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البنك 
اإلسالمي 

للتنمية

البنك اإلسالمي للتنمية، هو مؤسسة مالية 
إسالمية متعددة األطراف، أنشئت في عام 1975 
لتعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية في البلدان 

األعضاء، والمجتمعات اإلسالمية في البلدان غير 
األعضاء.

الرؤية
يسعى البنك اإلسالمي للتنمية بأن 

يصبح مؤسسة تنموية عالمية المستوى، 
مستوحيًا من القيم اإلسالمية أسس 

التنمية البشرية الشاملة في العالم 
اإلسالمي، مما يساعد على استعادة 

نهضتها.

حصل على أعلى تصنيف ائتماني AAA من قبل:

المهمة
تعزيز التنمية البشرية الشاملة، مع 

التركيز على المجاالت ذات األولوية 
لتخفيف حدة الفقر وتحسين الصحة 
وتعزيز التعليم ضمن إطار الحوكمة 

بهدف تحقيق الرخاء للشعوب.
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تقدم حلول تمويل المشاريع 
لتطوير القطاع الخاص في 

الدول األعضاء.

توفر التمويل وبناء القدرات 
لتشجيع التجارة البينية عبر 

الدول األعضاء في منظمة 
التعاون اإلسالمي. 

يقدم الدعم المالي لتعزيز 
القدرة اإلنتاجية ووسائل 

الدخل المستدامة للفقراء.

المؤسسة 
لتنمية  اإلسالمية 

القطاع الخاص  

المؤسسة الدولية 
اإلسالمية لتمويل 

التجارة  

صندوق التضامن 
للتنمية اإلسالمي 

يوفر تمويل المشاريع المتعلقة 
بالبنية التحتية والتنمية 

اإلجتماعية والمشاركة في 
رأس المال في المؤسسات 

اإلستراتيجية والمالية.

يوفر التدريب واألبحاث 
و االستشارات وبناء 

القدرات لتطوير قطاع 
الخدمات المالية 

اإلسالمية.

تقدم حلول التأمين 
وإعادة التأمين ضد 
المخاطر السياسية 

والتجارية.

البنك 
اإلسالمي 

للتنمية

معهد البنك 
اإلسالمي 

للتنمية

المؤسسة اإلسالمية
لتأمين اإلستثمار

وإئتمان الصادرات  
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أنشئت عام 1994 في مدينة جدة - المملكة العربية السعودية 
كمؤسسة متعددة األطراف عضو في مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

الدور الفريد الذي تقوم به 
المؤسسة اإلسالمية

لتأمين اإلستثمار وإئتمان
الصادرات

حاصلة على تصنيف 
Aa3 من وكالة موديز  

مع نظرة مستقبلية 
مستقرة  لمدة 14 

عامًا على التوالي.

حاصلة للمرة الرابعة على جوائز 
إسالميك فاينانس نيوز.

حازت للمرة الخامسة على الجائزة 
العالمية إلئتمان الصادرات والتأمين 
ضد المخاطر السياسية المتوافقين 

مع الشريعة اإلسالمية من جوائز 
التمويل اإلسالمي العالمية.

رؤيتنا
أن تصبح المؤسسة 

الرائدة باعتبارها أداة 
التمكين المفضلة 

للتجارة واإلستثمار 
بهدف تحقيق التنمية 

اإلقتصادية المستدامة 
في البلدان األعضاء.

مهمتنا
تيسير التجارة 

واإلستثمار بين البلدان 
األعضاء والعالم 

باستخدام أدوات 
لتخفيف المخاطر 

تتوافق مع الشريعة 
اإلسالمية.

المؤسسة استراتيجية 
تعزيز التنمية اإلقتصادية في البلدان   •

األعضاء لضمان اإلستدامة المالية.
أن تكون المؤسسة أداة التمكين   •

المفضلة لتحقيق التنمية اإلقتصادية 
واإلجتماعية في البلدان األعضاء 

باستخدام حلول اإلئتمان التجاري وتأمين 
اإلستثمار كأدوات.
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دور المؤسسة ومهامها

التأمين

بقية 
الدول

الدول 
األعضاء

الدول 
األعضاء

الدول 
األعضاء

تسهيل تدفق اإلستثمار 
األجنبي المباشر إلى 

البلدان األعضاء.

تسهيل التجارة واإلستثمار ومشاركة 
المعلومات بين البلدان األعضاء في 

منظمة التعاون اإلسالمي.

الدول 
األعضاء

بقية 
الدول

بقية 
الدول

الدول 
األعضاء

تسهيل صادرات الدول 
األعضاء إلى كل بلدان 

العالم.

تسهيل استيراد السلع اإلستراتيجية 
 والرأسمالية من قبل البلدان األعضاء

من البلدان غير األعضاء.

تتمثل أهداف 
المؤسسة في 

تعزيز التجارة عبر 
الحدود واإلستثمار 

األجنبي المباشر 
في البلدان 

األعضاء.

تضطلع المؤسسة بمهمتها من 
خالل توفير حلول تخفيف حدة 

المخاطر وتعزيز اإلئتمان للبلدان 
األعضاء المصدرة التي تبيع منتجاتها 

للمشترين في جميع أنحاء العالم، 
وللمستثمرين من جميع أنحاء العالم 

الذين يستثمرون في البلدان األعضاء.

تدعم المؤسسة 
المصدرين الدوليين الذين 
يبيعون منتجاتهم للبلدان 

األعضاء، في حال كانت 
المعامالت تتعلق بالسلع 

الرأسمالية أو السلع 
اإلستراتيجية.

تأمين اإلئتمان

التعاون البيني بين دول منظمة تأمين اإلستثمار
التعاون اإلسالمي
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المؤسسة اإلسالمية لتأمين اإلستثمار وإئتمان الصادرات، هي المؤسسة 
الوحيدة متعددة األطراف في العالم التي تقدم حلول تأمين وإعادة التأمين 

متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

حلول تأمين 
ائتمان التجارة 

واإلستثمار

1

2

1

2

البنوك 
والمؤسسات 

المالية

الشركات

وكاالت تأمين ائتمان
الصادرات/ شركات

التأمين

حلول تأمين اإلئتمان التجاري
تأمين خطابات االعتماد / تأمين إئتمان المشتري

حلول تأمين اإلئتمان التجاري
رد تأمين إئتمان الموِّ

حلول التأمين ضد المخاطر 
السياسية وتعزيز اإلئتمان

)تأمين اإلستثمار(

التأمين على إئتمان الصادرات واإلستثمار
وإعادة التأمين الداخلي

إعادة التأمين / التأمين المشترك / تمرير التأمين

حلول التأمين ضد المخاطر السياسية 
وتعزيز اإلئتمان )تأمين اإلستثمار(
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الحلوول/
للبنوك والمؤسسات المالية

حلول تأمين اإلئتمان التجاري
تأمين خطابات االعتماد / تأمين إئتمان المشتري 1

تخفيف مخاطر التجارة عبر الحدود  •
مساعدة الدول األعضاء في تعزيز صادراتها  •

األهداف الرئيسية

إعسار المدين.   •
إخفاق المدين في الدفع في تاريخ اإلستحقاق أو إمتناعه عن الدفع في تاريخ   •

اإلستحقاق.
عدم قابلية العملة للتحويل وفرض قيود على تحويل العملة من قبل دولة المدين.   •

نزع الملكية أو المصادرة أو تدخل الحكومة بصورة سلبية في أعمال المدين.  •
الحرب أو االضطرابات المدنية في دولة المدين.  •

المخاطر الُمغطاة

حماية الميزانية العمومية من الخسائر الناجمة عن المخاطر التجارية وغير التجارية )أي السياسية(.  •
تعزيز كفاية رأس المال من خالل تسهيالت رأس المال.   •

تعزيز الميزانية العمومية من خالل تخفيف مخاطر جزء من محفظة األعمال.  •
تحسين النتائج في أسلوبي التقييم الداخلي لكفاية رأس المال والتخفيف من مخاطر   •

اإلئتمان.
توفير مجال حركة إضافي.  •

تقليل تكلفة المحفظة عن طريق استخدام التصنيف اإلئتماني لمؤسسة متعددة األطراف ذات   •
تصنيف عالي.

