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دور المـؤسسة اإلسالمية لتـأمين االستثمار وائتـمان 
في تعـزيـز صادرات ) ∗ICIEC(الصادرات 

  واستثمارات الدول األعضاء
 

  

 داويعسم  يوسفالدكتور 

  كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير
   الجزائر–جامعة البليدة 

 الملخص

درات المؤسسة الرائدة في مجال تأمين وإعادة  تعد المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصا      
تأمين قروض الصادرات وتأمين وإعادة التأمين االستثمارات بما يتفق والشريعة اإلسـالمية، وهـي              
بوصفها مؤسسة دولية تتمتع بكامل الشخصية المعنوية تهدف إلى توسيع وتشجيع المبادالت التجارية    

 المغطاة التي يكـون قـد   ر من خالل التعويض عن الخسائواالستثمارات ما بين الدول األعضاء وذلك  
  . تعرض لها كل من المستثمر والمصدر المؤمن لهما

ومن أجل تحقيق تطلعات الدول األعضاء، واجهت المؤسسة تحديات كثيرة تمثلت في إنشاء مؤسسة              
تـدفق  قادرة على تحقيق األهداف المنوط بها في مساعدة دول  األعضاء في توسـيع صـادراتها و                

  .االستثمارات إليها

  :الكلمات الدالة
بوالص التأمين ، أقساط التأمين، المخاطر التجاريـة، المخـاطر    االستثمارات، تأمين القروض،تأمين  

  .المسح الضوئيغير التجارية، االلتزامات، 

  
                                                

∗  SIACE: Société Islamique d'Assurance des Investissements et des Crédits à l'Exportation ou 
ICIEC: the Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit. 
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  ةـدمـمق
لـدفع   ساسـية تأمينيـة أ  تبار دوره كمنتج لخـدمات       قطاع التأمين صلب المنظومة التنموية باع      يعد 
 إن أهـم    .التصديرية ودعم االدخار لتوظيفه في تمويل المشاريع االقتـصادية         االقتصادية و  نشاطاتال

 هي توافر وسـيلة آمنـة تكفـل للمـصدر           تواالستثماراالعوامل التي تساعد على زيادة الصادرات       
، وهنـا تكمـن   والمستثمر تحصيل حقوقهما من المشتري األجنبي بمجرد قيامهما بجميع التزامـاتهم        

  . أهمية تأمين ائتمان الصادرات واالستثمارات

 المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات مؤسسة فريدة من نوعها، حيث تقـدم              تعدو
 مـن و. لشريعة اإلسـالمية بما يتفق واخدمات قروض الصادرات وتأمين االستثمارات وإعادة التأمين    

، واجهت المؤسسة تحديات كثيرة تمثلت في إنشاء مؤسسة قادرة          عضاءأجل تحقيق تطلعات الدول األ    
صادراتها وتدفق االستثمارات     في توسيع  دول األعضاء على تحقيق األهداف المنوط بها في مساعدة        

  .إليها

وقد أصبحت المؤسسة منذ بدء أعمالها منظمة دوليـة متميـزة تقـدم خـدمات تـأمين الـصادرات         
لتأمين بما يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وكان أمام المؤسسة تحـديات            واالستثمارات، وإعادة ا  

كثيرة تمثلت في تكوين هيئة تكون قادرة على خدمة الدول األعضاء، كما أنه كان عليها القيام بمهمة                 
  . نوع من الوعي بشأن هذه الخدمة التأمينية في الدوائر التجارية للدول األعضاءإيجاد

 التعرف على المؤسـسة     ور المؤسسة في تنمية الصادرات واالستثمارات، يجب أوالً       ولمعرفة أكثر لد  
 أن تسهم في تنمية صادرات      للمؤسسة وكيف يمكن    ،أهم الخدمات المقدمة  و نشاطاتهاو هامهام ىوعل

  فاق المؤسسة في ظل التطورات العالمية؟آ وما الدول األعضاء؟

مـان  ي التحليلي الستعراض واقع تأمين االستثمار وائتقد اعتمدنا في هذا البحث على المنهج الوصف    و
 إلى تحليل مدى تـأثير الخـدمات الممنوحـة مـن طـرف      اكما لجأن  ،الصادرات في الدول اإلسالمية   

  . حجم الصادراتفي ومن ثم ، التمويلفيالمؤسسة 

 :اآلتيةوسنتناول في هذه الورقة البحثية النقاط 

 ؛ستثمار وائتمان الصادرات اإلسالمية لتأمين االتقديم المؤسسة .1

 ؛الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة .2
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 ؛ةدور المؤسسة في تدعيم قروض التصدير في إفريقي .3

 ؛نشـاط المؤسسة .4

 ؛نتائج عمليات المؤسسة .5

 .اآلفاق والتطورات المستقبلية للمؤسسة .6

  : اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادراتتقديم المؤسسة-أوالً
لى توسيع إطار المعامالت التجارية، وتشجيع تدفق االستثمارات، وتحقيقا ألغراضها تعمل المؤسسة ع  

وفقـاً  فإنها تقوم بتأمين وإعادة تأمين قروض صادرات السلع وتأمين وإعادة تـأمين االسـتثمارات               
ألحكام الشريعة اإلسالمية، وذلك بتعويض المؤمن عن الخسائر الناجمة عن المخاطر المغطاة حـسب       

  . من اتفاقية المؤسسة5 المادة

في سنة  اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات أنشئت المؤسسة  : وأهدافها نشأة المؤسسة   - أ
مؤسسة دولية تتمتع بشخـصية قانونيـة     بوصفها   ميالدي1/08/1994هجري الموافق لـ    1415
ملكـة العربيـة   ، ويقع مقرهـا بمدينـة جـدة بالم    للتنمية وهي عضوة في البنك اإلسالمي كاملة،

  .19951السعودية حيث بدأت المؤسسة أعمالها في جويلية 

التفاقية التأسيس يتمثل هـدف المؤسسة في توسيع نطـاق المعامالت التجاريـة، وتـشجيع             وفقاً  و
الخـدمات اآلتيـة،   تدفق االستثمارات بين الـدول األعضاء، ومن أجل تحقيق ذلك فإنها تقوم بتوفير        

