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 مستجدات الوآالة
 
مهورية العربية السورية، ومجهورية يوغسالفيا االحتاديةتشاد، اجل: 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(األوسط ومشال أفريقيا 
ة السياسية يف منطقة آسيا ازفاجمل: املشارآة يف عدد من احملافل الدولية الكربى، ومنها •

Project (2001احمليط اهلادي؛ وقمة متويل املشاريع واإلقراض التجاري  Finance and Trade
Credit Summit  جملس الشرآات األمريكية املتفرعة عن-؛ وقمة األعمال األفريقية)2001

the(اخلاص بأفريقيا  Corporate Council on Africa’s US-Africa Business Summit(
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التغطية األوىل ملشروعات يف بينني، وموريتانيا، ونيجرييا، والسنغال •
Manilaصفقة العام لتمويل مشاريع النقل اآلسيوي الباسيفيكي املمنوحة ملشروع شرآة  •

North Tollway Corporation (MNTC)ولية لضمان  بالفيليبني، واملدعوم من الوآالة الد
 2001االستثمار يف 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 ) CUP( شرآاء جدد يف برنامج التأمني التعاوني 4 •
التأمني

 مليون دوالر من مصادر متويل خاصة من خالل برنامج التأمني التعاوني لثالثة 136.3حتريك  •
.مشروعات
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 خدمات املساعدة الفنية
 

 األنشطة
 بلدا 27 مشروعا   يف 34 نشاط تعاون فين أجري لدعم 66 •
أآثر من نصف املساعدات الفنية ذهب لبلدان مؤهلة لدى االحتاد الدويل للتنمية •
ضوعة له وزاد عن معدله للسنة املالية السابقة ختطى استخدام خدمات اإلنرتنت األهداف املو •

 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 "لضمان التنمية جملموعة البنك الدويل على اإلنرتنت.
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 التعاون
إطالق مبادرة جديدة جلذب االستثمارات األجنبية املباشرة إىل بلدان جنوب الصحراء  •

نغال، وتنزانيا، األفريقية، بدأ تنفيذها على سبيل التجربة يف غانا، وموزمبيق، والس
مبسامهة يف 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، FIASالقيام بتقدمي خدمات استشارية مشرتآة مع  •
.وإندونيسيا، ونيجرييا، وبنما

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

Promoteيام مببادرة الق � Africaاملمولة من صندوق التنمية السياسية - ذات الثالث سنوات
 .باليابان) PHRD(والبشرية 

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



 
 رسالة

 الرئيس إلى مجلس المحافظين

ن االستثمار وولفنسون، رئيس الوآالة الدولية لضما. يقدم جيمس د
ورئيس اجمللس اإلداري ، إىل جملس احملافظني نيابة عن جملس اإلدارة ووفقا 
للنظام األساسي للوآالة، هذا التقرير والبيانات املالية املراجعة 

.2002يونيو / حزيران30عن السنة املالية املنتهية يف 

من أحداث  مل تكن السنة املالية املنقضية سنة سهلة، ابتداء 
سبتمرب إىل العاصفة االقتصادية يف أرجنتينا ومرورا / أيلول11ساة مأ

باألزمة الصحية اليت اجتاحت إفريقيا والثورة السياسية يف أفغانستان 
والشرق األوسط، فإننا مل نشهد يف التاريخ احلديث فرتة من الزمن 

وآما نعلم من جتربتنا  .يكتسيها هذا الغموض والشك الشاملني
حاليا  أمل الفقراء آثريا من األحداث واملستجدات الواقعةالسابقة، سيت

.على الساحة الدولية
وبالرغم من آل هذه األحداث، تواصل مؤسسات جمموعة البنك  

الدويل وقوفها لدعم النمو االقتصادي وحماربة الفقر يف الدول 
 دوره احليوي يف حتفيز االستثمار –ويواصل القطاع اخلاص  .النامية
الذي ميثل على املدى الطويل أساس لتمويل النمو االقتصادي اخلاص ، 
وخيول تفويض الوآالة مباشرة مواجهة حاجة النمو ومساعدة  .املتواصل

.الدول النامية على جلب وتعزيز تدفق رأس املال املثمر
آان ألحداث السنة الفارطة وقع مباشر على برنامج  وقد 

لتأمينية باملقارنة مع مستويات الوآالة للتأمني يف اخنفاض التغطية ا
 .السنة املاضية، إذ تراجعت نسب االستثمار اخلارجي يف الدول النامية

وبالرغم من ذلك فقد أجنزت الوآالة نتائج مهمة يف القطاعات األولية 
يف منطقة شبه الصحراء اإلفريقية ويف أفقر دول العامل  :لدعم االستثمار

ويف دعم مشاريع البىن  بصفة عامة؛بصفة خاصة، وبني الدول النامية 
ولقد أبرزت أحداث السنة املالية املاضية دور  .األساسية املعقدة

الوآالة الفريد باعتبارها مزودا للتأمني على االستثمار وذلك 
بالعمل يف االجتاه املعاآس للقرارات السائدة وتقدمي الثقة الضرورية 

 البعيد يف الدول النامية، للمستثمرين واملقرضني لالستثمار على املدى
بينما آانت وآاالت التأمني األخرى تستخدم سياسات انتقائية جتاه 

.املشاريع والدول اليت ستزودها بالتغطية التأمينية
آما ازدادت أمهية أنشطة املساعدة الفنية اليت تقدمها  

اليت تتنافس جللب االستثمارات املباشرة اخلارجية و  الوآالةبني البلدان
اليت تعمل على وضع وصيانة بيئة استثمار مستقرة وشفافة، آما أن 

تعزيز القدرات املؤسساتية ونشر املعلومات حول بيئة االستثمار 
.والفرص يف األسواق الناشئة ميثالن عاملني أساسيني يف هذا النطاق

 شهرا املاضني 12ولقد شهدت الدول النامية بصفة عامة خالل  
لكن يبقى االستثمار  .لتدفقات املالية العامليةاخنفاضا يف مستوى ا

ومتثل تدفقات  .اخلارجي جزءا هاما إلجناز النمو االقتصادي وختفيض الفقر
مهمة صعبة تقتضي اختاذ قرارات حكومية لتعزيز االستثمارات املتزايدة 

بيئة االستثمارات من خالل العديد من اإلجراءات املختلفة، مبا يف ذلك 
وتبقى جمموعة البنك  .إدارة الشرآات لتعزيز الشفافيةالرتآيز على 

الدويل جاهزة لدعم هذه اجلهود، آما أن الوآالة جاهزة للقيام 
الفريد يف حفز االستثمارات وذلك من خالل اإلشهار بفرص بدورها 

 .االستثمار ومساعدة املستثمرين على التخفيف من اجملازفات
 الدول األعضاء على انتهاز ويف اخلتام، أغتنم هذه الفرصة ألحث  

 2003 مارس 31 شهرا واليت ستنتهي يف تاريخ 12فرصة التمديد ملدة 
وستمكن قاعدة رأس  .إلمتام االآتتابات يف الزيادة العامة لرأس املال

املال الكافية الوآالة من تعزيز املساعدات واإلسهامات اليت تقدمها 
لتحقيق
.النمو

 وولفنسون. جيمس د
2002و  يوني30

 
 
 
 
 
 

 



 مالمح عن نشاطات اجمللس
يف الوآالة الدولية لضمان ) 157(تقوم الدول األعضاء املائة وسبع ومخسون 

وتعني لكل دولة . االستثمار بتوجيه برامج ونشاطات الوآالة من خالل جملس احملافظني
جملس يتكون من ويفوض احملافظون العديد من سلطاهتم إىل  .حمافظا واحدا ونائبا واحدا

ويلتقي املديرون بصفة منتظمة يف مقر  جمموعة البنك الدويل مبدينة  . مديرا24
واشنطن، حيث يتخذون القرارات املتعلقة مبشاريع االستثمار ويشرفون على سياسات 

.اإلدارة العامة
يت وت قاس سلطة االقرتاع على القضايا واملسائل اليت يباشروهنا وفقا حلصة رأس املال ال

.ميثلها آل مدير

وباإلضافة إىل ذلك، ينشط هؤالء املديرين يف مخس جلان تساعد اجمللس على صرف بعض 
وتقدم جلنة التدقيق  .مسؤولياته من خالل الفحص الدقيق للسياسات واإلجراءات

