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 . التعاونياإلكتتاب قدمت عبر برنامج يشمل مبالغ .1

 إعادة اًات ناقصاإلستثمارهو إجمالي  اإلستثمار صافي .هو المسؤولية التأمينية اإلجمالية القصوى اإلستثمارإجمالي  .2
 .التأمين

 
 

Table-1 
  *الراتواليين الد مي،اإلستثمارالرسوم والدخل و ةط التأمين المكتسباقسمن أالدخل  -1الشكل 

    Premium, and fee income  ن أقساط التأمين والرسومالدخل م
   Investment incomeالدخل االستثماري 

 Excludes other income   ىخرستثنى المداخيل األت*
 
 

Table-2 
  عدد ، أنشطة المعونة الفنية-2الشكل 

  
    Membership العضوية

صبح عدد البلدان أف، اإلستثمار الدولية لضمان لوكالةى الإت جزر المالديف منضإ، 2005في السنة المالية 
  . بلدا165ً  فيهاعضاءألا

 
Note  
د غير ّدال اذا ُحإ ،يركي الراهناألمكافة المبالغ المستخدمة في هذا التقرير السنوي هي بالدوالر : مالحظة

  .ذلك
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  (1) للوكالةولويةربع ذات األاألجاالت مالة في التغطي
  ناشئة مشروعاً في األسواق ال20 •
  مشروعاً في البلدان المتأثرة بالنزاعات12 •

  مشاريع بنية تحتية7 •

 (2)جنوب-ات جنوبإستثمار 4 •

  
   مالمح بارزة

 مشروع مساعدة فنية في البلدان المؤهلة للحصول على 20 مشروع ضمان و20 •
 (3) للتنمية الدوليةالمؤسسة مساعدة من 

 لدان أفريقيا جنوب الصحراء مشروع معونة فنية في ب11 مشاريع ضمان جديدة و8 •

 أول تغطية ضمانية لمستثمرين من لبنان والهند •

بيالروس، بوركينا فاسو، جمهورية الكونغو الديموقراطية، :  بلدان مضيفة جديدة6 •
 جمهورية الوس الديمقراطية الشعبية، التفيا، تايالند

 قطاع الفرعينخراط للوكالة في هذا الإدارة النفايات، وذلك أول إل مشاريع 3دعم  •

 بالمشاركة مع جمهورية ،إلستثمار ألفغانستاناضمان ل تتسهيالبرنامج إطالق  •
أفغانستان اإلسالمية وبنك التنمية اآلسيوي والحكومة البريطانية ومؤسسة التنمية 

 الدولية

  بلداً باإلضافة إلى عدة مبادرات إقليمية ودولية شاملة33 نشاط معونة فنية في 84 •

 ،عمارلإلوروبية أل بالشراكة مع الوكالة ا، مليون يورو4.5قيمته صندوق إئتمان  •
 لتغطية نشاطات معونة فنية في البلقان

  والبلقان والصينأفريقيا وأفغانستانطالق برامج معايرة قياسية للمشاريع في إ •

  
 شراكات

 11 مليون دوالر لـ353: لوكالةى لأخرختياري زودتها مؤسسات تأمين إعادة تأمين إ •
 . مليون دوالر لمشروع واحد3.6: وعاً؛ ومن الوكالةمشر

 . في السوقطُرحت مليون دوالر 6.8: التعاونياإلكتتاب برنامج  •

                                                 
  . أكثر من مجال واحد ذي أولوية يغطي بعض المشاريع (1)
  . إستثمارات تقوم بها دولة نامية في دولة نامية أخرى (2)
، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، بلدان العالم األفقر على تخفيض الفقر، وذلك بتزويد ةالمؤسسة الدولية للتنمي تساعد  (3)

  .قروض بال فائدة ومنح
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كات مع وسطاء لتشجيع ا اقامة شر،" العون للمستثمرالبرنامج االوروبي لمد"عبر  •
 .ة في المنطقاإلستثمار في غربي البلقان ومع شركاء تنمية من بلدان مهتمة باإلستثمار

  
 تعاون مع مجموعة البنك الدولي

ابيب نأ لخط أفريقيامشروع غرب "العمل مع برنامج البنك الدولي للضمانات على  •
، ومشروعي )التفيا(وراق مالية أ إلى، ومشروع تحويل الرهون العقارية )غانا" (الغاز
جمهورية الوس  (2ون واآلخر مشروع نام ت) وغنداأ(وميم أهما مشروع أحد ،طاقة
 ).تايالند/ديمقراطية الشعبيةال

يجان  في أثيوبيا وفيجي وأذربFIAS األجنبي لإلستثمارستشارية إلالتعاون مع الخدمة ا •
الخاصة حالة البيرو وبنغالدش، وعالمياً في العمل على سلسلة من دراسات وطاجكستان والصين و

 تشجيع االستثمارب
 للقطاع الخاص في ثماراإلستالعمل مع مجموعة البنك الدولي للترويج لفرص  •

 Gambia Gateway وفي مشروع غامبيا غيتواي أفغانستان

 على مشاريع معونة دولية في IFCالقيام بعمل مشترك مع مؤسسة التمويل الدولية  •
 بنما والمغرب

 بما في ذلك منتدى تطوير ،المشاركة في منتديات متنوعة من منتديات البنك الدولي •
ومنتدى المعرفة السنوي ألوروبا وآسيا الوسطى، ، تينيةالقطاع الخاص ألمريكا الال
 أفريقيا الذي عقد في جنوب أفريقياوالمشاركة في تنظيم منتدى 

  
 دعاوى وتوسط

 فيلمستثمرين تعويضاً عن خسارات   مليون دوالر دفعا1.54ان قيمتهما دعوت •
 .رجنتين ونيبالألا
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   مجلس الحكامإلىرسالة من الرئيس 
  

 خالل السنة االخيرة من فترة اإلستثمارنجازات الوكالة الدولية لضمان إ التقرير ل هذايسجِّ
لّي بقيادة هذه إ ضخمة أن يعهد نها لمسؤوليةإو. لفنسونو جيمس ،رئاسة سلفي المتميز

  .نه فعل الكثير لتقويتها خالل العقد الماضيأل لفنسونوجيمس نا ممتن لأ و.المؤسسة الفائقة
  

وعة البنك الدولي وشركاؤها في مجهود التنمية الكثير، ال يزال مع ذلك وفي حين حققت مجم
يجلز في بداية هذه السنة المالية إدى مؤتمر قمة الثمانية في جلين أوقد . يتوجب فعل الكثير

عادت القمة التأكيد أكما . أفريقيا تسليط الضوء على تحديات التنمية العالمية، وخاصة في إلى
 لنا بقدر تعهدو للبنك الدولي في قدر كبير جداً من ذلك العمل التنموي على الدور المركزي

  .ملقى على عاتقنا اآلنكبر حتى مما هو أمن الجهد 
  
ن أ فينبغي .ولويات التنمية المختلفةأ الحفاظ على توازن ما بين إلىدما بحاجة ذ نمضي قُإننا إو

 وفي . بلدان العالم فقراًأكثرلناس في هتمام خاص لحاجات أفقر اإعطاء إولى ألولوية األتكون ا
 التي تشهد نموا  ال يزال يتعين على البنك الدولي أن يلعب دوراً هاماً مع البلدان،الوقت ذاته