  :2 الشريعة اإلسالميةألحكاموفقاً وذلك 

 استيفاء حصيلة بيع الـصادرات     المتعلقة بعدم  تأمين وإعادة تأمين قروض الصادرات من المخاطر         -
  ؛)مخاطر قطرية( أو غير تجارية) متعلقة بالمشتري(الناجمة عن مخاطر تجارية 

 لعملة، ونزع  تأمين وإعادة تأمين االستثمارات ضد المخاطر القطرية وخاصة القيود على تحـويل ا            -
  .الملكية، والحروب، واالضطرابات المدنية، ونقض االتفاقات من قبل الحكومة المضيفة

 دوليـة  إسـالمية  لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات هي مؤسـسة       اإلسالمية المؤسسة   وعليه فإن 
ثمار في  تشجيع االست إلى   أساساًوهي تهدف   ،  متخصصة في التأمين ضد المخاطر القطرية واالئتمانية      

 تقدم المؤسسة منتجات متكاملة أهدافهاجل تحقيق   أومن  اإلسالمي،   منظمة المؤتمر    األعضاء في دول  
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لمصدرين والمستثمرين والمؤسـسات الماليـة      إلى ا  المخاطر بالنسبة    وإدارةلتحسين درجة االئتمان    
  .3األعضاء الصادرات الوطنية في الدول تأمين وكاالت فضالً عن

تنص اتفاقية المؤسسة على أن العـضوية فـي المؤسـسة       : كتتاب في رأس المال   العضوية واال  -ب
مفتوحة للبنك اإلسالمي للتنمية والدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي، وفي نهاية سنة             

تواصل دول عديدة أخـرى إكمـال   ، في حين دولة34 بلغ عدد المساهمين في المؤسسة   2004
  .5 مساهما36ًعدد الدول األعضاء 2006ي سنة ف، وقد وصل 4متطلبات العضوية

، وقد اكتتب ) مليون دوالر أمريكي150( مليون دينار إسالمي100يبلغ رأسمال المؤسسة المصرح به     
 المـصرح  المالمن رأس   % 50 ليعاد  مليون دينار إسالمي، أي ما     50البنك اإلسالمي للتنمية بقيمة     

يون دينار إسالمي في رأس مال المؤسسة، أما الجزء          مل 45.24 دولة عضوة بمبلغ     30به، واكتتبت   
فهو متاح لالكتتاب فيه مـن قبـل   )  مليون دينار إسالمي 4.76( المتبقي من رأس المال المصرح به       

تسهم فـي   و 22/04/1996 قد صادقت على اتفاقية المؤسسة بتاريخ        أعضاء جدد، علما بأن الجزائر    
  .6 إسالميدينار1000000بـ رأس مال المؤسسة

التفاقية التأسيس، تتمركز مسؤولية إدارة المؤسسة في مجلس المحافظين للـدول         وفقاً   :اإلدارة  -ج
.  للتنمية، ويتولى رئيس البنك اإلسالمي للتنمية رئاسة المؤسـسة         اإلسالمياألعضاء في البنك    

االكتتـاب، والتـسويق،   :  رئيـسية وهـي  تإداراويتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من ثالث    
الشؤون اإلدارية، وتقنيات المعلومـات،     :  ثالث وحدات مساندة   فضالً عن . المحاسبة والمالية و

  .وتحليل المخاطر القطرية، التي تقدم الدعم الفني واإلداري لإلدارات الرئيسية

تأمل المؤسسة أن تحقق األهداف التي وضعتها مـن خـالل             : المؤسسة وأهدافها  إستراتيجية   -د
  : 7ة المدى، تقوم على المبادئ الموضحة أدناه طويلستراتيجيةا

 تسويق غير مباشرة، تسعى بموجبها المؤسسة للقيام بـدور مـوزع جملـة               ستراتيجيةااعتماد   •
 يترك البيع المباشر للوكالء المحليين، ووكاالت تأمين القروض علـى     في حين للخدمات التأمينية،   

 الصادرات في الدول األعضاء المضيفة؛

 تجات جديدة مصممة لمواكبة احتياجات السوق؛تطوير من •

 للتنميـة،   اإلسالميإدخال خدمات لترويج االستثمار في الدول األعضاء، وذلك بالتعاون مع البنك             •
 والهيئات الدولية ذات الصلة؛ 



 مسعداوي  یوسف                                     2011- األول العدد -27 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة

 

 53 

االستمرار في تطوير النظم الفنية، المعلوماتية، والموارد البشرية في المؤسسة لمواكبـة أحـدث               •
  الميادين ذات الصلة؛التطورات في

وإعـادة  تكوين تحالف مع مؤسسة دولية ذات خبرة للحصول على المساعدة الفنيـة، والتـدريب      •
 .، وذلك لالستفادة من أفضل الخبرات في مجال عمل المؤسسةالتأمين

 الدولية اإلسالمية الوكالة تأسيس  فياإلسالميوقد شاركت المؤسسة مشاركة فعالة إلى جانب البنك 

  .8نيفللتص

   : الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة-ثانياً
تساعد المؤسسة المصدرين في الدول األعضاء على زيادة صادراتهم بمنح تـأمين القـروض علـى        
الصادرات مقابل مخاطر عدم السداد من قبل المشترين في الدول األجنبية، وتقوم المؤسسة بمساعدة              

  .ع شركاء وأسواق ترتفع فيها درجة المخاطرةالمصدرين على القيام باألعمال التجارية م

 ذلك، يمكن للمؤسسة تقديم تسهيالت ائتمانية للمشترين األجانب والحصول علـى تمويـل              فضالً عن 
  .لصادراتهم من البنوك ومؤسسات التمويل األخرى

المـصدرين، و البنـوك،   : وعليه فقد صممت خدمات التأمين لتستهدف ثالث شـرائح فـي الـسوق       
  .رين، حيث تعرض المؤسسة لهذه الشرائح أدوات تأمين مختلفة تلبي حاجات كل عميلوالمستثم

