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اآلفاق االستثمارية وعوامل المخاطر تتصدر مناقشات منتدى يستضيفه مركز دبي 
 المالي العالمي والوكالة الدولية لضمان االستثمار

 
 
الدولية لضمان االستثمار، وهي عضو في مجموعة استضاف مركز دبي المالي العالمي والوكالة : 2013مايو  27 – دبي

وتم تنظيم المنتدى  .ق األوسط وشمال أفريقيا والعالم"منطقة الشر  -البنك الدولي، منتدى "اآلفاق االستثمارية وعوامل المخاطر
ستثمارية في بمركز دبي المالي العالمي، وقد ركز المنتدى على اآلفاق اال في مركز المؤتمر 2013مايو  20يوم األثنين 

 المنطقة والعالم والتوجهات للحد من المخاطر.
 

وقد ناقش المنتدى حالة عدم اليقين التي تعاني منها منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأزمة اليورو والديون السيادية وتأثيرها 
ناقشة بعض الطرق الناجعة للحد من على األعمال في العالم. كما سلط المنتدى الضوء على االستثمار العالمي وتطرق إلى م

 المخاطر بما فيها تنمية دور المؤسسات المالية. 
 

وفي معرض كلمته االفتتاحية للمنتدى، قال شيراك شاه، الرئيس التنفيذي لالستراتيجية وتطوير األعمال لسلطة مركز دبي المالي 
خاطر ونجدد شراكتنا مع الوكالة الدولية لضمان االستثمار العالمي: "يسرنا أن نستضيف منتدى اآلفاق االستثمارية وعوامل الم

مرة أخرى هذا العام. يعد هذا الحدث منصة  لخبراء االستراتيجية ورواد االقتصاد لمناقشة القضايا االقتصادية والسياسية التي 
ًا ملحوضًا في تأسيس إطار يمر بها العالم حاليًا. وعلى مدى العشر سنوات الماضية، حقق مركز دبي المالي العالمي نجاح

للتواصل مع األطراف المعنية في الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وفي ظل حالة تشريعي وتنظيمي للشركات االستثمارية 
عدم اليقين والتحديات التي تؤثر على المنطقة، أصبح وجود بيئة التي توفر الثقة ومجاالت النمو المختلفة أحد أهم األمور 

 . لألعمال
 

وفي كلمة ألقاها شانتينان ديفارجان، كبير االقتصاديين لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لدى البنك الدولي والذي تم تعيينه 
مؤخرا، قال أنه على منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أن تجد حلول لثالث عوامل مخاطرة لتتمكن من تحفيز النمو والتي 

وعدم االستقرار السياسي، واإلنتاجية االستثمارية. وأشار إلى أهمية معالجة القيود حول  االقتصاد الكلي،لخصها في أساسيات 
 حوكمة الشركات وسوق العمالة والتمويل.

 
وحول المخاطرة، قالت إيزومي كوباياشي، نائب الرئيس لدى الوكالة الدولية لضمان االستثمار: "يعد تأثير المخاطر على 

العالم خالل السنوات القليلة الماضية بعد تبعات تراجع االقتصاد العالمي حد أهم المواضيع التي تستحوذ على اهتمام االستثمار أ
وأحداث الربيع العربي. ولهذا السبب، قامت الوكالة بدور فعال لمساندة االستثمار في مثل هذه األوقات الصعبة، في كل من 

مليار دوالر أمريكي من ميزانية الوكالة للمنطقة تجاوبًا مع  1نا قرارًا بتخصيص األردن وليبيا، وتونس، ومصر. كما اتخذ
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األحداث األخيرة ونحن اآلن في منتصف الطريق نحو تحقيق الهدف. وفي الحقيقة أننا نسعى إلى توفير مبلغ أكبر الستثمارات 
 القطاع الخاص". 

 
إقليمية وعالمية رائدة لمناقشة المستجدات على الصعيد االقتصادي وعوامل تنفيذيًا من شركات  40وقد حضر المنتدى ما يقارب 

حوار خاص. ويواصل كل من مركز دبي المالي العالمي والوكالة الدولية لضمان في  وتبادل الخبرات حول هذا الشأن المخاطرة
 منطقة.االستثمار التركيز على قدرة القطاع الخاص والشركات المالية لدعم ازدهار وتطور ال

 
موسى الموسى، المدير العام والمدير المالي للشرق األوسط وشمال أفريقيا لدى  :جلسات النقاش في المنتدى كًال منوقد ضمت 
على االستثمار واالئتمان في  الشركة االسالمية للتأمينوعويس الديوان، مدير  ؛للبتروكيماويات في دولة االماراتشركة داو 

ومؤيد  ؛ثمار عضو في مجموعة البنك الدوليؤول عن أحد القطاعات لدى الوكالة الدولية لضمان االستسونبيل فواز، م ؛دبي
وجوناثون روبنسون، العضو المنتدب  ؛ولية عضو في مجموعة البنك الدوليمخلوف، المدير االقليمي لمؤسسة التمويل الد

الرئيس التنفيذي  وقسطنطين سالمه، ؛بي سينك اتش اس ورئيس تمويل المشاريع لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لدى ب
وماركوس ويليامس، مستشار للشؤون االستراتيجية والعمليات للوكالة الدولية لضمان االستثمار عضو  ؛لمجموعة الغرير

 مجموعة البنك الدولي.
 

