
 

 بيان صحفي

 

 

تبؿختبرُب ؿغًّا فٕ يجيّؿج اهتٌم اهدّهٕ تغرع خضجٖؾ خدفق  8811فٕ ؿبى ( يٖجب)إٌضبء اهّنبهج اهدّهٖج هغيبً االشخثيبر  خى
 خحلقّ .هيشبٌدث اهٌيّ االكخظبدٔ ّاهحد يً اهفلر ّخحشًٖ األحّال اهيـٖضٖج هوشنبً اهٌبيٖجهيتبضر إهٓ االكخظبداح االشخثيبر األجٌتٕ ا

هويشخثيرًٖ ّاهجِبح اهيلرغج، ّٖغػٕ ُذا اهغيبً ( اهغيبٌبح)خأيًٖ غد اهيخبػر اهشٖبشٖج اهُذٍ اهرشبهج يً خالل إخبحج اهّنبهج 
 .ٖج ّاإلخالل تبهـلّد ّاهلّٖد ؿوٓ خحّٖل األيّال إهٓ اهخبرج ّاهحرّة ّاالغػراتبح األُوٖجيخبػر ٌزؽ اهيون

 
 الدولية لضمان االسثثمار بمجموعة البهك الدولي الوكالة

1818 H Street, NW, Washington, DC 20433 
 

  :بالوكالة الدولية لالسثثمار لالثصال

 شٖوزًّ يبهّرٔ
 msaleson@worldbank.org :إهنخرٌّٕ ترٖد 
 1.202.473.0844 :ُبخف 

 
 تّشح رٖتٖنب

  rpost@worldbank.org:إهنخرٌّٕ ترٖد 
 1.202.473.1964 :ُبخف

 
 تٖبٌٖشٕ شبٌخّس نبرا
 @worldbank.orgcsantospianesi  :إهنخرٌّٕ ترٖد

 1.202.458.2097 :ُبخف

  
www.miga.org 

 

  

  الغربية بالضفة زراعي اسثثمار لمشروع ضماهات ثوفر ميجا

  هوفوشػًٌٖٖٖ شٖشبؿد ؿوٓ خّفٖر فرط ؿيلً  اهيضرّؽ

 

 اهخبتـج( يٖجب) االشخثيبر هغيبً اهدّهٖج اهّنبهج أؿوٌح – 3122 األول ثشرين/أكثوبر 34 العاصمة، واشهطن 
 ّذهم اهغرتٖج، تبهغفج أرٖحب فٕ ّلِاهيج خيّر إلٌخبج يزرؿخًٖ هخػّٖر دؿيِب ؿً اهدّهٕ اهتٌم هيجيّؿج
 اهغرتٖج اهغفج فٕ االشخثيبر غيبً ظٌدّق إدارث يٖجب ّخخّهٓ .تبهيٌػلج اهزراؿج كػبؽ إٌـبص فٕ هويشبؿدث

خـخزى  اهفوشػًٌٖٖٖ اهيشخثيرًٖ يً يجيّؿج إهٓ دّالر يوًّٖ 8.4 تلٖيج اشخثيبر غيبٌبح ٖلدى اهذٔ غزث ّكػبؽ
 ُذا تخٌفٖذ اهزراؿٕ هالشخثيبر فوشػًٖ ٌخٖل ضرنج ّشخلّى ،يوًّٖ دّالر فٕ اهشٌخًٖ اهيلتوخًٖ 51اشخثيبر 
 . اهيضرّؽ

 

 يً ناًل حبهٖب هَ اهراؿٖج اهجِبح خغى ّاهذٔ غزث، ّكػبؽ اهغرتٖج اهغفج فٕ االشخثيبر غيبً ظٌدّق خأشس ّكد
 فٕ اهفوشػٌٖٖج اهّػٌٖج اهشوػج يشبؿدث تِدف 5991 ؿبى ٕف اهٖبتبٌٖج، ّاهحنّيج اهفوشػٌٖٖج اهّػٌٖج اهشوػج

 . اهشٖبشٖج اهيخبػر غد اهغيبٌبح خّفٖر ػرٖق ؿً غزث ّكػبؽ اهغرتٖج اهغفج إهٓ االشخثيبراح اشخلػبة

 