تقدم المؤسسة خدمات تـأمين القـروض علـى    : خدمات تأمين القروض على الصادرات  –أ  
  :  بوالص هيخمسالصادرات بموجب 

  ؛)تصل إلى سنة (  البوليصة الشاملة قصيرة األجل –أ 

  ؛)سنواتسبع من سنة إلى ( األجل  البوليصة التكميلية متوسطة–ب 

  ؛)من سنة إلى سبع سنوات(  بوليصة العمليات المحددة-ج

  ؛)سنواتسبع قد تصل إلى (  بوليصة المصارف العامة – د

  ).تصل إلى سنة(  بوليصة تأمين االعتماد المستندي -ـه

  : يبين ذلك بوضوحأسفلهوالجدول 
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  )1(الجدول رقم 

  المقدمة من طرف المؤسسةمنتجات تأمين قروض الصادرات 

  الهدف  المدة القصوى  المنتجات  الشريحة
  سنة واحدة  البوليصة الشاملة قصيرة األجل
البوليصة التكميلية متوسطة 

  األجل
  سبع سنوات

  المصدرون

  سبع سنوات  بوليصة العمليات المحددة
  سبع سنوات  ليصة المصارف العامةبو  البنوك

حماية المصدرين والبنوك ضد مخاطر عدم 
  تسديد قيمة الصادرات

عزز لخطاب االعتماد ضد حماية البنك الم  سنة واحدة  بوليصة تأمين االعتماد المستندي  
  السدادمخاطر عدم 

  جـدة ،   ،2005 الـسنوي    التقرير لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات،      اإلسالميةالمؤسسة  :المصدر
  .9ص،10/04/2006

   من خسارة المصدرين أو المصارف بـسبب عـدم         % 90 يصل إلى    اًميني تأ توفر هذه البوالص غطاء
المخاطر غير التجارية التي تشمل القيـود        الناجـم عن المخاطر التجارية كإعسار المشتري أو       الدفع

  .األجنبي، وفرض قيود على الواردات، والحروب واالضطرابات المدنية على تحويل النقـد

، طرحت المؤسسة بوليـصة   1998منذ بداية سنة ماي     : نبياألجخدمات تأمين االستثمار     –ب  
المرتبطـة باالسـتثمارات    ة   ضد المخاطر القطري   تغطية طويلة األجل  لتأمين االستثمار، وهي توفر     

 الحـروب، واالضـطرابات المدنيـة،    :تشمل هذه المخاطر و. األجنبية المتدفقة في الدول األعضاء    
أميم واألشكال األخرى من تدخل الدولة المضيفة، مما مـن    والقيود على تحويل النقد األجنبي، والت     

  .9شأنه أن يحرم المستثمر حقه في إدارة استثماره

  :يأت من ذلك تقدم المؤسسة ثالث بوالص لتأمين االستثمار األجنبي، تتمثل فيما يوانطالقاً

  المساهمة في رأس المال؛-بوليصة تأمين استثمار   /  أ

 ت التمويل؛ تسهيال–بوليصة تأمين استثمار   /  ب

  . لتأمين القروض-بوليصة تأمين استثمار  /  ت

 تـأمين بموجب هذه الخدمة يمكن للمؤسسة إعادة تأمين وكـاالت          : إعادة التأمين   خدمات   –ج  
الصادرات في الدول األعضاء، فيما يتعلق بمخاطر قروض الصادرات، على أساس معاملـة كـل               
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و مباشر في اتفاقيات إعـادة التـأمين        كما يمكن للمؤسسة أن تشارك على نح       .بوليصة على حدة  
 2005وخالل سـنة     .الدوليةالموقعة بين وكاالت تأمين الصادرات في الدول األعضاء والوكاالت          

وقعت المؤسسة مجموعة من االتفاقيات، من بينها تجديـد عقـد إعـادة التـأمين مـع شـركة                 
ATRADUIS،  كوفاس  إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع شركة COFACEعم التعاون القـائم   لد

  . وتطويرهبين المؤسستين

  :ة دور المؤسسة في تدعيم قروض التصدير في إفريقي-ثالثاً
إن العضوية في المؤسسة مفتوحة للدول اإلفريقية العضوة في منظمة المؤتمر اإلسالمي، وقد التحق              

  . 10 بالمؤسسة منها الجزائر، وهناك دول أخرى قيد االنضمام∗ إفريقياً بلدا13ً

 نسبة مشاركة الدول اإلفريقية في تـسيير المؤسـسة          تعد :عمليات المؤسسة مع الدول اإلفريقية     -أ
إن التفسير الواضح لقلة    . ∗∗ دول فقط  5هم في صنع القرار هي      ضعيفة، إذ إن عدد الدول التي تس      

 وأيـضاً عدد الدول اإلفريقية المساهمة في قرار المؤسسة هي القيود المفروضة على المستورد،             
 من أن جل الـدول اإلفريقيـة تقـوم       وانطالقاً. صعوبة تسويق منتجات المؤسسة في هذه البلدان      

تولي أهمية كبيـرة لمنتجـات       صناعية، هذا مايجعل هذه الدول ال     لدول ال إلى ا بتصدير مواد أولية    
  .المؤسسة

ـ :التعاون مابين وكاالت تمويل الصادرات الوطنية ومؤسسات تدعيم التجارة         -ب ن أجـل تطـوير     م
التعاون مع وكالت تمويل الصادرات ومؤسسات دعم الصادرات في البلـدان اإلفريقيـة، قامـت                

 بنك  فضالً عن خمس وكاالت تأمين التصدير     : مع األطراف التالية   اتفاقياتالمؤسسة بتوقيع خمس    
  :11تنمية الصادرات المصرية

 ؛ SMAEX  المؤسسة المغربية لتأمين الصادرات -

 ؛ COTUNACEنسية لتأمين التجارة الخارجية الشركة التو -

 ؛CAGEX الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات  -

 ؛ECGEالشركة المصرية لتأمين الصادرات  -

                                                
  . مصر، والمغرب، وتونس، وموريتانيا، وتشاد، والمالي، والسودان، وغامبيا، والسنغال ، وغينيا، والكاميرون، وأوغندا ∗
  .مصر، وموريتانيا، والمغرب، والسودان،  وتونس ∗∗
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 ؛ FAGACE   صندوق الضمان والتعاون االقتصادي بالبنين -