نصائحها إىل اجمللس حول إدارة املال واملسائل األخرى املتعلقة بالتوجيه واإلدارة، 
وتنظر جلنة امليزانية  .ارات اجمللس حول السياسة املالية ومسائل التنظيملتسهيل قر

يف بعض جوانب إجراءات األعمال التجارية والسياسات اإلدارية والقضايا العادية 
أما جلنة  .ومسائل امليزانية اليت تؤثر بصفة جلية على تكاليف نشاطات جمموعة البنك

لس حول بعض املسائل امل حددة واليت تتعلق فعالية النمو ، فتقدم نصائحها إىل اجمل
 .بتقييم النشاطات وفعالية النمو مع اعتبار مراقبة التقدم حنو مهمة ختفيض الفقر
وتقدم جلنة املوظفني نصائحها للمجلس فيما يتعلق بالتعويضات وبقضايا أخرى هامة 

ملديرون يف جلنة وباإلضافة إىل اللجان املذآورة أعاله، ينشط ا .حول سياسة املوظفني
.املسائل اإلدارية للمديرين

 عملية تأمني لالستثمار الفردي خالل 37لقد وافق جملس مديري الوآالة على 
وأشرفوا على تطوير وتنفيذ إجراء ختطيط السياسة واالسرتاتيجية اخلاصة  .2002سنة 

.بالوآالة
شر السياسات، ووافق وراجع اجمللس تقرير الوآالة حول تنفيذ املعاينة البيئية ون

آما صادق اجمللس على  .على توصيات اإلدارة باالستمرار يف تطبيق هذه السياسات
توصيات اإلدارة بتزآية خصوصية املسائل وسياسات احلماية اإلجتماعية والبيئية 

International)املوافقة لسياسات املؤسسة املالية الدولية  Finance Corporation
“IFC”). ملديرون على ميزانية الوآالة، وألول مرة، على ميزانية مستقلة وصادق ا

Operations)وخاصة بوحدة معاينة النشاطات  Evaluation Unit “OEU”). 
ستلتزم هذه الوحدة يف معاينتها للمشاريع مبنهجية صادق عليها آل من املدير العام 

تيجيات القطاعية داخل ويف نطاق موائمة االسرتا .ومعاينة النشاطات وإدارة الوآالة
ولضمان  .جمموعة البنك، ناقش اجمللس اسرتاتيجية جمموعة البنك لتنمية القطاع اخلاص

استمرارية قابلية احلياة املالية للوآالة، قدم جملس املديرون توصياته إىل جملس 
شهرا لزيادة يف رأس املال ) 12(احملافظني بالتمديد يف فرتة االآتتابات بإثين عشر 

ام حىت تتمكن الدول اليت تدفع أقساطها ألسباب مالية أو إدارية، بالقيام الع
.بذلك
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 رسالة
 من نائب الرئيس التنفيذي

 
 
 

لوآالة الدولية لضمان ل سنة حتديات 2002آانت السنة املالية 
. وآانت آذلك دون شك لكل من يعمل يف جمال التنميةاالستثمار، 

، 2001فقد تراآمت أحداث عدة، منها احلادي عشر من سبتمرب 
وارتباك االقتصاد العاملي، واألزمة املالية باألرجنتني، مشكلة 

أثرت سلبيا  على ثقة املستثمر وتدفق االستثمارات األجنبية 
 التمويل للمشاريع وصار تدبري. املباشرة إىل البلدان النامية

أصعب، وأدت الضبابية يف اجملالني االقتصادي والسياسي إىل جتميد 
لتأتي  النتيجة انكماشا  يف تدفق . العديد من املشاريع

 .االستثمارات العاملية إىل البلدان النامية
بالنسبة لـلوآالة الدولية لضمان االستثمار، أدى هذا  

 انكماش حجم الضمانات يف السنة االضطراب يف اجلو العام للعمل إىل
لكن على الرغم . املالية احلالية، خاصة يف النصف األول من السنة

من ذلك، استطاعت الوآالة مساندة عدد  مهم من املشروعات، خاصة 
يف اجملاالت ذات األولوية بالنسبة إلينا، وتابعنا تنويع مصادر 

كنت الوآالة فقد مت. ضماناتنا، من حيث املنطقة وجمال العمل،
 مشروعا ، 33الدولية لضمان االستثمار هذه السنة من مساندة 

مبا ( بليون دوالر 1.357 ضمانا  تبلغ قيمتها اإلمجالية 58وإصدار 
(يف ذلك مبلغ التأمني من خالل برنامج التأمني املشرتك بالوآالة 

Cooperative Underwriting Program .(( ،من بني هده املشروعات
مشروعا  ببلدان مؤهلة حسب معايري االحتاد الدويل 14ا آان منه
 يف املائة من حقيبة االستثمارات 29، متثل اآلن )IDA(للتنمية 

اإلمجالية؛ تسع  منها يف منطقة جنوب الصحراء األفريقية؛ وأحد عشر 
جنوبي، حيث املستثمر من بلد نام؛ وأحد -مشروع استثمار جنوب

وقد ). SMEs(ت صغرية ومتوسطة احلجم عشر أخرى آاستثمارات يف شرآا
شهدت السنة املنصرمة قيام الوآالة الدولية لضمان االستثمار 

بتوفري تغطية تأمني أولية ملشروعات يف أربع بلدان جديدة، مماأدى 
إىل رفع العدد اإلمجايل للبلدان األعضاء اليت استضافت مشروعات 

 .82ار إىل مدعومة من قبل الوآالة الدولية لضمان االستثم
وقد ازداد الطلب على املساعدة الفنية لـالوآالة الدولية  

 مما -2002لضمان االستثمار ازديادا  ملحوظا  يف السنة املالية 
يؤآد على الدور الذي ميكن أن تلعبه الوآالة الدولية لضمان 

االستثمار يف مساعدة البلدان على التنافس للفوز بالعدد احملدود 
وقد مت يف هذه .  من االستثمارات األجنبية املباشرةاملتاح حاليا 

 نشاطا  يف 77 مشروع مساعدة فنية يشتمل على 34السنة تنفيذ حنو 
 بلدا ، وهذا دليل  على الطلب القوي املستمر على مساعدة 27

آما .الوآالة الدولية لضمان االستثمار يف جمال تشجيع االستثمار
FDIشهدت السنة أيضا  إطالق خدمة  Xchange وهي خدمة بريد ،

إلكرتوني خاصة مرتبطة بباقة خدمات الوآالة الدولية لضمان 
االستثمار على اإلنرتنت،وآذلك القيام مبسح واسع للمستثمرين 

 .2002يناير /الدوليني، نشرت نتائجه يف آانون الثاني
وقد استمرت الوآالة الدولية لضمان االستثمار، يف السنة  

 تقوية شراآاهتا مع وآاالت اإلقراض احمللية املختصة ، يف2002املالية 
بتمويل الصادرات واملؤسسات املالية الدولية؛ وقد انعكس هذا 

واستمرت الوآالة أيضا  يف .  مذآرة تفاهم إضافية12على توقيع 
تطوير محلتها التسويقية املوجهة، اليت تتضمن بناء وجود فعال هلا 

الواردة من الشرآاء يف إظهار وتستمر الردود . يف هذا اجملال
التواجد امليداني على األرض يف اآتشاف والقيام بالتأمني على 

وقد أظهرت خربة الوآالة . املشروعات يف اجملاالت ذات األولوية
الدولية لضمان االستثمار أن هذا التواجد يعزز العالقات مع 

ت التأمني احلكومات األعضاء، ومع مجهور املستثمرين احملليني، وشرآا
األخرى وشرآائنا يف التنمية، فيما ميكن الوآالة الدولية لضمان 

االستثمار من االخنراط بفعالية أآرب يف فعاليات املنظمات غري 
 .احلكومية ووسائل اإلعالم احمللية



وقد أقامت الوآالة الدولية لضمان االستثمار لنفسها  
تبها جبوهانسربغ، وجودا  قويا  طويل األمد بأفريقيا، بافتتاح مك

وسوف يرآز املكتب على تشجيع . 2002مارس، /جنوب أفريقيا يف آذار
يف هذه األثناء، مسح مكتب . االستثمارات على التدفق إىل املنطقة

