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  خبر صحفي
  

  :فرص استثمارية في المنطقةباستكشاف االهتمام مدى بفوجئت 
وسيولة  نمو اقتصادي مناخانعقادها في أهمية قمة االستثمار : مسؤولة في البنك الدولي

  ضخمة
  

 الستكشاف آبار خبراء االستثمار العالميين استعداد المستثمرين ىحدإ تأآد: 2007 فبراير 20دبي، 
 التوجهات الجدية للحكومات في ظل وشمال أفريقيا األوسطاستثمارية جديدة في منطقة الشرق فرص 

  .تدفقهافيها نحو اجتذاب استثمارات خارجية وتخفيف القيود على 
  

في  (MIGA)  الوآالة الدولية لضمان االستثماريوآيكو أومورا، نائب الرئيس التنفيذي،وقالت 
 الشرق األوسط وشمال أفريقيا لالستثمارقمة الجلسة االفتتاحية لتها في  خالل آلممجموعة البنك الدولي

)Broader MENA Investment Summit (ها أن ،التي تنعقد حاليًا في مرآز دبي المالي العالمي
بمدى بعد جولة قامت بها إلى عدد من دول المنطقة وغطت األردن والسعودية واإلمارات، فوجئت 

على وحرص الممولين العالميين في المنطقة  فرص استثمارية جديدة ستكشافابالتزام المستثمرين 
  .إيجاد حلول تمويلية مبتكرة لرؤس أموالهم فيها

  
آبير على  الخليج، سواًء من بنوك أو أشخاص، يتطلعون بحرص أن المستثمرين فيوأآدت أمورا 

أآبر أو  على عوائد ربحية الحصولإما بهدف الفرص االستثمارية المتواجدة خارج حدود منطقتهم 
السعوديين العديد من المستثمرين قابلت   هذهخالل جولتي:" وقالت .نظرًا لتحولهم إلى العبين عالميين

توجهات على سبيل المثال، وفي ظل ف. ريقيا وآسياأسواق أفالحريصين على االستثمار في ن يوالكويتي
االستثمار في الشرآات ذات في مجال تناميًا بسرعة متلعب مؤسسات التمويل اإلسالمية، دورًا العولمة، 

  ."الملكيات الخاصة أو في الصناديق االستثمارية في رأس المال المخاطر
  

تقام  في دبي) األربعاء(لالستثمار التي تختتم أعمالها اليوم وشمال أفريقيا قمة الشرق األوسط يذآر أن 
ائب حاآم دبي ووزير المالية والصناعة في نبن راشد آل مكتوم، مو الشيخ حمدان ستحت رعاية 

 في معالي الدآتور محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة وأفتتحها االمارات
مؤسسة اإلسالمية المع بالتعاون  (MIGA)الوآالة الدولية لضمان االستثمار وتنظم القمة . اإلمارات

في حين تتولى مهمة التنظيم  مع مرآز دبي المالي العالميو لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات
  .واألعمالمجموعة االقتصاد 

  
منطقة الشرق األوسط تشهدها هامة اقتصادي نمو فترة أتي في القمة يانعقاد هذه أهمية وقالت أمورا أن 
ملموسة  خطواتتقوم حاليًا  ومصر األردنمثل العديد من دول المنطقة مشيرة إلى أن وشمال أفريقيا 
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سيولة آبيرة في وجود  خاصة مع أبوابها أمام االستثمارات الخارجيةالداخلية وفتح قها اسوأتحرير في 
  .المنطقة

  
حيث تتدفق االستثمارات الداخلية، نحو التطور االقتصادي االلتزام الكبير في المنطقة آما شددت على 

أنه  نؤمن :"معينة، وقالت ودول قطاعات على ولكن بالترآيز أفريقيا وآسيا، والخارجية منها إلى 
المقترحات، قدرتنا لب هذه وفي . تدفق هذه االستثماراتزيادة وتوزيع في أن نلعب دورًا رياديًا بإمكاننا 

 يرون وبالتحديد في - المقرضين وباألخص –من المستثمرين  المخاطر التي ما زال العديد تحويطعلى 
من منطقة الشرق المستثمرين والمقرضين ه بإمكان يضًا أننحن نؤمن أ. والقطاعاتبعض الدول 

في أمريكا  والبنوك المستثمرينعلى غرار خدماتنا بشكل آبير من االستفادة األوسط وشمال أفريقيا 
في عمليات  المخاطر إلدارةمتواصل تقنياتنا الشمالية وأوروبا واليابان الذين يستخدمون بشكل 

  ."استثماراتهم الخارجية
  

التي من عدد من الفوائد االستفادة من وآالتنا بخدمات ن ون المدعوموالمستثمرلقد تمكن  :"افت وأض
التسهيالت التمويلية، الوصول إلى تسهيل عملية الستثماراتهم الخارجية وأبرزها توفرها ضماناتنا 

بنك الدولي وجود مجموعة الفيها عدا عن الستثمار لمن المشاريع الواعدة أماهم أوسع أفق انفتاح 
إن هذه المسألة هامة . في االستثمارات المغطاةفي حال حصول أية مشاآل للتدخل قوي آوسيط 