 -انتهى  -

 
 

 :بـ االتصال يرجى العالمي المالي دبي مركز حول المعلومات من للمزيد

 الزرعوني شيماء

 العامة العالقات مدير

 +9714 3622432: هاتف
shaima.alzaraouni@difc.ae 

 

 

Uالعالمي المالي دبي مركز حول نبذة 

 ن.يعّد مركز دبي المالي العالمي مركز المال واألعمال الذي يربط بين أسواق المنطقة الناشئة وأسواق أوروبا وآسيا والقارتين األمريكيتي

 
كمنطقة مالية اتحادية حَرة، جَسد مركز دبي المالي العالمي التزامه بتطوير وتنمية االقتصاد في المنطقة من خالل  2004ومنذ إطالقه في العام 

 25 من أكبر 19شركة مسجلة ونشطة، بما فيها  912حوالي وتضم قاعدة العمالء في المركز حاليًا بنيته التحتية المالية والتجارية الحديثة. 

. ويعمل في المركز مدير أصول في العالم 20من أهم  11شركة محاماة و 10من أهم  6شركات التأمين و 10من أكبر  8ومصرف عالمي 

لف موظف ضمن بيئة عمل مفتوحة تستكملها سلسلة من اللوائح والقوانين والمعايير الدولية. هذا ويوفر مركز دبي المالي العالمي أ 14 حوالي

ضرائب  بالمائة، ونسبة 100مسجلة فيه بيئة تشغيلية عالية التنافسية نظرًا لما يقدمه من حوافز مثل السماح بالتملك األجنبي بنسبة للشركات ال
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دمات قدرها صفر على الدخل واألرباح، وحرية تحويل رؤوس األموال واألرباح بالكامل. كما يضم مركز دبي المالي العالمي كًال من سلطة دبي للخ

لمي، لية، وهي هيئة تنظيمية مستقلة تتولى مهام تنظيم األنشطة المالية في المركز ومنحها التراخيص المطلوبة، ومحاكم مركز دبي المالي العاالما

مبادئ لوهي الهيئة المسؤولة عن حل كافة النزاعات المدنية والتجارية بشكل مستقل وغير منحاز ضمن المركز وفقًا للنظام التشريعي المبني على ا

 القانونية العامة.

 

يجعل وباإلضافة إلى ذلك، ينعم عمالء مركز دبي المالي العالمي ببنية تحتية حديثة وخدمات دعم للعمليات وتسهيالت الستمرارية األعمال، مما 

 المركز الوجهة المفضلة لشركات الخدمات المالية العالمية لتأسيس وجود لها في المنطقة.

 

 .DIFC@أو متابعة أخبارنا في "تويتر" على  www.difc.aeللمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة موقعنا على اإلنترنت: 

 
 

 :بـ االتصال يرجى الوكالة الدولية لضمان االستثمار حول المعلومات من للمزيد

 مالوري سالسون

 1.202.473.0844: هاتف
4TUmsaleson@worldbank.orgU4T 
 

 ريبكا بوست
 1.202.473.1964هاتف: 

4TUrpost@worldbank.orgU4T 
 

 كارا سانتوس بيانسي
 1.202.458.2097هاتف: 

4TUcsantospianesi@worldbank.orgU4T  

 

 
Uالوكالة الدولية لضمان االستثمار: حول نبذة 

 
كعضو في مجموعة البنك الدولي وذلك لترويج االستثمار األجنبي المباشر في  1988تأسست الوكالة الدولية لوكالة االستثمار في العام 

الفقر وتحسين المستوى المعيشي بين المجتمعات. وتسعى الوكالة لتحقيق مهمتها االقتصادات الناشئة ودعم النمو والتطور االقتصادي والحد من 
لقيود وهدفها من خالل الضمانات التي تقدمها حول األخطار السياسية للمستثمرين والمقرضين، والتي تشمل مصادرة الملكية، واإلخالل بالعقد، وا

 ت األهلية، والفشل في الوفاء بااللتزامات المالية السيادية.المفروضة على تحويل النقد األجنبي، والحروب، واالضطرابا
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