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نظرةٌ عاّمة على تمويل مؤسسات االئتمان الصادر
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ما ھو تمويل مؤسسات االئتمان الصادر؟

ھي عمليةٌ تدعمھا مؤسساٌت ُمختصةٌ ” ECA“تمويل مؤسسات االئتمان الصادر –مدعوٌم ِمن قبَل الحكومة •
بالموضوع ھي دوائر أو مؤسسات تابعةٌ بالدرجة األساس لحكومات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

)OECD(

بالدرجة األساس ُموّجھةٌ صوب دعم  OECDيُعتبر ھذا التمويل  أداةً بيد حكومات منظمة –يدعم التصدير •
الصادرات من خالل دعم تمويٍل جذاٍب للُمشترين

يُركز ھذا التمويل على رأس المال والخدمات الُمتعلقة بذلك  بدالً من تركيزه على   - جذب رأس المال •
الخدمات  شبه الرأسمالية أو االستھالكية

يُوفر ھذا التمويل تعزيزاً ائتمانياً للُمقِرضين، حيث يُسھّل وجود جاذبيٍة أكبر وفترات سداٍد –تعزيز االئتمان •
أطول وتسعيراً أرخص

يُمكن لھذا التمويل أن يوفر روافد ماليٍة أصيلٍة للُمقترضين من خالل االقتراض طويل األمد –روافد مالية •
ونَِسب الفائدة الثابتة الجذابة

يتطلب ھذا التمويل دفع أقساٍط أو أجور ضماٍن ِمن قبَل الُمقترضين الى مؤسسات ھذا –أقساط تأمين االئتمان •
التمويل إقراراً منھم بالدعم الممنوح لھم

ھذا التمويل يتم الوصول اليه في العادة من خالل مصارف تجاريٍة أو استثماريٍة – يعتمد على المصارف •
رئيسيٍة تؤّمن الدعم ھذا، كما أنھا تُنظم ھذه الصفقات
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ھذا؟) ECA(ما ھو الھيكل النموذجي ألداة تمويل الـ 

ُمقترض

ُمصّدر 
مؤسسات تمويل الـائتمان الصادر

HSBC

)الٌمقِرض(

اتفاقية قرض

رأس المال والفائدة

/ اتفاقية الضمان 
عقد تجاريالدعم

وثائق التقديم

بضائع و خدمات

ضامن
ضمانات
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؟ECAما ھي فوائد تمويل الـ 

حيث أن آفاق القرض الُكلية أكثر سعةً من تلك المتوفرة التي تقوم على أساٍس تجارٍي –طويل األمد •
بحت

أقل من ) CIRPs( حيث أن نسب الفائدة التجارية الثابتة لھذا التمويل –نسُب فائدٍة  ثابتٍة جذابة •
الناحية النموذجية 

حيث أن التسعير السنوي الُكلي، والذي يتألف من ُكٍل ِمن نسب الفائدة وأقساط –تكاليف ُكليٍة ُمنخفضة •
تأمين االئتمان وتكاليف أخرى، يكون تنافسياً بشكٍل كبير

من قيَم البضائع والخدمات التي تَُصّدر من البلدان التي % 85حيث أن نسبة –مبالغ كبيرٍة للقروض •
يُمكن تمويلھا من الناحية النموذجية ECAتتعامل مع مؤسسات الـ

بالنسبة للعقود التي تنطوي على استخدام مصادر من بلداٍن مختلفة، فإنه توجد ھناك –مصادر ُمتعّددة •
ترتيباٌت تبادليةٌ و ضامنٍة تُمّكن مؤسسات ھذا التمويل من التعاون وتوفير التمويل بصورٍة ُمشتركة

يوفر ھذا التمويل تعزيزاً لالئتمان بالنسبة للُمقرضين، حيث يُسھّل جذباً أكبر ويوفر –تعزيز االئتمان •
فترات سداٍد أطول وتسعيراً أرخص

حيث يمكن تنفيذ ھذا التمويل بصورٍة سريعة –التنفيذ السريع •
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التجارب السابقة

ترتيباٍت  EGGDمثالً، دعمت (الدعم االبتدائي من جانب مؤسسات ھذا التمويل –مطلع الثمانينيات •
من أجل الدفع المؤّجل لعامين

حيث تم توفير دعٍم إضافٍي من جانب ھذا التمويل، عادةً من خالل ما تُسمى –منتصف الثمانينيات •
بترتيباٍت بروتوكولية

في السابق كانت جميع صفقات ھذا التمويل التي تدعمھا ضماناٌت سياديةٌ عراقية متوفرةً من خالل •
البنك المركزي العراقي 



8

الخطوات المستقبلية الُمحتملة

االستمرار في تحديد مشاريع مناسبة تستحق دعم ھذا التمويل•

وضُع ما ينص على متطلبات الحصول على دعم ھذا التمويل في وثائق المناقصات التي يتم إصدارھا •
للداخلين في المناقصات

