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عضوًا في مجموعة البنك الدولي بغرض تشجيع تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى بلدان  لتصبح 8811إنشاء الوكالة الدولية لضمان االستثمار )ميجا( عام  تم
الوكالة بهذه الرسالة من خالل تقديم التأمين من المخاطر  وتضطلع  .األسواق الناشئة لمساندة النمو االقتصادي والحد من الفقر وتحسين األحوال المعيشية للسكان

ى الخارج والحروب السياسية )الضمانات( للمستثمرين والجهات المقرضة، ويغطي هذا الضمان مخاطر المصادرة واإلخالل بالعقود والقيود على تحويل األموال إل
 لسيادية.واالضطرابات األهلية وعدم الوفاء بااللتزامات المالية ا

  االستثمار لضمان الدولية الوكالة
 في مجموعة البنك الدولي عضو

1818 H Street, NW, Washington, DC 20433 

 االستثمار لضمان الدولية بالوكالة لالتصال

 1.202.473.0844: هاتف -msaleson@worldbank.org : إلكتروني بريد سيلزون، مالوري

 1.202.473.1964:  هاتف – rpost@worldbank.org:إلكتروني بريد بوست، ريبيكا

  1.202.458.2097    :هاتف – csantospianesi@worldbank.org: إلكتروني بريد بيانيسي، سانتوس كارا
www.miga.org 

  

   يساند الشركات بالخليل الضفة الغربية وقطاع غزةفي صندوق ضمان االستثمار 
 االستثمارات الخاصة ستولد فرص العمل واإليرادات

 

أعلنت الوكالة الدولية لضمان االستثمار، ذراع مجموعة البنك الدولي المعنية  – 2102ديسمبر/كانون األول،  5 واشنطن، 

وسيساعد المشروعان على  شركتين جديدتين في مدينة الخليل بالضفة الغربية.لبالتأمين ضد المخاطر السياسية، عن مساندتها 

 .والحد من االعتماد على الوارداتتوليد فرص عمل محلية، وجلب الخبرة التقنية الالزمة للصناعات الزراعية، 

 

رم الحديثة للمنتجات البالستيكية" إنشاء شركة جديدة في منطقة ترقوميا الصناعية إلنتاج وتوريد هال شركةويشمل مشروع "

 كما يساند مشروع "الجبريني لصناعة األجبان" إنشاء شركة إلنتاج وتوريد أكواب بالستيكية وعلب لمنتجات األلبان المحلية.

" التابع  Private Sector Initiative Plusويلقى المشروعان مساندة أيضاً من برنامج "   منتجات األلبان عالية الجودة.

 لوزارة الشؤون الخارجية في هولندا.

 

الذي تديره  الضفة الغربية وقطاع غزةمليون يورو من صندوق ضمان االستثمار في  7.2وتقدم ضمانات االستثمار، بإجمالي 

ونزع الملكية والحروب  الخارج إلى األموال تحويلالوكالة الدولية لضمان االستثمار، تغطية ضد مخاطر القيود على 

 .سنوات 01واالضطرابات المدنية وذلك لمدة تصل إلى 

 

بهدف مساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية في  0992عام  الضفة الغربية وقطاع غزةفي وقد تأسس صندوق ضمان االستثمار 

السلطة  هم الجهات الراعية للصندوقحاليا و استقطاب االستثمارات عن طريق توفير الضمانات ضد المخاطر السياسية.

 .الفلسطينية وحكومة اليابان

 

االستثمار "هذا يرفع عدد االستثمارات التي  لضمان الدولية للوكالة التنفيذي الرئيس نائبة كوبايشي، ايزومي تقول السيدة

استثمارات، ولدينا عدة مشاريع إضافية قيد اإلعداد... وتجلب هذه االستثمارات  4يساندها الصندوق في العامين الماضيين إلى 

 ."طينيةاألراضي الفلسالصغيرة فرص العمل والتقدم التكنولوجي وهما أمران لهما أهمية بالغة للتنمية االقتصادية في 

 

 