الحد من األصول غير المستثمرة.   •
تعزيز حجم األعمال.   •

المساعدة في هيكلة تسهيالت التمويل المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.  •

الفوائد الرئيسية

البنوك والمؤسسات المالية التي يقع مقرها في الدول األعضاء في المؤسسة  •
اإلسالمية لتأمين اإلستثمار وإئتمان الصادرات.   

البنوك والمؤسسات المالية التي يقع مقرها في الدول غير األعضاء في المؤسسة اإلسالمية   •
لتأمين اإلستثمار وإئتمان الصادرات والمملوكة بنسبة ال تقل عن 50% لمجموعة البنك 

اإلسالمي للتنمية أو لمواطني إحدى الدول األعضاء. 
البنوك والمؤسسات المالية التي تقدم منتجات تتوافق مع الشريعة اإلسالمية.  •

البنوك التي تمول الصادرات اإلستراتيجية إلى الدول األعضاء.  •

معايير األهلية

بوليصة تأمين االعتماد المستندي  •
بوليصة المصارف العامة   •

منتجات إئتمان التأمين

حتى 7 سنوات
مدة التغطية
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كيف تعمل

بوليصة تأمين االعتماد المستندي

بوليصة المصارف العامة 

يقوم المستورد باإلعداد إلصدار خطاب االعتماد  .1
ر يقوم البنك المصدر لخطاب االعتماد بإصدار خطاب اإلعتماد لبنك الُمصدِّ  .2

ر طلًبا للمؤسسة اإلسالمية لتأمين اإلستثمار وإئتمان الصادرات لتأمين خطاب  يقدم بنك الُمصدِّ  .3
االعتماد.  تقوم المؤسسة بتأمين خطاب االعتماد حتى نسبة معينة )على سبيل المثال 90%(. ويلتزم 

المؤمن عليه باالحتفاظ بالمبلغ غير المؤمن عليه في حسابه الخاص.
ر يتقدم بمطالبة للمؤسسة اإلسالمية  في حالة عدم قيام بنك اإلصدار بالدفع، فإن بنك الُمصدِّ  .4
لتأمين اإلستثمار وإئتمان الصادرات، والتي تقوم بدفع تعويض قدره )90% من قيمة الخسائر(. 

ر. تقوم المؤسسة اإلسالمية لتأمين اإلستثمار وإئتمان الصادرات بإسترداد المبلغ من بنك  الُمصدِّ  .5

يقوم بنك الُمصّدر بإبرام عقد تأمين )بوليصة المصارف العامة( مع المؤسسة اإلسالمية لتأمين اإلستثمار   .1
وإئتمان الصادرات حتى نسبة معينة )على سبيل المثال 90%( من التأمين ودفع قسط التأمين. 

ا للُمصّدر، ويكون عقد الشراء ضمانًا لذلك التمويل.  يقدم البنك تموياًل إسالميًّ  .2
في حالة عجز المشتري عن الدفع، فإن البنك الُمصّدر يقدم مطالبة إلى المؤسسة اإلسالمية لتأمين   .3

اإلستثمار وإئتمان الصادرات والتي تقوم بتعويض البنك وبنسبة تصل إلى 90% من الخسارة. 
تقوم المؤسسة اإلسالمية لتأمين اإلستثمار وإئتمان الصادرات بإسترداد المبلغ كاماًل من المشتري وترد   .4

نسبة 10% منه إلى البنك. 

ر بنك المصدِّ

3
1

2

4

تصدير

المشتري

استيراد

ربنك اإلصدار بنك المصدِّ

تصدير
1

3

4

5

2
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التأمين ضد المخاطر السياسية الستثمارات األسهم والتمويل بالدين    أ.  
وضمانات القروض  

ب. عدم الوفاء بااللتزامات المالية السيادية / التأمين ضد المخاطر السياسية  
للقروض العابرة للحدود  

حلول التأمين ضد المخاطر 
السياسية وتعزيز اإلئتمان 

)تأمين اإلستثمار(
2

عدم قابلية العملة للتحويل والقيود على التحويل.  •
نزع الملكية.  •

الحروب أو االضطرابات المدنية.  •
اإلخالل بالعقد.   •

المخاطر الُمغطاة

عدم الوفاء بااللتزامات المالية السيادية
عدم الوفاء بااللتزامات المالية من قبل الجهات السيادية وشبه السيادية   •

والشركات المملوكة للدولة.

المخاطر الُمغطاة

اإلستثمارات الجديدة أو حيازة أو التوسع في اإلستثمارات/المشاريع القائمة.  •
اإلستثمارات غير المحرمة شرعًا.  •

اإلستثمارات التي تتم في بلد عضو.  •

معايير األهلية 

تخفيف مخاطر اإلستثمارات األجنبية المباشرة للمستثمرين والجهات الراعية والمقرضين.  •
تسهيل اإلستثمارات العابرة للحدود )األسهم والديون وضمانات القروض(.  •

زيادة األثر التنموي للبلدان األعضاء.  •

األهداف الرئيسية

الفوائد الرئيسية

تيسير الوصول إلى التمويل.   •
حماية الميزانية العمومية من الخسائر الناجمة عن المخاطر غير التجارية )أي السياسية(.   •

جذب رؤوس أموال إضافية إلى المشروع.   •
تيسير الدخول إلى األسواق عالية المخاطر.  •

خفض تكلفة التمويل.   •

الحلوول/
للبنوك والمؤسسات المالية
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عدم الوفاء بااللتزامات المالية السيادية.   •
بوليصة تأمين اإلستثمار األجنبي )FIIP( لمرافق التمويل.   •

بوليصة تأمين اإلستثمار األجنبي )FIIP( لمرافق ضمان القروض.  •

منتجات تأمين اإلستثمار

حتى 20 عاًما.
مدة التغطية

حكومة البلد المستثمر
المضيف

المشروع

2

3
45

1

ا إلى المؤسسة اإلسالمية لتأمين اإلستثمار وإئتمان الصادرات، والتي  يقدم المستثمر طلًبا مبدئيًّ  .1
تقوم بإعطاء موافقتها “المبدئية” وتطلب منه تقديم طلب تفصيلي كامل وسداد الرسوم 

المطبقة. 
يقوم مقدم الطلب بتقديم الطلب الرئيسي المكتمل. استنادًا إلى الطلب التفصيلي، تقوم   .2

المؤسسة اإلسالمية لتأمين اإلستثمار وإئتمان الصادرات بتقييم المخاطر القطرية. 
إذا وافقت إدارة المؤسسة اإلسالمية لتأمين اإلستثمار وإئتمان الصادرات على التأمين، فإنها سوف   .3

تصدر بوليصة تأمين اإلستثمار إلى المستثمر.
تقوم المؤسسة اإلسالمية لتأمين اإلستثمار وإئتمان الصادرات بالحصول على عدم ممانعة من   .4

حكومة الدولة المضيفة. 
في حالة حدوث مخاطر، فإن المستثمر يقوم بتقديم مطالبة للمؤسسة اإلسالمية لتأمين اإلستثمار   .5

وإئتمان الصادرات والتي تقوم بدفع التعويض.

كيف تعمل
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1

إعسار المشتري/بنك اإلصدار.  •
عجز المشتري أو امتناعه عن الدفع.  •

رفض المشتري قبول البضائع بعد شحنها.  •
فسخ المشتري للعقد بشكل تعسفي.  •

القيود المفروضة على تحويل العمالت األجنبية  في بلد المشتري /بلد بنك اإلصدار.  •
نزع حكومة المشتري للملكية.  •

الحروب أو االضطرابات المدنية في دولة المشتري/بنك اإلصدار.  •

المخاطر الُمغطاة

حماية الميزانية ضد مخاطر عدم دفع مستحقات الصادر.  •
تعزيز التنافسية.  •

زيادة المبيعات الدولية من خالل منح شروط دفع مرنة للعمالء الخارجيين.  •
إمكانية منح العمالء تسهيالت دفع عن طريق الحساب المفتوح مع توفير حماية   •

للمؤمن ضد مخاطر اإلئتمان.
المساعدة في الحصول على المزيد من تسهيالت رأس المال العامل من البنوك   •

بتحويل الحق في  بوليصة التأمين للبنوك على سبيل الضمان.

