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 العائد من أقساط التأمني، والرسوم واالستثمار 1الشكل 
  األمريكية العوائد األخرى، مباليني الدوالراتال يشمل
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  والرسوماط التأمنيالعائد من أقس �

 
 
 

 البلدان األعضاء 2الشكل 
  شروط العضويةيف مرحلة إآمال �
 عضاءاأل �

 :عضاء اجلدداأل 
 تشاد، اجلمهورية العربية السورية، 
 ومجهورية يوغسالفيا االحتادية 

 
 مشروعات املساعدة الفنية 3الشكل 
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 مستجدات الوآالة
 
بية السورية، ومجهورية يوغسالفيا االحتاديةتشاد، اجلمهورية العر: أعضاء جدد •
افتتاح مكتب الوآالة جبنوب أفريقيا •
إعادة هيكلة الوآالة لتقوية الرتآيز اإلقليمي يف جمال الضمانات والقدرة على إدارة  •

ازفاتاجمل
، والشرق )2(يف أفريقيا الوسطى والغربية واجلنوبية، وآسيا ": مكاتب متنقلة" ستة فتح •

)2(ل أفريقيا األوسط ومشا
ة السياسية يف منطقة آسيا احمليط ازفاجمل: املشارآة يف عدد من احملافل الدولية الكربى، ومنها •

Project (2001اهلادي؛ وقمة متويل املشاريع واإلقراض التجاري  Finance and Trade Credit
Summit ات اخلاص بأفريقيا األمريكية املتفرعة عن جملس الشرآ-؛ وقمة األعمال األفريقية)2001

)the Corporate Council on Africa’s US-Africa Business Summit(
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1.2 2.0 1.6 القيمة اإلمجالية لإلصدارات اجلديدة 
)بليون دوالر(

1.4 2.2 1.9 القيمة اإلمجالية النهائية 
)*بليون دوالر(صدارات اجلديدة لإل

4.7 5.2 5.5  األجنيب املباشرحجم االستثمار 
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58 66 53 عدد صكوك التأمني الصادرة
33 46 37 عدد املشروعات املتمتعة بالدعم
3.2 3.2 2.8 بليون (مبلغ التغطية الصافية 

)دوالر
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 تتضمن هذه القيمة املبالغ املؤمنة من خالل برنامج التأمني التعاوني * 
 

 التغطية يف اجملاالت ذات األولوية
 مشروع ببلدان مؤهلة حسب االحتاد الدويل للتنمية14 •
 مشروعات بأفريقيا9 •
)فيما بني البلدان النامية" (جنوبي-جنوب "ا استثمار11 •
 ومتوسطة احلجم  استثمار يف الشرآات الصغرية11 •
 
 

 الضمانات ةأبرز 
التغطية األوىل ملشروعات يف بينني، وموريتانيا، ونيجرييا، والسنغال •
Manilaصفقة العام لتمويل مشاريع النقل اآلسيوي الباسيفيكي املمنوحة ملشروع شرآة  • North

Tollway Corporation (MNTC) االستثمار  بالفيليبني، واملدعوم من الوآالة الدولية لضمان
 2001يف السنة املالية 

 



 اتفاقيات التعاون
 اتفاقية تعاون جديدة موقعة مع مؤسسات أخرى متعددة األطراف، ووآاالت ملنح قروض 12 •

التصدير، ومؤسسات لتمويل مشروعات التنمية
وشريكان تفويضيان يف جمال إعادة التأمني) CUP( شرآاء جدد يف برنامج التأمني التعاوني 4 •
 مليون دوالر من مصادر متويل خاصة من خالل برنامج التأمني التعاوني لثالثة 136.3يك حتر •

.مشروعات
 مليون دوالر من خالل ترتيب إلعادة التأمني بالتفويض53حتريك  •
برنامج تدريب ملمثلي مؤسسات شريكة متعددة وقعت معها الوآالة الدولية لضمان االستثمار  •

مذآرات تفاهم
 

 املطالبات
 مسجلة يف هذه السنة املاليةمطالبات توجد ال •
 
 
 
 
 
 
 
 

 خدمات املساعدة الفنية
 

 األنشطة
 بلدًا27 مشروعًا  يف 34 نشاط تعاون فين أجري لدعم 66 •
أآثر من نصف املساعدات الفنية ذهب لبلدان مؤهلة لدى االحتاد الدويل للتنمية •
د عن معدله للسنة املالية السابقة ختطى استخدام خدمات اإلنرتنت األهداف املوضوعة له وزا •

 يف املائة60بنسبة 
 
 

 املنتجات واخلدمات
FDIإطالق خدمة  • Xchange وهي خدمة إعالم بالربيد اإللكرتوني تعلم املستثمرين احملتملني بفرص ،

.االستثمار حول العامل
إجراء مسح لالستثمار األجنيب املباشر •
FDI"إنشاء صفحة  • Topic Page "نمية جملموعة البنك الدويل على اإلنرتنتلضمان الت.
IPAworksنشر قالب  • Web Templateاإللكرتوني يف سبعة بلدان 
 

 التعاون
إطالق مبادرة جديدة جلذب االستثمارات األجنبية املباشرة إىل بلدان جنوب الصحراء األفريقية،  •

نيا، مبسامهة يف بدأ تنفيذها على سبيل التجربة يف غانا، وموزمبيق، والسنغال، وتنزا
التمويل من احلكومة السويسرية

إطالق مبادرة متعددة الوآاالت يف مايل، بالتعاون مع اخلدمة االستشارية حول االستثمارات  •
)UN(واألمم املتحدة ) FIAS(األجنبية 

إطالق برامج بناء متكاملة، طويلة األمد، يف أرمينيا، وبوليفيا، ومجهورية يوغسالفيا  •
االحتادية

 يف ألبانيا، وغينيا االستوائية، FIASلقيام بتقدمي خدمات استشارية مشرتآة مع ا •
.وإندونيسيا، ونيجرييا، وبنما

التعاون مع الفرق امليدانية للبنك الدويل يف تصميم وتنفيذ املشروعات يف أرمينيا،  •
وغواتيماال، و موزمبيق، ونيكاراجوا، وبنما، والسنغال، وتايالند

Promote القيام مببادرة • Africaاملمولة من صندوق التنمية السياسية - ذات الثالث سنوات
.باليابان) PHRD(والبشرية 



FDI اتفاقية توفري مضمون إلكرتوني يف إطار خدمة 39التوقيع على  � Xchange 
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