 ال يزال مع والتي" متوسطة الدخل"نها البلدان أصبحت تعرف على أ، تلك البلدان التي سريعا
 بوصفه ، فإن البنك الدولي،خيراًأ و.قعدميعيشون في فقر فيها ذلك مئات الماليين من الناس 

يداً يمكنه من مساعدة العالم على التعامل مع فر يحتل موقعاً ،ألطرافامؤسسة تنمية متعددة 
 مثل تنمية طاقة مستدامة وتخفيف وطأة االزمات الصحية ،"العالمية العامة"هتمامات إلبعض ا
  .العالمية

  
ات اإلستثمار في ضمان اإلستثمارة لضمان  حققت نشاطات الوكالة الدولي،ومن جهتها

 فقد .والتوسط في النزاعات وتقديم المساعدات الفنية نتائج قوية خالل هذه السنة المالية
  . مشروعاً جديدا33ًبليون دوالر لـ 1.2 ضماناً تبلغ قيمتها الكلية 62صدرت الوكالة أ
  

نه إو. سون بشكل فائقر ومكومن حسن حظ البنك أن عمله هذا كله يقوم به مهنيون مؤهلون
  .متياز أن أعمل معهم يومياًإولي لشرف 

  
  يتزفولفو. بول د

  2005يونيو /  حزيران30
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  مالمح بارزة ألنشطة مجلس المدراء
  

 الوكالة الدولية ةنشطأ بلداً عضواً برامج و165يوجه مجلس حكام ومجلس مدراء يمثلون 
وسلطات الوكالة ممنوحة لمجلس .  وآخر بديالًويعين كل بلد حاكماً واحداً. اإلستثمارلضمان 

وتتوزع .  مديرا24ً مجلس مدراء يتشكل من إلىالحكام الذي يخّول معظم هذه السلطات 
نتظام في إويلتقي المدراء ب. حقوق التصويت طبقاً للحصة من رأس المال التي يمثلها كل مدير
 ويتخذون قرارات اإلستثمارع مقر مجموعة البنك الدولي في واشنطن حيث يراجعون مشاري

  .دارة العامةإلبشأنها ويشرفون على سياسات ا
  

 من اللجان الدائمة الخمس التي تساعد المجلس على أكثر أو يضاً في واحدةأويخدم المدراء 
 وتقدم لجنة التدقيق المشورة .جراءاتإلالقيام بمهامه الرقابية عبر تفحص عميق للسياسات وا

تخاذ المجلس قراراته إدارة المالية وغير ذلك من مسائل الحكم لتسهيل إل المجلس بشأن اإلى
وجه العمليات أحث ب فت،ما لجنة الميزانيةأ. بشأن مسائل السياسة المالية والضبط المالي

 كلفة أعمال ثر هام على فعاليةأدارية والمعايير ومسائل الميزانية التي لها إلوالسياسات ا
 المجلس حول تقييم العمليات وفعالية إلى ة فعالية التنمية النصح وتسدي لجن. مجموعة البنك

وتقدم لجنة شؤون . التنمية قصد مراقبة التقدم نحو تحقيق رسالة الوكالة في تخفيض الفقر
جور وغير ذلك من مسائل سياسة شؤون الموظفين أل المجلس حول اإلىالموظفين المشورة 

  .داريةإلدراء في لجنة الحكم وقضايا المديرين التنفيذيين ا يخدم الم، ذلكإلىباالضافة و. هامةال
  

 مشروعاً 37 لـإستثمار، راجع مجلس مدراء الوكالة ضمانات 2005خالل السنة المالية 
وضع الميزانية للسنة المالية وكذلك راقب المجلس وراجع عملية تخطيط . ووافق عليها

أنظر  (2008-2005وكالة للسنة المالية  الووافق المجلس على وثيقة استراتيجية. القادمة
، كما صادق المدراء ومجلس الحكام معاً على مراجعة خمسية )رسالة نائب المدير التنفيذي

كذلك حصلت منهجية جديدة للتخطيط . 2004-2000لنشاطات الوكالة غطت السنوات المالية 
االجتماعات السنوية للعام  ذلك، خالل إلىوباالضافة . حتياطي للوكالة على موافقة المجلسإلا

 وبلدان الفئة 1وافق مجلس الحكام على آلية لتحقيق تعادل االصوات بين بلدان الفئة ، 2004
 ووافق على التقرير 2004للوكالة للعام " مراجعة فعالية التنمية" المجلس ستعرضإخيراً أو. 2

م نشاطات الوكالة بشكل تي تقّيعدتهما معاً وحدة تقييم العمليات الأ، اللذين 2005السنوي للعام 
  .مستقل
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  2005يونيو/  حزيران30مجلس المدراء التنفذيين، كما في 
  
يمين  توماس جون  فيغيليو، إيكهارد دويتشر، ماثياس سينامينيه، بيترو ، هيرويدياتامو،* روبرت هوالند: وقوفاً،من اليسار إلى 

، أوتفيانو *، نونو موتا بينتوىاليحي.ىيف، ثورستين إنغولفسون، سيد أحمد ديب، يحياوستين، توم شوالر، شاندر موهان  فاسوت
  كفاسوف، لوي مارتي،أليكسي *كانوتو، بيير دوكيسن، باولو فيرناندو غوميس، جينو بيير الزيتا، غوبيند غانجا

ال

لي مين، جلوساًال يسار إلى ا   ، يوشيو أوكوبا، أندريانوس ميلكيرت، جيايي  زو، جياميه كيجاندرياافّزماعيل الجسمهدي ا :من 
   بياغو بوسونيه، مارسيل ماسيه:نا غائب

  بديل* 
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  رسالة نائب المدير التنفيذي
  

 المباشر األجنبي اإلستثمار في آن معاً من حيث كمية ، سنة هامة2005لقد كانت السنة المالية 
 ها في تخفيف حدة المخاطردوريخص   فيما،يضاً بالنسبة للوكالةأالتي وصلت العالم النامي و

 جانب وللبلدان المضيفة على حدٍّألقصى من القيمة المضافة للمستثمرين األضمان الحد ال
  .سواء

  
ذ إى، أخر في الخارج مرة اإلستثمارجانب عن رغبتهم في ر المستثمرون األ، عّبوبشكل عام

 وتلك ،2004دوالر عام  بليون 165 إلى المباشر في البلدان النامية األجنبي اإلستثماروصل 
غير أن هذه الرغبة تأثرت بالمخاوف المستمرة .  الماضيةثالثالسنوات الول زيادة خالل أ

ثرها من أوقد كان للتغيرات في سوق التأمين ضد المخاطر السياسية . حيال المخاطر السياسية
ن محدوداً، ما  لكن تسامح مزودي التأمين تجاه المخاطر كا،زدادتإحيث أن السعة التأمينية 

 على المساهمة ضواءألوقد سلطت هذه المسائل ا. ثبط المشاركة في بلدان وقطاعات معينة
 المباشر حيث الحاجة اليه األجنبي اإلستثمارالهامة التي استمرت الوكالة في تقديمها لتشجيع 

  .أشد ما يكون
  

 إلىت داخلية هامة تهدف كالة التي نفذت تغييرااً للوأيضوقد كانت هذه السنة المالية هامة 
ولقد . سهمنا ولزبائننا في وقت معاًأنمائي للوكالة وزيادة القيمة المضافة لحملة إلثر األتقوية ا