 .Export Development Bank of Egypt (EDBE) بنك تنمية الصادرات المصري  -

ة األردنية بوليـصة   شركة أدوية الحكم بمنح2003، قامت المؤسسة في سنة  ون مع الجزائر  وفي إطار التعا  
   (Trust Pharma) 12.تأمين استثمار لتغطية مخاطر استثماراتها ولبناء مصنعها الخاص في الجزائر 

ـ                 ةويقوم هذا المصنع بإنتاج األدوية وتسويقها في السوق الجزائرية، ثم تليها أسواق شـمال إفريقي
لهذا المشروع هي مثـال   المؤسسة قبل من  المخاطر القطرية  إن تغطية وعليه ف . واألسواق األوروبية 

 لتـسهيل    من طرف المؤسسة األهـداف المزدوجـة       ةجيد توضح كيف تحقق خدمات التأمين المقدم      
  .التنمية االقتصادية المستدامة للدول األعضاء وتلبية احتياجات عمالئها

  :ة نشاط المؤسس-رابعاً
 فرصة التركيـز    2004أتيحت للمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمارات وائتمان الصادرات خالل سنة          

على دعم عملياتها لتحقيق محفظتي عمالء ومخاطر، قادرتين على إرساء أسس أعمـال مـستقبلية               
 مستدامة، وقد نبع عن ذلك اختيار أفضل لمجموعة العمالء، مما أدى إلى تحسين مـستوى اسـتغالل   
التزامات التأمين، ونمو متواصل في األعمال المؤمنة وأقساط التأمين على الرغم من الهبوط العالمي              

كمـا وسـعت    . المتزامن في العمليات التجارية والتصدير في الدول األعضاء على وجه الخـصوص           
ة المؤسسة أسواقها لتشمل التصدير إلى الدول غير األعضاء، ونوعت خدماتها لتشمل خدمـة إعـاد              

   .الت التأمين وتمويل الصادرات في الدول األعضاءاوكإلى التأمين بالنسبة 

لسوق، أولهمـا بوليـصة تـأمين     إلى ا ن  ي، بإدخال منتجين جديد   2004قد قامت الشركة خالل سنة      و
سـداد  ، وهي موجهة للبنوك التجارية لتغطيتها ضد مخـاطر عـدم           ∗(PACD)االعتمادات المستندية   

  .تورداالعتماد لبنك المس

ج الثاني فيتمثل في بوليصة التبادل الخاص      ا المنت أمPTS) (∗∗  ،       التي تهدف إلى تـأمين المؤسـسات
 طلـب  17 علـى  2004قد تحصلت المؤسسة في سنة    و .الصغيرة والمتوسطة في عملياتها للتصدير    

  .13ر مليون دوال17.50 منها بحجم إجمالي وصل إلى 6 على إالًَّ لكنها لم توافق (PTS)بوليصة 

                                                
 ∗ Police d'Assurance de Crédit Documentaire. 
∗∗  Police de Transaction spécifique. 
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 التسويقي بالتركيز على خدمات تأمين القروض علـى         برنامجها 2004واصلت المؤسسة خالل سنة     
 من خالل حملة إعالنات صاحبتها ندوات وزيارات متابعـة للـدول   البرنامجالصادرات، وتم تنفيذ هذا     

تسعت شـبكة  األعضاء، األمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في عدد االستفسارات وطلبات التأمين، وقد ا       
  . من الدول األعضاء21 في  وكيال29ًالوكالء المحليين أيضا فوصلت إلى 

بـإطالق فـوج    ∗SIFC  لتمويل التجارةاإلسالميةكما قامت المؤسسة بالتعاون مع المؤسسة الدولية 
  .14ق والمنافذ الممكنة لتطوير هياكل ومنتجات جديدةائعمل مشترك لدراسة الطر

 من االهتمـام لـدى وكـاالت     ائتمان الصادرات التي تقدمها المؤسسة كثيراًأثارت خدمة إعادة تأمين   
ائتمان الصادرات في الدول األعضاء، وقد تم اتخاذ الخطوات الالزمة لوضع هـذه الخدمـة موضـع              

اإلسالمي  دولة إلى جانب البنك 36 في المؤسسة 2007 يناير نهاية إلى نبلغ عدد المساهمي   و .التنفيذ
 مليـون دوالر  144.9(  مليون مليون دينار إسـالمي    97.2 رأس المال المكتتب فيه      للتنمية، ووصل 

  . 15)أمريكي

   : نتائج عمليات المؤسسة-خامساً
، ليصل العدد   %200تزايد عدد المستفيدين من خدمات المؤسسة في السنوات الخمس األخيرة بنسبة            

 نحـو وبلغت التغطية المقدمة لهـم   . دولـة63 موزعين على  مستفيدا63ً إلى 2004في نهاية سنة    
 مليون دوالر أمريكي، ويتوقع أن يتضاعف حجم عمليات التأمين في السنوات القادمة، وذلك بعد      248

موافقة مجلس محافظي المؤسسة على توسيع مجال التغطية لتشمل التأمين على صـادرات الـدول               
األقـسـاط المطلوبـة    (المدفوعـة   وقد عرفت قيمة التعويضات      . األعضاء إلى الدول غير األعضاء    

 مليون دوالر فـي سـنة      0.33مليون دوالر لتصل إلى حدود       1.16 منتقلة من     كبيراً تراجعاً) سدادها
2004.  

