
 
 بيان صحفي

 
عضوًا في مجموعة البنك الدولي بغرض تشجيع تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى بلدان األسواق  لتصبح 1988إنشاء الوكالة الدولية لضمان االستثمار (ميجا) عام  تم

لرسالة من خالل تقديم التأمين من المخاطر السياسية الوكالة بهذه ا وتضطلع  الناشئة لمساندة النمو االقتصادي والحد من الفقر وتحسين األحوال المعيشية للسكان.
والحروب واالضطرابات األهلية (الضمانات) للمستثمرين والجهات المقرضة، ويغطي هذا الضمان مخاطر المصادرة واإلخالل بالعقود والقيود على تحويل األموال إلى الخارج 

 وعدم الوفاء بااللتزامات المالية السيادية.

 في مجموعة البنك الدولي عضو االستثمار لضمان ليةالدو  الوكالة
1818 H Street, NW, Washington, DC 20433 

 بالوكالة الدولية لضمان االستثمار لالتصال

 1.202.473.0844هاتف:  -msaleson@worldbank.org  :إلكتروني بريد سيلزون، مالوري

 1.202.473.1964هاتف:   – rpost@worldbank.orgبوست، بريد إلكتروني: اريبيك

  1.202.458.2097    هاتف: – csantospianesi@worldbank.orgسانتوس بيانيسي، بريد إلكتروني:  كارا
www.miga.org 

 

  
 

 نائبة الرئيس التنفيذي لوكالة ميجا تزور اإلمارات والكويت لتشجيع االستثمارات الخاصة بالمنطقة
 

تقوم أيزومي كوباياشي، نائبة الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان االستثمار  – 2013مايو/آيار  20واشنطن، 
إلبراز أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز اعيها هذا األسبوع في أحدث مس أبوظبي ودبي والكويتبزيارة  ،(ميجا)

 . بالمنطقة النمو وخلق فرص العمل
  

مايو/آيار مع مسؤولين حكوميين ومستثمرين وتطرح معلومات عن  22إلى  19من وتجتمع كوباياشي خالل زيارتها 
المالي العالمي في رعايته وتلقي كوباياشي كلمة أيضا في منتدى يشارك مركز دبي  أدوات الوكالة لتخفيف المخاطر.

 وفي أنشطة أخرى تنظمها غرفتا أبوظبي والكويت للتجارة.
  

وتأتي  الوكالة. اهسأرتوهذه هي الزيارة الثالثة التي تقوم بها كوباياشي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا منذ 
االقتصاد على حالته الهشة في أوروبا الزيارة في وقت حرج مع استمرار حالة الضبابية السياسية في المنطقة وبقاء 

وقد أثرت هذه الضبابية على مخاوف  التي تمثل مصدرا قويا لالستثمار في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
 المستثمرين من المخاطر وتدفقات االستثمار.

 
وتوفير الفرص  لتهيئة فرص العملأهم من أي وقت مضى إلى االستثمارات المنطقة وفي الوقت ذاته، أصبحت حاجة 

وظائف مليون فرصة عمل جديدة خالل العقد القادم لتوفير  40يشير البنك الدولي إلى ضرورة توفير  ، إذاالقتصادية
 متعلمة ويغلب عليها الشباب. العدد، لقوة عمل متنامية 

 
د من ونري وتوضح كوباياشي هذا الوضع قائلة "منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في منعطف طرق...

المستثمرين والحكومات أن يعلموا أن ميجا منفتحة للقيام بأعمال في أنحاء المنطقة بغرض تعزيز االستثمار األجنبي 
 المباشر المنتج خالل هذه الفترة االنتقالية."

 
ات أنها ستعبئ مليار دوالر من القدر 2011وإثباتا اللتزام ميجا باألعمال في المنطقة، أعلنت في يونيو/حزيران 
وقد أصبحت ميجا في منتصف الطريق لتحقيق  التأمينية الستعادة االستثمار األجنبي المباشر إلى المنطقة وتشجيعه.

 هذا الهدف.
 

إن هدفنا  وعن هذا الهدف تقول كوباياشي "قمنا حديثا بضمان استثمارات في مصر واألردن وليبيا وفلسطين وتونس.
الشركات الخاصة والبنوك من دخول بيئات أكثر خطرا بمزيد من الثقة، وذلك هو أن يتمكن المستثمرون وصناديق 

 عن طريق تقديم نموذج لآلخرين."
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