  . معدَّلةعمال جديد واستراتيجية عملياتأخبرت الوكالة تحوالً هاماً بتبنيها نموذج 
  

طراف ألالة دولية متعددة االوكالة الفريد كوك دور حولعمال الوكالة الجديد أور نموذج حويتم
نمائي إلثر األات ذات ااإلستثمار في دعم ،عتماداً على بنية حاكميتهاإ ،لتخفيف حدة المخاطر

وهذا يعني ضمناً التركيز على المجاالت التي ال تستطيع . عظم ومكاملة نشاط اآلخرينألا
سواق المحفوفة أل مثل ا،الهيئات العامة والخاصة العمل فيها بالجودة التي تستطيعها الوكالة

  .فضلية فريدةأفيها الوكالة بميزة ى التي تتمتع خرعلى والمجاالت األأبمخاطر 
  

 يان لتشكلخرعمال الوكالة من عناصر رئيسية ثالثة يعضد الواحد منها األأويتشكل نموذج 
خاطر؛ دارة المإلطار شامل إستباقي والمنتجات المكملة؛ وإلالتسويق ا:  متكاملة استراتيجية

  .على مع مجموعة البنك الدوليأوتعاون 
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 كما يوضح تعاوننا ،وثق مع مجموعة البنك الدولي يعطي نتائج جيدةألوالواقع أن تعاوننا ا
ن يكون ذلك مجرد أونحن نتوقع . المشترك في عدد من المشاريع البارزة خالل السنة الماضية

 السمة التي تميز الطريقة التي نقوم بها ادرطّإسيصبح ب  التنميةإلى تكامالً أكثر بداية لتوجه
  .بعملنا

  
 وحدة الضمانات –نا وحدتي العمليات عمالنا وّحد تركيز جديد ألإلىوكجزء من التحول 

وكانت هذه الخطوة . جديدة برئاسة مدير واحد" دائرة عمليات" في –ووحدة المعونة الفنية 
 المباشر والحفاظ عليه تتطلب األجنبي ماراإلستثنتيجة إلدراكنا أن مواجهة تحديات اجتذاب 

ن تزود الوكالة البلدان التي أنها تتطلب إ.  من مجرد التأمين ضد المخاطر السياسيةأكثر
 والعوامل اإلستثمارتخدمها بصفقة متكاملة من المنتجات تتعامل مع المخاطر التي تحيق ب

  .المتعلقة بذلك
  

راتيجية عمليات معدلة تعتمد على مصدر قوتنا عادة التوجه هذه جاءت استإوبالترافق مع 
 إلى قدرتنا على اجتذاب المستثمرين وهيئات التأمين الخاصة - كبر في السوقألول واألا

 مجاالت محددة تستطيع فيها إحداث ستراتيجية الجديدة علىإلوتركز ا. بيئات العمل الصعبة
  . التنمويثرأل من اكبرالقدر األ

  
 بليون 320  الحاجة التي تقدر بـإلى هامة للوكالة بالنظر ةوليأ تحتية البنيةالتنمية  •

 اعيسرالتي تشهد نموا  ات جديدة للتعامل مع المدنستثماردوالر في السنة فقط إل
 .ى من الخدمات ما يكفيها في البلدان الناميةقوجماعات السكان الريفيين التي ال تتل

  
أو انخفاض الدخل /ميز بارتفاع المخاطر وي تتتسواق الأل البلدان وا-سواق الناشئةاأل •

 اًسواق تتميز نموذجي وهذه األ. تحدياً للوكالة وفرصة لها التي تشكل في الوقت ذاته–
 عظمأ اإلستثمار من هذا يدفتست ها وبأناألجنبي اإلستثمار إلىبأنها في أشد الحاجة 

 .خاص، لكنها ال تتلقى ما تحتاج من السوق الفائدة
 

ففي حين تميل هذه . ى للوكالةأخرولوية  أ االقطار التي تتأثر بالنزاعات فياإلستثمار •
جتذاب قدر كبير من حسن نية البلدان المانحة حالما ينتهي النزاع، تبدأ إ إلىالبلدان 

 الخاص حاسم اإلستثمار ما يجعل ،تدفقات المعونة في نهاية المطاف في االنخفاض
ن الكثيرين من المستثمرين يخشون المخاطر أ وبما. عمار والنموإلعادة اإلهمية ألا
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 اإلستثمارع بفهمية في الدأل التأمين ضد المخاطر السياسية حيوي ا يصبح،السياسية
 .قُُدماً

 
كبر من أ بنصيب  تساهم)ات بين البلدان الناميةاإلستثمار( جنوب-ات الجنوبإستثمار •

لخاص في هذه البلدان ليس  ااإلستثمارلكن سوق .  المباشراألجنبي اإلستثمارتدفقات 
 القدرة والسعة إلى الصادرات الوطنية تفتقر ترويجن وكاالت أ أو متطوراً بما يكفي

 .عطاء تأمين تجاه المخاطر السياسيةإلالالزمين 

  
 من حزمة منتجاتنا الفريدة –فضلية في هذه المجاالت كافة أوال شك أن للوكالة ميزات 

 تعاوننا المستمر مع سوق التأمين العام إلىعمال أل اوقدرتنا على استعادة ثقة جماعات
  .والخاص لزيادة مقدار التأمين المتوفر

  
 هذه ففي. 2005 وقد كانت هذه التغيرات كافة جزءاً ال يتجزأ من نتائج عملياتنا للسنة المالية

 ول زيادة، وإن يكنأ ما يمثل ، بليون دوالر1.2رت  أصدالضمانات التي  مقدار السنة بلغ
 ،وبحلول نهاية السنة المالية. 2001ارات الكلية الجديدة منذ السنة المالية صد في اإل،متواضعة

. ضافيةإ بليون دوالر 123.2كانت هناك خمس رسائل التزام قائمة تبلغ تغطيتها الكلية 
سواق أل مشروعاً في ا20: ية بالنسبة لناوولألويتركز كثير من العقود في المجاالت ذات ا

 7 لمشاريع في بلدان متأثرة بالنزاعات، و12 جنوب، –ات جنوب إستثمار لدعم 4ئة، الناش
  .ات في البنية التحتيةإستثمار لدعم

  
 نشاط 84فقد قمنا خالل السنة بـ. نية نتائج جيدةف المعونة الكذلك آتى عمل الوكالة في مجال

ولية شاملة، بما في ذلك  ود إقليمية عدة مبادرات إلىضافة إل با، قطرا33ًمعونة فنية في 
كمل المعونة وتُ.  والبلقان وفلسطينأفغانستان وأفريقيالمشاريع في ل  المعياريةةسمقايالبرامج 

قدمها عمل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية اللذين نتعاون معهما على عدة فنية التي نال
 وتشجيع فرص عمل ستثماراإلتشجيع الخاصة بالمشتركة الحالة  بما في ذلك دراسات ،جبهات

  . وغامبياأفغانستانالقطاع الخاص في 
  

عمال المصادرة التي قامت أ ناجمة عن ى دعو49 وعلى صعيد الوساطة، أتممنا مراجعة وحّل
 الكثير من دعاوى ويفترض في حّل.  من ثالثين عاماًأكثرثيوبيا قبل إبها حكومة مينغيستو في 

كذلك شاركنا . ثيوبياإ إلىضافية إات إستثمارن يشجع دفق أ  المزمنة هذهاألجنبي اإلستثمار
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طرافاً فيها، كما أية كان زبائننا إستثمارعشرة نزاعات من  أكثر المالية في حل خالل السنة
  .دفعنا دعويين

