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  : باشد كه اهم آن به شرح ذيل مياست مختلفي  هايبخش حاوي خبرنامه اين شماره

  

  برگزاري اجالس ساليانه اتحاديه امان در قطر و افتتاح ديتابيس اطالعات اعتباري خريداران

  
و موسسه بيمه اعتبار صادراتي » بانك توسعه قطر«چهارمين اجالس ساليانه اتحاديه امان به ميزباني �

در مجموع اعضاي . در دوحه قطر برگزار شد 2013دسامبر  11لغايت  9از  (TASDEER)زيرمجموعه آن 

به مبلغ (نسبت به سال قبل اند كه  ميليارد دالر ارائه داده 19اي معادل  ، پوشش بيمه2012اين اتحاديه در سال 

  . درصد رشد داشته است 5/11، )ميليارد دالر 17

توسط دكتر طه مديرعامل » ديتابيس اطالعات اعتباري اتحاديه امان«در خالل مراسم افتتاحيه اجالس،  �

ICIEC مشتركان ديتابيس اتحاديه امان . و ناصر الخليفه مدير بانك توسعه قطر، رسما آغاز بكار نمود

توانند به اطالعات اعتباري مشتريان دسترسي داشته و تجربيات خود در مورد خريداران و بانكها را با  مي

مشكل دسترسي به اطالعات قابل اعتماد مشتريان و خريداران از اين طريق حل . يكديگر مبادله نمايند

  .شود اند مبادله مي همچنين فهرست خريداراني كه دچار قصور شده. شود مي

  
  .ندبه عضويت اتحاديه امان درآمدري  تكايي مونيخ و بيمهاين اجالس، بانك توسعه صادرات ايران  طي �

  از گزارش   
 همتايان

  

  
  )  2014ژانويه ( ICIECفصلنامه خبري 

  

 مديريت ريسك :تهيه و تنظيم

  گروه ريسك كشوري و همكاريهاي بين المللي 
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  2013و افزايش ميزان پوشش موسسه در سال  ICIECبيستمين سالگرد تاسيس 

به  1994اين موسسه در سال . باشد مي ICIECمصادف با بيستمين سالگرد تاسيس 2013دسامبر18 �

عنوان اولين نهاد گروه بانك توسعه اسالمي براي حمايت و ارتقاء فعاليتهاي تجاري در بين اعضاي كنفرانس 

  .اسالمي تاسيس شده است

ميليون دالر بوده  ICIEC 923اي موسسه  ، پوشش بيمه)2013(قمري  1434در سه ماهه چهارم سال �

بر . باشد درصدي برخوردار مي 27از افزايش ) ميليون دالر 730(با مدت مشابه سال قبل  است كه در مقايسه

ميليون دالر، و  645ميليون دالر به  554مدت از   پوششهاي كوتاه موسسه مذكور اساس گزارش

 25 ميليون دالر افزايش يافته و پوشش هاي بلند مدت از 265ميليون دالر به  151گذاري خارجي از   سرمايه

  .ميليون دالر كاهش يافته است 13ميليون دالر به 

  )ارقام به ميليون دالر( ICIECاي وتعهدات جديد  پوشش هاي بيمه                               

 2013سال  2012سال  2011سال  

 3362 3074 3121 اي پوشش بيمه

 2249 2315 3365 تعهدات

  

شاهد پيشرفتهاي مهم و متعددي در دفتر نمايندگي  2013سال : در دبي ICIECفعاليتهاي دفتر نمايندگي�

ICIEC در خالل سه . اين دفتر كمك قابل توجهي در جهت نيل به اهداف موسسه كرده است. در دبي بود

ميليون دالر در عمان در زمينه توسعه  12اولين پروژه ميان مدت موسسه به ارزش  2013ماهه اول سال 

  . ي و آب از طريق دفتر مذكور به امضاء رسيدزيرساخت، انرژ
  

  ICIECپوششها و اقدامات اخير 

 35ميزان    ICIEC: مگاواتي سندو در سنگال 125اي بخشي از تامين مالي نيروگاه  پوشش بيمه����

اين . را تحت پوشش خود قرار داده است» بانك توسعه هلند«ميليون يورو تامين مالي اين پروژه از سوي 

كيلومتري داكار  32پروژه كه شامل طراحي، توسعه و ساخت و بهره برداري از نيروگاه مذكور است در 

  .پايتخت سنگال اجرا خواهد شد

اقدام به امضاء موافقتنامه اتكايي با  ICIEC:در بنگالدش پوشش اتكائي طرح تجهيزات مخابراتي�

درصد از  ICIEC 50بر اساس موافقتنامه مذكور،. نموده است) سايناشور(شركت بيمه اعتبار صادرات چين 

  .دهد سال از طريق اتكايي تحت پوشش خود قرار  مي 7ريسك سايناشور براي اين پروژه را براي مدت 
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ديدار  ICIECبا مقامات  AFCهياتي از موسسه تامين مالي آفريقا موسوم به   AFC:آغاز همكاري با �

