
 

 صحفي بيان

 

لدولي بغرض تشجيع تدفق باعتبارها عضوًا في مجموعة البنك ا 8811إنشاء الوكالة الدولية لضمان االستثمار )ميجا( في عام  تم
 االستثمار األجنبي المباشر إلى االقتصادات الصاعدة لمساندة النمو االقتصادي والحد من الفقر وتحسين األحوال المعيشية للسكان.

ذا الوكالة بهذه الرسالة من خالل إتاحة تأمين ضد المخاطر السياسية )الضمانات( للمستثمرين والجهات المقرضة، ويغطي ه وتضطلع
 الضمان مخاطر نزع الملكية واإلخالل بالعقود والقيود على تحويل األموال إلى الخارج والحروب واالضطرابات األهلية.
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 بمصر الطاقة قطاع في الخاص القطاع ستثماراتا تساند ميجا

 الخاص القطاع ستثماراتا يةاستمرار  على الحفاظ في سيساعد ميجا تتيحه الذي السياسية المخاطر ضد التأمين
  الصعوبة بالغ وقت في الحيوية

 

 بصدد أنها اليوم،( ميجا) ستثماراال لضمان الدولية الوكالة أعلنت – 2102 األول، تشرين/أكتوبر 4 واشنطن،
 وثيقة على التأمين إعادة خدمة الوكالة وتُقدِّم .بمصر والغاز النفط قطاع في الخاص للقطاع تابع استثمار مساندة
 شركة لحساب( أوبيك) البحار وراء لما الخاص االستثمار مؤسسة عن الصادرة السياسية المخاطر ضد التأمين
 ميجا تقدمها التي األجل طويل التأمين إعادة خدمة ان. مصر في االستثمارات أجل من لها التابعة توالشركا أباتشي
نتاجهما والغاز النفط عن للتنقيب شركة وهي – أباتشي لشركة ستتيح "أوبيك" لمؤسسة  تغطيتها على تحافظ أن -وا 
 اآلونة في السياسية االضطرابات أعقاب في مصر من جزئيا الخاصة التأمين شركات انسحبت أن بعد التأمينية
 .األخيرة

 

 مليون 011 البالغة التأمينية تغطيتها مقابل أوبيك لمؤسسة دوالر مليون 051 على التأمين إعادة خدمة ميجا تُقدِّم
 فيةإضا عاما 00 لمدة التأمين إعادة خدمة تقديم وسيتم. 4112 عام منذ الشركة تحوزها والتي أباتشي لشركة دوالر
 .بالعقود واإلخالل الملكية نزع مخاطر ضد

 

 يساهمو . عمل فرصة أالف 2 نحو تساند إذ مصر، في والغاز النفط قطاع في رئيسيا مساهما أباتشي شركة وتعد
 من المائة في 01 نحو ويشكل  للحكومة، المالية العائدات من المائة في 45 بما مقداره والغاز النفط قطاع

 القليلة األعوام خالل سنويا دوالر مليار إلى يصل ما الشركة تستثمر أن المتوقع ومن. المباشرة األجنبية الستثماراتا
 .والجديدة الحالية النفطية اآلبار وتطوير التنقيب أعمال مواصلة أجل من القادمة
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 مع تعاوننا إن" االستثمار، لضمان لدوليةا للوكالة التنفيذي الرئيس نائبة كوباياشي إيزومي قالت ذلك، على وتعليقا 
 وبالغ مضطرب وقت خالل نامجها االستثماري الكبيروبر  عملياتها على الحفاظ ألباتشي يتيح أوبيك مؤسسة

 .الطاقة قطاع إصالح جهود لدعم للحكومة فنية مساعدات حاليا الدولي البنك ُيقدِّم ذلك، مع وبالتوازي." الصعوبة