  
 وقد قبل مجلس . قيام الوكالة بمراجعة خمسية لنشاطاتها2005كذلك شهدت السنة المالية 
  . مجلس الحكام للحصول على موافقتهإلىفعها المدراء هذه المراجعة ور

  
فبعض مبادراتنا .  المستقبل فإنني متحمسة بالنسبة الحتماالت السنة المالية القادمةإلىوبالنظر 

بعد حّل النزاعات برنامج تسهيالت ضمان اإلستثمار  مثل  – الجديدة التي يجري العمل عليها
 ات ذاتإستثمارمكانيات ضخمة لجلب إيملك  –ات الصغيرة اإلستثمار وبرنامج أفريقيافي 
  .سواق غير تقليديةأ إلىهمية ألا
  
 مجلس المدراء على مساعدتهم المستمرة لتطوير رشكألنتهز هذه الفرصة أود أن أخيراً أو

عبر عن امتناني للرئيس السابق أن أود أوعالوة على ذلك . استراتيجيتنا خالل السنة الماضية
 جيمس ولفنسون، لقيادته وبعد نظره كرئيس للوكالة خالل السنة، وأن لمجموعة البنك الدولي

  .يتزف الرئيس بول ولفوفهرحب بخلأ
  

    وموراأيوكيكو 
  2005يونيو /حزيران
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   ومدراء الوكالة الدولية لضمان االستثماريموظف كبار
  
  
  

  موينا فاركي
  مدير

  تصال الخارجي والشركاءإلا

   دوديروسلوي
قانوني العام المستشار ال

  الرئيسونائب 
  دعاوىالشؤون القانونية وال

  فرانك ليسي
  يينقتصادإلرئيس الخبراء ا

  مديرو
  السياسية والشؤون االقتصادية

      
  ميدي بروفوستأ
   مدير
  المدير الماليو

  وموراأيوكيكو 
  نائب الرئيس التنفيذي

  ماركوس ويليامز
  مستشار 

  والعمليات الشؤون االستراتيجية
      

  يسي سان مارتنت
  مدير
   العملياتدائرة

  وفوسو أماأباتي . دبليو
   نائب الرئيس

  المؤسسةسكرتير و

  سبان كار-غول أكينيآيس
  مدير

  دارة تقييم العملياتإوحدة 
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   في االسواق الناشئةاإلستثمارالوكالة الدولية لضمان 
  

رتفاع المخاطر مهمة بالغة إداخيل ونخفاض الما بلد يتسم بإلى جديدة اتستثمارجلب ايشكل 
ن أ ولذا فإنه ألمر مفهوم ، فالمستثمرون الخاصون مدفوعون باعتبارات الربح.الصعوبة

غير  أو  مشكوكاً فيها في بلدان قد تكون البنية التحتية فيهااإلستثماريكونوا عازفين عن 
 قد يكونراضي غير واضحة، والعقود وملكية االموجودة بتاتاً، وتكون فيها القوانين التي تحكم 

 مثل الحصول على تسهيالت ائتمانية تجارية مقومة ،القيام فيها بصفقات مالية بسيطة نسبياً
صغر أوبالنسبة للبلدان الخارجة لتوها من نزاع، فإن اتخاذ حتى .  عملية رئيسية كبرى،محلياً

  .ه مهمة شبه مستحيلةبدو وكأنيعمال قد أل وطاقة توليد ااإلستثمارالخطوات نحو تجديد 
  

 337 التي اجتذبت ،فمثالً شهدت الموزمبيق. ألمر اأهميةلكن قصص النجاح تشهد على 
 في 16 تخفيضاً في الفقر بلغ ،2003 المباشر في عام األجنبي اإلستثماردوالراً من مليون 

 هري مص الضخم فاألجنبي اإلستثمار حفزه بدرجة كبيرة ،1997المائة منذ نهاية النزاع عام 
 في بلد فقير ال اإلستثماروقد شجع نجاح هذا المشروع بدوره آخرين على . موزال لأللومنيوم

  .يجابيةإ أكثر ية آفاق مستقبلإلىدى اآلن أهلية مدمرة، ما أيتعافى من حرب يزال 
  

   في العالم النامياألجنبي لإلستثمارالحجج الداعمة 
  

ن اجتذاب أدة على طرفي نقيض طيف التنمية على أخذ ينشأ توافق جديد بين المفكرين والقا
همية لتحسين نوعية حياة المواطنين كافة في البلدان ألاسم اح خاص جديد مستدام إستثمار
نازع بين النمو االقتصادي وقد وجد هؤالء صلة قوية ال تُ.  بما في ذلك أفقرهم–الناشئة 

  .قتصادات المحليةإلوتحسين ا المباشر األجنبي اإلستثمار زيادة وتخفيض الفقر وبين
  
 الذي يقوم به القطاع العام، يستطيع اإلستثمار وجهات المانحةمن ال  المعونةإلىضافة إلباو

 القطاع الخاص لعب دور رئيسي في تخفيض الفقر، مثالً ببناء طرق وتزويد مياه نظيفة 
ذه المهام أن  ويستطيع القطاع الخاص بتصديه له. وفوق كل شيء بتزويد وظائف،وكهرباء

موال لمواجهة أل باستخدام ا وفي الوقت نفسه يسمح للحكومة،يساعد االقتصادات على النمو
  . الماسةةاالحتياجات االجتماعي

  
ي ، أ 2004 بليون دوالر في العام 165 العالم النامي إلى األجنبي اإلستثماربلغت تدفقات 

 فإن القاء ،نباء طيبةأ وفي حين أن تلك . بليون دوالر على السنة السابقة13بزيادة تقرب من 
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من البلدان ضمن كشف أن المنافع تتركز في عدد قليل نسبياً يرقام أل اإلىعمق أنظرة 
مناطق ضمن  أو  استقراراًكثرفالبلدان األ. المجموعة الكبيرة التي تتشكل منها البلدان النامية

 اإلستثمارسد من أللى حصة ا تحصل ع، مثل الممر الساحلي الصناعي في الصين،البلدان
 ر من الجديغير أن. هتمامإلال بالقليل من اإى خر بينما ال تحظى البلدان األ، المباشراألجنبي

 اإلستثمار المباشر في بضعة بلدان فإن األجنبي اإلستثمارمالحظة أنه على الرغم من تركز 
مر من منظور أل اإلىنظر  ُيد منافع هامة عندماى يولّخر البلدان النامية األإلىالذي يذهب 

  .اإلجمالي الناتج المحلي إلى  المباشراألجنبي اإلستثمارنسبة 
  

   من الفائدةكبرالبلدان الناشئة تحصل على القدر األ
  

وهذه . (4)أو الدخل المنخفض/تعّرف البلدان الناشئة على أنها البلدان ذات المخاطر المرتفعة و
لكنها . عظم فائدةأ والتي تستفيد منه األجنبي اإلستثمار ىإلمس الحاجة أهي البلدان التي في 

عمال ألبعينها البلدان التي يجتنبها معظم المستثمرين ولذا فإنها ال تجتذب سوى القليل من ا
  اآلخرين مستعديناإلستثمارسواق التي نادراً ما يكون ضامنو األيضاً هي أوهذه . ةاألجنبي
  .لدخولها

  
 وكذلك شئةالتي بدأت لتوها في فهم الفرص المتوفرة في البلدان النا اتوكثيراً ما تحجم الشرك