سجلت المؤسسة نسبة نمو معتبرة، والتي كانت نتيجة ارتفـاع المـداخيل             : االكتتاب نشاطات -أ
 التوسـع   فضالً عـن  ،  2005 في سنة     مليون دوالر  4المرتبطة باألقساط والرسوم التي تجاوزت      

 ، منـتقالً 2004مقارنـة بـسنة   % 83.38الكبير  في رقم األعمال المؤمن، الـذي ارتفـع بــ     
، وهذا ما يبرهن علـى  2005 في سنة مليون دوالر618 إلى 2004 في سنة   مليون دوالر 337من

  .16القيمة الجيدة لمحفظة المؤمنين والعدد المحدود للبوالص الممنوحة

                                                
∗la Société Internationale Islamique pour le Financement du Commerce 
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  )2( ول رقمدـالج

من الفترة  لتأمين االستثمارات وائتمان الصادرات اإلسالميةتطور العمليات اإلجمالية للمؤسسة 
  2005 إلى سنة 2000الممتدة من سنة 

  2004/2005  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

  %36.99  4.00  2.9  2.1  1.7  1.2  0.7  ) مليون دوالر(األقساط والرسوم 

مليـون  ( المـؤمن    رقم األعمال 
  )دوالر

46  58  129  147  337  618  83.38%  

ــدة  ــات الجدي ــون (االلتزام ملي
  )دوالر

104  139  289  287  475  808  70.11%  

  %79.16  808  451  265  254  248  184  )مليون دوالر(االلتزامات الحالية 

Source : SIACE , Rapport annuel 2004 , op.cit , p12.  
، " سنوات في خدمة الدول األعـضاء        10"أمين االستثمار وائتمان الصادرات،     اإلسالمية لت  المؤسسة

  . 18مرجع سابق، ص

 نموا في 2005و 2004 لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات ما بين سنتي   اإلسالميةعرفت المؤسسة   
  مليـون دوالر   808لتـصل إلـى      %70التزامات التأمين الجديدة بنسبة     أعمال التأمين، حيث قفزت     

 618 إلـى  2004في سنة     مليون دوالر أمريكي   337، وازدادت األعمال المؤمنة الفعلية من       أمريكي
، وقد أدى هذا النمو بدوره إلـى نمـو الـدخل         %83مليون دوالر أمريكي محققة بذلك زيادة نسبتها        

  .17%37 أمريكي أي بزيادة بلغت ر مليون دوال4اإلجمالي من األقساط ليصل إلى 

ملحوظ   معززة إلدارة البوالص، ونتج عن ذلك نمو    ستراتيجيةا 2005مؤسسة خالل سنة     ال اتبعتوقد  
 مليـون دوالر أمريكـي فـي        451في التزاماتها التأمينية القائمة، حيث ارتفعت مـن         % 70مقداره  

  . 18 2004 مليون دوالر أمريكي خالل سنة808 لتصل إلى 2004سنة

 على نجاح استراتيجية العمل التي تنتهجها المؤسسة        وقد برهنت النتائج المحققة من طرف المؤسسة      
 لتشمل صادرات   التأمينيةوالتي ترتكز على التسويق المباشر لعمالء مقتدرين، والتوسع في الخدمات           

 أنحاء العالم وجذب االستثمارات إليها، وتقديم منتجات جديـدة ، وتحـسين     الدول األعضاء إلى جميع   



 مسعداوي  یوسف                                     2011- األول العدد -27 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة

 

 59 

ــالف الم  ــضل تح ــاب بف ــة االكتت ــان   عملي ــامين ائتم ــسية لت ــشركة الفرن ــع ال ــسة م ؤس
 « COFACE » ."كوفاس"الصادرات

 في مجـال التـأمين   التزامات المؤسسة، بلغ إجمالي 2007إلى 1997وخالل الفترة الممتدة من سنة      
 المـدة ، وبلغ إجمـالي األعمـال المؤمنـة فـي     ) أمريكي ر بليون دوال  4 ( ي بليون دينار إسالم   2.8

  ). بليون دوالر أمريكي 2.3(ر إسالمي  بليون دينا1.6نفسها

 التزاماتهـا  ارتفعتإذ   مين،أ في مجال الت   أعمالها حققت المؤسسة نموا ملحوظا في       2006 سنة   يوف
 مليـون   618 األعمال المؤمنة من     ارتفعت بليون دوالر أمريكي، كما      1.4 لتبلغ   %73الجديدة بنسبة   
  .200619 أمريكي سنة ر مليون دوال859 إلى 2005ي سنة فدوالر أمريكي 

  :  تأمين القروض على الصادرات-ب

 بوليصة جديدة لتأمين القروض علـى       16 نحو   2004أصـدت المؤسسة خالل سنة     : البوالص /1
، وهذا راجع للسياسة االنتقائية المتبعة من طـرف         2003 بوليصة في سنة     21الصادرات، مقابل   

  .20المؤسسة

 ضـعف   بوليصة جديدة، وهو ما يمثل تقريبـاً 30 نحو 2006كما قامت المؤسسة بإصدار خالل سنة    
 من البوليصة الشاملة قـصيرة  أوالً: عن مصدرين ، وكان ذلك ناتجاً   2004 في سنة    ُأصِدرلعدد الذي   ا

  .21، وهي بوليصة العملية المحددة من البوليصة الجديدة نسبياًاألجل، وثانياً

، 2003 بوليصة في سنة 77 بوليصة مقابل 69 ونح 2004 للبوالص في سنة   اإلجماليوقد بلغ العدد    
ـ  وهذا ما يمثل انخفاضاً     عرفت عودة للنمو حيث 2005، إال أن سنة     2003مقارنة بسنة   % 10 قدر ب

  .22 بوليصة88حققت 

 بوالص للمصدرين والمصارف في أقاليم جغرافية مختلفة ومن تلـك البـوالص كانـت               أصِدرتْكما  
 مـن دول %3من دول أوروبيـة، و %6 دول عربية أخرى، ومن%23من دول عربية خليجية و    68%

  .إفريقية

 زيادة 2006عرفت التزامات التأمين الجديدة المعتمدة من طرف المؤسسة خالل سنة         :اللتزاماتا /2
 لتـسجل   2005 مليون دوالر أمريكي فـي سـنة         475، حيث كانت في حدود      %70معتبرة بلغت   

    .2006 في سنة  مليون دوالر أمريكي808ماقيمته 
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يبـين   :المؤمنـة حسب الدول    االلتزامات الحالية فيما يتعلق بتأمين القروض على الصادرات        -2-1
  .  الدول المصدرةبالجدول التالي تطور توزيع االلتزامات الحالية حس