تحشيد جھود مؤسسات ھذا التمويل والحكومات من أجل الدعم المباشر•

النظر في رسم خارطة طريٍق لھذا التمويل•

ضمان الوضوح فيما يتعلق بمانحي الضمانات السيادية العراقية •
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ُمتطلٌب إضافٌي ُمحتمل لھذا –ھيكليٌة أمنيٌة ُمعّززة تأتي ِمن خالل صك ضماٍن خارجيٍ للمبالغ الُمستحّقة 
التمويل 

عمليات الدفع من خالل خطاب 
ائتماٍن صادرٍة عن مصارف 

مؤّھلة

منح عقود استخراج نفٍط وغاز 
لشركات استخراٍج مؤّھلة

في حالة وجود عوٍز في األموال المتوفرة لتسوية دفعة خدمات الّدين، يتم 
من أجل ذلك DSRAاستخدام تمويل الـ

ُيمكن إعادة أي فائض تمويٍل في متطلبات خدمات الّدين في ضوء ھذا الھيكل 
الى الحكومة العراقية

حكومة العراق الغاز/ مشتريات النفط 

حساب خدمات الّدين

يكُبر ليضم الدفعات الشھرية الستة القادمة 

من خدمات الّدين

حساب احتياطي خدمات الّدين

يكّبر ليضم دفعًة شھريًة واحدة من الدفعات الستة من خدمات الّدين

HSBC

التسديدات شبه السنوية
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IPP / IWPPدعم االئتمان ضمن صفقات الـ 
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خلفية الموضوع

IWPPوالـ  IPPفي قِطاع الطاقة، نجد أن التوّجه نحو الخصخصة اتّجھت إليه الحكومة بصورٍة رئيسية من خالل جلبھا للـ •

األخيرة بادرت أغلب بلدان الشرق األوسط الى إدخال إصالحاٍت في السوق في مجال طاقاتھا الكھربائية  7 - 5خالل السنوات الـ •
والمرافق المتعلقة بذلك ِمن حيث التحّول من الخطط التي تُسيطر عليھا الدولة الى ھيكليٍة تسمح بوجود دوٍر أكبر للقطاع الخاص 
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وتحويل الخطورة   IPP / IWPPأھداف الـ 

أكثر األسباب التي يتكرر ذكرھا والذي يقف وراء اتجاه الحكومات نحو خصخصة قطاع الخدمات، بمعنى تطبيق نموذج شراكٍة تقوم بين •
والذي قد يكون في وضٍع أفضل يُمّكنه من تولّي ھذه (القطاعين العام والخاص ھو تسھيل عملية تحويل الخطورة الى القطاع الخاص 

)المخاطر

التمويل واإلنشاء و خطورة التشغيل واإلدامة على المدى البعيدفي قطاع الطاقة والخدمات، ھذه المخاطر ھي بالدرجة األساس •

من أجل التوّصل الى أطٍُر تعاقديٍة مناسبٍة لخصخصة قطاعي الطاقة والخدمات، تلجأ الجھة الَمعنيّة بالمشتريات في العادة الى وضع •
مع األخذ بنظر (وھذا ما يتحّكم بدوره بمستوى تحويل الخطورة الذي يمكن تحقيقه من خالل الخصخصة . اولوياٍت ألھدافھا الرئيسية

)االعتبار وجود إطاٍر تنظيمٍي لذلك
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أھليته االئتمانية والتزاماته: الُمستخِرج

ال يعتمد على الموارد، وخاصةً في / إن تمويل موجودات المرافق الخدمية على أساٍس محدوٍد •
مقارنةً (األسواق الُمنظّمة التي تحصر االستخراج على طرٍف واحٍد أو عدٍد محدوٍد من األطراف 

يعتمد بصورٍة مركزيٍة على األھلية االئتمانية للُمستخرج) بسوٍق غير ُمنظّمٍة مفتوحة

وھذه القضية تظھر بشكٍل أكثر جالءاً بسبب حقيقة أن التعاريف الجمركية في العديد من البلدان ھي •
ليست موضوعةً بصورٍة مالئمٍة بما يكفي ألن يسمح باستعادة الُكلفة

وتضم ملكية الشركة القائمة على المشروع من الناحية النموذجية ُكالً من الحكومة والطرف الذي •
رست عليه المناقصة من بين ُمطّوري القطاع الخاص

] P(W)PA) [والمياه(وفي سياق وحدٍة انتاجيٍة ُمشتركٍة للطاقة والمياه  فإن اتفاقية شراء الطاقة •
ستكون المصدر الرئيسي للعائدات بالنسبة لشركة المشروع، حيث توفّر لھا، ِمن بين أشياٍء أخرى، 

وبالتالي، فإن قُدرة الُمستخرج على تنفيذ التزاماته . بالوسائل الالزمة للوفاء بمتطلبات خدمات الّدين
ستكون ذات أھميٍة قصوى بالنسبة لُمقرضي شركة المشروع P(W)PAبالدفع في ظل الـ 

من أجل توفير عملية خصخصٍة  فّعالٍة نحتاج الى 
وجود تفاھٍم ال غبار عليه ما بين 

األطراف الُمستفيدة، أي كيف يتفاعل 
القطاع العام مع مؤسسات القطاع 

الخاص فيما يتعلق بـ

االلتزامات والمتطلبات الدقيقة الُملقاة (1)
على عاتق القطاع الخاص؛

ھيكل تحديد الخطورة وتخصيصھا؛(2)