. ها فيحياناً مع مناطقأأو  البلدان  هذهطرق تخفيف حدة المخاطر المنظورة عن التعامل مع
ية إستثمارمخاطر القيام بأعمال تُعتبر سواق في بلدان منخفضة الدخل ألتكون هذه اعادة ما و

ومن بين البلدان الناشئة تلك . فيها اإلستثمار المعلومات عن فرص إلىفتقر ُي و،فيها مرتفعة
نباء السلبية عنها أل لتأثرهم بسنوات من ا، المستثمرونعتبر التي ي،نزاع أو الخارجة من حرب

  .ضافيةإمخاطر اإلستثمار فيها محفوف ب أن ، عن النزاعالناجمة
  

برنامجها ، عبر  فهي.اإلستثمارلية لضمان وهنا بالضبط يكمن الدور الذي تلعبه الوكالة الدو
يحدثه أن نمائي القوي الذي يمكن إلثر األتسهيل ا  في موقع فريد يمكنها مناإلستثمار،لضمان 

ثر ألتضافر ا أن صبح مفهوماًأوقد . تحقيق الربحالمساعدة على وكذلك   الخاصإلستثمارا
د في األم تحسينات طويلة إلىفرص للتوصل الفضل أ حاالنمائي مع الفرصة التجارية يمن

  .نوعية حياة باليين الناس الذين يعيشون في فقر اليوم

                                                 
 البلدان ذات المخاطر المرتفعة هي تلك - اإلستثمار تعريف مؤسسة التمويل الدولية للبلدان الناشئة تستخدم الوكالة الدولية لضمان (4)

أما األقطار منخفضة الدخل فيعرفها البنك الدولي طبقاً .  أو أقل30التي تبلغ درجة أهليتها للتسليف من المؤسسات اإلستثمارية 
  .التي يعتمدها البنك الدولي" أطلس"طريقة لنصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي باستخدام 
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  سواق الناشئةألار في امالوكالة الدولية لضمان االستث

  
قتصادية إليعكس تعقيد مهمة تحسين اآلفاق اوهو  ، معقداإلستثماردور الوكالة الدولية لضمان 

وكثيراً ما يكون توفر التأمين الذي تقدمه الوكالة تجاه  .قطار الفقيرة وزيادة مداخيل الفقراءألل
وتساعد . المخاطر السياسية العامل المقرر في مضي مستثمر خاص بمشروع رئيسي أم ال

 الشركات لىعات اإلستثمارللمعلومات عن تعميمها  و،المعونة الفنية التي تقدمها الوكالة
ى تحسين فرص تحقيق المشاريع لعوائد  عل، سواءالخدمة العامة على حدٍّي الخاصة ورسمي

  . للشركة المعنية وللمجتمع المحلي في وقت معاً–يجابية إ
  

ستراتيجية الكلية لمجموعة البنك إلوالنشاطات التي تساهم في اوتركز الوكالة على المشاريع 
مع البنك والمستثمرين والحكومات المضيفة لتحديد المشاريع  وهذا يعني العمل .الدولي
قطار المختلفة ألستراتيجيات البنك الدولي لمعونة اإبرامج التي تندرج ضمن سياق وال
لتزاماً قوياً بتحسين إاً التركيز على البلدان التي تلتزم أيضكما يعني . قليميةاإل ستراتيجياته إو

  .ختيار الموقعإي الذي يشكل عامالً حاسماً في عملية اإلستثمارالمناخ 
  

   الناشئةسواقألتحسين جاذبية ا
  

 مضمار التنمية فهماً لما يبحث عنه المستثمرون إلىاً أيضلوكالة ل الخارجي التوجهيجلب 
فالشركات تريد دوالً تتمتع بإطار . عمالهمأالخاصون عندما يبحثون عن مواقع جديدة لتوسيع 

تحيزية غير  باستقرار سياسي واقتصادي كلي وبيئة قانونية وتشريعية شفافة –مؤسسي جيد 
  .جراءات وعمليات مؤسسية غير بيروقراطيةإو
  

 –عمال قادرة على الحياة واالستمرار أ فرصة ااً عن موقع يمنحهأيضالشركات  بحثتكما 
تصاالت فّعال، وقوة عمل إطار اقتصادي واجتماعي قوي، وسوق كبير ومتنامٍ، ونظام إ

 أو  بعضإلىبلدان الناشئة وقد تفتقر ال. ز جيدةكفاء، وسياسة حوافأمؤهلة، وموردون محليون 
  .كافة هذه الصفات

  
 في البلدان اإلستثمار كثيراً ما ال يكون المستثمرون حتى على علم بفرص ،باإلضافة إلى ذلك

  .النامية، فكيف بتلك التي تعتبر ناشئة
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  تطمين المستثمرين عبر التأمين تجاه المخاطر السياسية
  

فالضمانات . يم المنتجات التي تعرضها الوكالةإن التأمين تجاه المخاطر السياسية في صم
للمستثمرين والمقرضين تغطي مخاطر المصادرة وخرق العقود وفرض قيود على تحويالت 

ة المستثمرين ثق وتعزز الضمانات التي تقدمها الوكالة. هليةألالعملة والحرب واالضطرابات ا
هاية المطاف التكاليف الكلية  ما يخفض في ن، تخفيض تكاليف االقتراضإلىتؤدي  أن ويمكن

 مخاطر خففكذلك فإن التغطية التي تقدمها الوكالة تجاه مخاطر المصادرة ت. للمشروع المعني
 الخاص في قطاع البنية التحتية اإلستثمارمام زيادة أ الفرعية التي تشكل عقبة رئيسية السيادة
  .هميةألا حاسم

  
  .اً ناشئاًد بل11 مشروعاً في 20ات لـضمانب 2005 السنة المالية تم االكتتاب خالل

  
  تفصيل حلول على مقاس البلدان التي تتعافى من حرب

  
فالقطاع . عادة بناء البلدان في نهاية حربإلليست المعونة التي تقدمها الجهات المانحة كافية 

مة عادة بناء البنية التحتية الالزإساس جديد لنمو مستدام، من أ وضع همية فيألالخاص حاسم ا
فف المخاطر وتقرن جهود الوكالة الضمانات التي تخ.  خلق وظائفإلىنتاج ثانية إلطالق اإل

المعونة الفنية ب ،لتي يواجهها القطاع الخاص عندما يستثمر في بلدان كهذه، االسياسية الحقيقية
ية المتوفرة وخلق اإلستثمارلتوجيه رسميي الحكومة بشأن كيفية تعريف المستثمرين بالفرص 

 ةويجري تطوير هذه الحلول المصممة خصيصاً لكل حالة على حد.  جذابإستثمارمناخ 
حتياجات المحددة للبلدان إلعضاء اآلخرين في مجموعة البنك الدولي للوفاء باألبالتعاون مع ا

 الصناعية كحل يتوفر للبلدان  تبحث الوكالة اآلن في تنمية المناطق،فمثالً. الواقعة تحت ضغط
  .نية فيها غير مستقرةاألمبنزاعات والتي تكون البيئة السياسية والمتأثرة 

  
ثر الشامل بعيد الغور الذي يمكن أن تحدثه الوكالة ألتوضح حالتان على وجه الخصوص او

 ةدعم الوكال: ر بإيقاف بلدان ناشئة متأثرة بالنزاعات على قدميها ثانيةاألمعندما يتعلق 
  .الموزمبيق الهرسك و-ات في البوسنةستثمارإل