الوآالة بباريس الذي أسسته يف النصف الثاني من السنة املالية 
، بتقوية عالقات الوآالة الدولية لضمان االستثمار مع أحد 2001

آما .  أي االحتاد األوروبي لألعمال–أآرب قواعد االستثمار يف العامل 
استمرت الوآالة الدولية لضمان االستثمار يف اختاذ مكتب ممثل 
دائم هلا بطوآيو، ومكتب متثيل مؤقت بكل  من ترآيا، وتايالند، 

وقد لعبت هذه املكاتب دورا  مهما  يف تشكيل وعي  أفضل . واهلند
لة الدولية لضمان االستثمار يف أوساط شرآات بنشاطات الوآا

األعمال الصغرية ومتوسطة احلجم، وهو أمر  آان يصعب على الوآالة 
 .يف املاضي حتقيقه

وقد مرت الوآالة الدولية لضمان االستثمار مبرحلة إعادة  
، من أجل تقوية ترآيزها 2002يناير /تشكيل يف آانون الثاني

قسم التأمني "قسم الضمانات إىل فقد أعيدت تسمية . اإلقليمي
، ليعكس  درجة ترآيز عمل الوآالة، آما شهدت الوآالة "بالوآالة

أيضا  تغيريات  داخلية هتدف إىل حتسني الوصول إىل الزبائن وخدمتهم 
ومت حتويل وظائف تقدير خماطر االستثمار بالبلدان إىل . بشكل  أفضل

إضافة  إىل ذلك، مت . طرةقسم جديد س م ي  قسم إدارة التمويل واملخا
نقل مسؤولية تنسيق اسرتاتيجية مساعدة البلدان مع جمموعة البنك 

ومت إنشاء وحدة . الدويل إىل قسم السياسة والبيئة االستثمارية
جديدة على مستوى الوآالة آكل هي وحدة العالقات مع الشرآات، 

حت أخريا ، أصب. األمر الذي يعكس منو اجلانب العام من الوآالة
 .وحدة تقييم العمليات يف الوآالة مستقلة  متاما 

آذلك، فقد تابعت الوآالة الدولية لضمان االستثمار خالل  
السنة جهودها لتحسني قدراهتا يف جمال إدارة املخاطرة والتمويل، 

، 2001بانية  يف ذلك على مشروع سابق أطلق يف السنة املالية 
لة، حبيث تستمر قدراهتا يف لبلورة منوذج املخاطرة اخلاص بالوآا

إدارة التمويل واملخاطرة يف تأمني استمرارية مالية على املدى 
 حول موثوقية البيانات COSOوقد مت تنفيذ مضمون شهادة . الطويل

املالية للوآالة ألول مرة يف هذه السنة، وعقدت ورشة عمل لقسم 
 .3إدارة التمويل واخلاطرة حديث التأسيس

ة السنة املالية، آان عدد البلدان املشرتآة يف وبدءا  من هناي 
مبادرة الوآالة الدولية لضمان االستثمار لزيادة الدخل العام 

 بلدا ، ما أدى إىل زيادة رأس مال الوآالة مبقدار 67قد بلغ 
وقد تبىن جملس املدراء يف توصيته قرار  ميدد . 4 مليون دوالر601.2

 سنوات واليت آانت ستنتهي يف مدة االشرتاك األولية البالغة ثالث
وسوف مينح هذا التمديد .  شهرا 12، مبقدار 2002مارس /آذار

البلدان النامية على األخص وقتا  أطول لالشرتاك حبيث ميكنهم 
االحتفاظ بأسهمهم التصويتية واملساعدة على حتقيق املساواة يف حق 

. تثمارالتصويت اليت يتطلبها ميثاق الوآالة الدولية لضمان االس
ويف هذه األثناء، ازداد العدد اإلمجايل للبلدان األعضاء يف الوآالة 

، مع متكن آل  من تشاد، 157الدولية لضمان االستثمار إىل 
واجلمهورية العربية السورية، ومجهورية يوغسالفيا من استيفاء 

 .شروط العضوية
وبالنظر إىل السنة املالية القادمة، يبقى احتمال استمرار  

فالضبابية مستمرة . تقلب احلايل يف األسواق الدولية مرتفعا  جدا ال
يف اهليمنة على بيئة االستثمار الدولية، وقد تستغرق عودة تدفق 

 .االستثمارات األجنبية املباشرة إىل البلدان النامية وقتا  طويال 
يف مثل هذه الظروف، وتزداد أمهية الدور متعدد األطراف  

ة يف دعم االستثمار بالبلدان النامية أمهية الذي تلعبه الوآال
وعليه، فإنه على الرغم مما نشهده من طول الفرتة . أآثر فأآثر

اليت تستغرقها الصفقات لتعقد يف العامل اليوم، فإننا نشهد يف 
الوقت نفسه ارتفاعا  يف مستويات االستفسارات والطلبات اليت ترد 

للحصول على ضماناهتا، وهو إىل الوآالة الدولية لضمان االستثمار 
ما يدل على الثقة اخلاصة اليت يسعى املستثمرون للحصول عليها  يف 

يف الوقت نفسه، مع ما أدت إليها . حماولتهم ارتياد أسواق  جديدة



أحداث السنة املاضية من التضييق على أسواق التأمني وإعادة 
لوآالة التأمني ضد املخاطر السياسية، يزداد التأآيد على دور ا
. الدولية لضمان االستثمار املعاآس لتقلبات السوق الدولية

فازدياد الظروف العامة حدة  يعين الرتآيز مرة  أخرى على الالعبني 
 .العموميني

ومع مضي الوآالة يف عملها القادم، تقف على أهبة  
االستعداد ملواجهة الطلب املتجدد للمستثمرين على التأمني لدى 

ة األطراف ضد املخاطر السياسية، وآذلك العمل املؤسسات متعدد
بنشاط ملد جسور التعاون فيما بني أطراف والعيب القطاع العام 

وبقيامنا بذلك، سنستمر على التزامنا بالرتآيز على . واخلاص
اجملاالت ذات األولوية يف الوآالة وهي مساعدة أفريقيا، والوآالة 

جنوبية، والشرآات -الدولية للتنمية، واالستثمارات اجلنوب
. الصغرية ومتوسطة احلجم، وآذلك مشروعات البنية التحتية املعقدة

وسنستمر آذلك يف العمل بال آلل ملساعدة البلدان على جذب 
االستثمارات األجنبية املباشرة يف القطاعات الرئيسية من خالل 

 .خدمات تسويق االستثمار اليت نقدمها
ة الدولية لضمان واعتقادنا الراسخ هو أن الوآال 

االستثمار ما و ج دت إال  إلحداث ذلك الفرق املطلوب يف مثل هذه 
 .الظروف
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 مواضيع التنمية
 

           التحتية األساسيةالبىندعم 
   إعادة بناء البلدان المتأثرة بالنزاعات

  ان الناميةتشجيع االستثمار اخلارجي بني البلد
 تعزيز القدرات التنظيمية

 

          
 
 

يتطرق هذا التقرير السنوي إىل أربع عناصر لتنمية تعرض الدور املتميز اليت تقوم 
 .به الوآالة الدولية لضمان االستثمار واملكانة اليت حتتلها يف هذا اجملال

 
ت اإلجيابية الكبرية يتطرق هذا اجلزء إىل التأثريا : التحتية األساسيةالبىندعم 

 مشاريع نأامبو. من البلدان واجملتمعات  أجل تنمية العديدنم  التحتيةالبىنملشاريع 
 التحتية عادة ما تكون آبرية ومعقدة، فإهنا تتطلب إدارة دقيقة ملخاطر البىن

االستثمار، ويف معظم األحيان، تشكل ضمانات الوآالة الدولية لضمان االستثمار يف 
 .  للمضي يف عدد آبري من هذه املشاريعاه عامال  حيوياهذا االجت

 
يتطرق هذا اجلزء إىل أمهية الدور الذي  :إعادة بناء املناطق املتأثرة باحلروب

تلعبه الوآالة الدولية لضمان االستثمار يف جذب االستثمارات األجنبية إىل بيئات ما 
وس األموال واملهارات بشكل بعد احلروب الصعبة حيث تفتقر البلدان املعنية إىل رؤ