  )3(الجدول رقم 

   لتأمين قروض الصادرات وفق الدول المؤمنة االلتزام      ات القائم      ة

الدول الخمـس علـى رأس        2005  2006
ة الدول المصدرة وفـق     قائم

  االلتزامات
ماليين الدورات 

  األمريكية
ماليين الدورات   الترتيب %

  األمريكية
  الترتيب  %

  1  37  121  1  28  191   العربية المتحدةاإلمارات
  2  19  64  2  29  144  المملكة العربية السعودية 

  3  22  72  3  19  92  تركيا
  4  11  35  4  6  29  البحرين
  5  4  13  5  3  16  باكستان

  -  7  25  -  5  25  دول أخرى
  -  100  222  -  100  498  اإلجمالي

 سنوات فـي خدمـة الـدول        10"اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات،        المؤسسة :المصدر
  .20، ص10/04/2006، جدة، "األعضاء

، ومـن  2006و 2005 سنتيإن أهم الدول المؤمنة كانت وراء تحقيق المؤسسة لنتائج إيجابية خالل     
، نالحظ التقدم الكبير الذي أحرزته تركيا في قيمة االلتزامات حيث انتقلت     )3(خالل قراءتنا للجدول رقم   

 الثالثة وتحتل بذلك المرتبة     ،2006مليون دوالر سنة    92 لتصل إلى    2005 مليون دوالر سنة     72من  
كمـا عـززت باكـستان مركزهـا         ،ودية والمملكة العربية السع    العربية المتحدة  اإلماراتكل من   بعد  

  .2006 مليون دوالر في سنة16باحتاللها المركز الخامس بقيمة التزامات وصلت إلى 

  : مجموع التزامات قروض الصادرات حسب منطقة المشتري -2-2

، 2006من مجموع التزامـات المؤسـسة لـسنة     % 73أكثر من   ∗ األولى تمثل التزامات الدول العشر   
  .%72 والمقدرة بـ2005 النسبة المسجلة في سنة بارتفاع قليل عن

                                                
، %)7.7(، اإلمـارات العربيـة المتحـدة    %)8.0(، تركيا   %)9.1(، الواليات المتحدة األمريكية     )%20(ألمانيا  : حسب الترتيب ∗

  %).3(، سورية %)3.3(، إيران%)4(، البغالدش %)4.3(، المملكة المتحدة %)5.3(، مصر %)6.8(إفريقية الجنوبية 
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في هيكل المحفظة بحيث أصبحت ألمـانيا أول دولة فيما يتعلق بااللتزامـات حـسب           وقد حدث تغيير    
ـ    161منطقة المشتري بـ     من مجموع االلتزامات، وجـاءت بعـدها   %22مليون دوالر أمريكي، أي ب
، عرفت  تزامات كل من السعودية وقطر تراجعاً     ففي الوقت الذي سجلت ال    . 23%9جنوب إفريقيا بنسبة  

  .  إيجابياً الجنوبية وإيران تغييراًةكل من اإلمارات العربية المتحدة وإفريقي
من مجموع االلتزامـات الحاليـة      % 48أما فيما يتعلق بالتوزيع الجهوي، فقد شكلت أوروبا وحدها          

ـ ةللمؤسسة، تليها آسي     طفيفاً  انخفاضاً يةسط وشمال إفريق  منطقة الشرق األو  ، كما عرفت    %20.4 ب
وسجلت منطقة أمريكا  .2006في سنة  %17.4 مليون دوالر أمريكي ونسبة    87 بـ   التزاماتمسجلة  

  .  مليون دوالر أمريكي25 من جملة االلتزامات بما يعادل 5%

  )4(الجدول رقم 

  االلتزامات حسب الدول المشترية

  2005سنة   2006سنة 
 %  ماليين الدوالرات  الدولة %  راتماليين الدوال  الدولة
  20.1  66.3  ألمانيا  22  161  ألمانيا

  9.1  30  الواليات المتحدة  9  45  جنوب إفريقيا
  8.0  26.3  تركيا  6  29  تركيا
  7.8  25.7   العربيةاإلمارات  5  26   العربيةاإلمارات

  6.8  22.3  ةجنوب إفريقي  5  25  المملكة المتحدة
  5.3  17.4  مصر  5  24  الواليات المتحدة

  4.3  14.1  المملكة المتحدة  4  18  مصر
  4.0  13.2  بنغالداش  3  14  إيطاليا
  3.2  11  إيران  3  13  استراليا
  3.0  10  ةسوري  2  11  قطر

  100  94  دول أخرى  36  132  دول أخرى
  28.3  320.3  اإلجمالي  100  498  اإلجمالي

 سنوات فـي خدمـة الـدول        10"رات،  اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصاد     المؤسسة: المصدر
  .20، ص10/04/2006، جدة، "األعضاء

 التزامات تأمين قروض الـصادرات فـي أربعـة          تركزت :اإلجماليةالتزامات قروض الصادرات    -2-3
والذي يشمل الورق واألخشاب واألثـاث      ( أكبر هذه القطاعات هو قطاع الصناعات األخرى         قطاعات،
 من إجمالي االلتزامات،   %25.7، بنسبة بلغت    )دوات الرياضية ونحوها   مختلفة أخرى، مثل األ    اًوأنواع
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 ،%23.5وتليها في المركز الثاني قطاع الكيماويات والبتروكيماويات والمنسوجات البالستيكية بنسبة           
 2006في سنة  %28.8وفي المركز الثالث قطاع المنسوجات والمنتوجات الجليدية التي انخفضت من  

 .%8.8 قطاع األدوات الكهربائية بنسبة وأخيراً. 2005 في سنة%20.2إلى 

بلغ : قيمة رقم األعمال المؤمن المرتبط بالقروض على الصادرات وحدود المخاطر          /3
 مليون دوالر 546 نحو 2005إجمالي قرارات حملة البوالص للتصدير والتمويل الممنوح في سنة          

إلى   وهذا راجع أساساً،متجاوزة% 75درها ، أي بزيادة ق2004مليون دوالر في سنة  312مقابل  
 والزيادة الكبيرة في رقـم      ،من طرف المؤسسة في إدارة زبائنها     منها الجهد المبذول     ثالثة أسباب 