الفوائد الرئيسية

مواطنو أي من الدول األعضاء.  •
الشركات أو غيرها من الكيانات القانونية التي يقع مقرها في الدول األعضاء في المؤسسة   •

اإلسالمية لتأمين اإلستثمار وإئتمان الصادرات، أو المملوكة بنسبة ال تقل عن 50% لمجموعة 
البنك اإلسالمي للتنمية أو إلحدى الدول األعضاء إذا كان مقرها في دولة من غير الدول األعضاء.
يجب أن تتوفر في البضائع قيمة مضافة ال تقل عن 20-30% من دولة أو أكثر من الدول األعضاء.  •
ال تنطبق المعايير المذكورة أعاله في حالة البضائع الرأسمالية أو السلع اإلستراتيجية. ومع   •

ذلك، يجب أن يكون المشتري من إحدى الدول األعضاء.
البضائع غير المحظورة وفًقا ألحكام الشريعة اإلسالمية.  •

معايير األهلية 

حتى 7 سنوات.
مدة التغطية

تخفيف مخاطر التجارة عبر الحدود  •
مساعدة الدول األعضاء في تعزيز صادراتها  •

األهداف الرئيسية

الحلوول/
الـشـــركــات

حلول تأمين اإلئتمان التجاري
رد تأمين إئتمان  الموِّ
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)CSTP( البوليصة الشاملة قصيرة األجل  •
)STP( بوليصة عملية محددة  •

بوليصة عملية محددة )STP( )تعطيل العقد(  •

منتجات إئتمان التأمين

يقوم الُمصدر بإبرام عقد بيع مع المستوردين/المشتريين.   .1
يقوم الُمصدر بإبرام عقد تأمين مع المؤسسة اإلسالمية لتأمين اإلستثمار وإئتمان الصادرات لتغطية   .2

مخاطر عدم السداد حتى نسبة معينة )على سبيل المثال 90%( ويدفع قسط التأمين.
يقوم الُمصّدر بشحن البضائع للمشترين ويقدم إقرارًا للمؤسسة اإلسالمية لتأمين اإلستثمار   .3

وإئتمان الصادرات عن الشحنات.
إذا لم يقم أحد المشترين بالدفع، فإن الُمصّدر يقوم بتقديم مطالبة إلى المؤسسة اإلسالمية   .4

لتأمين اإلستثمار وإئتمان الصادرات، التي تقوم بتعويض الُمصّدر عما يصل إلى 90% من المبلغ 
الذي قامت بتغطيته.

تسترد المؤسسة اإلسالمية لتأمين اإلستثمار وإئتمان الصادرات المبلغ من المشتري وتعيد حصة الـ   .5
10% إلى الُمصّدر.

كيف تعمل

استيرادتصدير

3

1

5 24
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2

عدم قابلية تبديل العملة والقيود المفروضة على التحويل  •
نزع الملكية.  •

الحروب أو االضطرابات المدنية.  •
اإلخالل بالعقد.  •

المخاطر الُمغطاة

حماية الميزانية العمومية من الخسائر الناجمة عن المخاطر غير التجارية.   •
جذب المزيد من رأس المال إلى المشروع.   •

التمكين من الدخول إلى األسواق عالية المخاطر.  •
المشاركة في مشروع لمؤسسة متعددة األطراف )مثل: المؤسسة اإلسالمية   •

لتأمين اإلستثمار وإئتمان الصادرات( تعتبر بحد ذاتها وسيلة مخففة للمخاطر.
العمل كرادع ضد اإلجراءات الحكومية السلبية المضادة للمشروع.  •

الفوائد الرئيسية

اإلستثمار/المشاريع األجنبية في الدول األعضاء.  •
اإلستثمارات الجديدة أو الحيازة أو التوسع في اإلستثمارات/المشاريع القائمة.  •

يجب أال تكون اإلستثمارات محظورة وفًقا للشريعة اإلسالمية.   •

معايير األهلية 

حتى 20 عاًما.
مدة التغطية

تخفيف مخاطر اإلستثمارات األجنبية المباشرة للمستثمرين والجهات الراعية   •
والمقرضين.

تسهيل اإلستثمارات العابرة للحدود )األسهم والديون وضمانات القروض(.  •
زيادة األثر التنموي للبلدان األعضاء.  •

األهداف الرئيسية

الحلوول/
الـشـــركــات

حلول التأمين ضد المخاطر السياسية 
وتعزيز اإلئتمان 

)تأمين اإلستثمار(
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بوليصة تأمين اإلستثمار األجنبي )FIIP( لألسهم  •

ا إلى المؤسسة اإلسالمية لتأمين اإلستثمار وإئتمان الصادرات، والتي  يقدم المستثمر طلًبا مبدئيًّ  .1
تقوم بإعطاء موافقتها “المبدئية” وتطلب منه تقديم طلب كامل مفصل وسداد الرسوم المطبقة. 
يقوم مقدم الطلب بتقديم الطلب الرئيسي المكتمل. تقوم المؤسسة اإلسالمية لتأمين اإلستثمار   .2

وإئتمان الصادرات بموجب الطلب المفصل بتقييم مخاطر المشروع/الدولة. 
إذا وافقت إدارة المؤسسة اإلسالمية لتأمين اإلستثمار وإئتمان الصادرات على التأمين، فستقوم   .3

المؤسسة حينها بإصدار بوليصة تأمين اإلستثمار إلى المستثمر.
سوف تقوم المؤسسة اإلسالمية لتأمين اإلستثمار وإئتمان الصادرات بطلب للحصول على عدم   .4

ممانعة على المشروع من حكومة الدولة المضيفة. 
في حالة حدوث مخاطر، يقدم المستثمر مطالبة للمؤسسة اإلسالمية لتأمين اإلستثمار وإئتمان   .5

الصادرات والتي تقوم بدفع التعويض.

كيف تعمل

منتجات تأمين اإلستثمار

حكومة البلد المستثمر
المضيف

المشروع

2

3
45

1
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الحلوول/
وكاالت ضمان الصادرات/شركات التأمين/بنوك 

االستيراد والتصدير

التأمين على إئتمان الصادرات واإلستثمار 
وإعادة التأمين الداخلي 

إعادة التأمين / التأمين المشترك / تمرير التأمين

المخاطر التجارية / السياسية  •

المخاطر الُمغطاة

توفير دعم بناء القدرات لوكاالت إئتمان الصادرات في الدول األعضاء.  •
تقديم الدعم الفني إلنشاء وكاالت إئتمان الصادرات في الدول األعضاء.  •

توفير خدمات المعلومات اإلئتمانية.  •
التسويق المشترك والمساعدة الفنية لوكاالت إئتمان الصادرات من الدول األعضاء.  •

مساعدة وكاالت إئتمان الصادرات في الدول غير األعضاء لتغطية المشاريع في الدول األعضاء.  •

الفوائد الرئيسية

الصادرات من الدول األعضاء في المؤسسة اإلسالمية لتأمين اإلستثمار وإئتمان الصادرات  •
  إلى أي دولة في العالم.

تدفق رؤوس األموال واإلستثمارات من دول العالم إلى الدول األعضاء في المؤسسة   •
اإلسالمية لتأمين اإلستثمار وإئتمان الصادرات. 

المبيعات المحلية للمصدرين في الدول األعضاء في المؤسسة اإلسالمية لتأمين اإلستثمار   •
وإئتمان الصادرات. 

استيراد السلع اإلستراتيجية والرأسمالية من باقي دول العالم إلى الدول األعضاء في المؤسسة   •
اإلسالمية لتأمين اإلستثمار وإئتمان الصادرات. 

يجب أال تكون البضائع المؤمنة محظورة وفًقا للشريعة اإلسالمية، ويجب أن تقل قيمتها   •
المضافة عن %30.