 .آبري، وحيث تكون ثقة املستثمرين األجانب ضئيلة
 

ي ع ر ف هذا اجلزء بالدور الذي  :تشجيع االستثمار اخلارجي بني البلدان النامية
تلعبه الوآالة الدولية لضمان االستثمار يف دعم مستثمري البلدان النامية الذين 

أمينات حكومية أو من القطاع اخلاص، حيث يعتمد غالبا ما يصعب عليهم احلصول على ت
هؤالء املستثمرون بشكل خاص على التأمينات اليت حيصلون عليها من قبل منظمات 

 .متعددة اجلنسيات مثل الوآالة الدولية لضمان االستثمار
 

ي و ض ح هذا اجلزء آيف تستطيع الوآالة الدولية لضمان  :دعم الشرآات احمللية
عدة الدول النامية على حتسني بيئتها االستثمارية ووضعها االقتصادي االستثمار مسا

 .جلذب املستثمرين احملليني واألجانب، عن طريق خدمات الدعم التقين



  التحتية األساسيةالبىندعم 
 

األماآن اليت " عدد نأاآم و. التحتية مرتبط بالفقرالبىنال شك أن االفتقار إىل 
. يف آل البلدان النامية عرب العامل آبري ويف ارتفاع مستمر"  التحتيةالبىنتفتقر إىل 

 مليار من سكان األرض إىل املاء 1.2 يليفتقر حوا: إن اإلحصائيات يف هذا الشأن مهولة
 2.4الصاحل للشرب، مما يؤدي إىل بيئة صحية سيئة و إىل انتشار أمراض تؤثر على 

السكان دون أي مصدر حديث  مليار من 2.5 مليار من البشر، بينما يعيش حوايل
للطاقة ويعاني عدد آبري منهم من صعوبة الوصول إىل أماآن العمل أو املدارس أو 

 .املصحات أو األسواق بسبب الطرق الغري املعب دة
 

 مبا يشمل الطرق ووسائل النقل ومصادر املياه الصاحلة – التحتية البىنإن لتطوير 
ر آبري على حياة الفقراء وطرق عيشهم، آما  أث–للشرب والبيئة الصحية واملساآن 

يساعد ذلك على توفري فرص العمل والرفع من إنتاجية العمال واملوظفني، واختصار 
الوقت واقتصاد الطاقة البشرية لنقل املياه واملواد الزراعية واخلشب وبعض املواد 

ية من أجل  التحتية حتسني البيئة الصحالبىنآما من شأن تطوير . األساسية األخرى
التخفيض من تلوث اجلو الداخلي واإلصدارات امللوثة للبيئة يف املناطق احلضرية، 

 . وتوفري املاء الصاحل للشرب
 

 :دور الوآالة الدولية لضمان االستثمار
 حتويل املخاطر إىل فرص

 
لقد عر ف حبث البنك العاملي حتت عنوان أصوات الفقراء الذي نقل أفكار وآراء قرابة 

 التحتية  البىنألف من فقراء العامل، الفروق الشاسعة يف توفري اخلدمات و 60
ويعد . األساسية على أهنا من املشاآل األآثر إحلاحا  وذات األولوية يف اجملتمعات الفقرية

التطرق هلذه املشاآل وإجياد حلول هلا من أولويات جمموعة البنك العاملي األساسية 
ط طة للقرن الواحد والعشرين، واليت تقتضي تقليص عدد لتحقيق أهداف التنمية املخ

 .2015مع حلول عام % 50السكان الذين يعيشون حتت مستوى الفقر بـ
ويقتضي إجياد حل هلذه املشاآل مشارآة خمتلف الدوائر واجلهات املعنية، خاصة القطاع 

امة النادرة، اخلاص، حيث هناك حاجة ماسة إىل رؤوس األموال اخلاصة لدعم املوارد الع
 التحتية األساسية يف البلدان النامية، والسماح البىنوتطوير وصيانة خدمات 

للحكومات باستخدام موارد القطاع العام يف أولويات أخرى آتوفري الدعم املايل 
غري أن املستثمرين اخلواص الزالوا متخوفني من املخاطر السياسية . للخدمات االجتماعية
ر يف عدد آبري من هذه البلدان، ألن االستثمارات املرتبطة بالبىن املرتبطة باالستثما

التحتية عادة ما تتطلب مشاريع معق دة وطويلة املدى وتوقيع عقود مع احلكومات 
 .احمللية ومبالغ استثمارية ضخمة

آما تتميز الوآالة الدولية لضمان االستثمار بضمان ثقة املستثمرين والتخفيف من 
وآجزء من .  التحتية احليويةالبىنغري التجارية لدعم االستثمار يف حدة املخاطر ال

جمموعة البنك الدويل، تعتمد الوآالة الدولية لضمان االستثمار على معرفتها 
وبصفتها . الواسعة النطاق باملشاآل اليت تعاني منها البلدان والقطاعات املعنية

ة أدوار مزدوجة آجهات مستثمرة يف مؤسسة متعددة األطراف، وحيث تلعب احلكومات احمللي
الوآالة، فإن الضمانة اليت توفرها الوآالة الدولية لضمان االستثمار بالقيام 

بدور الوساطة يف حال نشوب أي نزاع له تأثري إجيابي على تثبيت األوضاع خالل املراحل 
قيام آما تستطيع الوآالة الدولية لضمان االستثمار أيضا  ال. التطويرية للمشاريع

بعمليات التنسيق، خاصة يف ما يتعلق باملشاريع الكربى، مما يساعد على حتقيق ألعلى 
نسبة ممكنة من التوازن بني القطاعني اخلاص والعام يف االستثمارات اليت يتم القيام 

وتسهل ضمانات الوآالة الدولية لضمان االستثمار أيضا  على املستثمرين احلصول . هبا
 من رأس مال الديون املستحقة، ويف بعض األحيان، ختفيض تكاليف على قروض، والرفع
 .رأس املال والفوائد

وتتمتع الوآالة الدولية لضمان االستثمار بتاريخ عريق يف دعم االستثمارات اخلاصة 
وبفضل هذا اجملهود، استطاعت . اليت تراعي الظروف البيئية و االجتماعية لكل منطقة

ية حتتية عليا وأقل تكلفة لعدد أآرب من مواطنيها، مبا احلكومات توفري خدمات بن
فيهم أولئك الذين عادة ما يتعرضون للتهميش بسبب التكاليف املرتفعة إلمدادهم 

 .هبذه اخلدمات
 ضمانة الستثمارات يف 146، أصدرت الوآالة الدولية لضمان االستثمار 1998ومنذ 

وميثل هذا القطاع اليوم . يري دوالر مال3.0البىن التحتية، بقيمة إمجالية تزيد عن 
وتنتشر مشاريع البىن التحتية . من حمفظة الوآالة الدولية لضمان االستثمار% 36

اليت تؤمنها الوآالة الدولية لضمان االستثمار عرب أحناء املعمور، بضمانات ترتاوح 
 مليون 100 و بني مليون دوالر إلعداد نظام االتصاالت عرب األقمار االصطناعية يف أوغندا



ويف ما يلي نظرة . دوالر لتنفيذ مشروع إلنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية بالربازيل
خاطفة عن بعض هذه املشاريع املؤم نة من قبل الوآالة الدولية لضمان االستثمار يف 

 .السنوات األخرية، توضح لنا التأثريات اإلجيابية املستمرة هلذا اجملهود
 

. ف السكان أحق املعرفة املشاآل اليت تؤثر على توفري خدمات املياه، يعريف اإلآوادور
ويعتمد الكثري . ويفتقر الفقراء إىل مصادر املاء الصاحل للشرب وبيئة صحية سليمة

2002ويف سنة . منهم على املاء الذي يصلهم على منت الشاحنات ويشرتونه بأمثان باهظة
 توفري ماء أسلم وأصلح للشرب وأقل تكلفة ، خطت مدينة آواياآيل خطوة إىل األمام يف

بفضل مشروع مؤمن من قبل الوآالة الدولية لضمان االستثمار إلنعاش وتوسيع خدمات 
وسجل هذا االستثمار أول ضمانة توفرها وآالة . املياه اليت توفرها بلدية املدينة