در نيجريه مستقر بوده و تامين مالي پروژه هاي مختلف در كشورهاي آفريقايي را برعهده  AFC. اند كرده

راز اب ICIECگذاري با  براي همكاري در زمينه بيمه اعتبار صادراتي و بيمه هاي سرمايه AFCمقامات . دارد

  .اند تمايل كرده

در خالل سه  :(APICORP)1هاي نفتي گذاري امضاء موافقتنامه همكاري با موسسه عربي سرمايه �

. نمود APICORP اقدام به امضاء بيمه نامه اعتبار اسنادي با  ICIECموسسه 2013ماهه چهارم سال 

نامه مذكور ابزاري موثر براي كاهش ريسك عدم پرداخت اعتبارات اسنادي ناشي از عوامل متعدد  بيمه

اعسار خريدار يا بانك صادركننده، امتناع بانك صادركننده نسبت به پرداخت در سررسيد، عدم تسعير ارز و (

كمك  APICORPين بيمه نامه به ا. باشد مي...) و انتقال ارز، سلب مالكيت و مصادره يا مداخله دولت

كند ريسكهاي تاثيرگذار بر معامالت اعتبار اسنادي خود و اعتبار اسنادي صادرات محصوالت نفتي در  مي

  .را كاهش بدهد  ICIEC كشور عضو

قزاقستان در مقر  KazExportGarantبراي كاركنان : ICIECبرگزاري دوره آشنايي با فعاليتهاي ����

  . در جده، يك دوره آموزشي برگزار گرديد ICIECاصلي 

در اين شماره به جناب آقاي خسرو رشيد، از بخش مديريت ريسك همچنين  �

ICIEC از دانشگاه » بيمه و مديريت ريسك«، براي اخذ مدرك كارشناسي ارشد

City Universtity- Cass Business School لندن، تبريك گفته شده است .  
  

  : سعه اسالمياخبار گروه بانك تو

و با  (ITAP)» گروه بانك توسعه اسالمي -گذاري برنامه كمك فني براي ارتقاء سرمايه«در چارچوب  �

راهبردهاي ارتقاء «تحت عنوان  همايشي (MIDA)» گذاري مالزي نهاد مسئول توسعه سرمايه«همكاري 

هدف از . برگزار گرديد 2013 در مالزي، در نوامبر» گذاري و رقابتمندي بخشي براي رشد كشورها سرمايه

هاي سرمايه گذاري و تبادل اطالعات با  اين همايش، معرفي درسهايي از تجربه موفقيت آميز مالزي در زمينه

  .كشورهاي عضو بانك توسعه اسالمي بود

و با  (ITAP)» گروه بانك توسعه اسالمي -گذاري برنامه كمك فني براي ارتقاء سرمايه«در چارچوب � 

، دوره ) UN-ESCWA(» كميسيون اقتصادي و اجتماعي غرب آسيا، سازمان ملل«و » آنكتاد«همكاري 

در شهر رباط، كشور مغرب برگزار » گذاري در جهت توسعه پايدار و رشد جامع روشهاي سرمايه«آموزشي 

  . گرديد

                                           
  .عضو سازمان كشورهاي عربي صادركننده نفت قرار دارد 10بانك توسعه چندجانبه كه تحت مالكيت  - 1
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ها و ارائه ساير  صندوق ضمانت صادرات ايران بعنوان اولين موسسه اعتبار صادراتي تاسيس شده در خاورميانه با صدور انواع بيمه نامه ها، ضمانت نامه

بانكهاي تامين  گذاران و يا  كنندگان، سرمايه ها ريسك عدم وصول مطالبات صادر نامه در بيمه. نمايد خدمات مالي  از صادركنندگان كشور حمايت مي

ضمانتهاي صندوق نيز به صادركنندگان در جذب تامين . گردد مالي كننده ايشان از خريداران خارجي و بانكهاي خارجي در بازارهاي هدف تضمين مي

ارد راهگشاي اعتبار سنجي خريداران خارجي و ساير خدمات صندوق نيز در بسياري از مو. نمايد مالي از بانكها، قبل و بعد از حمل كمك مي

نمايد همان نقشي است كه در  نقشي كه اين موسسه در ايران ايفا مي. باشد گذاران و بانكهاي ايراني فعال در حوزه صادرات مي  صادركنندگان، سرمايه

حد ريسك كشوري و وا. قرار دارد Sinosureو در چين بر عهده  Nexi: كوفاس، در ژاپن: ساچه، در فرانسه: آلمان بر عهده هرمس، در ايتاليا

گذاري ايرانيان در ساير كشورها و همچنين اطالع رسانيهاي الزم، ضمن ارزيابي  همكاريهاي بين المللي بمنظور كاهش ريسك صادرات و سرمايه

اعتباري، فعاليت  هاي ريسك كشوري، اوضاع اقتصادي، تامين مالي، بيمه ريسك بانكها و كشورها، اقدام به تهيه يا ترجمه گزارشات مختلف در حوزه

  intl@egfi.org : ايميل. نمايد همتايان و ساير موارد مرتبط مي