حاالت اإلنھاء؛ و(3)

ھيكلية التعرفة الكمركية والتعويض (4)
الذي ينطبق على الحالة
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)2ِمن  1(األساس المنطقي لتوفير دعٍم ائتماني 

أو أي شكٍل آخر للدعم االئتماني يأتي من طرٍف ثالٍث مؤھٍّل ائتمانياً الى أن /ھناك حاجةٌ ألن يوفر تقييٌم للوضع االئتماني للُمستخرج و•
خطورة االئتمان طول ُمدة االتفاقية) إن لم يكن تحسُّن(يمنح االرتياح للُمقرضين وللُمطّورين كذلك بخصوص ديمومة 

عندما يكون الُمستخرج في شركة المشروع جھةً تملكھا أو تسيطر عليھا الحكومة، فإنه من المقبول بصورٍة عامة أنه على الرغم من أن •
تخصيٍص للموازنة، فإن ھذا األمر يجب أن يتّسم بالشفافية /مثل ھذه الجھة قد تستخدم االئتمان الكامل للحكومة من خالل عملية مراجعةٍ 

من أجل التأسيس ألساس ٍ ائتمانٍي قابٍل للتطبيق 

أُنشئ لغرض الدخول في اتفاقيات  SPVيُصبح ھيكل الدعم االئتماني ھذا أكثر أھميةً لنجاح ھذه المشاريع عندما يكون الُمستخرج •
الحصول على الرخصة مع شركة المشروع

واألمر ُمشابهٌ بالنسبة لشركات مرافق الخدمات القائمة، حيث أن خطورة االئتمان الرئيسية، والتي ستُحّدد جذب مستثمري وُمقرضي •
P(W)PAالقطاع الخاص ، تتمثّل في قدرتھا على اإليفاء بالتزاماتھا في الدفع حسبما ومتما كان استحقاق الدفع حسب ما نّصت عليه الـ 
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)2ِمن  2(األساس المنطقي لتوفير دعٍم ائتماني 

على أساس خصائص القطاع  والتعرفات الكمركية المدعومة التي يفرضھا القائمون على تنظيم التعامالت، فإنه من المتوقع أن مثل •
حتى يحين الوقت الذي تتمكن فيه ) أي وزارة المالية(شركات المرافق الخدمية ھذه ستتطلب دعماً ائتمانياً  من طرٍف ثالٍث مؤھٍل ائتمانياً 

:شركة االستخراج مثالً ِمن 
ضمان تصنيٍف ائتمانٍي بدرجة ُمستثمر–
إظھار ديمومة التدفقات النقدية بوضوح بمبالغ كافيٍة لإليفاء بجميع التزاماتھا التشغيلية والمالية–
؛ و)سنوات 5مثالً فترة (إعداد تقارير ماليٍة شفافة على أساٍس ثابٍت والتأسيس لسجّل ُمتابعٍة لفترٍة ُمطّولٍة –
إظھار ديمومة نموذجھا التجاري الذي تسير عليه وقابليته على التطبيق–
. 

الُمستقبلية IWPPأو الـ /و IPPللـ ” محكومٍة وسريعة التطبيق“ليس ھناك ِمن قواعد •
في مشروٍع جديٍد أمٌر مھٌم من أجل ضمان وصول الحكومة الى مرحلة وضع الصورة الذھنية ودراسة الجدوى اليقضةُ الُمبكرة في •

محدودٍة  من القطاع الخاص/ ھيكٍل مثالٍي يسمح للحصول على تمويل مصادرغير
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HSBC في العراق
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في العراق  HSBC 

والذي أصبح فيما بعد (عندما حاول مصرف فارس اإلمبريالي –1891- 1890يعود تاريخ وجوده الى عام •
أن يؤسس ) الشرق األوسط المحدود HSBCمصرف  1999المصرف البريطاني للشرق األوسط، ومنذ عام 

لمكتٍب له في بغداد دون أن ينجح في ذلك

الطريق أمام توّسٍع أكبر  1923مھّد وجود فرعين في بغداد والبصرة في عام –بعد الحرب العالمية األولى •
1965حتى عام 

 HSBCوھو اآلن مصرف (حيث أبقى مصرف ميدالند العام الُمساھم المحدود –عالقةٌ قويةٌ كمصرٍف رسيل •
وفي الثمانينيات، قام بعدٍد . على عالقة وثيقٍة كمصرٍف رسيٍل للبنك المركزي العراقي) الُمساھم العام المحدود
ECAكبيٍر من صفقات الـ 

من مصرف دار السالم لالستثمار% 70اشترى –2005تشرين األول •

”  األسواق الناشئة“في التركيز على  HSBCيلعب العراق دوراً حيوياً في استراتيجية –2009تشرين الثاني •
النامية بسرعة وعلى دعم نماذج قطاعات األعمال التي لھا ارتباطاٌت دوليةُ 
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شكراً جزيالً لكم
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