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.IVتأمين أو ضمان ائتمان الصادرات
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التأمين/الضمان
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وربما،"التأمين"قنطامنابدأيخرجالفهوريألخالهذالدقيقاالمعنىمنبالرغمو"نلضماا"مصطلحامباستخدنرتتقمادةعالتأمينيةاتلتغطياا•

ضعهموولعقداافطرأرمنظومنتنشألتفرقةاهذهأنإلىاإلشارةويجب،ألخرامحلمنهماأيامستخدافيلتساهلافياهذإلىلسببايرجعقد

.المؤَمنينعليهميطلقماأوينرللمصدحمايةيوفركالهماأنإذ،طبيعتهأوالتأمينوطشررمنظومنليسونيلقانوا

حدألخالإعنالناتجةالخسائرالتأمينثيقةوفيهتضمنحيث،لتأمينيةاتلتغطياامنصخاعنولوصفدةلعاافيميستخدنلضماامصطلح•

:هموافطرأثثالكهنانسيكونلضمااثائقوفينفإعليهو،خاطئنحوعلىيهاديؤقدأولتعاقديةاماتهالتزاداءبألعقداافطرأ

الضامنة؛أوالكافلةالمؤسساتأوالهيئاتفيويتمثل:نُــلمؤمِا✓

كالمصدر؛الضمانهذامنالمستفيدفيويتمثل:نُـَـلمؤما✓

.المضمونأوالمكفولالطرفأوالشخصفيويتمثل:عليهالمؤمن✓

:وهمافقططرفانفهناكاألخرىالعاديةالتأمينوثائقفيأما•

الصادرات؛ائتمانتأمينكهيئاتالتأمين،بعمليةالقائمةالمؤسساتأوالهيئاتفيويتمثل:نُــلمؤمِا✓

.كالمصدرالتأمينهذامنالمستفيدفيويتمثل:نُـَـلمؤما✓



ن أو ضمان ائتمان الصادراتتأمی
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رضلقبتأمينوذلكالدولية،واقألسافي(المصدر)االقتصاديالمتعامللهارضيتعدقلتياراطألخاضدالضمانأونلتأمياأشكالنمشكل•

تامينهايجعلمماأجل،بتتمفإنهاوبالتاليد،حواليومولوحتىفوراتسديدهايتمالالدوليةالتجاريةالمبادالتغالبيةأنبحكمللمستورد،لدميقذيلا

.القرضهوهناالمؤمنالشيءإذحدوثها،الممكناألخطارلتفاديمهما  

منتمانباالئيبيعونالذينللمصدرينحمايةتوفيرعلىتعملماليةداةأ•

د)مشتريهمسدادعدممخاطر دأوالمور ِّ عنجينتأنيمكنالذي(المستورِّ

بببسأوالبضائع،قبولعدمأوالمحتمل،الفشلأوالمشتري،إفالس

.ريوالمشتالمصدرسيطرةعنالخارجةوالسياسيةاالقتصاديةاألحوال

أداةاأنهعلىاالئتمانتأمينبوليصةإلىالنظريمكنالتعريف،هذامن

رتساعدالمخاطرإلدارة وتحميديهلالنقديةالتدفقاتاستقرارعلىالمصد ِّ

.ادياالقتصالعملومناخالمنافسةمتغيراتظلفيالتجاريةمستحقاته



سبب ظهور نظم تأمين أو ضمان ائتمان الصادرات
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حولالالزمةالمعلوماتللمصدريوفرالعاملهذاأنحيث:الوقاية•