معايير األهلية

إتفاقية الحصص النسبية  •
فائض الخسارة  •

اتفاقية إعادة التأمين االختيارية  •

المنتجات

عامان - قصيرة األجل	 
7 أعوام - متوسطة األجل	 
20 عاًما - لإلستثمار األجنبي	 

مدة التغطية
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شمال أفريقيا
الجزائر ومصر وليبيا 

وموريتانيا والمغرب 
والسودان وتونس

آسيا الوسطى وأوروبا
ألبانيا وكازاخستان 

وأوزبكستان وتركمانستان 
وتركيا

جنوب شرق آسيا
بنغالديش

وبروناي دار السالم 
وإندونيسيا وإيران وماليزيا 
وباكستان وجزر المالديف 

الدول العربية اآلسيوية
البحرين والعراق واألردن والكويت 

ولبنان وعمان وفلسطين وقطر 
والمملكة العربية السعودية 

وسوريا واإلمارات العربية المتحدة 
واليمن

شرق ووسط أفريقيا  
الكاميرون وتشاد

وجزر القمر وجيبوتي والغابون 
وموزمبيق وأوغندا

غرب أفريقيا    
بنين وبوركينا فاسو وساحل 
العاج وغامبيا وغينيا ومالي 

والنيجر ونيجيريا والسنغال

أمريكا الجنوبية      
جمهورية سورينام

16

تدعم المؤسسة تدفقات التجارة واإلستثمار 
في بلدانها الثمانية واألربعين األعضاء

البلدان األعضاء 
والمساهمون في تأسيس 

المؤسسة اإلسالمية لتأمين 
اإلستثمار وإئتمان الصادرات
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%10

%50

البنك 
اإلسالمي 

للتنمية

%40
%2.53%2.28%1.68%1.68%1.68

اإلمارات العربية 
المتحدة

تركياقطرالمغربكازاخستان

%20.22%4.52%3.37%2.53

العربية  المملكة 
السعودية

الكويتإيرانمصر

العراق
األردن

لبنان
سلطنة عمان

ألبانيا
بنين

بروناي
الكاميرون

تشاد
جزر القمر

جيبوتي
الجابون

غينيا
مالي

موريتانيا
موزمبيق

النيجر
فلسطين
السنغال

%0.17
%0.17
%0.17
%0.17
%0.08
%0.08
%0.08
%0.08
%0.08
%0.08
%0.08
%0.08
%0.08
%0.08
%0.08
%0.08
%0.08
%0.08
%0.08

سورينام
سوريا
أوغندا

ساحل العاج
أوزبكستان

البحرين
ماليزيا

باكستان
نيجيريا

ليبيا
الجزائر
تونس
اليمن

السودان
بوركينا فاسو

بنغالديش
إندونيسيا

غامبيا
تركمانستان

%0.08
%0.08
%0.08
%0.08
%0.08
%1.27
%0.92
%0.84
%0.74
%0.51
%0.34
%0.34
%0.34
%0.32
%0.25
%0.17
%0.17
%0.17
%0.17

أكبر 10 مساهمين

المساهمون اآلخرون
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%31.45%48.91%14.63%4.24%0.90

أبرز مالمح األداء في 
المؤسسة اإلسالمية لتأمين 

اإلستثمار وإئتمان الصادرات
األعمال المؤّمن عليها 

منذ إنشاء المؤسسة )بالدوالر األمريكي(

على مدار 28 عامًا، قدمت 
المؤسسة تأمينًا بقيمة

في قطاعي التجارة
و اإلستثمار

83.3 مليار 
دوالر أمريكي

لإلستثمار

17.2 مليار دوالر 
أمريكي

لإلئتمان التجاري

66.1 مليار دوالر 
أمريكي

 24.5
مليار دوالر 

أمريكي

 40.4
مليار دوالر 

أمريكي

 12.5
مليار دوالر 

أمريكي

 3.4
مليار دوالر 

أمريكي

 0.7
مليار دوالر 

أمريكي

األعمال المؤّمن عليها حسب المنطقة
 منذ إنشاء المؤسسة )% من إجمالي األعمال المؤّمن عليها(

أوقيانوسياأمريكاأوروباآسياأفريقيا
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نتائج المؤسسة في 
مجال التنمية

حققت المؤسسة منذ تأسيسها أثرًا تنمويًا كبيرًا.

31.7 مليار 
دوالر أمريكي

الدعم 
المقدم 

لقطاع الطاقة

5.3 مليار 
دوالر أمريكي

الدعم المقدم 
لقطاع البنية 

التحتية

25.1 مليار 
دوالر أمريكي

الدعم المقدم 
لقطاع 
التصنيع

2.1 مليار 
دوالر أمريكي

الدعم 
المقدم 

لقطاع الصحة 

إجمالي اإلستثمارات 
الواردة المؤمن عليها في 

البلدان األعضاء األقل نموا 
/ منخفضة الدخل

4.3 مليار 
دوالر أمريكي

1.4 مليار 
دوالر أمريكي

الدعم المقدم 
لقطاع الزراعة

413 مليون
دوالر أمريكي

الصادرات المؤمن عليها 
من البلدان األعضاء 

األقل نموا / البلدان 
منخفضة الدخل

83.3 مليار 
دوالر أمريكي

إجمالي حجم التجارة 
واإلستثمارات 

الميسرة

66.1 مليار 
دوالر أمريكي

إجمالي عدد 
معامالت

الصادرات الميسرة

32.3 مليار 
دوالر أمريكي

الصادرات البينية 
المؤمن عليها داخل 

منظمة التعاون 
اإلسالمي

6.5 مليار 
دوالر أمريكي

اإلستثمارات البينية 
المؤمن عليها  داخل 

منظمة التعاون 
اإلسالمي
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دعم المؤسسة
ألهداف التنمية 

المستدامة

“تعمل المؤسسة بمثابة جهة محفزة 
لتعبئة رأس مال القطاع الخاص 

وتوجيهه نحو تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة”

قدمت المؤسسة دعمًا بقيمة
1.4 مليار دوالر أمريكي

في مجالي التجارة واإلستثمار 
في قطاع الزراعة منذ إنشائها.

قدمت المؤسسة تأمينًا بقيمة  
11.6 مليار دوالر أمريكي

لعمليات اإلستيراد والتصدير 
واإلستثمار الخارجي والداخلي في 

الدول األعضاء منخفضة الدخل 
وتأمينًا بقيمة

2.8 مليار دوالر أمريكي 
في الصناعات كثيفة العمالة 

منذ إنشائها.

قدمت المؤسسة تأمينًا تصل 
قيمته إلى ما يقرب من  

2.1 مليار دوالر أمريكي
في مجالي التجارة واإلستثمار 

في قطاع الصحة منذ إنشائها.

قدمت المؤسسة دعمًا بقيمة    

5.3 مليار دوالر أمريكي
في مجالي التجارة واإلستثمار 

في  البنية التحتية منذ إنشائها.

أقامت المؤسسة أكثر من
151 شراكة

مع وكاالت ائتمان الصادرات 
الوطنية وشركات إعادة التأمين 

والبنوك والمؤسسات األخرى 
متعددة األطراف.

قدمت المؤسسة دعمًا بقيمة    

31.7 مليار دوالر أمريكي
في مجالي التجارة واإلستثمار 

في قطاع الطاقة منذ إنشائها.
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نظرية التغيير لدى المؤسسة

الرؤية المهمة

اآلثار النتائجالمخرجات األنشطة

حلول 
تأمين 

اإلئتمان

تنمية قطاع الصادرات
• تعزيز قدرة وكاالت ائتمان الصادرات 

الوطنية
• تسهيل زيادة الصادرات

• تعزيز الوصول إلى األسواق 
• دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في 
أسواق التصدير / سالسل قيمة الصادرات.

تطوير القطاع المالي 
المتوافق مع أحكام الشريعة 

اإلسالمية 
• تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية 

• تحسين الوصول إلى الخدمات المالية 
اإلسالمية

تنمية البلدان األعضاء 
• تعزيز ثقة المستثمرين 

• دعم القطاعات اإلستراتيجية 
• تحسين الوصول إلى التمويل التجاري للبلدان 

األعضاء منخفضة الدخل / األقل نموًا

التنمية البشرية 
• خلق الوظائف أو الحفاظ عليها 

• تحسين البنية التحتية 
• الوصول إلى الخدمات اإلجتماعية األساسية

البنية التحتية

صفقات التصدير  
المنفذة

اإلستثمار األجنبي 
المباشر

الشراكات المالية

شراكات جديدة

اإلستفادة من التمويل 
التجاري لمنظمة 

التعاون اإلسالمي

إعادة تأمين 
اإلئتمان 

واإلستثمار 
المتدفق إلى 

الداخل 

حلول 
تأمين 

اإلستثمار
النمو 

اإلقتصادي 
لمنظمة 
التعاون 

اإلسالمي 
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مصرالدولة
56 مليون دوالر أمريكيحجم التمويل

ثالث سنواتالمدة
تأمين ضد مخاطر عدم الوفاء المنتج

بااللتزامات المالية السيادية
شركة ميتسوي سوميتومو العميل

المصرفية
عدم الدفعالمخاطر المغطاة

مشروع تمويل أخضرالفئة

دراسات 
الحالة

قطاع الرعاية 
الصحية

دعم المشاريع الخضراء في مصر

األثر التنموي 

مياه وطاقة نظيفة في سائر 
أنحاء مصر

معامل تحلية مياه ذات كفاءة 
طاقّية

بنية تحتية أفضل للمرافق الصحية 
والصرف الصحي

دور المؤسسة
من خالل تأمين تأمين ضد مخاطر عدم 

الوفاء بااللتزامات المالية السيادية لشركة 
ميتسوي سوميتومو المصرفية، سّهلت 

المؤسسة مشاركة الشركة المصرفية 
اليابانية البالغة 56 مليون دوالر أمريكي 

في القرض األخضر األجل المشترك 
والبالغة قيمته 1.5 مليار دوالر أمريكي.

