
التأمين على االستثمارات 
ضمان الفرص



 رسالة الوكالة الدولية 
لضمان االستثمار

تشجيع االستثمار األجنبي المباشر على 

التوجه إلى البلدان النامية لمساندة النمو 

االقتصادي، والحد من الفقر، وتحسين 

األحوال المعيشية للناس.



تعريف بالوكالة
تقوم الوكالة الدولية لضمان االستثمار )MIGA(، وهي عضو في مجموعة البنك 

الدولي، بتشجيع تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى بلدان األسواق الصاعدة 
لمساندة النمو االقتصادي والحد من الفقر وتحسين األحوال المعيشية للناس. وهي 
تضطلع بذلك من خالل تقديم تأمين المخاطر السياسية للمستثمرين والمقرضين 

ضد الخسائر الناجمة عن المخاطر غير التجارية. 

إن المشاريع التي تساندها الوكالة الدولية لضمان االستثمار تعمل على خلق فرص 
عمل جديدة، وتوفير إمدادات المياه والكهرباء، وغيرهما من خدمات البنية التحتية 
األساسية، كما تعمل هذه المشاريع على تدعيم األنظمة المالية  وتحقيق إيرادات 

ضريبية ونقل المهارات والمعرفة والخبرات التكنولوجية، عالوة على مساعدة البلدان 
في االستفادة من الموارد الطبيعية على نحو مستدام بيئيًا. 

موظفو الوكالة وخبراؤها يمثلون ثقافات متعددة ويتحدثون العديد من اللغات. وهم 
يتمتعون بخبرات واسعة في مجال التأمين ضد المخاطر السياسية، وذوو خلفيات 

متعددة من بينها: العمل المصرفي وأسواق رؤوس األموال، واالستدامة البيئية 
واالجتماعية، وتمويل المشاريع والتخصصات القطاعية، والقانون الدولي وتسوية 

المنازعات. 

الوكالة الدولية لضمان االستثمار باألرقام:
تأسست في 1988  r

 r  أصدرت تغطيات ضمانية ضد المخاطر السياسية تزيد قيمتها على 
24 مليار دوالر أمريكي

مساندة حوالي 700 مشروع في 100 بلد  r
لها حافظة ضمانات قائمة تزيد قيمتها على 9 مليارات دوالر أمريكي  r

تضم 175 بلدًا عضوًا  r 

المخاطر التي تغطيها 
يمكن للوكالة الدولية لضمان االستثمار مساعدة المستثمرين والمقرضين عن طريق 

تأمين المشاريع ضد الخسائر المتعلقة بكل من:

عدم قابلية العمالت للتغيير والقيود على التحويالت  r
نزع الملكية  r

الحروب واالضطرابات المدنية، بما في ذلك اإلرهاب  r
اإلخالل بالعقود  r

عدم الوفاء بااللتزامات المالية السيادية  r

تقدم الوكالة الضمانات لالستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من أي من البلدان 
األعضاء بها في أي بلد نام عضو.



 خدمة المستثمرين، 
مساندة بلدان االقتصادات الصاعدة



األولويات اإلستراتيجية للوكالة
توظف إستراتيجية العمليات الخاصة بالوكالة الدولية لضمان االستثمار أقصى طاقتها 
في األسواق من أجل جذب المستثمرين والمقرضين وشركات التأمين التابعة للقطاع 

الخاص إلى بيئات عمل تتسم بالصعوبة. وتركز إستراتيجية الوكالة على مجاالت 
ومناطق محددة حيث يمكن لها أن تحدث األثر األكبر: 

r  البلدان المؤهلة لالقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية )صندوق البنك 
الدولي لمساعدة البلدان األكثر فقرًا في العالم(

البلدان المتأثرة بالصراعات  r
r  الصفقات والعمليات المعقدة في مجال البنية التحتية والصناعات 