سيسمحوبالتالياألجنبيين،للمستوردينواالقتصاديةالماليةالوضعية

وقدرةءةبماليتمتعونالذينالمستوردينأوالزبائنباختيارللمصدرين

حملونيالذينالمستوردينبتجنبأيضالهمويسمحالتسديد،علىعالية

.عاليةمخاطرةنسبة

قيمةيلتحصمنالحاالتمنكثيرفيالمصدريستطيعالقد:التحصيل•

هذالعجزاألجنبي،للمستوردالتصديرعنالناشئةديونهأوصادراته

وأالمالية،مواردهفينقصبسببالمصدرمستحقاتسدادعناألخير

شأنبالمورددولةتتخذهااستثنائيةكإجراءاتإرادتهعنخارجةألسباب

أوالهيئاتتقومالحالةهذهفي.الخارجإلىاألموالتحويلتحديدأومنع

علىناءبالمصدرحقوقأوديونبتحصيلبالتكفلالوكاالتأوالمؤسسات

إقناعةقوتكسبهاوالتيبهاتتمتعالتيوالخبرةالهيئاتتلكفعالية

.السدادعدمفكرةعلىللعدولاألجنبيينالمستوردين

نعالمصدرينبتعويضالضمانهيئاتأومؤسساتتقوم:التعويض•

وذلكن،المستورديإفالسأوإعسارنتيجةلهايتعرضونقدالتيالخسائر

.التأمينعمليةإجراءقبلأيمسبقامحددةونسبمعينةشروطوفق
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ضمان ائتمان الصادرات والتحصيل



ضمان ائتمان الصادراتمزايا 
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مزايا ضمان ائتمان الصادرات

حماية المصدر من أخطار السداد في صفقات التصدير

تمويل العملية التصديرية

ترفع بوليصة التأمين من جودة كمبيالة التصدير

توفير شروط أفضل في مجال المنافسة

اة تنشيط تداول األوراق التجارية المرتبطة بعمليات التصدير المغط
بالضمان

مةتحفيز القطاع المصرفي على توفير التسهيالت االئتمانية الالز
لتمويل التجارة الخارجية



احتياجات المصدر والمستوردتضارب 

7



نظام تأمين أو ضمان ائتمان الصادراتالمخاطر التي يغطيها 
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التجاريةالمخاطر 

إفالس المشتري

عدم وفاء المشتري بما استحق عليه المصد

رفض المشتري أو امتناعه عن استالم البضاعة المشحونة

التجاريةغير المخاطر 

أو السياسية

استيالء سلطات القطر المستورد أو قطر العبور على السلع المشحونة أو حجزها أو مصادرتها

لمشتري أو قيام سلطات القطر المستورد بمنع المصدر، بطريق مباشر أو غير مباشر، من استيفاء حقه من ا

هات إذا كان من الجهات الحكومية أو من الج-منع المشتري من الوفاء للمصدر بحقه، أو امتناع المشتري 

عن الوفاء للمصدر بحقه-العامة المضمونة من الحكومة 

ر إجراء آخر ذا أثأياتخاذ سلطات القطر المستورد إجراء في مواجهة المشتري كالتأميم أو المصادرة أو

مماثل، إذا ترتب على اإلجراء المتخذ مباشرة عجز المشتري عن الوفاء للمصدر بحقوقه

.العقدتقيد بصفة جوهرية من القدرة على تحويل قيمة البضاعة المشحونة إلى عملةجراءات ا

ية كل عمل عسكري صادر عن القطر المستورد أو جهة أجنبية عنه تتعرض له األصول الماد

لفتن للمشتري تعرضا مباشرا وكذلك االضطرابات األهلية العامة كالثورات واالنقالبات وا

وأعمال العنف ذات الطابع العام والتي يكون لها عين األثر



ضمان ائتمان صادرات محددعقد 
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ضمان ائتمان صادرات محدد مع حوالة حق في قبض التعويضعقد 
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ضمان ائتمان مشترينعقد 
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ضمان اعتماد مستنديعقد 
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ات وبرامج تمويل وتأمين الصادرمؤسسات نقاش حول نشاط 
العربيةاإلقليمية في المنطقة 
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التجارةلتمويلاإلسالميةالدوليةالمؤسسةوللتنميةاإلسالميالبنك•

الصادراتوائتماناالستثمارلضمانالعربيةالمؤسسة•

الصادراتوائتماناالستثمارلتأميناإلسالميةالمؤسسة•

العربيةالتجارةتمويلبرنامج•