 . ضد تقييم غري منصف لسند أداء
 

 التنقل للذهاب إىل العمل أو السوق أو ، يواجه السكان صعوبات يفيف الفليبني
املدرسة بسبب زمحة املواصالت واهلواء امللوث الل ذان يسببان أضرارا  اقتصادية 

 –" نورت لوزن"وقد ساهم مشروع جديد لتوسيع وإنعاش الطريق السريع . متزايدة
وهي أقدم طريق باملقابل يف منطقة جنوب شرق آسيا وأحد الشرايني الرئيسية 

 يف حتسني حرآة وفعالية املرور، بتوجيه السيارات والشاحنات التجارية -نطقةللم
بعيدا  عن املناطق املكتظة بالسيارات، آما يساعد على تنظيف بيئة املنطقة ويصل 

آما تؤمن . املدينة باملناطق اليت مل تكن تصل إليها شبكات الطرق على الوجه املطلوب
ستثمار مشروع الطرق السريعة باملقابل لشمال ضمانات الوآالة الدولية لضمان اال
وجزء من خطة " ممر النمو ملنطقة لوزن الوسطى"مانيال، وهي عنصر حيوي من مشروع 

 .التنمية يف الفليبني
 

تسبب انقطاع التيار الكهربائي املرتدد يف هذه املدينة اليت يبلغ عدد يف مولدوفا، 
 يقرب من مثان سنوات بعد سقوط االحتاد  ألفا  يف شل حرآة املدينة ملا700سكاهنا 

وآان بعض السكان خارج العاصمة يعيشون بدون آهرباء ملدة قد تصل إىل . السوفياتي
، آان الوضع قد وصل إىل ذروة التأزم يف حني 2000ويف أوائل سنة .  ساعة يف اليوم20

مت الوآالة يف تلك السنة، قا.  دوالر يف السنة400اخنفض الدخل الفردي للبالد إىل 
الدولية لضمان االستثمار بتأمني مشروع خصخصة ش ك ل جزءا  أساسيا  من برنامج إعادة 

، انتهى العجز الكهربائي وانقطاعات التيار 2000وحبلول سنة . تنظيم قطاع الطاقة
وقد أصبح بإمكان ثالثة أرباع سكان البالد . الكهربائي يف املناطق اليت مشلها املشروع

 . وهذا تغيري جذري يف خالل ثالثة أشهر فقط-على الكهرباء على مدار الساعةاالعتماد 
 

، انقطاعات التيار الكهربائي، اخلطوط الغري قانونية، احلرائق، الصدمات يف الربازيل
الكهربائية والفرص االقتصادية الضائعة هي من أوجه احلياة اليومية البائسة اليت 

وبفضل جمهود . حياء الفقراء يف أمريكا الالتينيةألفها سكان روسينيا، أحد أآرب أ
منسق إلجياد حل ملشاآل البىن التحتية، فقد بدأت حدة هذا الوضع البالغ التعقيد ختف 

ويشمل الربنامج املستمر لتطوير نظام الكهرباء يف املدينة امل ؤ م ن . شيئا  فشيئا 
ات لتوفري خدمات الكهرباء جزئيا  من قبل الوآالة الدولية لضمان االستثمار جمهود

 . الضرورية بأسعار منخفضة
 

، حيد النقص الذي تعاني منه املنطقة يف جمال الكهرباء يف املناطق الريفية جبواتيماال
وسيقوم . من فرص النمو االقتصادي ويسهم يف توسيع دوامة الفقر املتداول بني األجيال

كهربائية بدعم من الوآالة مشروع خلصخصة شرآتني حكوميتني لتوزيع الطاقة ال
 220الدولية لضمان االستثمار بتوسيع رقعة عمل هاتني األخريتني وتوفري الكهرباء إىل 

ويشمل املشروع تعليم السكان . ألف عميل جديد يف املناطق الريفية الضعيفة النمو
 عددا  من املهارات والتكنولوجيات ، وتعميم استخدام العد اد ووضع أنظمة معلومات

 . حديثة
 



 إعادة بناء البلدان املتأثرة بالنزاعات
 
 

تواجه البلدان اخلارجة من النزاعات عادة  حتديات  متعددة إلعادة بناء ما هتدم من 
 األساسية البىنبيوت، ومدارس، ومصانع، وبنوك، وشبكات اتصاالت، وغري ذلك من 

ملؤسسات الرئيسية فيها وتكون عملتها ضعيفة، واملوارد البشرية حمدودة، وا. املهمة
والواقع أن من . يف حالة  عطب شديد، آل  هذه العوامل  تؤدي إىل انتشار الفقر املدقع

بني البلدان التسعة والثالثني اليت يعتربها البنك الدويل األآثر تضررا بالنزاعات، 
 . بلدا  ت عد من أفقر بلدان العامل30هناك 

 
. دها إلعادة بناء البلد اخلارج من احلربفمساعدة الدول املاحنة ال تكفي لوح

. فمساعدة القطاع اخلاص ذات أمهية آربى لوضع أساس  للتنمية املستدامة هبذا البلد
لكن، مع ما يكون قد حلق القطاع اخلاص احمللي والصناعة احمللية من دمار، تلوح األمهية 

ي برؤوس األموال اليت فهذه االستثمارات تأن. احليوية لالستثمارات الدولية املباشرة
متس احلاجة إليها لالستثمار، وتعزيز نقل التكنولوجيا ذات األمهية احليوية للتنمية، 

وخلق فرص العمل، وإقامة العالقات القي مة مع األسواق الدولية، يف الوقت الذي 
فهذه هي أهم مكاسب السالم واحلافز  الذي يبقي على . تنشط فيه األسواق احمللية

 .السالم
ولألسف، فإن  احلرب تدمر تقريبا  قدرة البلد على جذب االستثمارات األجنبية  

وحىت بعد أن ينتهي النزاع، تبقى جذوره تلقي بظالهلا القامتة على البلد . املباشرة
. ما يعوق املستثمرين عن املغامرة على الرغم من توافر فرص املشاريع االستثمارية

فاستتباب . ار هو التهديد باستئناف أعمال العنففأحد أآثر العوامل ضد لالستثم
وقد يضطرب . األمن واستعادة النظام الذي قد يكون مفقودا هو أحد اهلموم الرئيسية

املستثمرون يف مشروعات البىن األساسية الضخمة مما يلمسونه من خماطر التأميم 
 .ومصادرة املمتلكات وخرق احلكومات لالتفاقات املربمة معها

 
 :لوآالة الدولية لضمان االستثماردور ا

 تقليل املخاطر ورفع درجة الثقة لدى املستثمر
 

تلعب الوآالة الدولية لضمان االستثمار دورا  مهما  يف األوضاع اليت تلي النزاعات 
وتربز أمهية . واحلروب من خالل ما توفره من تأمني ضد هذه األنواع من املخاطر

مباشرة يف أعقاب انتهاء احلرب عندما يسعى الضمانات اليت تقدمها الوآالة 
املستثمرون للحصول على االطمئنان الذي مينحهم إياه التأمني وعندما حيتاج األمر 
وال . لالستعانة بالقطاع اخلاص للمساعدة على تثبيت السالم الذي غالبا  ما يكون هشا 

دولية لضمان يقل عن ذلك أمهية ما تقوم به املشروعات املدعومة من الوآالة ال
االستثمار من تعزيز الثقة لدى مؤسسات وشرآات األعمال الدولية ، األمر الذي 

إن مثل هذه املشروعات ميكن أن تكون هي . يساعد على جذب املزيد من االستثمارات
 .احلافز  للتمسك بالقوانني، واألنظمة، والطرق اليت حتسن مناخ االستثمار

االستثمار، من خالل شراآاهتا مع شرآات التأمني وميكن الوآالة الدولية لضمان  
العامة واخلاصة، زيادة مبلغ التغطية املوفرة للمشروعات بالبلدان املتأثرة 

آما لعبت الصناديق االئتمانية، املمولة من الدول املاحنة، هي أيضا  . بالنزاعات
البلدان يف الوقت دورا  مهما  يف متكني الوآالة الدولية لضمان االستثمار من دعم هذه 

وتقدم الوآالة الدولية . الذي ساعدت فيه الوآالة على إدارة خماطرها اخلاصة
لضمان االستثمار حاليا  أموال ائتمانية لضمان االستثمار يف البوسنة واهلرسك 
والضفة الغربية وقطاع غزة، وهي اآلن جتري تقديرا لفائدة املستثمرين واملاحنني 