االستخراجية، السيما التي تشمل تمويل المشاريع، وكذلك االعتبارات 
البيئية واالجتماعية 

االستثمارات فيما بين البلدان النامية  r 

مساندة مؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم
تسعى مؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى خلق فرص العمل وتحقيق 

النمو. ويستهدف برنامج االستثمارات الصغيرة التابع للوكالة مساندة االستثمار في 
المشاريع الصغيرة نسبيًا التي يمكنها تحقيق أثر كبير على النمو والتنمية. وبالنسبة 

لالستثمارات التي تقل عن 10 ماليين دوالر أمريكي، يقدم هذا البرنامج مجموعة 
نمطية من التغطية ضد المخاطر، منها: عدم قابلية العمالت للتغيير والقيود على 

التحويل، ونزع الملكية، والحروب، واالضطرابات المدنية. 

 مساندة المشاريع السليمة من الناحية 
 اإلنمائية في المجاالت التالية:

الزراعية الصناعات 
المصرفية األنشطة 

المالية األموال واألسواق  أسواق رؤوس 
المالية الخدمات 

التحويلية الصناعات 
والكيماويات والتعدين  والغاز  النفط 

الكهرباء
الخدمات

الصلبة النفايات  إدارة 
والالسلكية السلكية  االتصاالت 

السياحة
لنقل ا

الصرف ومياه  المياه 

 السعي لتحقيق 
نتائج مستدامة



 توفير أسباب قوة فريدة 
للمتعاملين مع الوكالة



قيمة الوكالة الدولية لضمان االستثمار 
بوصفها عضوًا في مجموعة البنك الدولي، تقدم الوكالة الدولية لضمان االستثمار 

مجموعة من المنافع للمستثمرين الذين ينشدون استمرارية مشاريعهم. وباإلضافة 
إلى ضمان تغطية الخسائر، يعود التأمين الذي تتيحه الوكالة أيضًا بالنفع على 

المستثمرين والمقرضين من خالل: 

r  حل المنازعات - البلدان األعضاء بالوكالة هي أيضًا بلدان مساهمة، مما 
يضع الوكالة في مركز قوي للمساعدة في حل المنازعات التي قد تنشأ. 

ومنذ عام 1988، ساندت الوكالة حوالي 700 مشروٍع، إال أنها لم تدفع 
سوى ست مطالبات، أربع منها ناشئة عن وقوع حروب واضطرابات مدنية. 

r  الدفع الفوري للمطالبات - عندما تستحق أية مطالبة، فإن الوكالة تكون 
في وضع يمكنها من السداد الفوري، ويستند ذلك إلى قوة مركزها المالي 

واستقرار تدفق الدخل المتحقق من العمليات. 

r  القدرة على الحصول على الموارد التمويلية - تساعد الضمانات التي 
تقدمها الوكالة المستثمرين على الحصول على تمويل المشاريع من 

البنوك بشروط محسنة، كما تساعد صناديق االكتتابات في األسهم على 
زيادة رأس مال المخاطر.

r  تغطية طويلة األمد - يمكن للوكالة تقديم تغطية تأمينية لمدة تصل إلى 
15 عامًا، وفي بعض الحاالت 20 عامًا.

r  تخفيض تكاليف االقتراض - يمكن للقروض التي تضمنها الوكالة 
المساعدة في خفض اشتراطات مخصصات الخسائر لدى المقرضين، مما 

يؤدي بدوره إلى خفض تكلفة االقتراض. 

r  تعزيز عمليات أسواق رؤوس األموال - يمكن لضمانات الوكالة أن تعزز 
التصنيفات االئتمانية إلصدارات السندات، مما يؤدي بدوره إلى توسيع 

مجموعة المستثمرين المؤهلين. 

r  االستفادة من قدرات إعادة التأمين - يمكن للوكالة أن تتيح مساندة 
ضمانية ألي مشروع بغض النظر عن حجمه من خالل قدرتها على توفير 

