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

المخاطر السياسية للمستثمرين والجهات المقرضة، ويغطي هذا الضمان مخاطر المصادرة واإلخالل بالعقود والقيود على  ضد ات )الضمانات(التأمين
 لية وعدم الوفاء بااللتزامات المالية السيادية.تحويل األموال إلى الخارج والحروب واالضطرابات األه
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تقوم بزيارة كل من العراق، األردن لوكالة الدولية لضمان االستثمار ل التنفيذي رئيسالنائب 

 والضفة الغربية وقطاع غزة
 زيارة ضمن تشجيع استثمارات القطاع الخاص في المنطقة من أجل خلق فرص عمل وتشجيع النمو االقتصادي تأتي ال

 

شي، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان اايزومي كوبايتقوم  – 2102نوفمبر/ تشرين الثاني  5واشنطن، 

بزيارة العراق واألردن والضفة   ،السياسية المخاطر ضد بالتأمين المعنية الدولي البنك مجموعة ذراع ،االستثمار

وزيادة القطاع الخاص  االستثمارمن قبلفرص  ةناقشلم 2102الغربية وقطاع غزة في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 

التخفيف من المخاطر  فيلمستثمرين ا، وكيفية مساعدتها الوكالة قبل منالمقدمة التوعية بشأن ضمانات االستثمار 

  .الُمتوقعةالسياسية 

مع المسؤولين الحكوميين وممثلي السلطات المعنية باالستثمار والبنوك والقطاع خالل زيارتها شي اوستجتمع كوباي

  .الخاص

االستئماني   صندوقالشي توقيع عقود ثالثة مشاريع يدعمها ا، تعتزم كوبايغزة وقطاع الغربية للضفةوخالل زيارتها 

الذي ترعاه حكومة اليابان  يهدف الصندوق .الوكالةوالذي تديره  غزة وقطاع الغربية الضفة في اتاالستثمار ضمانل

تقديم تأمين ضد المخاطر من خالل   غزة عوقطا الغربية والسلطة الفلسطينية، إلى تشجيع االستثمار في الضفة

ويستهدف الصندوق تسهيل االستثمارات الصغيرة  السياسية للمستثمرين المحليين واألجانب على حد سواء.

 على توليد فرص العمل.العالية والمتوسطة، ويركز بشكل خاص على المشاريع ذات القدرة 

ستثمار األجنبي المباشر المستدام الذي يوفر فرص العمل في الشرق شي التزام الوكالة بمساندة االاوتؤكد زيارة كوباي

 أنها قامت بتعبئة مليار دوالر 2100وكانت الوكالة الدولية لضمان االستثمار قد أعلنت عام  األوسط وشمال أفريقيا.

وخالل السنة  استبقائها.لتوفير قدرات تأمينية تستهدف تشجيع تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى المنطقة و أمريكي

 .ضمانات استثمار لمساندة المشاريع هناكك أمريكي مليون دوالر 442، قدمت الوكالة 2102المالية 

وإنني  شي "أتطلع إلى مشاهدة نتائج المشاريع التي قمنا  بمساندتها العام الماضي...اوفي هذا الصدد، قالت كوباي 

من شأنها توليد  والتي حريصة على استكشاف السبل الكفيلة بزيادة المساندة لمجموعة متنوعة من االستثمارات

 الوظائف والفرص المطلوبة على وجه السرعة في المنطقة."