أهداف التنمية المستدامة
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باكستانالدولة
50 مليون دوالر أمريكيحجم التمويل

سنة واحدةالمدة
بوليصة المصارف العامةالمنتج

الشركة العربية لالستثمار العميل
المخاطر السياسية والتجاريةالمخاطر المغطاة

مشروع تمويل أخضرالفئة

دراسات 
الحالة

قطاع 
الطاقة

األثر التنموي 

دعم توليد الطاقة المستدامة 
في باكستان.

دور المؤسسة
توفير تغطية تأمينية للشركة العربية 
لالستثمار لدعم واردات باكستان من 

السلع األساسية، مثل النفط الخام 
والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي 

المسال.

أهداف التنمية المستدامة

دعم مستوردات باكستان من السلع األساسية
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دراسات 
الحالة

قطاع 
الطاقة 

تحسين أمن الطاقة في بنغالدش

سّهلت تغطية المؤسسة لهذه 
العملية التجارية ناقلة غاز نفطي 

ُمسال إلى بنغالديش  سوف 
ُتسَتخَدم الناقلة في نقل الغاز 

البترولي الُمسال بكميات كبيرة 
وهو سلعة تزايد الطلب عليها 

بتسارع كبير في البالد على مدى 
السنوات العديدة األخيرة وذلك 

مبدئيًا بسبب نفاذ احتياطات 
الغاز الطبيعي في البالد.

سوف تساعد 
صفقة االستيراد 

هذه بنغالدش 
على تحسين بنيتها 

التحتية الخاصة بالغاز 
البترولي الُمسال 
مما يزيد من أمن 
الطاقة في البالد 

لصالح االستخدامات 
المنزلية والصناعية.

سوف يساعد ذلك 
على تلبية الطلب 

على االستيراد لصالح 
الصناعة بالنظر إلى 
أن 95% من حاجة 

البالد اإلجمالية من 
الغاز البترولي الُمسال 

تتم تلبيتها من خالل 
االستيراد من دول 

مختلفة.

يتيح دعم المؤسسة 
لهذه الصفقة إمكان 

الوصول إلى وقود 
أحفوري أنظف من 

شأنه أن يطلق كمية 
أقل من غاز ثاني أكسيد 

الكربون مما هو عليه 
الحال بأشكال الوقود 

األحفوري األخرى األمر 
الذي يخفف من آثار 

التغير المناخي.

بنغالدشالدولة
36.22 مليون دوالر أمريكيحجم التمويل

سنة واحدةالمدة
بوليصة التأمين على االعتماد المنتج

المستندي
بنك المشرقالعميل

المخاطر السياسية والتجاريةالمخاطر المغطاة
مشروع تمويل أخضرالفئة

األثر التنموي 

دور المؤسسة
توفير تغطية تأمينية لدعم استيراد ناقلة 

غاز نفطي ُمسال إلى بنغالديش.

أهداف التنمية المستدامة
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دراسات 
الحالة

قطاع 
التعدين

إندونيسياالدولة
40 مليون دوالر أمريكيحجم التمويل

سنة واحدةالمدة
بوليصة تأمين االستثمار المنتج

األجنبي لألسهم
بنك المشرقالعميل

نقل ونزع الملكيةالمخاطر المغطاة
قطاع التعدينالفئة

األثر التنموي 

دور المؤسسة
توفير 40 مليون دوالر أمريكي لتغطية 

المخاطر السياسية لشركة سدرة المالية، 
ودعم تسهيل قرض لشركة  ام سي تي 

المحدودة

أهداف التنمية المستدامة

تسهيل فرص الوصول إلى التمويل لصالح المؤسسات
 الصغيرة والمتوسطة في قطاع التعدين في إندونيسيا

ومن المتوقع 
أن يكون 

للتسهيل أثر 
إيجابي على 

المستوى 
االجتماعي 

واالقتصادي 
في البالد من 

خالل توفير 
فرص عمل 
جديدة في 

قطاع التعدين.

من المتوقع أن 
يساعد هذا التسهيل 

في زيادة فرص 
المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة للوصول 

إلى التمويل. ومن 
الجدير بالمالحظة 

أن هذه المؤسسات 
العاملة المحلية 

تتمتع بقدر محدود 
من فرص الوصول 
إلى التمويل على 

المستويين المحلي 
والدولي على 

السواء. 

إن توفر تسهيالت 
القروض بهذه 

الصيغة سوف يسمح 
للمؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة بالمحافظة 
على أعمالها القائمة 

محليًا، واستخدام 
العمال ومزّودي 

الخدمات المحليين األمر 
الذي يساهم بالتنمية 

االقتصادية لمجتمعاتها.

إن االستثمار 
في تجارة 

الفحم سوف 
يشجع التنمية 

االقتصادية 
واالجتماعية 
للمجتمعات 

المحلية التي هي 
مصدر واردات 

الفحم.

يساهم هذا 
التسهيل في 

تدّفق االستثمار 
الخارجي المباشر 
والنقد األجنبي 

إلى البالد، 
ويساعد في 

تحسين ميزان 
مدفوعات 
إندونيسيا.

سوف يساعد 
التسهيل في 

سد فجوة 
التمويل 

للمؤسسات 
المحلية 

العاملة في 
قطاع التعدين، 
كما أنه سوف 

يعزز أسلوب 
التمويل 

اإلسالمي في 
البالد.
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دراسات 
الحالة

صناعة 
النــقــل

دعم تطوير صناعه النقل في النيجر

ويتجلى األثر التنموي اآلخر لهذا المشروع في دعم النشاط 
االقتصادي من خالل خلق فرص العمل. إذ يستخدم المطار 

ما يزيد عن 1500 شخص خالل مرحلة التشييد كما أنه 
سوف يحتفظ بــ 335 من العاملين أثناء مرحلة التشغيل.

يساهم المشروع في تطوير صناعة النقل في النيجر. كما 
أنه يؤدي إلى تحسين قطاع السياحة وسالسل التوريد 

العالمية.

النيجرالدولة
30 مليون يوروحجم التمويل

عشر سنواتالمدة
وثيقة تأمين االستثمار المنتج

األجنبي لألسهم
شركة سوما توريزم )شركة العميل

سوما لالستثمار السياحي(
نزع الملكية ونقض العقدالمخاطر المغطاة

مشروع تمويل أخضرالفئة

األثر التنموي 

دور المؤسسة
توفير تغطية تأمينية بقيمة 30 مليون 

يورو لشركة سوما، وذلك الستثماراتها 
في رأس المال في تجديد وتوسيع مطار 

ديوري حماني الدولي في نيامي.

أهداف التنمية المستدامة
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دراسات 
الحالة

بـنـيـة 
تـحـتـيـة

كوت ديفوارالدولة
40  مليون يوروحجم التمويل

سبع سنواتالمدة
عدم الوفاء بااللتزامات المنتج

المالية السيادية 
سوسيتة جينيرالالعميل

عدم الدفعالمخاطر المغطاة
بنية تحتيةالفئة

األثر التنموي 

دور المؤسسة
طلب مصرف سوسيتة جينيرال باريس من المؤسسة تقديم 

ضمان قرض لتغطية ضد مخاطر عدم الوفاء بااللتزامات 
المالية السيادية لتسهيٍل لقرٍض لصالح فرع المصرف في 

كوت ديفوار يقدمه الفرع لحكومة كوت ديفوار ُمَمّثلة بوزارة 
االقتصاد والمالية والميزانية. وتبلغ قيمة التسهيل التمويلي 

اإلجمالية 114 مليون يورو بما في ذلك شريحة B البالغ 
قيمتها 40 مليون يورو والتي تم تأمينها من قبل المؤسسة 

اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات.