  .  ومنتجات التأمين الجديدة المطروحة،الزبائن الكباراألعمال المؤمن من طرف 
 المرتبطة بتـأمين القـروض علـى     بلغ مقدار المخاطر 2005وكما يظهره الجدول التالي، ففي سنة       

، فهـذه   2004مليون دوالر أمريكي في سنة       227.4مليون دوالر أمريكي مقابل     387نحو  الصادرات  
من حجم المخاطر هي نتيجة مباشرة للتغييرات التي قامـت بهـا             %70الزيادة الكبيرة والمقدرة بـ     

  .   المؤسسة
  )4(م لجـدول رقا

األعمال المعرض للمخاطر للمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار  حجم مقابلحجم األعمال المؤمن 
  )مليون دوالر: الوحدة(وائتمان الصادرات 

  قيمة قروض الصادرات المعرضة للمخاطر  قيمة قروض الصادرات المؤمنة  السنوات
2000  33  50  
2001  46  65  
2002  107  109  
2003  118  123.5  
2004  312  227.4  
2005  546  387  

 سنوات فـي خدمـة الـدول        10"اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات،       المؤسسة: درالمص
  .22، ص10/04/2006 جدة،، "األعضاء 

  :المداخيل الناتجة  من األقساط / 4
   مين القروض الصادرات خالل سنة     أوالرسوم الناتجة عن ت     الناتج عن األقساط   اإلجماليارتفع الدخل   

ـ بنسبة ون دوالر أمريكي   ملي 3.4إلى   2006  والـذي  2004ا حققته في سنة مع %34 زيادة قدرت ب
 %26تأمين االستثمارات بنـسبة    ازدادت رسوم وأقساط في حين.  مليون دوالر أمريكي 2.5قدر بـ   
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 %86وبلغت نسبة الدخل من تأمين قروض الـصادرات         .  مليون دوالر أمريكي   0.5مسجلة ما قيمته    
  .  2005المحققة في سنة  نفسها ي النسبة من جملة األقساط، وه

  :اآلفاق المستقبلية للمؤسسةو التطورات-سادساً
تسعى المؤسسة أن تكون الرائدة المعترف بها دوليا في مجال تأمين وإعادة تأمين االستثمار وقروض   

الدول  وذلك من خالل تشجيع صادرات .األعضاءالصادرات المتوافق مع الشريعة اإلسالمية في الدول     
األعضاء، وتسهيل تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة عن طريق تقـديم أدوات تـأمين االسـتثمار           

  .24وقروض الصادرات المتوافق مع الشريعة اإلسالمية للحد من مخاطر القروض والمخاطر السياسية

رة االكتتاب  بتنفيذ خطة للمسح الضوئي لملفات إدا      2005بدأت المؤسسة في سبتمبر     وفي هذا اإلطار    
، وإعادة التأمين، وحملة البـوالص، ووضـعها        المتعلقة بالمشترين، والبنوك، وتأمين االستثمار    كلّها  

ص فـي   وهذا ما سينتج عنه انخفاض في التكلفة اإلدارية، وتقلـي ،ضمن نظام إدارة التأمين المتكامل    
  . أو معلومةالوقت الالزم للبحث عن ملف

 إجراء 2006 بداية سنة حتىرعة االستجابة لطلبات العميل، وقد تم كما أن هذا المسح سيحسن في س   
ويتوقع أنه في السنوات القليلـة المقبلـة تـتم     ، جميعها من ملفات المشترين%70مسح ضوئي لـ   

  . 25إلكترونياًعمليات االكتتاب بالكامل 

مـت  ، نظ  الـدولي  التابعة للبنـك  ) MIGA∗(وفي إطار التعاون مع الوكالة الدولية لضمان االستثمار         
، وقد أثمـر هـذا المـشروع    أمين االستثمار في الدول األعضاء    المؤسسة بعثات تسويقية مشتركة لت    

  .26 إلى ما يقارب مليار دوالر أمريكيشيءنموا في طلبات تأمين االستثمار من ال في بدايته المشترك 

، اتخذت المؤسـسة مـن   أهمية تأمين قروض الصادرات في تسيير عملية تمويل الصادرات      إلى   نظراً
ستراتيجيتها التـسويقية حتـى يتـاح    اتطوير عالقات وثيقة مع البنوك التجارية عنصرا جوهريا في          

  .للمصدرين الذين يشملهم تأمين المؤسسة الحصول على تمويل صادراتهم من المؤسسات المالية

اعدة الفنية في مجال ترويج كما تقوم المؤسسة على إدارة وتنفيذ برنامج البنك اإلسالمي للتنمية للمس        
وذلك بمشاركة األخرى ، االستثمار وتشجيع تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة إلى الدول األعضاء     

ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية      ) MIGA (ميجاعلى غرار الوكالة الدولية لضمان االستثمار       
)UNIDO .(  

                                                
∗  L’Agence multilatérale de garantie des investissements. 
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   :27نويحتوي هذا البرنامج على قسمين رئيسي

 المساعدة الفنية للدول األعضاء ؛   /  أ

  .ميجاإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لالستثمار للدول األعضاء بالتعاون مع    /  ب

 االتحـاد الـدولي   لتـأمين االستثمار وائتـمان الصادرات إلى عـضوية    انضمت المؤسسة اإلسالمية    
ـ  وقـد بلغـت مج  .200728 خالل سنة ∗)اتحاد بيرن( لهيئات ضمان ائتمان الصادرات واالستثمار     ل م

منها (  دوالر أمريكيمليار1499 نحو 2008في سنة  اتحاد بيرن  الضمانات المقدمة من طرف أعضاء    
ت امليار دوالر أمريكي لعملي   60و  مليار دوالر أمريكي خاصة بعمليات ضمان ائتمان الصادرات        1439

  .29%20 بمعدل نمو قدر بـ،2007أمريكي في سنة  تريليون دوالر 1.3بل مقا) ضمان االستثمارات