 ،(خدّٖر) اهٌفبٖبح هخدّٖر اهفوشػٌٖٖج ّاهضرنج اهـلبرٖج، اهيضرق ضرنج: ّأظحبة اهغيبٌبح اهيشخثيرًّ ّٖغى
ُّ أحد  االشخثيبرٔ فوشػًٖ شراج ظٌدّقنيب أً  .(تٖدنّ) اهظٌبؿٖج اهيٌبػق هخػّٖر ًفوشػٖ ّضرنج



 

 

 االسثثمار لضمان الدولية الوكالة
 أؿغبء يجيّؿج اهتٌم اهدّهٕ أحد

1818 H Street, NW, Washington, DC 20433 
 

 :بالوكالة الدولية لضمان االسثثمار لالثصال

Mallory Saleson, msaleson@worldbank.org, 1.202.473.0844 

 : بالوكالة الدولية لالسثثمار لالثصال

 شٖوزًّ يبهّرٔ
 msaleson@worldbank.org :إهنخرٌّٕ دترٖ 
 1.202.473.0844 :ُبخف 

 
 تّشح رٖتٖنب

  rpost@worldbank.org:إهنخرٌّٕ ترٖد 
 1.202.473.1964 :ُبخف

 
 تٖبٌٖشٕ شبٌخّس نبرا
 csantospianesi@worldbank.org  :إهنخرٌّٕ ترٖد

 1.202.458.2097 :ُبخف

  
www.miga.org 

 2 يً 2 :اهظفحج       

 
 

حبهًٖب ٌخٖل ّخلّى  .ّلِاهيج ّضخالح خيّرؿوٓ إٌخبج  ، تضنل رئٖشٕ،شخرنزفٕ ضرنج ٌخٖل اهخٕ اهيشخثيرًٖ 
 ضرنج خلدٖراح ضٖرّخ .ّخـتئخِب ّخخزٌِٖب اهخيّر جٌٕ، ّشخخغيً أٌضػخِب فٕ اهيشخلتل اهٌخٖل أضجبر راؿجتز

 اهيبئج فٕ 42 ٌشتج خظدٖر شٖخى حًٖ فٕ اهيحوٖج، اهشّق إهٓ شخذُة اهخيّر يً اهيبئج فٕ 22 أً إهٓ ٌخٖل
: ، رئٖس يجوس إدارث ضرنج ٌخٖلحوٖوج شيٖر كبل اهظدد، ُذا ّفٕ .رئٖشٕ تضنل األّرّتٖج األشّاق إهٓ اهيختلٖج

 اهخٌلالح ؿوٓ اهيفرّغج هولّٖد ٌخٖجج اهفوشػٌٖٖج األراغٕ فٕ تضدث اهزراؿج كػبؽ فٕ االشخثيبر خراجؾ هلد"
 ضأٌَ يً االشخثيبر ُذا فٕ كديًب اهيغٕ أً فٕ يٖجب، خلديَ اهذٔ اهدؿى ؼل فٕ ثلج، ؿوٓ ٌّحً .اهيٖبٍ ّيّارد

 ".حذٌّب اٗخرًّ ٖحذّ أً ٌّأيل .األجٌتٖج تبهـيالح إٖراداح ّخّفٖر اهّؼبئف خوق فٕ اهيشبؿدث

 

 ٖيثل: "االشخثيبر هغيبً اهدّهٖج اهّنبهج هضؤًّ اهخٌفٖذٔ اهرئٖس ٌبئة ،كوباياشي إيزومي كبهح ذهم، ؿوٓ ّخـوٖلًب
 يٌذ اهفوشػٌٖٖج األراغٕ فٕ تدؿيِب ٌلّى اشخثيبر ؿيوٖج ثبٌٕ ُّّ .هيٖجب تبهٌشتج رئٖشًٖب يـويًب اهيضرّؽ ُذا

 ٖزاهًّ ال اهيشخثيرًٖ أً ّجدٌب فلد يٖجب، تِب كبيح اهخٕ اهنتٖرث اهجِّد ّرغى .5991 ؿبى فٕ اهظٌدّق إٌضبء
 فٕ اهظٌدّق يضبرنج خشبؿد أً فٕ األيل ّٖحدٌّب .اهيٌػلج فٕ اهشٖبشٕ اهغيّع أّجَ تضأً تبهغ تلوق ٖضـرًّ

 ". اهغرتٖج تبهغفج اهزراؿج كػبؽ فٕ اٗخرًٖ اهيحخيوًٖ اهيشخثيرًٖ هدْ االُخيبى إثبرث ؿوٓ اهيضرّؽ ُذا

 


