97اليمن17

1.001.675.005.005.0017.67----------موريتانيا18

781.20509.491,009.671,193.551,432.771,067.88740.931,010.091,119.721,221.3510,086.66

110.1872.1050.7773.3962.04130.76101.0268.67126.80138.96934.68آسيا1

99.0373.4695.53123.72194.45166.0435.2215.3126.5227.20856.47اوروبا2

23.6925.7522.0631.3512.9010.811.3712.2311.753.35155.26أفريقيا3

17.79----------0.060.197.428.541.57أمريكا الشمالية4

1.24----------------0.101.14أمريكا الجنوبية5

5.4718.7311.9310.2719.67134.56209.0520.7540.3512.71483.49أخرى6

238.52191.38187.70247.27290.64442.17346.65116.97205.41182.222,448.93

1,019.72700.871,197.381,440.821,723.401,510.051,087.581,127.061,325.131,403.5812,535.59

تطور قيمة محفظة عقود الضمان للمؤسسة 

حسب األقطار المضيفة لالستثمار والمستوردة للسلع بالمليون دوالر وحسب الترتيب التنازلي إلجمالي القيمة

الدولة

اإلجمالي العربي

إجمالي الدول الغير عربية

اإلجمالي

توزيع قيمة محفظة عقود الضمان للمؤسسة حسب األقطار المضيفة 

لالستثمار والمستوردة للسلع خالل )2008 - 2017(

مصر
3.8 

السودان
 .3 

اإلمارات
 .4 

الجزائر
 .3 

السعودية
3.  

لبنان
3.1 

ليبيا
5.3 

سورية
5.8 

تونس
5.1 

األردن
3.3 

الكويت
3.4 

العراق
8.3 

المغرب
8.  

قطر
8.1 

البحرين
8.1 

سلطنة عمان
0.3 

اليمن
0.3 

موريتانيا
1.0 

 سيا
 .5 

اوروبا
3.2 

أفريقيا
0.8 

أمريكا الشمالية
1.0 

أخرى
3.3 
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   810التوزيع الجغرافي إلجمالي قيمة االلتزامات القائمة للمؤسسة بنهاية عام 

 قبيبمبة إلجبمبااب   ابجبغبر فب  بباابتبوزيبع يت لبق فيما أما

 فتشبيبر 2149 عام بنهاية المؤسسة  اقائمة  الاتز مات

  ابمبرتبببة فب  وبح ابببنبان أن إابى  امؤسسبة إوةاء ت

ة وببنبسببب عوالر مبلبيبون   94.81ببلبغبت  بقيمبة  ألواى

 فبب   اسببوع ن ثببم  اضببمببانببات، مببجببمببح مببن%  48.5

% ببنبسبببة عوالر ملبيبون 39.26 بقيمة  اثانية  امرتبة

 بقيمبة  اثااثة  امرتبة ف  سورية ثم  إلجماا ، من 7.6

 مةر ثم ،7.4% تبل  وبوةة عوالر مليون  35.25

 ثبم ،%7 وببنبسبببة عوالر ملبيبون 31.79 بقيمة ر ب ا

وببنبسبببة  عوالر مبلبيبون 31.75 بقبيبمبة خامسا  ا ر ق

 عوالر ملبيبون 26.61 بقيمة ساعسا تون  تليها %،7

 21.76 ببقبيبمبة سبابب با  إلمبار ت ثبم ،%6.8 وبنسبة

 فبب   اسب بوعيبة تبلبيبهبا ،6.1%وببنبسبببة عوالر مبلبيبون

وببنبسبببة      عوالر لبيبونمب  24.23بقبيبمبة   اثامن  امركز

 عوالر مبلبيبون 47.14 بقبيبمبة تاس ا ايبيا ثم %،5.5

 ببقبيبمبة  ا اشر  امركز ف   اجز ئر ، تليها%5وبنسبة 

تبلبيبهبا  سبلبطبنبة  ،%1.4 بنسبة عوالر مليون 45.88

 مبلبيبون 44.25 بقيمة عشر  اواعي  امركز ف  عمان

  ابثبانب   امبركبز ف   ألرعن ثم ،%2.7 وبنسبة عوالر

 ثبم ،%4.5وبنسبببة  عوالر مريين 6.12 بقيمة عشر

 مبريبيبن 3.29بقيمة  عشر  اثااث  امركز ف   اكويت

  ابر ببع  ابمبركبز فب  قبطبر ثبم ، 1.8%وبنسببة عوالر

 ثبم ،1.8% وبنسبة  عوالر مريين 3.41 بقيمة عشر

 مليون 4.63 بقيمة عشر  اخام   امركز ف   ابورين

  اساع   امركز  امغرب ف  ثم  1.1% وبنسبة عوالر

 .  1.4% وبنسبة  عوالر مليون 1.39 بقيمة عشر

 بنهاية المؤسسة  اقائمة  الاتز مات قيمة بلغت وين ف  

 عوالر مليون 11.85  ا ربية غير العوح 2149عام 

 رئيس  بشكح توزعت  إلجماا ، % من41.5وبنسبة 

 1.5% و  إلجببمبباابب  مببن 1.9% بببنببسبببببة آسببيببا عببلببى

 . ا اام عوح وبقية % ألوروبا1.6و ألفريقيا

التوزيع الجغرافي إلجمالي قيمة العقود السارية وااللتزامات القائمة للمؤسسة 

بنهاية عام 2017
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القيمة بالمليون دوالر

71.84لبنان1

37.26السودان2

35.25سورية3

34.97مصر4

34.95العراق5

26.64تونس6

24.96اإلمارات7

21.23السعودية8
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15.88الجزائر10

11.25سلطنة عمان11

6.02األردن12

3.27الكويت13

3.14قطر14
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0.37المغرب16

348.08

18.67مجموعة دول1

18.15آسيا2
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 د. رياض بن جليلي                 مدير إدارة البحوث والمخاطر القطرية        

 منى قمحية                          رئيس وحدة المعلومات والمخاطر القطرية        

 الضبع                          رئيس وحدة البحوث والنشرأحمد         

 أيمن غازي                           سكرتير        

 
82292982-269+   

aymang@dhaman.org  

www.dhaman.org   
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 المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات

 سنة  22نوفر تغطية تأمينية ضد مخاطر االئتمان والمخاطر السياسية منذ أكثر من 

 8112من وكالة ستاندرد أند بورز منذ عام  AAنتمتع بتصنيف ائتماني مرتفع 

سندكم افمثن لضمان استثماراتكم في مختلف الدون 

  العربية وتأمين صادراتكم إلى جميع أنحا  العالم

www.dhaman.org 