 في اتحـاد    اًلتـأمين االستثمار وائتـمان الصادرات عضو     المؤسسة اإلسالمية    تعدومن جهة أخرى    
، 2007 هيئة ضمان مع نهاية سنة       31، والذي بلغ عدد أعضائه      1993في ماي   براغ ، الذي تأسس     

 مليار دوالر أمريكـي     14.5  مقارنة 2006 مليار دوالر أمريكي في سنة       20.1وقد بلغ حجم عملياته     
  .200530في سنة 

  :خاتمة
 فإن الهدف األسمى للمؤسسة هو التوسيع من نطاق المبادالت التجارية ما بين الدول األعضاء وختاماً

 تـأمين   فضالً عـن  وتشجيع االستثمار، وحتى تتمكن من تحقيق ذلك تقوم بتأمين قروض الصادرات            
 ام الشريعة اإلسالمية، من خالل تعويض المؤمن لـه تعويـضاً          ألحكوفقاً  وإعادة تأمين االستثمارات    

  . عن الخسائر الناجمة عن المخاطر المغطاةمناسباً
ستراتيجية العمل التي تنتهجها المؤسسة، والتي   اائج المحققة من طرف المؤسسة نجاح       تقد بينت الن  و

 أنحاء العالم وجـذب     جميعإلى  ترتكز على توسيع الخدمات التأمينية لتشمل صادرات الدول األعضاء          
 تحالف المؤسسة مع الشركة ل، وتحسين عمليات االكتتاب بفض    وتقديم منتجات جديدة  ،  االستثمار إليها 

  ).كوفاس(رنسية لتأمين التجارة الخارجية الف
نحو تحقيق رسالتها لتكون المؤمن المفضل مـن قبـل          وكل ذلك سوف يهيئ المؤسسة بشكل أفضل        

 تأمين االستثمار وقروض الصادرات مما يعينها على التوسع في صـادراتها   الدول األعضاء في مجال   
  .وتشجع تدفقات االستثمار إليها

                                                
 . دولة وأطراق إقليمية ودولية 43 هيئة دولية وإقليمية ووطنية من 51ويضم 1934تأسس االتحاد سنة  ∗
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  :اآلتية خلصنا إلى النتائج ها،ورد في وفي ختام هذه الدراسة ومن خالل ما :النتائج

 عتبـر  الذي يقوم بدور مصادراتالوض على من بين أدوات تنمية الصادرات نجد نظام تأمين القر    -1
لقروض التي يقدمها المصدرون لزبائنهم من مختلـف األخطـار التـي قـد              ا تأمينخالل   من

  أمان؛ مما يدفع ويحفز المصدرين على التصدير بكل التصدير،يتعرضون لها إلتمام عملية 

المؤسـسة   قدمـه تنية، من خالل الـضمان الـذي        صادرات الوط الض  ومين القر أينمي نظام ت   -2
 نللقـروض المقدمـة مـن طـرف المـصدري          الصادرات ستثمار وائتمان اإلسالمية لتأمين اال  

 متعددة وفـق سياسـة      اوكل ذلك من خالل طرح عدة وثائق تأمين تغطي أخطار         للمستوردين،  
 مـالي   اخـتالل ، تفاديا لوقوع    متحصل عليها  والتعويضات المقدمة    األقساط ال  مرنة توازن بين  

 ؛تنمية الصادراتلوعرقلة 

 من بين أهم حوافز التصدير، فالمصدر مالم تتوافر لـه           يعدلى الصادرات   إن تأمين القروض ع    -3
الضمانات المناسبة للحصول على حصيلة صادراته، فإنه يتردد في التعامل إال على أساس الدفع     

أو المقدم، أو بناء على شروط دفع مضمونة كاالعتماد المؤكد وغير القابل لإللغاء، أو               الفوري
  ؛ سوقا محدودةيمستوردين سبق التعامل معهم، وهو ما يعنال يتعامل إال مع 

توفير تأمين القروض للمصدر يمكنه من زيادة قدرته على منح شروط دفع ميـسرة للمـشتري                 -4
 التأمين سيمكن المصدر من الحـصول علـى تمويـل           إذ إن  زيادة مبيعاته،    ومن ثم الخارجي،  

 مستحقاته من شركة التأمين حـال إخفـاق          البنك سيحصل على   ما دام لنشاطه بشروط أفضل،    
  .المصدر في الحصول على مستحقاته

   :لتوصياتا
 يمكـن   ، والتي نراها ضرورية   نحاول تقديم جملة من التوصيات     إليها،هذه النتائج المتوصل     كل   بعد 

  :تيآلتلخيصها في ا

  ت؛ اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادراتوسيع مجاالت تدخل المؤسسة -1

تجارب وخبرات المؤسسات اإلقليمية والدولية سواء عن طريق التنسيق المـشترك           من   االستفادة -2
الـشأن    الصادرات أومن خالل تبادل الخبرات والمعلومات، مثلمـا هـو           القروض على  في تأمين 
اتحـاد  (التحاد الدولي لهيئات تأمين قروض الصادرات واالسـتثمار         كا بعض األنظمة إلى  بالنسبة  
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ـ  الـذين    الصادرات علىض  و من خالل وسطاء تأمين القر     وأيضاً،  )بيرن سهمون فـي تنميـة     ي
  على الصادرات؛ضوالصادرات بواسطة تقريب المصدرين من شركات تأمين القر

 اإلفادة من استخدام برنامج التصنيف االلكتروني بالمشاركة مع الشركة الفرنسية لتأمين التجـارة      -3
  ؛تحالف القروضوشبكة ) الكوفاس( الخارجية 

ها حجر الزاوية في صناعة تأمين      وصف ب ،لمعلومات االقتصادية ا في إقامة عدد من بنوك       اإلسراع -4
 االشتراك في الشبكات العالميـة للمعلومـات كـشبكة        عن تسيير   فضالً القروض على الصادرات،  

   ؛نترنتاإل

في الـدول اإلسـالمية     ادرات   تطوير النظام المعلوماتي لربط المؤسسات التي تتعاطى تأمين الص         -5
  .فرة والمتعلقة بالمصدريناية المتوباألنظمة المعلومات
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