 .دوق ائتماني خاص بأفغانستاناملأمولة من إقامة صن
 صك تأمني 85وحىت هذا التاريخ، أصدرت الوآالة الدولية لضمان االستثمار  

 مشروعا  يف بلدان 17 بليون دوالر يف صورة ضمانات لتغطية 1.5تبلغ قيمتها اإلمجالية 
 تراوح بني مشروع مرآز  للمي ز الغشائي بالبوسنة واهلرسك وبني -متأثرة بالنزاعات 

 لوحدها، أصدرت الوآالة 2002ويف السنة املالية احلالية . صنع  للصابون بأنغوالم
 مليون 143.3الدولية لضمان االستثمار عشرة صكوك تأمني تبلغ قيمتها اإلمجالية 

دوالر لتغطية استثمارات يف بلدان متأثرة بالنزاعات، منها مشروع نظام مصريف 
وقد آان تواجد الوآالة الدولية . يجرييابالبوسنة واهلرسك ومشروعي اتصاالت بن

وقد . لضمان االستثمار يف آثري من هذه املشروعات مهما  جدا  يف حتريك عجلة االستثمار
لعبت آثري  من تلك املشروعات اليت ضمنتها الوآالة الدولية لضمان االستثمار دورا  

ق التنمية مهما  يف مساعدة البلدان على آسر دورة النزاع والتحرك على طري
 .املستدامة

 



ففي البوسنة واهلرسك، آان اهنيار النظام املصريف للبلد أحد نتائج حرب السنوات 
وقد بذلت الوآالة الدولية . الثالث، اليت أدت إىل ذلك الضرر البشري واملادي املهول

لضمان االستثمار جهدا  خاصا  للمساعدة على استعادة هذا النظام املصريف، الذي يلعب 
Hypoوقد آان بنك . ورا  مهما  جدا  يف اقتصاد أي بلدد Alpe-Adria-Bank of

Austriaفبمساعدة الوآالة .  قوة  فعالة يف إعادة بناء النظام املصريف للبلد
الدولية لضمان االستثمار ودعمها، استطاع البنك النمساوي املذآور توسيع خدمات 

قروض، وقروضا  طويلة األجل للمستثمرين فرعه البوسين، وتقدمي فوائد منخفضة على ال
وينخرط عمالء هذا البنك يف العمل يف خمتلف القطاعات، مبا فيها إنتاج األثاث . احملليني

وبسبب أن معظم مصانع البالد قد دمر يف احلرب ما يستدعي استرياد . ومواد البناء
اج احمللي، وهذا هو العديد من السلع، فإن  مثل تلك القروض ستلعب دورا  حمفزا  لإلنت

 .أحد املالمح املهمة جدا  إلعادة البناء
 

أما يف موزمبيق، فقد  آانت الوآالة الدولية لضمان االستثمار داعما  قويا  جملهودات 
 سنة، من خالل ما أصدرته من ضمانات لتغطية 17إعادة بناء البلد بعد حرب  دامت 
وتقوم الوآالة .  مليون دوالر190.3-أي الضمانات-سبعة مشروعات، بلغ إمجايل قيمتها

الدولية لضمان االستثمار بضمان مشروعات  يف قطاعات  عدة، نذآر منها مشروع إعادة 
تأهيل أآرب مزارع ا قصب السكر بالبلد، الذي ينظر إليه آداعم  أساسي جملهودات 

ار أما أو ملشروع مدعوم من الوآالة الدولية لضمان االستثم. إعادة البناء هناك
 بليون دوالر، 1.3 معمل صهر األملنيوم البالغة قيمته -" موزال"باملوزمبيق فكان 

وقد أرسل هذا املصنع إىل املستثمرين . الذي آان أضخم استثمار أجنيب يف تاريخ البلد
األجانب رسالة مفادها أن املشاريع الكربى ميكنها أن تنجح مبوزمبيق، ما يعطي البلد 

وقد لعب دورا  مهما  يف إرساء معايري النظم واملناهج . ستثماراتمصداقية  آموئل  لال
 .الداخلية املتعلقة باالستثمارات األجنبية املباشرة بذلك البلد

وقد استمرت مشارآة الوآالة الدولية لضمان االستثمار يف جمهودات البلد إىل  
، SMEو مشروع أحد هذين املشروعني، وه. ، بفضل مشروعني اثنني2002السنة املالية 

فباإلضافة إىل مساعدته شرآات األعمال، اليت . ينطوي على إدارة أساطيل النقل الربي
بات مبقدورها استخدام مرآبات األسطول لألغراض التجارية، يقوم املشروع أيضا  بتوفري 

آما بقيت الوآالة .  املرآبات الالزمة ألعمال منظمات الغوث العاملة بالبلد
االستثمار آذلك مشارآة بشكل  لصيق يف البلد من خالل ما تقدمه من الدولية لضمان 

خدمات لتسويق االستثمار، مقدمة العون يف جمال بناء القدرات يف جمهودات تشجيع 
 .االستثمار وخدمات استشارية يف جمال تنمية املناطق احلرة

 
 العمل على جلب االستثمارات

 
هنج  عمل  مشوليا  يف البلدان املتأثرة تتخذ الوآالة الدولية لضمان االستثمار 

بالنزاعات، مدرآة  أن القدرة على توفري ضمانات لإلقالل من خماطر االستثمار ما هي 
فسوف حيتاج املستثمرون إىل زيادة معلوماهتم  حول فرص األعمال بتلك . إال  اخلطوة األوىل

 عقبات  آثرية  أخرى، لكن  البلدان املتأثرة بالنزاعات غالبا  ما تواجه. البلدان
. آاألطر القانونية والتنظيمية غري املساعدة مثال ، يف سعيها جلذب االستثمارات إليه
فبالبلدان اليت تعاني من قصور ، عادة  ما ي نظر إىل الوآاالت الوطنية لتشجيع 
. االستثمار على أهنا القناة اليت سيتم من خالهلا جر االستثمارات إىل تلك البلدان

 أن هذه الوآاالت غالبا  ما تفتقر إىل القدرة علة توفري تلك املعلومات املهمة بيد
 .عن فرص االستثمار

ومنذ تأسيسها، قامت الوآالة الدولية لضمان االستثمار بتقدمي خدمات بناء  
 بلدا  متأثرا  بالنزاعات، منها آمبوديا، 23القدرات ونشر املعلومات لصاحل 

وموزمبيق، والفيليبني، ومجهورية يوغسالفيا االحتادية، وآرواتيا، وغواتيماال، 
وتشمل هذه املساعدة عادة  التدريب . لتطوير وتوسيع قدراهتا يف جمال تشجيع االستثمار

العملي املكيف الحتياجات البلد املعين،  واملساعدة يف جمال دراسات السوق، وخدمات 
 .نشر املعلومات يف اإلنرتنت



  احلدود فيما بني الدول الناميةتشجيع االستثمار عرب
 
 

 أي جريان رؤوس األموال فيما بني الدول –" جنوبي-اجلنوب"ميثل تشجيع االستثمار 
فهذه . النامية، بندا  رئيسيا  على سلم أولويات الوآالة الدولية لضمان االستثمار

آما . ةاالستثمارات ختلق فوائد على عدة جبهات، لكل  من املستثمر والبلدان املضيف
حتفز منو القطاع اخلاص احمللي، ما يساعد املستثمرين بالبلدان النامية على أن 

 .يصبحوا العبني  يف السوق الدولية، ويعزز التكامل اإلقليمي والتنمية
 

إن  ضمان املخاطرة السياسية بالبلدان النامية أمر  حمدود أو غري موجود،                                                                 
وعندما توجد الربامج، تكون                          . لمستثمرين         وغالبا  ما تكون هذه اخلدمة غري مألوفة ل                                    

املقدرة حمدودة، خاصة عندما يتعلق األمر باالستثمارات يف األسواق النامية  اليت                                                                       
فالتغطية اليت تقدمها شرآات التأمني اخلاصة لتلك                                             .  تعترب عالية درجة املخاطرة                       

حمللية فغري          البلدان نادرة على الغالب أو غري موجودة أما أسواق التأمني اخلصوصية ا                                                                
ولذلك، يكون دور الوآالة الدولية لضمان االستثمار                                                . موجودة عمليا  بتلك البلدان                         