أهداف التنمية المستدامة

يساهم المشروع في 
تطوير البنية التحتية 

العامة للبالد؛ كما أنه يزيد 
من جاذبية البالد ويعزز 

اقتصادها من خالل تسهيل 
حركة البضائع وانتقال 

الناس.

كما أن هذا المشروع سوف يستخدم 
عمااًل محليين تتعاقد معهم مؤسسة 
كوالس التي من المتوقع أن تستخدم 

60 عاماًل باإلضافة إلى 1200 فرصة 
عمل غير مباشرة لعملية تشييد 

الطريق وحدها. كما ستتوفر 550 
فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة 

ألعمال بناء الجسور.

إن تطوير البنية 
التحتية الخاصة 

بالطرقات 
أمر حاسم 

لتحقيق التنمية 
المستدامة.

تنمية وتمكين المجتمعات 
والتجارة في كوت ديفوار. إذ 

من خالل تأمين التمويل إلعادة 
تأهيل الطريق الشرقي

وبناء خمسة جسور ستساعد 
المؤسسة في تلبية الهدف 
الثامن و الهدف التاسع من 

اهداف األمم المتحدة للتنمية 
المستدامة. 

هذا المشروع هو جزء من الخطة الوطنية لتطوير الطرق، وله أهميته من نواٍح عديدة ولهذا السبب فإن الحكومة توليه أولوية كبيرة.

تشييد الطريق الشرقي وبناء خمسة جسور في كوتيفوار
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إعادة تأهيل ُمجّمع مياه الصرف الصحي في السنغال

تم بناء ُمجّمع هانفان لمياه الصرف 
الصحي منذ أكثر من 70 عامًا وهو 
يؤمن ترحيل ومعالجة مياه الصرف 

الصحي بطول يبلغ حوالي 8 كم في 
ما يزيد عن عشر أحياء في مدينة داكار، 

وقد وصل إلى حالة متقدمة من 
التآكل والتعرية.

سوف ُيعنى المشروع بالقضايا 
المتصلة بصحة السكان؛ وهو يزيد 

من جاذبية مدينة داكار ويضمن أمن 
السكان.

يزيد المشروع من األمن الصحي 
ومن سالمة المرافق الصحية خالل 

الفيضانات.

دراسات 
الحالة

المياه والصرف 
الصحي

جمهورية السنغالالدولة
50 مليون يوروحجم التمويل

عشر سنواتالمدة
عدم الوفاء بااللتزامات المنتج

المالية السيادية 
سوسيتة جينيرالالعميل

عدم الدفعالمخاطر المغطاة
المياه والصرف الصحيالفئة

األثر التنموي 

دور المؤسسة
طلب مصرف سوسيتة جينيرال باريس من المؤسسة 
تقديم ضمان قرض لتغطية خطر عدم الدفع اللتزام 

مالي سيادي لتسهيٍل لقرٍض لصالح فرع المصرف 
في ساحل العاج يقدمه الفرع لحكومة السنغال 

ُمَمّثلة بوزارة المالية. وتبلغ قيمة التسهيل التمويلي 
اإلجمالية 126 مليون يورو وقد ُطلب من المؤسسة 

تأمين 50 مليون يورو )40% من مجمل التسهيل(.

أهداف التنمية المستدامة
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الكاميرونالدولة
20 مليون دوالر أمريكيحجم التمويل

سبع سنواتالمدة
عدم الوفاء بالتزام ماليالمنتج

سوسيتة جينيرالالعميل
عدم الوفاء بااللتزامات المخاطر المغطاة

المالية السيادية
القطاع الصحيالفئة

األثر التنموي 

دور المؤسسة
ساعدت المؤسسة في حشد تمويل قيمته 32 مليون دوالر 

أمريكي إلعادة تأهيل مركز األشخاص المعاقين في الكاميرون 
من خالل تقديم ضمان جزئي ضد المخاطر لشريكها بنك 

أفريقيا )BMCE( المغرب. ُيظهر هذا المشروع الدور الرئيس 
الذي تلعبه المؤسسة في تعبئة موارد القطاع الخاص لتطوير 

البنى التحتية الطبية في الدول األعضاء في المؤسسة.

أهداف التنمية المستدامة

يساهم المشروع 
بصورة فعالة في 
سياسة الحكومة 
لمكافحة اإلقصاء 
االجتماعي وتلبية 

مطالب هذا 
اإلقليم الفرعي 
من حيث إعادة 

تأهيل األشخاص 
ذوي اإلعاقة.

توسيع نطاق خدمات المركز ليشمل الرعاية 
االجتماعية لفئات مختلفة من األشخاص ذوي 

اإلعاقة في المجاالت التالية: التعليم الخاص 
والشامل، والتدريب المهني مع إعادة تأهيل 

جارة، والخياطة  الوسائل الالزمة مثل التجهيزات، والنِّ
والديكور، وغرف للحواسب ..الخ بغية زيادة اإلنتاجية 
من جهة والتدريب الخاص من جهة أخرى مع التركيز 

على عملية إعادة الدمج االجتماعي-المهني، 
إعادة تأهيل ذات قاعدة مجتمعية ورعاية نفسية 

مستمرة في كل حالة تدّخل بهدف التمكين األفضل 
لألشخاص ذوي اإلعاقة وذلك لمساعدتهم في 

المشاركة في عملية التنمية الوطنية.

يساعد الكاميرون 
على تطوير قطب 
للتميز فيما يخص 

إعادة تأهيل واستعادة 
األشخاص ذوي 

اإلعاقة. ويستضيف 
المركز مرضى من دول 

أخرى مجاورة: تشاد، 
وجمهورية أفريقيا 

الوسطى، والغابون، 
والكونغو وغينيا 

اإلستوائية.

تحديث الوسائط التقنية، 
وتنويع األنشطة وتأمين 

تدّخالت متخصصة تستند 
إلى طبيعة اإلعاقة؛ توسيع 

الوسائط الصحية بهدف 
زيادة سعة االستيعاب لكل 

فئة من فئات األشخاص 
ذوي اإلعاقة. تجديد 

التجهيزات )ال سيما تلك 
الالزمة لألشخاص المعاقين 

ذوي االحتياجات الخاصة( 
والبنية التحتية. 

دراسات 
الحالة

القطاع 
الصحي

إعادة تأهيل مركز األشخاص المعاقين في الكاميرون
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ع أن تستفيد  ُيتوقَّ
من هذا التسهيل 
البالغ 50 مليون 

دوالر أمريكي 
حوالي 100-50 من 

المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة.

سيدعم التسهيل السياسات الحكومية 
التي تهدف إلى التخفيف من تعّرض 

أوزباكستان ألثر أسعار السلع غير 
المستقرة، وتنويع مجال أسواق 

صادراتها من خالل تعزيز قدرات تصدير 
القطاع الخاص وال سيما المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة.

سوف يساعد هذا التسهيل 
أيضًا المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة على التغلب 

على حواجز محددة بما في 
ذلك ضعف فرص الوصول 

إلى التمويل، وتحسين قدراتها 
التصديرية.

ع أن تستفيد من  ُيتوقَّ
هذا التسهيل البالغ 50 

مليون دوالر أمريكي 
حوالي 100-50 من 

المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة.

دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تمويل التجارة 
واستيراد السلع الرأسمالية في أوزبكستان

دراسات 
الحالة

قطاع المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة

أوزباكستانالدولة
25 مليون دوالر أمريكيحجم التمويل

سنتانالمدة
عدم الوفاء بااللتزامات المالية المنتج

السيادية– مؤسسة مملوكة للدولة
بنك ستاندرد ICBC شركة عامة العميل

محدودة / المملكة المتحدة
تغطية شاملة لخطر عدم الدفعالمخاطر المغطاة

قطاع المؤسسات الصغيرة الفئة
والمتوسطة

دور المؤسسة
من خالل تقديم تغطية عدم الوفاء بااللتزامات 

المالية السيادية– مؤسسة مملوكة للدولة 
لصالح بنك ستاندرد ICBC شركة عامة محدودة، 

سّهلت المؤسسة خطًا للتمويل لصالح بنك 
سانوات كوريليش تم تمديده الحقًا لقطاع 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البالد.