  
  نجاح لقطاع مصرفي:  الرهوناتإلى" شاالفرفي موال إخفاء األ"من : البوسنة
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 البنية التحتية إلىضافة إلفبا. يقع القطاع المصرفي من صحة كل بلد من البلدان في الصميم
الخيارات هو م  عندما يقيِّإستثمارختيار موقع إور التي يأخذها فريق األمول أ أحدالمادية، 

تستثمر  أن والشركات التي تبحث عن موقع جيد ال تريد. الترتيبات المالية للبلد المعنيوضع 
  .ماكن يكون فيها العمل المصرفي الروتيني مهمة عسيرةأفي 

  
وكانت . عدد قليل من المصارف  لم يكن يعمل في البوسنة سوى،1995في نهاية الحرب عام 

 فائدة على أسعار تفرض –لوكة محلياً غلبها مشاريع صغيرة ممأ و–المصارف العاملة 
 إلىضافة إلوبا. قتراض شبه مستحيل بالنسبة للمواطن العاديإلالقروض مرتفعة جداً، فكان ا

يوقع على القروض عدد من الضامنين، ما جعل الكثيرين  أن  كانت المصارف تطلب،ذلك
قتراض ردعا إللفة ارتفاع تكإ كذلك فإن صعوبة الحصول على قروض و.يجتنبون العملية كلها

قتصادية الشديدة إل المصاعب اإلىعمال، فأضاف ذلك أقامة إالكثيرين ممن كانوا يفكرون في 
  .التي كانت البالد تعاني منها بعد الحرب

  
اً السرقة المباشرة من جانب أيض كما كانت شائعة ،مراً شائعاًأدارة المصارف إساءة إوكانت 

ى ديوناً ضخمة لها عالقة أخرلك واجهت مصارف كذ. الفاسدين داخل هذه المؤسسات
ولم يكن . نهيار آخذة معها إدخارات كثير من الناس مدى حياتهمإل اإلى فانتهت ،بالحرب

موالهم في أيخبئوا  أن الكثيرون من المواطنين يثقون بسالمة هذه المؤسسات، فكانوا يفضلون
 بدأت ،ي السنوات التي تلت الحربوف. من المخابئ المالية التقليديةذلك فراش وفي غيرال

دنى من متطلبات الرسملة والتشريعات ألعشرات المصارف الصغيرة في الظهور بالحد ا
  .زمةأ في حالة –ي اقتصاد يعمل جيداً أ وهو عماد –هكذا كان القطاع المصرفي . الرقابية

  
شترت مصارف إة يأجنب تدفق على البالد نشاط مصارف ، إذل هذا القطاعما اليوم، فقد تحّوأ

عطاها حداً أبدأت مصارف جديدة، ما بعث الحياة في الصناعة المصرفية و أو مملوكة محلياً
  .ستهالكي الجديدإلقتصادي واإل حفز طيف عريض من النشاط اإلىدى ذلك بدوره أتنافسياً، و

  
القطاع لقد كان تحول : " في هذا الصدد، الحاكم السابق للمصرف المركزي،ويقول بيتر نيكول

فقد . 1997عام الر نفسي بالوضع في ذكُّأ أن علّيه يتوجب  أني مدهشاً تماماً، لدرجةفرصالم
 مصرفاً لم يكن أي منها يعمل على مستوى 76 وكان هناك ،متداولةربع عمالت أهناك كانت 
  ."نظمة مصرفية لم يكن المواطنون يستخدمونهاأ وكانت هناك ثالثة ،الوطن
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عام القامة مصرف مركزي جديد في إ إلىرامي في الوضع المصرفي جزئياً  الدويعود التحول
دت هذه أو. ومتطلبات رسملة صارمة أنظمة  طبقاً التفاقية دايتون للسالم التي وضعت1997

مام أ الطريق د تعبيإلىالتغييرات مقترنة بقانون جديد يفرض خصخصة المصارف جميعاً 
  .ةاألجنبيالدخول الكثيف للمصارف 

  
 إلى التي تميل ،ةاألجنبيفالمصارف .  القطاع المصرفي ليس هو المسألة برمتهاإصالح كن ل

 ال تملك بشكل عام شهية ،تمويل توسعها من خالل قروض من المصارف األم المالكة لها
 تأمين إلى السعي إلىالمخاطرة التي تملكها المصارف المحلية المنافسة لها، ولذا فإنها تميل 

ة ربعة الكبرى من حيث الحصأل تلقت ثالثة من المصارف ا، وبالفعل.ر السياسيةتجاه المخاط
وتتفق هذه المصارف جميعاً على أن . في السوق تأميناً تجاه المخاطر السياسية من الوكالة

  .األمار قروض من المصارف إصدهمية في قرار ألالتغطية التي قدمتها الوكالة كانت حاسمة ا
  

ة ية على المشهد المصرفي المحلي حميداً جداً من وجهة تجاراألجنبيرف ثر المصاأولقد كان 
 وزادت ثقة المستهلكين ، الفائدةأسعارة على تخفيض األجنبيفقد ساعدت المصارف . نمائيةإو

 ، نشاطاً بتقديمها طيفاً عريضاً من الخدماتأكثر وبدأت توجهاً تسويقياً ،في النظام المصرفي
 جاعلة القروض ،عمالأل وجلبت طرقاً جديدة للقيام باة،جارإلل ادوات جديدة مثأدخلت أو

  .متاحة للمواطنين جميعاً وليس فحسب لمن لهم عالقات
  

 في المائة بعد أن كانت 9 الفائدة على القروض اآلن تبلغ في المعدل أسعارصبحت أوقد 
ة جنبياألكما فتحت المصارف . 2000 في المائة عام 30تتأرجح على مستوى يقرب من 

د للمقترضين الكبار الذين يزودون سلعاً وخدمات األمخيارات تمويل من بينها قروض طويلة 
 اًق تغيركذلك شهدت صيرفة المفّر. فين في البالد الموظِّأكبررئيسية ويكونون في العادة 

  .صبحت الودائع والقروض تنمو بسرعةأذ إجذرياً، 
  
ستولى مصرف الربح إفقد .  الدافعة لهذه التغييراتن المصارف التي تدعمها الوكالة هي القوةإ

 بمساعدة الوكالة على مصرف محلي HVB Central Profit Bank بي. في.  إتشالمركزي
ر بالمنتجات والخدمات األمصبح اآلن في طليعة العاملين في السوق عندما يتعلق أمفلس و
وضاً شخصية جديدة منخفضة طلق موجة طلب عارمة عندما عرض حديثاً قرأفمثالً . الجديدة

طالق هذا المنتج المالي كان المستهلكون إسابيع من أفخالل . ضافيةإالفائدة ال تتطلب توقيعات 
من )  ماليين يورو7ي ما يقرب من أ( مليوناً من الماركا البوسنية 15المتلهفون قد تلقوا 
  .ضعهعلى بكثير من الهدف الذي كان المصرف قد وأ وذلك ،القروض الجديدة
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 والتي تشكل محور حافظة المصرف، تقليدياً على ،فرادألوقد ساعدت القروض للمستهلكين ا

خذ الطلب على رهون المنازل في أكن لو. الك التي تضررت خالل الحرباألمتمويل تعمير 
.  الذي يشكل دافعاً قوياً للنمو االقتصادي–رتفاع بالترافق مع نشاط بناء المساكن الجديدة إلا