 .فريدا  يف دعم هذه االستثمارات العابرة للحدود                                         
 
 

: دور الوآالة الدولية لضمان االستثمار                                  
 .العمل مع الشرآاء وسد الثغرات                            

 
لتأمني على االستثمار                    تتعاون الوآالة الدولية لضمان االستثمار مع شرآات ا                                                  

الوطنية منها ومتعددة اجلنسيات يف جمال تنمية البلدان من خالل اتفاقيات للتعاون                                                                          
يرفع هذا التعاون مبلغ                       . ، لتعزيز التأمني املشرتك وإعادة التأمني                                   )2اجلدول       (الرمسي       

آما تساعد         . التأمني املتاح ويزيد املعرفة بالفعاليات املالية للسوق احمللية                                                       
لة أيضا  على بناء القدرات التنظيمية لشرآات التأمني من خالل ما توفره هلا                                                                     الوآا     

من تدريب يف جمال التأمني بالوآالة، وتقدير خماطر االستثمار بالبلد املعين،                                                                   
إن  من شأن هذه الشراآات تعزيز جمهودات الوآالة الدولية                                                     . والتفاوض عل العقود                  

 .ما بني بلدان اجلنوب بعضها مع بعض                              لضمان االستثمار يف دعم االستثمارات في                                  
وعلى امتداد العقد املاضي، دخل برنامج الوآالة الدولية لضمان االستثمار                                                                     

 مشروعا  استثماريا  فيما بني بلدان اجلنوب، موفرا  تغطية  إمجالية                                                           37للكفالة يف           
  وفضال  عن املبالغ املؤمن عليها من قبل الوآالة                                         .  بليون دوالر تقريبا                   1مببلغ      

يف   ) FDI(الدولية لضمان االستثمار، بلغت قيمة االستثمارات األجنبية املباشرة                                                              
 اليت دعمتها          37ويف املشروعات الـ                 .  بليون دوالر           5املشروعات املذآورة جمتمعة  حنو                          

  23 بلدا  ناميا  خمتلفا ، ووجهوا استثماراهتم يف                                        17الوآالة، تقاطر املستثمرون من                             
 .بلدا  مضيفا  خمتلفا                 

وقد شنت الوآالة الدولية لضمان االستثمار محلة تسويق موجهة، مبساعدة                                                                 
the(برنامج املكتب املتنقل                      Mobile Office Program (                        لتحديد واستغالل هذه الفرص .

وقد منا دعم الوآالة الدولية لضمان االستثمار يف السنوات األخرية لالستثمارات                                                                      
روعات اجلديدة املؤمن عليها بالوآالة يف                                     جنوبية، ووصل إىل حد أن ثلث املش                             -اجلنوب     

 :نذآر من بني هذه املشروعات                       . 2002السنة املالية  قد اندرجت يف هذا الباب                                     
 

 يف املائة من             1، حيث ال تكاد تصل نسبة التمتع باخلدمة اهلاتفية إىل                                                )Benin(يف بينني        
ية والسلكية           السكان، ضمنت الوآالة الدولية لضمان االستثمار مشروع  اتصاالت سلك                                                            

وسيحسن املشروع تسعرية وجودة اخلدمة من خالل املنافسة،                                                 . مموال  من مستثمر  لبناني                    
مولدا  عائدات  ضريبية  ضخمة ورسوما  أخرى، وحمققا  فائدة يف الوقت نفسه لألعمال                                                                       

وقد آان دور الوآالة الدولية لضمان االستثمار حيويا  ، ذلك آلن  لبنان                                                             . احمللية     
 .نامج  لضمان االستثمار                   ليس فيه بر          

 
ويف البوسنة واهلرسك، يقوم مشروع  ممول  من مستثمر سلوفيين بتوسيع اخلدمات العامة                                                                         

تقوم الوآالة الدولية لضمان االستثمار يف هذا املشروع بإعادة تأمني                                                              . لبنك حملي        
،  الداخلة مع الوآالة يف                         )SEC(التغطية املقدمة من شرآة التصدير السلوفينية                                           

وقد شكل هذا أول تعاون  من هذا القبيل بني                                        . 2001قية تعاون  رمسي، وقعت سنة                         اتفا    
 . من زيادة قدرهتا على تأمني مشروعات  إضافية يف املنطقة                                                SECاملؤسستني، وسيمكن                 

 
أما يف موريتانيا، فإن الوآالة الدولية لضمان االستثمار تساعد شرآة  تونسية                                                                       

سلكية والسلكية، يساعد على مواجهة النقص احلاد                                            قامت باالستثمار يف مشروع اتصاالت                               
وقد شارك يف االتفاقية الشرآة التونسية لتأمني                                           . يف اخلدمة اهلاتفية املوثوقة بالبلد                              



Compagnie(التجارة اخلارجية                  Tunisienne pour l’Assurance du Commerce
Extérieur (COTUNACE(                            هود يف هذا           وبتضافر اجل          . ، وهي شرآة تأمني تونسية وطنية

املشروع، استطاعت املؤسستان توفري آامل مبلغ التأمني الالزم لتغطية املشروع الذي                                                                         
 .اشرتط املستثمر توفريه للتوقيع على االتفاق                                     

 
 

جنوبية اليت ساندهتا الوآالة الدولية لضمان                                        - عدد املشروعات اجلنوب                  4الشكل       
 .االستثمار يف السنوات املاضية                         

 

أمني الوطنية ومتعددة اجلنسيات من البلدان النامية اليت  شرآات الت2اجلدول  
 وقعت معها الوآالة الدولية لضمان االستثمار مذآرة تفاهم

 
2002يونيو       

 
جنوب أفريقيا            

 
شرآة ضمان القروض جلنوب أفريقيا احملدودة                                    

2002مارس       الربازيل        البنك الوطين للتنمية االقتصادية
 )BNDES(واالجتماعية            

2002مارس       الربازيل        الشرآة الربازيلية لضمان قروض التصدير                                   
2002فرباير        اهلند     شرآة اهلند لضمان قروض التصدير احملدودة

)ECGC( 
2002فرباير        الفيليبني         الشرآة الفليبينية لتنمية التجارة

 )TIDCORP(واالستثمار           
2001ديسمرب        سلوفينيا          )SEC(شرآة التصدير السلوفينية                         
2001نوفمرب         )*AfDB(بنك التنمية األفريقي                     
2001نوفمرب        تايالند        )EXIM(بنك تايالند للتصدير واالسترياد                             
2001أآتوبر         آولومبيا         Fundacionمؤسسة        ProBarranquilla

2001مايو       آوريا       )KEIC(الشرآة الكورية لتأمني الصادرات                               
تشرين       
2000نوفمرب       /الثاني      

الصني     -PICC(ية    شرآة التأمني الشعبية الصين                         
SINOSURE( 

أآتوبر/تشرين األول          
2000

الشرآة اإلسالمية للتأمني على االستثمارات
 )*ICIEC(وقروض التصدير               

2000أيار      /مايو     ماليزيا        (الشرآة املاليزية لضمان قروض التصدير                                    
MICIB( 

أآتوبر/تشرين األول          
1999

ترآيا      البنك الرتآي لقروض التصدير                         

تشرين       
1998نوفمرب       /الثاني      

سنغافورة           لضمان القروض احملدودة                    ECICSشرآة      

1997فرباير       /شباط     شرآة ضمان االستثمارات العربية البينية
)IAIGC( 

اهلند     1996مارس      /آذار     بنك اهلند للتصدير واالسترياد                         

 
 



 تعزيز القدرات التنظيمية
 
 

لى التنمية           إن  يف مقدور التدفقات االستثمارية األجنبية املباشرة املساعدة ع                                                       
فمثل هذه االستثمارات ميكن أن تعين عددا  أآرب من فرص                                                . االقتصادية يف بلد نام  مكافح                         

العمل وفرص عمل أفضل، وحتسينات  يف البىن األساسية، ويف التمتع بالتكنولوجيا،                                                                      
لكن، إذا آان للبلدان النامية أن تنجح                                      . وحتقيق أهداف التنمية احمللية والوطنية                                  

