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عطوًا فً يجيوعج اهتٌم اهدوهً  هخصتح 8811عبى ( يٌجب)إٌشبء اهونبهج اهدوهٌج هطيبً االسخثيبر  خى
الكخصبدي واهحد يً تغرض خشجٌع خدفق االسخثيبر األجٌتً اهيتبشر إهى توداً األسواق اهٌبشئج هيسبٌدث اهٌيو ا

اهيخبظر  طداهرسبهج يً خالل خلدٌى اهخأيًٌ اهونبهج تهذٍ  وخطظوع  .اهفلر وخحسًٌ األحوال اهيعٌشٌج هوسنبً
هويسخثيرًٌ واهجهبح اهيلرطج، وٌغظً هذا اهطيبً يخبظر اهيصبدرث واإلخالل تبهعلود ( اهطيبٌبح)اهسٌبسٌج 

روة واالطظراتبح األهوٌج وعدى اهوفبء تبالهخزايبح اهيبهٌج واهلٌود عوى خحوٌل األيوال إهى اهخبرج واهح
 .اهسٌبدٌج

 

  االسخثيبر هطيبً اهدوهٌج اهونبهج
 فً يجيوعج اهتٌم اهدوهً عطو

1818 H Street, NW, Washington, DC 20433 

 االسخثيبر هطيبً اهدوهٌج تبهونبهج هالخصبل

 1.202.473.0844: ُبخف -msaleson@worldbank.org : إهنخرًٌّ ترٌد شٌوزًّ، يبهّري

 1.202.473.1964:  ُبخف – rpost@worldbank.org:إهنخرًٌّ ترٌد تّشح، رٌتٌنب

 1.202.458.2097: ُبخف – csantospianesi@worldbank.org: إهنخرًٌّ ترٌد تٌبٌٌشً، شبٌخّس نبرا
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 غزث تلظبع اهوظٌٌج اهيشروتبح هشرنج خوسعبح خطيً االسخثيبر هطيبً اهدوهٌج اهونبهج

 

 اهخبص االشخثيبر دؽىشخ أٌِب اهٌّى االشخثيبر هظيبً اهدّهٌج اهّنبهج أؽوٌح - 2112 شتبع/فتراٌر 1 ّاشٌعً،
 شرنج فً ر اهشٌبشٌجظد اهيخبع شخثيبراله ظيبٌبح خلدٌىيً خالل   غزث كعبػ فً إهٌَ اهحبجج خشخد اهذي

 ضٌدّق خالل يً اهيشرّػ اهّنبهج خظيً ّشّف .اهلعبػ فً ؽيوٌبخِب خّشؾج تغرط اهّعٌٌج اهيشرّتبح
 .اهّنبهج خدٌرٍ ّاهذي غزث ّكعبػ اهغرتٌج اهظفج فً االشخثيبر ظيبً

 

 .ّاهلعبػ اهظفج فً ٍّاهيٌب ّاهؾضبئر اهخفٌفج اهغبزٌج اهيشرّتبح ّخّزٌؼ تإٌخبج اهّعٌٌج اهيشرّتبح شرنج ّخلّى
 يخبعر ظد تغزث اهشرنج فرػ فً اهخّشؾبح ظيبًه أيرٌنً دّالر يوًٌّ 2.3 تلٌيج خغعٌج اهّنبهج ىّخلد

 .أؽّاى 11 إهى خضل هفخرث األُوٌج ّاالظعراتبح ّاهحرة اهيضبدرث

 

 دّيب نٌب ّكد .غزث فً فرؽٌب تخّشؾج كّي اهخزايٌب: "اهّعٌٌج اهيشرّتبح هشرنج اهؾبى اهيدٌر اهٌِدي، ؽيبد ٌّلّل
 اهخً اهيشبٌدث خالل يً اًٍ، ّشٌخينً .تبهضؾبة اهحبفوج األّكبح أحوم فً حخى اهخجبري اهٌشبع ؽوى يٌفخحًٌ
 ".ؽيوٌبخٌب خّشؾج فً ّاالشخيرار االهخزاى ُذا خؾزٌز يً االشخثيبر، هظيبً اهدّهٌج اهّنبهج خلديِب

 

 ؽوى شٌشبؽد اشخثيبرا ٌشبٌد أً شرّرٌب دّاؽً هيً إٌَ: "هوّنبهج ٌذياهخٌف اهرئٌس ٌبئة نّتبٌبشً، إٌزّيً ّكبهح
 اهّنبهج يشبُيج ًخشجِّؼ أً ٌّأيل  .غزث تلعبػ اهخبص اهلعبػ ٌلّدٍ ٌيّ خحلٌق فً ٌّشِى ؽيل فرص خوق

 ".حذٌّب ٌحذّا أً ؽوى اٍخرًٌ ّاهدّهًٌٌ اهيحوًٌٌ اهيشخثيرًٌ



 

 

 الوكالة الدولية لضمان االستثمار
 عضو  في مجموعة البنك الدولي

1111 S Hterrt ,WN ,NotgnWhtaW , C 21433 
 

 :االستثمار لضمان الدولية بالوكالةلالتصال 
: هاتف -naselasm@ksaedlsmw.sao:  إلكتروني بريد سيلزون، مالوري

:  هاتف – assar@ksaedlsmw.sao:إلكتروني بريد بوست، ريبيكا  0211..14..0..4

: هاتف – iasmrsascsmlac@ksaedlsmw.sao: إلكتروني بريد بيانيسي، سانتوس كارا  42.1..14..0..4
4..0..142..024 
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ِِر  فً ٌيّا اهلعبؽبح أشرػ يً ّاهيشرّتبح األغذٌج كعبػ أً اهفوشعٌٌٌج اهيرنزٌج اإلحضبء دائرث  تٌبٌبح ًّخغ
 اهيحوً اهعوة ٌّخٌح .اهفوشعًٌٌ اهضٌبؽً اإلٌخبج يً اهيبئج فً 31ّ 25 تًٌ يب ٌشنل إذ اهفوشعًٌٌ، االكخضبد
 ظيبً قضٌدّ ّكدَّى .اهشّق دخّل فً اهراغتًٌ هويشخثيرًٌ فرضب ّاهيشرّتبح األغذٌج ؽوى اهيخزاٌد ّاهدّهً

 اهيجّل خير إٌخبج يشرّػ فً الشخثيبر آخر ظيبٌب األخٌرث اٌٍّج فً غزث ّكعبػ اهغرتٌج اهظفج فً االشخثيبر
 .أرٌحب فً

 

 اهذي غزث، ّكعبػ اهغرتٌج اهظفج فً االشخثيبر ظيبً ضٌدّق ترؽبٌج اهٌبتبٌٌج ّاهحنّيج اهفوشعٌٌٌج اهشوعج ّخلّى
 خلدٌى خالل يً ّاهلعبػ اهظفج إهى االشخثيبر اجخذاة ؽوى اهفوشعٌٌٌج اهّعٌٌج اهشوعج هيشبؽدث 7991 ؽبى خأشس

 .اهشٌبشٌج اهيخبعر ظد ظيبٌبح