أهداف التنمية المستدامة

األثر التنموي 
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قطاعي التصنيع 
والمصارف

األثر التنموي 

دعم استراتيجية 
التنمية لشركة تأمين 

الصادرات كازاك 
إكسبورت لألعوام 

.2023 – 2017

دعم شركة كازاك 
إكسبورت لزيادة عدد 

رين وحجوم  المصدِّ
الصادرات غير األولية. 

دعم شركة كازاك إكسبورت في زيادة معدل النمو 
المتوقع لكل من األنشطة الموجهة للتصدير 

في القطاع االقتصادي غير األولي ودعم حجوم 
الصادرات لتصل إلى المستوى المستهدف وهو 

1% من الناتج المحلي اإلجمالي.

كازاخستانالدولة
10 مليون دوالر أمريكيحجم التمويل

سنة واحدةالمدة
اتفاق مشاَركة بحصة )QST( لكتب المنتج

اعتماد التصدير
شركة تأمين الصادرات كازاك العميل

JSC إكسبورت
مخاطر عدم دفع كتب االعتماد المخاطر المغطاة

المؤمنة من قبل شركة تأمين 
JSC الصادرات كازاك إكسبورت

قطاعي التصنيع والمصارفالفئة

دور المؤسسة
من خالل تقديم تغطية التفاق مشاَركة 

بحصة )إعادة تأمين( لصالح كازاك إكسبورت 
عززت المؤسسة من قدرة وكالة ائتمان 

الصادرات الوطنية على تأمين كتب اعتماد 
التصدير المعززة من قبل مصارف في 

كازاخستان.

أهداف التنمية المستدامة

دراسات 
الحالة

اتفاق مشاركة بحصة مع شركة تأمين الصادرات 
JSC كازاك إكسبورت



لمحة عامة عن المؤسسة

32

استجابة المؤسسة لجائحة 
كوفيد-19

لقد تسّبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد بتعّرض صحة 
شعوب الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وكذلك رفاههم 

االقتصادي للخطر. وتقوم المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار 
وائتمان الصادرات وشركاؤها بمساعدة الدول األعضاء ومواطنيها منذ 
بدء تفشي الجائحة. وتستمر المؤسسة في استحداث وتنفيذ أساليب 

للتقليل من هذا الخطر ومساعدة الدول األعضاء ماليًا من خالل رفع 
معدالت التجارة واالستثمار.

نفذت المؤسسة ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية تدابير إدارة استمرارية 
األعمال لضمان سالمة موظفي المؤسسة واستمرارية العمليات بشكل سلس من 

خالل وسائل مترابطة عن بعد.

وضعت المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات تدابير جديدة 
شملت اختبارات لمستوى الضعف في الدول األعضاء، واختبارات لتقييم المخاطر 

التي تتعرض لها المحفظة، كما تتّبعت المستحقات على مستوى المحفظة وتبادلت 
خبرات اإلنذار المبكر لخطر االنكشاف فيما بين كيانات مجموعة البنك اإلسالمي 

للتنمية، وقامت بتنفيذ نهج تشغيلي حذر لالستجابة مترافق مع استراتيجية استثمار 
دفاعية.

ساهمت المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات في تنفيذ برنامج 
التأهب و اإلستجابة االستراتيجي بالتعاون مع مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، 

وذلك من خالل تقديم تغطية تأمينية تصل قيمتها إلى 781 مليون دوالر أمريكي 
لدعم جهود الدول األعضاء في مكافحة الجائحة.

دعمت المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات تعافي الدول 
األعضاء، وقد اشتمل ذلك على مبلغ 278 مليون دوالر أمريكي لقطاع الرعاية 

الصحية ومبلغ 444 مليون دوالر أمريكي لدعم واردات السلع األساسية. ُيضاف 
إلى ذلك مبلغ 62 مليون دوالر أمريكي لدعم تعافي المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة من عواقب الجائحة.
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كانت المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات جهة مساِهمة رئيسة 
في ندوات نقاش عبر االنترنت ومناسبات أخرى تناولت االستجابة لجائحة فيروس 

كورونا المستجد، بما في ذلك الندوة التي نظمتها مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية 
تحت عنوان “االستجابة الفاعلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد من قبل 

القطاع الخاص في مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية”، ونظمت بالشراكة مناسبة 
“ أثر فيروس كورونا المستجد على تأمين االستثمار وائتمان الصادرات بهدف 
تعزيز التجارة واالستثمار ضمن منظمة التعاون اإلسالمي”، وذلك باالشتراك 

مع المؤسسة اإلسالمية لتنمية التجارة. وتحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية 
األفريقية نّظمت كّل من المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات، 

والمؤسسة اإلسالمية لتمويل التجارة، والمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص 
ندوًة نقاشية عبر االنترنت تحت عنوان “التعريف بركيزة استثمار برنامج جسور 

التجارة العربية األفريقية للمؤسسات والشركاء الماليين: بناء جسور االستثمار 
بين الدول العربية واألفريقية”. وفي اطار االجتماع السنوي لمجموعة البنك 

اإلسالمي للتنمية للعام 2021 استضافت المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار 
وائتمان الصادرات مناسبًة على االنترنت بعنوان “دور االئتمان والتأمين ضد المخاطر 

السياسية في حشد الموارد فيما بعد مرحلة جائحة فيروس كورونا المستجد”، 
وكذلك ندوًة نقاشية رفيعة المستوى ُعقَدت خالل االجتماع السنوي لمجموعة 

البنك اإلسالمي للتنمية لعام 2021 تحت عنوان “دور المؤسسة اإلسالمية لتأمين 
االستثمار وائتمان الصادرات في جذب االستثمارات المشتركة بين القطاعين 

العام والخاص في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد”.

تعاونت المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات مع مجموعة 
البنك اإلسالمي للتنمية ومع صندوق التضامن اإلسالمي في إطالق مبادرتين 

رئيستين هما: تسهيل ضمان مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ضد جائحة 
فيروس كورونا المستجد، ومبادرة برنامج التأهب و اإلستجابة االستراتيجي من 

قبل المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات وصندوق التضامن 
اإلسالمي على التوالي.

يقدم تسهيل ضمانات جائحة فيروس كورونا المستجد حلواًل للحّد من المخاطر للدول 
األعضاء، ويسعى لدعم أعمال تبلغ قيمتها 4.2 مليار دوالر أمريكي على مدة سنواٍت 

خمس. وقد ساهمت مبادرة برنامج التأهب و اإلستجابة االستراتيجي في تلبية 
احتياجات الغذاء واالحتياجات الطارئة للدول األعضاء األقل نموًا من خالل تأمين أسعار 

تمويل مناِفسة لشراء المواد الطبية والسلع الغذائية ومنتجات الطاقة األساسية. 
وقد تم اعتماد عمليات تجارية طارئة بلغت قيمتها 271 مليون دوالر أمريكي.

من خالل عضويتها في مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، وكجزء من برنامج 
التأهب و اإلستجابة االستراتيجي 2.0، تساهم المؤسسة اإلسالمية لتأمين 

االستثمار وائتمان الصادرات بمبادرة اللقاحات الخاصة بمجموعة البنك اإلسالمي 
للتنمية والهادفة لدعم الدول األعضاء في الوصول إلى لقاحات جائحة فيروس 

كورونا المستجد. وبناء على ذلك، ولتأدية دورها هذا، تقدم المؤسسة حلواًل للحّد 
من المخاطر للمؤسسات المالية الدولية عبر منتجات تأمين المخاطر السياسية 

واالئتمان، وهي تسّهل بذلك عملية حشد مزيد من الموارد من السوق الدولية.
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أقامت المؤسسة اإلسالمية لتأمين اإلستثمار وإئتمان الصادرات 14 
شراكات جديدة مع وكاالت رائدة إلئتمان الصادرات أثناء الجائحة

المشاريع اإلستراتيجية المدعومة خالل المبادرة:

9 ماليين دوالر 
أمريكي

لتأمين الواردات العاجلة 
من السلع اإلستراتيجية 

إلى السنغال

5.5 مليون 
دوالر أمريكي 

لعمليات االستيراد المهم 
للقمح لتحقيق األمن 

الغذائي لمواطني
بنغالديش

4.75 مليون 
دوالر أمريكي

 لدعم استيراد الوقود 
إلى تونس

تستخدم وزارة المالية 

المصرية 30 مليون 
دوالر أمريكي

في مجال التمويل 
الستيراد النفط الخام 

والبترول المكرر

أبرمت المؤسسة شراكة مع صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 
إلطالق مبادرة برنامج التأهب و اإلستجابة االستراتيجي في حاالت 

الطوارئ  لكوفيد- 19 .
تتوجه مبادرة برنامج 
التأهب و اإلستجابة 

االستراتيجي لجائحة كوفيد 
– 19 بأولوياتها نحو الدول 

األعضاء في مجموعة البنك 
اإلسالمي للتنمية التي تعتمد على االستيراد 

بغية الحفاظ على تدفق الواردات األساسية 
إلى دول منظمة التعاون اإلسالمي، مثل 

األدوية والمستلزمات الطبية والواردات 
الغذائية والسلع األساسية األخرى.