قدرات إعادة التأمين.

r  تبادل المعارف والخبرات - يمكن للوكالة أن تساعد المتعاملين معها على 
هيكلة العمليات بغرض التخفيف من حدة المخاطر بفاعلية. ويستفيد 
المتعاملون من خبرات الوكالة، وانتشارها العالمي ومعارفها المتعمقة 

بالبلدان النامية. 

r  تقديم الخبرات في المجالين البيئي واالجتماعي - تقوم الوكالة بتطبيق 
مجموعة شاملة من معايير األداء االجتماعي والبيئي على المشاريع التي 

تساندها. كما تساعد المستثمرين والمقرضين على تنفيذ هذه المعايير، 
مدللة بذلك على التزامها بالوفاء بأفضل الممارسات الدولية. 



 تكوين شراكات 
من أجل النجاح



ABN AMRO Bank NV

ADC Management Ltd.

Bank of Nova Scotia

Calyon

 Citibank

Cobra Instalaciones y Servicios SA

Cotecna

Crédit Lyonnais

Dragados

Dubai Islamic Bank

Elecnor, SA

ING Bank

Industrial Development Corporation of South Africa

Komatsu Ltd.

Mitsubishi Corporation

Orascom Telecom Holding SA

Raiffeisen Zentralbank Österreich A.G.

Société Malienne de Promotion Hôtelière, SMPH

Sonatel

Standard Chartered Bank

Suez Environnement SAS

Société Générale SA

UniCredit Bank Austria AG

غيرها ...والكثير 

 تشمل الجهات المتعاملة مع الوكالة 
شركات كبرى متعددة الجنسيات ومؤسسات 
أعمال صغيرة ومتوسطة الحجم



 جمع المعارف 
والمشورة وتبادلهما

البحوث وخدمات المعرفة
يمثل تبادل المعرفة عنصرًا أساسيًا في التفويض الممنوح للوكالة الدولية لضمان 

االستثمار لمساندة تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة إلى بلدان األسواق الصاعدة. 
ويؤكد ذلك مركز الوكالة باعتبارها مؤسسة رائدة ومصدرًا للمعلومات ذات الصلة 

فيما يتعلق بالجهات العاملة في مجال التأمين ضد المخاطر السياسية.  

وقد تتوجت أجندة الوكالة المعنية بالبحوث والمعرفة بإصدار المطبوعة السنوية 
المعنونة: “االستثمار العالمي والمخاطرالسياسية”، التي تتيح معلومات ودراسات 

استقصائية حديثة في الوقت المناسب للمتعاملين معها وأوساط المستثمرين األوسع 
نطاقًا. ويتيح موقع الوكالة وبوابات البحوث الخاصة بها على شبكة اإلنترنت معلومات 

إضافية مفيدة للمستثمرين والمقرضين. 

المساعدة الفنية
تساعد الوكالة البلدان على تحديد وتنفيذ إستراتيجيات تشجيع االستثمار من خالل 
خدمات المساعدة الفنية التي يديرها برنامج الخدمات االستشارية لمناخ االستثمار 

التابع لمجموعة البنك الدولي. 

ومن شأن المساعدة الفنية التي تقدمها الوكالة من خالل هذا البرنامج أن تسهل 
االستثمارات الجديدة في بعض أكثر بيئات األعمال صعوبة في العالم.

مارس/آذار 2012



 للمزيد من المعلومات بشأن الوكالة 
 الدولية لضمان االستثمار أو التقدم بطلب 

للحصول على ضمان، يرجى زيارة الموقع التالي:

www.miga.org

 أو االتصال بنا من خالل:
migainquiry@worldbank.org

Multilateral Investment Guarantee Agency 
World Bank Group 
1818 H Street, NW  

Washington, DC 20433 USA

t. +1.202.458.2538 
f. +1.202.522.2620



www.miga.org