،  الطلب على المنتجات التي يقدمهاا مع انخفاض وتائر التخلف عن السداد وتصاعدهكذ
 في الوقت الذي يساهم فيه في نمو ،ة لبناء رافد عوائد قويةوءفرصة مخبالمصرف اكتشف 

  .قتصاد كان مهلهالً حتى ما قبل بضع سنواتإواستقرار 
  

في التزام مصرف رافييزين كذلك لعبت الضمانات التي تقدمها الوكالة دوراً حاسماً 
Raiffeisen Zentral Bank ول مرة أفعندما استثمر هذا المصرف النمسوي في البالد . بالبوسنة

 المصارف أكبرصبح هذا المصرف أواليوم . لم يكن يعمل فيها سوى عدد قليل من المصارف
  .66عه وعدد فر و424000 بليون ماركا بوسنية وعدد زبائنه 2ذ تبلغ موجوداته إ، الدفي الب

  
ن هذا المصرف الرئيسيين زبون يشكل عصباً حيوياً في الحياة اليومية لمواطني ئاومن بين زب

 نصف  من ذلك هو سلطة النقل العام في المدينة التي تزود خدمات نقل لما يقرب. ييفواسار
رب وكانت موجودات سلطة النقل هذه قد تضررت ضرراً شديداً خالل الح. مليون في اليوم

ن بدعم خطط الشركة للتصليح ي ويقوم مصرف رافييز. مليون ماركا بوسنية100بلغ نحو 
 10جل حياتها في الشارع أستبدال المستمر للعربات التي يبلغ إلوالتحديث التي تتضمن ا

وقد تلقت شركة . ضافية لعربات الترامإ  حافالت تعمل بالغاز الطبيعي وسككاًإدخالو، سنوات
 مليون ماركا 20ن من هذا المصرف قروضاً ضمنتها الوكالة بلغت قيمتها النقل حتى اآل

هذه المشاريع : " ويقول تودوروفيتش بريدراك، المدير الفني العام المساعد للشركة.بوسنية
والقروض هي السبيل الوحيد لتحقيق وضع مستدام وتحديث . ييفواضرورية كلها لمدينة سار

  ".سطولألا
  

 استقرار إلىضافة إل باية،لمصرفا التجاري وغير ذلك من الخدمات وبسبب توفر التسليف
 ما يخلق وظائف جديدة ويساهم في الخزينة ،اًأيضى أخرالقطاع المصرفي، تنمو شركات 

  . خدماتهعادة بناء بنيته التحتية وتحسينإستمرار في إلالعامة كي يستطيع البلد ا
  

 أن  في البوسنة ال يزال يتعين على البالد الممكناألجنبي اإلستثماروعلى الرغم من قوة 
 عوائق مثل عملية تسجيل الشركات إلىفالمستثمرون يشيرون  .ىأخرتنطلق في قطاعات 

غير أنه يجري تنفيذ . رتفاع تكاليف العملإالصعبة، والبنية التشريعية المعقدة غير المنسقة، و
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 ذلك إلىضافة إلوبا. 2006ي عام فمثالً ستنفذ البوسنة نظام قيمة مضافة جديد ف.  اتإصالح
ى تؤثر على مناخ أخرات إصالح الحكومة حول إلىداء المشورة سيقوم البنك الدولي حالياً بإ

 بالنسبة للمستخدم النهائي والتي مكلفةعداد لخصخصة المرافق الإل، كما يجري ااإلستثمار
 الفرص التي إلى ضافةإلات باصالحوتشكل هذه اإل. عمالأل تكاليف القيام باإلىتضيف 

 األجنبي اإلستثماريوفرها وجود قطاع مصرفي عامل بشكل كامل، خطوات هامة نحو زيادة 
  .في البالد

  
   قصة موزامبيق

  
 اإلستثمارأن على يشهد نها مثال إ .هذه قصة تتعلق بالصمود وبإعادة امتالك روحية الريادة

حفز تغييراً ملموساً ي أن  يمكن-يثماراإلست والثقة التي يولدها مثل هذا النشاط –من الخارج 
اً قصة عمل الوكالة الدولية أيضنها إ. د وتحسينات دائمة في نوعية حياة مواطني بلداألمطويل 

  . في قطر ناشئ آخراإلستثمارلضمان 
  

 واحدة ،1992عام ال إلى 1977عام ال التي استمرت من ،هلية المديدة في موزامبيقألالحرب ا
وقد كانت الموزامبيق . يرة التي تركت ندوباً على جسد القارة االفريقيةمن الصدامات الكث

سبب في هبوط متوسط العمر ت الحرب لتفقر بلدان العالم حتى قبل الحرب، فجاءتأواحدة من 
وأما . قبلمن دنى مما كانت عليه أ إلىقتصادية حتى إلجتماعية واإلوغير ذلك من المؤشرات ا

  . الرسمي الذي كان موجوداً فقد توقف تماماً تقريباًديقتصاإلالقليل من النشاط ا
  

 القوانين إصالح  عملت الحكومة الجديدة بنشاط لسن قوانين جديدة و،عقاب الحربأفي 
 وسمحت التغيرات .الصادرة  ضاربة مثاالً لآلخرين بامتثالها بصرامة للتشريعات،القديمة

 النظر إلى البلد ال  في وللعالم كله أن يبدأواالتدريجية وزيادة االستقرار السياسي للمستثمرين
والواقع أن . حيث الفرص التي تتوفر فيه من حيث كونه يعاني آثار صدام مريع بل من

 توفر فرص أعمال هائلة ، الزراعي المثاليهاد الطبيعية فيها ومناخر بتوافر الموا،الموزامبيق
  .للمستثمرين المناسبين

    
لومنيوم ضخم، يعرف أهر  في مشروع مصاألجنبي لإلستثمارة وقد بدأت الهيكلة الحريص

ولعبت الوكالة الدولية لضمان . رقتصاد المدمَّإلبإسم مشروع موزال، في بعث الحياة في ا
 في البالد حتى اآلن، وذلك بتقديم أجنبي إستثمار أكبرالمشروع، وهو هذا  دوراً في اإلستثمار

. المحدودة فريقية شركة التنمية الصناعية جنوب األإلى مليون دوالر 40تغطية ضمانية قدرها 
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 المستثمرين إلىهمية ألرسل المشروع رسالة بالغة اأوبمساعدة مجموعة البنك الدولي، 
 تجارية اًاً فرصأيضعمال فحسب لكن فيها ألموزامبيق ليست مفتوحة ل أن اآلخرين مفادها

 في الوقت الذي يزود ،يين صغاركذلك شجع مشروع موزال نمو شبكة مزودين محل. مفيدة
سين ح يساهم في النمو المستدام وتذلك النوع من الدعم االجتماعي والبيئي والتربوي الذي

  .نوعية الحياة
  

 تركيزها اإلستثمار حّولت الوكالة الدولية لضمان ،عقاب نجاح هذا المشروع المستمرأوفي 
 مزرعة أكبرضماناً يساعد في تأهيل  2001 في السنة المالية تفأصدر.  قطاع واعد آخرإلى

جتماعية هامة لمنطقة إقتصادية وإدة وظائف سكر في موزامبيق خالقة آالف الوظائف ومولّ
 إلى مليون دوالر 65 قدره لإلستثمارالوكالة تأميناً  وقد قدمت .ماروميو غير المتطورة