خصص صندوق التضامن اإلسالمي منحة 
للمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان 

الصادرات بإمكانها أن تدعم ما يصل إلى 400 
مليون دوالر أمريكي لشراء منتجات االحتياجات 

العاجلة. وقد تم تنفيذ ما نسبته 68% من 
أعمال البرنامج المستهدفة المغطاة بالتأمين. وقد نقلت مبادرة 

االستجابة الطارئة للجائحة تركيزها للسنة الثانية واألخيرة من 
البرنامج إلى تسهيل توريد لقاح جائحة فيروس كورونا المستجد 
للدول األعضاء األقل نموًا، ومن المتوقع أن تدعم المبادرة ما 
قيمته حوالي 50 مليون دوالر أمريكي من مستوردات لقاح 

الجائحة بحدود نهاية عام 2022.

استجابة المؤسسة لجائحة 
كوفيد-19
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وكاالت ائتمان الصادرات وشركات التأمين

مؤسسات مالية دولية ومتعددة األطراف

الجمعيات

الشركاء
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2018
جائزة تمويل 

المشاريع الدولية:
أفضل صفقة تركية 

لعام 2018 
- جسر شاناكلي 1915.

جـــوائــز
المؤسسة

إحدى أدوات المؤسسة 
األساسية هي “بوليصة 

المصارف العامة. ويتمثل 
الغرض األساسي منها 

هو تسهيل توفير التمويل 
اإلسالمي للمصدرين 

الذين يحتاجون إلى رأس 
مال عامل.

المؤسسة اإلسالمية لتأمين 
اإلستثمار وإئتمان الصادرات هي 
عضو مؤسس في برنامج جسور 
التجارة العربية األفريقية، وهو 

برنامج متعدد الجهات المانحة 
والدول والمنظمات مصمم لتعزيز 
الشراكات التجارية وزيادة تدفقات 
التجارة واإلستثمار بين المنطقتين 

العربية واألفريقية.

تشارك المؤسسة اإلسالمية لتأمين 
اإلستثمار وإئتمان الصادرات مع 

وكاالت إعادة تأمين دولية رائدة 
بهدف تعبئة قدرة إضافية من 

سوق إعادة التأمين الدولية. وقد 
جددت المؤسسة إتفاقية الحصص 

النسبية الخاصة بها لبوالص التأمين 
قصيرة ومتوسطة األجل / تأمين 
اإلستثمارات األجنبية اعتبارًا من 1 
يناير 2021 حتى 31 ديسمبر 2021 .

2018
جائزة تمويل 

المشاريع الدولية:
أفضل صفقة للعام 

للطاقة النظيفة في 
الشرق األوسط- 

مشروع تحويل النفايات 
إلى طاقة في الشارقة.

2020
جائزة صفقة العام 

من مجلة إسالميك 
فاينانس نيوز

أفضل صفقة في 
أفريقيا للعام وأفضل 

صفقة سيادية متعددة 
األطراف.

2021
جائزة التمويل 

اإلسالمي
 )GIFA(:العالمية

الجائزة العالمية 
إلئتمان الصادرات 

والتأمين ضد المخاطر 
السياسية المتوافقين 

مع الشريعة 
اإلسالمية 2021.

2020
جائزة التمويل 

اإلسالمي العالمية 
:)GIFA(

الجائزة العالمية 
إلئتمان الصادرات 

والتأمين ضد المخاطر 
السياسية المتوافقين 

مع الشريعة اإلسالمية 
.2020

2018
جائزة التمويل 

اإلسالمي العالمية 
:)GIFA(

الجائزة العالمية 
إلئتمان الصادرات 

والتأمين ضد المخاطر 
السياسية المتوافقين 

مع الشريعة اإلسالمية 
.2018

2014 
مراجعة التجارة 
:)GTR( العالمية

أفضل وكالة تأمين 
 )ECA( صادرات

في منطقة الشرق 
األوسط وشمال 

أفريقيا لعام 2014.

2018
أفضل تغطية صفقة 

لتمويل الطاقة 
المتجددة لمنطقة 

الشرق األوسط 
وشماألفريقيا 

-IJGlobal - الشارقة: 
مشروع تحويل 

النفايات إلى طاقة 
في الشارقة.

2017
جائزة التمويل 

اإلسالمي العالمية 
:)GIFA(

الجائزة العالمية 
إلئتمان الصادرات 

والتأمين ضد المخاطر 
السياسية المتوافقين 

مع الشريعة اإلسالمية 
.2017

2016
جائزة التمويل 

اإلسالمي العالمية 
:)GIFA(

الجائزة العالمية 
إلئتمان الصادرات 

والتأمين ضد المخاطر 
السياسية المتوافقين 

مع الشريعة اإلسالمية 
.2016
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المقر الرئيسي للمؤسسة
المقر الرئيسي للمؤسسة

8111 طريق الملك خالد، حي النزلة اليمنية
جدة 22332-2444

المملكة العربية السعودية
هاتف : 5666 644 12 ( 966 +)

فاكس : 9755 637 12 ( 966 +)

الرياض، المملكة العربية السعودية
مركز المملكة، شارع العليا
الطابق 10 ، مكتب 1005

ص. ب. 230011 ، الرياض 11321،
المملكة العربية السعودية

هاتف: 0072 211 11 ( 966 +)

إسطنبول، تركيا
المركز اإلقليمي

لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية
الرقم: 1، الطابق: 31 شقة: 122 مسلك،

ساريير، اسطنبول، تركيا
هاتف: 8100 234 212 ( 90 +) - تحويلة 5 

القاهرة، مصر 
المركز اإلقليمي

لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية 
الطابق السادس ، القطعة 46 ، 
المركز المالي ، مبنى بوميرانج ، 

شارع التسعين ، القاهرة الجديدة، 
القاهرة، مصر

هاتف: 25370044  ( 202 +)
فاكس: 25370043  ( 202 +)

دبي، اإلمارات العربية المتحدة
مكتب 201، مبنى 12،

باي سكوير،
خليج األعمال

ص. ب. 114462،
دبي، اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 7/ 6256 277 4 ( 971 +)

جاكرتا، إندونيسيا
المركز اإلقليمي

لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية
35C ،مكتب 8، جى. جند سوديرمان

كاف 52 / 53، سينوباتي، جاكرتا 12190
إندونيسيا

هاتف: 3468 2933 21 ( 62 +) - تحويلة 5625

الرباط، المغرب
المركز اإلقليمي

لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية
شارع النخيل، شارع الحور،

حي الرياض 10104
الرباط، المملكة المغربية

هاتف: 00 88 54 537 ( 212 +)

دكا، بنغالديش
المركز اإلقليمي

لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية
البنك اإلسالمي للتنمية بهابان (الطابق- 10)

E/8-A، رقية شاراني، شير بانغال ناغار،
داكا - 1207 ، بنغالديش

هاتف: 2 - 9183460 2 ( 880 +)
فاكس: 9183463 2 ( 880 +)

داكار، السنغال
المركز اإلقليمي

لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية
18 شارع الجمهورية،

ص. ب. 6253 ،
داكار ستار، السنغال

هاتف: 1144 889 33 (221 +) - تحويلة 7735

اإلنتشار الجغرافي على 
الصعيد العالمي
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(+966) 12 637 9755 (+966) 12 644 5666iciec-communication@isdb.orgiciec.isdb.org