  ".بنية االستثمارات الخاصةخاصة في وصحيحة جدًا في 
  

) األربعاء(التي تختتم أعمالها ظهر اليوم ‘ قمة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لالستثمار’يذآر أن 
 من مختلف الرؤساء التنفيذيين والمدراء الماليين وممولي المشاريعبار  من آ250حوالي تستضيف 

  . وترآيا وباآستان وغيرها من الدول األخرىوالسودان دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
  

السيدة يوآيكو أومورا، نائب الرئيس التنفيذي، الوآالة الدولية لضمان وتشمل الئحة المتحدثين 
الدآتور عبد الرحمن طه، المدير العام، المؤسسة اإلسالمية لتأمين ، مجموعة البنك الدولي/االستثمار

مد حسن عمران، رئيس مجلس محمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، /االستثمار وائتمان الصادرات
 مرآز دبي المالي العالمي، الدآتور علي الدآتور عمر بن سليمان، محافظاتصاالت، آة اإلدارة في شر

 ICD-IDB(سليمان، الرئيس التنفيذي والمدير العام للشرآة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص 
Group( شيخ محمد علي ريزا، رئيس مجلس إدارة، مجموعة زينيل وغيرهم من الخبراء المرموقين ،

 .الستثمارفي قطاع ا
  

على ورش عمل متوازية حول  ) فبراير21األربعاء (اليوم في يومها الثاني واألخير لقمة آما تشتمل ا
تقييم وتخفيف مخاطر االستثمار، إضافة إلى جلسات خاصة تجمع مؤسسات الترويج االستثماري مع 

ن بعض الفرص المستثمرين والممولين من جميع أنحاء المنطقة للتواصل مع بعضهم البعض بشأ
  .االستثمارية المحددة

  
  -انتهى-

  
  :معلومات للمحررين

  ‘مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية’حول 
مجوعة البنك اإلسالمي ’عضوًا ضمن ) ICIEC(‘ المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات’تعتبر 
وجد مقرها في جدة في ، ويAAAف ضمن فئة  وهي مؤسسة تنمية متعددة الجوانب وتتمتع بتصني،)IDB(‘ للتنمية

  .المملكة العربية السعودية
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ألجل تعزيز مجاالت التداوالت  1994في العام ‘ المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات’تم تأسيس وقد 
رق األوسط وشمال أفريقيا  األعضاء في منطقة الش36التجارية وتسهيل عمليات االستثمار األجنبي المباشر في الدول الـ

وتقوم المؤسسة بتحقيق هذه األهداف من خالل توفير خدمات ائتمان تتوافق مع . وآسيا وشبه الصحارى األفريقية
. تأمينالأدوات إعادة ، إضافة إلى خدمات تأمين بعيدة عن المخاطر في هذه الدولتوفير  و،الشريعة اإلسالمية الغراء
 ،مجموعة آبيرة من المخاطر من ضمنها عدم دفع المستحقات على الصادراتات والخدموتغطي هذه المنتجات 

  . من األمور األخرى وغيرهاوخرق التعهدات واالتفاقياتومصادرة الملكية،  ،األهليةواألزمات والحروب 
ي مجال المساعدة بإدارة برنامج ترويج االستثمار ف‘ المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات’آما تقوم 

مساعدة يهدف إلى تحسين وتطوير المناخ االستثماري منح ، وهو برنامج ‘مجوعة البنك اإلسالمي للتنمية’التقنية التابع لـ
  .في الدول األعضاء ضمن المجموعة

   .com.iciec.www: لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة موقع اإلنترنت
  
  

  ‘الوآـالة الـدولية لضمـان االستثمار’حول 
ضمانات التأمين ضد المخاطر  لمجموعة البنك الدولي التابعة) MIGA(‘ الوآـالة الـدولية لضمـان االستثمار’توفر 

 مليار 16دولة وأآثر من  169وعبر . السياسية المتعلقة باالستثمارات الخارجية في الدول النامية واألسواق البارزة
  .دوالر من قيمة التأمينات، تعتبر الوآالة األآبر من نوعها ضمن هذا المجال

  
عدم القدرة على النقل أو التحويل، و ،وتوفر ضمانات الوآالة الحماية ضد المخاطر السياسية لجهة مصادرة الملكية

ستفيد المستثمرون والممولون وي . وعمليات خرق العهود واالتفاقيات، واألعمال اإلرهابية،واألزمات والحروب األهلية
ضرورية قبل أن تقوم المصارف  الوآالة وعادة ما تكون ضماناتمن نسب العائدات مقابل المخاطر في المشاريع، 

بشكل خاص على دعم ومساندة ‘ الوآـالة الـدولية لضمـان االستثمار’وترآز . بتمويل المشاريع في بعض األسواق
الشرق األوسط وشمال أفريقيا الذين يدخلون األسواق الخارجية، وقد قدمت المساعدة المستثمرين والممولين في منطقة 

للعديد من الشرآات في آل من المملكة العربية السعودية ومصر وترآيا ولبنان وتونس للقيام بمشاريع في مناطق الشرق 
  .األوسط وآسيا وأفريقيا

  .org.miga.www: لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة موقع اإلنترنت
  

  :لمزيد من المعلومات الصحفية، الرجاء االتصال مع
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