الصناعية جنوب  وشركة التنمية - تحاد لشركات موريشيةإ وهي - Sena" سينا"مجموعة 
دارة ومعونة فنية إسهم وعقد أل الشركتين في اإستثمار وذلك لتغطية  المحدودة،فريقيةألا

  .وقرض للمشروع
  

دارة مزرعة سينا لقصب السكر التي إي تأهيل وزويقتضي المشروع القائم على نهر الزامبي
ن معاملة ما ى اآل حتاإلستثماروقد نجمت عن . هليةأللحقت بها أضرار بالغة خالل الحرب ا

  .ة معاًاألجنبيسواق المحلية وأل الف طن من قصب السكر سنوياً ل750  منيقرب
  

ف رئيسي في موزامبيق موظِّوهو  مشاريع التنمية االقتصادية أكبروالمشروع واحد من 
 وقد نجمت عنه . المباشراألجنبي اإلستثمارالشمالية التي لم تجتذب تاريخياً سوى القليل من 

 أكثر شخص يعمل 5000المشروع يوظف حالياً ف .ع كبيرة للمجتمع المحلي وللبالد كذلكمناف
جتماعية فارقاً حاسماً إلث عدد من المنافع اأحدوقد . ساس دائمأمن نصفهم بدوام كامل على 

 إلىطفالهم أرسال إعلى التي تمكنهم من ألفي حياة السكان المحليين، بما في ذلك المداخيل ا
كذلك يستفيد الموظفون من عيادة صحية صغيرة . حسين السكن وشراء الدراجاتالمدرسة وت

دوية مجاناً أل بينما يتلقى مستشفى بييرا القريب الماء والكهرباء والمعدات وا،ترعاها الشركة
دها الخاص بها تت بمولِّأنفسها محطة مياه للمجتمع المحلي و" سينا"وقد بنت . من الشركة

 24عادت الشركة تأهيل مدرسة تعمل ثالث نوبات طوال أكذلك . فاةللكهرباء وبنت المص
 إلىالمباني التي ال تستخدمها مجاناً وتقدم الشركة . ساعة لتعليم ثالثة صفوف منفصلة

يدز، وتقوم بكافة التصليحات إلطفال ا غير حكومية تدير ميتماً ألظمة بما في ذلك من،اآلخرين
  .عمال الصيانةأو
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لموزامبيق، فقد قدمت لتزام الوكالة المستمر في إوى جزء صغير من وليس هذا كله س
 بما في ذلك التعدين ،ات في طيف عريض من القطاعاتستثمارضمانات الوكالة حماية إل

  .والنفط والغاز والتصنيع والزراعة والسياحة والبنية التحتية والخدمات المالية
  

ية الموجودة اإلستثمارلى تسويق الفرص كذلك فإن الوكالة ناشطة في مساعدة موزامبيق ع
 إلى في جهوده الرامية "اإلستثمارتشجيع ل  موزامبيقمركز" تقوم الوكالة بدعم ، فمثالً.فيها

وتقوم . عمال المحليأل المباشر وتقوية االرتباطات مع مجتمع ااألجنبي اإلستثماراجتذاب 
القطاع نطقة حرة وتقوم بمراجعة تقدم المشورة بشأن تنفيذ مفهي الوكالة بذلك بطرق عدة، 

 وفي ،خذت حياة الموزامبيقيين تتحسنأواليوم .  قياسية للمشاريعير وتنفذ مشروع معايالسياحي
 اإلستثمار واإلستثماريجابي لتشجيع إلثر األذلك شهادة على صالبتهم وتصميمهم كما على ا

ولويات ألستثمر التجارية واخذ باالعتبار حاجات المألم مع ا المخطط جيداً والمصَماألجنبي
  .نمائية للبلدإلا
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  اعادة بناء بلد وبنيته التحتية: أفغانستان
  

 فيها لما اإلستثمارمكانيات إيصنفوا على الترتيب البلدان حسب  أن ل المستثمرونئلو ُس
 فقد . وهي التي عانت عقوداً من الحرب والنزاع، على القائمة على األغلب،أفغانستانظهرت 

 ولم تبدأ ،سواق المالية وليدةألاو الكثير من البنية التحتية وال تزال المخاطر السياسية ماثلة رّمُد
 ،ما اآلنأ. ال للتوإطر التشريعية والقانونية الالزمة لدعم اقتصاد يعمل جيداً في الظهور ألا

راً حاسماً  فإن الوكالة تلعب دو،ولىأل احلةمرال على بناء االقتصاد ال يزال في والعمل الجاد
  .ى في مجموعة البنك الدوليخرفي مقاربة تدرجية بالتعاون الوثيق مع االطراف األ

  
على تنفيذ تغييرات الدولية لضمان اإلستثمار   تركز الوكالةاإلستثمارولتشجيع المزيد من 

 اإلستثمارتعمل مع وكالة دعم هي و.  جاذبية من منظور المستثمر الخاصأكثرستجعل البالد 
جانب، مع التركيز ألغانية لمساعدتها على بناء قدرتها على العمل بفعالية مع المستثمرين افألا

 تحديد إلىوترمي الجهود المبذولة . عينهاب في قطاعات مستهدفة اإلستثمارعلى تسويق فرص 
في  اتإصالح أو  قوانين جديدةإلىالفجوات في السياسات التي ربما كانت هناك حاجة 

الذي  اإلستثمار قصد تحسين المناخ التجاري، وذلك كله بهدف اجتذاب ،هانظمة لتغطيتألا
كذلك تزود .  من المجاالتفي البنية التحتية الصناعية وغير ذلكتحتاجه البالد حاجة ماسة 

 فعالية كثرفغان بخريطة طريق ألنواع الحوافز األألالمشورة التي تسديها الوكالة الرسميين ا
  . المناسبةاتاإلستثمارفي اجتذاب 

  
جديداً مصمماً للمساعدة على برنامج تسهيالت لضمان اإلستثمار وتكمل هذه المعونة الفنية 

 وبين جسر الفجوة بين رغبات المستثمرين في االستفادة من الفرص التجارية في البالد
 ذي ال"االفغانيبرنامج تسهيالت ضمان اإلستثمار "قوم يوس. مخاوفهم بشأن المخاطر السياسية

هها المستثمرون االجانب، وذلك بتزويد واجتديره الوكالة بتخفيف المخاطر الرئيسية التي ي
قامة شراكات مع إاتهم تجاه المخاطر السياسية وفي الوقت ذاته تشجيع إستثمارتأمين على 

  .عمال المحليةألا
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  :في لمحة
   في بوسنيا والموزامبيقاإلستثمارالوكالة الدولية لضمان 

  
ع في  مليون دوالر لتغطية مشاري365 ضماناً قيمتها الكلية 32رت الوكالة  أصد،نشائهاإمنذ 

. وتحتل البوسنة حالياً المرتبة الثامنة من حيث حجم الضمانات التي تقدمها الوكالة. البوسنة
  .2004 مليون دوالر عام 438.6 المباشر في البالد األجنبي اإلستثماروقد بلغ 

  
 وقد .  المرتبة السادسة من حيث حجم الضمانات التي تقدمها الوكالةوتحتل الموزامبيق

 الكليةات بلغت قيمتها  عقداً لمشاريع في البالد تغطيها ضمان27رت الوكالة حتى اآلن أصد
 مليون دوالر عام 337 المباشر في البالد األجنبي اإلستثماروقد كان .  مليون دوالر423

2003.  
  