ق االستثمارات األجنبية املباشرة، يتوجب عليها خلق بيئة  قانونية                                                            يف توسيع تدف           
وتنظيمية جذابة لديها والتزود باملهارات واألدوات الالزمة لتعزيز التسويق                                                                   

ولتنمية البلدان األعضاء امللتزمة بتحقيق النجاح،                                               . االستباقي ملوطن االستثمار                      
ساعدة الفنية ما يعزز قدراهتم                             تقدم الوآالة الدولية لضمان االستثمار هلم من امل                                            

 .التنافسية يف السوق الدولية                         
 

 :دور الوآالة الدولية لضمان االستثمار                                  
 تشاطر املعرفة وضمان اجلريان الفعال للمعلومات                                          

يشدد عمل الوآالة الدولية لضمان االستثمار على أمهية نقل أفضل اخلربات واملمارسات                                                                           
باشرة من خالل تقدمي مساعدة عملية لوسطاء                                      يف جمال تعزيز االستثمارات األجنبية امل                                 

مؤسسات الوساطة هذه غالبا  ما تكون نقطة االتصال األوىل بني                                                      . تشجيع االستثمار              
املستثمرين األجانب واحلكومة املضيفة، وتلعب دورا  حيويا  يف مجع وتقدمي املعلومات،                                                                        

ية من خالل االستثمار                    وحل املشكالت املرتبطة باملشاريع احملتملة، ورعاية جهود التنم                                                     
تساعد الوآالة الدولية لضمان االستثمار على ردم هوة التنمية بالعمل                                                                 . الفعلي      

مع هيئة موظفي تشجيع االستثمار على تطوير وتنفيذ اسرتاتيجيات  مكيفة جلذب                                                                    
 .االستثمارات األجنبية املباشرة، وبناء مهارات التسويق الالزمة                                                       

ضيف احملتمل وبني مجهور املستثمرين املعلومات                                       ويعترب ضعف جريان بني البلد امل                            
عائقا  أساسيا   أمام جهود تشجيع االستثمار بالبلدان النامية واألسواق الناشئة يف                                                                           

فمثال ، قد يكون فريق اختيار موقع لشرآة  ما على علم باملوقع اجلغرايف اجليد                                                                    . العامل     
 جيدة، ونظام تعليم جيد                        للبلد، لكنه جيهل مما لدى أهل البلد من أخالقيات عمل                                               

هنا تأتي الوآالة الدولية لضمان االستثمار لتساعد البلد على                                                          . وعقارات متوافرة               
 أي التخطيط االسرتاتيجي، والتدريب،                                  –ربط حلقة االتصال هذه بالوسائل التقليدية                                        

 . ومن خالل مجلة خدمات الشبكة املعلوماتية                                    -وعقد املؤمترات، واحللقات الدراسية                                
 الوآالة الدولية لضمان االستثمار باستمرار بتجديد هنجها املتبع                                                          وتقوم      

يتبع      .  لبناء القدرات ونشر املعلومات اليت من شأهنا مساعدة مجهور املستثمرين                                                             
العاملون يف الوآالة الدولية لضمان االستثمار هنجا  متعدد األوجه للتصدي للتحدي                                                                         

ن أجل خدمة أفضل لقاعدة  عريضة من                                 الذي متثله االستثمارات األجنبية املباشرة، م                                       
وقد آانت السنة املاضية                       . الزبائن، خمتلفة االحتياجات، واالهتمامات، والقدرات                                              

واحدة من أجنح سنوات عمل الوآالة من حيث جهود بناء القدرات،  اليت أدت إىل خلق                                                                          
  ونورد فيما يلي بعض األمثلة املستقاة من                                    . شراآات جديدة، وتأسيس عالقات راسخة                                

 .السنة املالية املنصرمة للوآالة                            
 

ففي أرمينيا، تلعب الوآالة الدولية لضمان االستثمار دورا  حيويا  يف مساندة جهود                                                                           
يهدف      . احلكومة إلصالح املناخ االستثماري وجعل أرمينيا مكانا  أآثر  جذبا  لالستثمار                                                                 

) ADA( األرمينية           املشروع إىل إمتام اإلصالحات اجلارية عن طريق إجياد وآالة التنمية                                                        
ملواجهة احتياجات البلد لالستثمارات األجنبية،  ودعم برنامج ممتد لشد اهتمام                                                                       

 .املستثمر األجنيب             
 

وبالتعاون مع البنك الدويل، قامت الوآالة الدولية لضمان االستثمار بدور                                                                     
ة  ، يشمل برناجما  ميتد على عد                       )LIL(رياديي يف تأمني قرض  خاص بالتعليم واالبتكار                                       

 يف الرتويج ألرمينيا آمكان  الستقبال                                 ADAسنوات لبناء القدرات وحتسني إمكانات وآالة                                        
وقد لعبت الوآالة الدولية لضمان االستثمار دورا                                               .  االستثمارات األجنبية                  

استشاريا  للحكومة األرمينية يف تأسيس وتشغيل هذه الوآالة، وقدمت دورات  تدريبية                                                                           
 موطأ       ADAوقد جعلت هذه املساعدة األوىل لوآالة                                  . رتويج    يف دراسة السوق وتقنيات ال                        

.قدم  راسخا  يف جمال إطالق األنشطة واملبادرات                                     

 و الوآالة الدولية لضمان االستثمار تقدم املساعدة                                                2000يف نيكاراغوا، منذ العام                        
(الفنية للوآالة الوطنية لتشجيع االستثمار هناك، وهي مرآز التصدير واالستثمار                                                                         

CEI( ،                                                                    آما عملت أيضا  مع البنك الدويل لتعريف وإدخال برنامج طويل األمد لتقدمي 
وانسجاما  مع رغبة احلكومة يف                           . املساعدة يف جمال جلي االستثمارات األجنبية املباشرة                                            

زيادة عدد الوظائف واستنادا  إىل نتائج تقييم سابق لالحتياجات، قامت الوآالة                                                                        



 برنامج  للمساعدة الفنية  لتحسني آفاءة مرآز                                           الدولية لضمان االستثمار بتصميم                             
CEI .                                                                    وقد فاقت النتائج التوقعات حىت اآلن، إذ استطاعت نيكاراغوا جذب ما يزيد
  7,700 مليون دوالر من االستثمارات األجنبية املباشرة، خالقة  بذلك حنوا  من                                                              470عن    

 .شرة   فرصة عمل جديدة، باإلضافة إىل آالف الوظائف األخرى غري املبا                                                    
 

أما تايالند فهي أول بلد تطلق الوآالة الدولية لضمان االستثمار فيه برناجما                                                                        
لبناء القدرات يف إطار ما يعرف مببادرة ميازاوا، وهو برنامج متوله اليابان                                                                      
لتشجيع التعايف االقتصادي يف البلدان األآثر تضررا  باألزمة املالية اآلسيوية يف                                                                      

، وعمل الوآالة الدولية لضمان االستثمار مع جملس                                              2000ومنذ العام            . 1998العام       
االستثمارات التايالندي  ينصب على إحداث انتقال من العمل آوآالة تعمل يف املقام                                                                          
األول يف الرد على طروحات املستثمرين وحتويلها إىل استثمارات إىل وآالة تقوم                                                                     

رآزت مساعدة الوآالة                     وقد ت     . بتصميم وتنفيذ اسرتاتيجيتها اخلاصة لتشجيع االستثمار                                               
الدولية لضمان االستثمار الفنية على مسائل التوجه إىل املستثمرين، وتطوير                                                                     
املهارات من خالل احللقات الدراسية وبرامج التدريب املرآزة على صناعة السيارات                                                                         

 .وقطع غيارها، واإللكرتونيات، وقطاع األعمال الزراعية                                               
 

مان االستثمار مبساعدة املرآز املوزمبيقي                                    ويف موزمبيق، قامت الوآالة الدولية لض                                   
وتقوم الوآالة               . 5، يف إطار الشراآة بينها وبني سويسرا                                )CPI(لتشجيع االستثمار                 

 أيضا  بإرشاد موزمبيق يف جمهودات تطوير                                     CPIالدولية لضمان االستثمار من خالل مرآز                                    
وقد أثبتت          . منطقتها احلرة يف إطار مشروع للتطوير املؤسسي ممول من البنك الدويل                                                        

املناطق احلرة فعاليتها آآليات تنمية يف بعض النواحي، مشكلة  نقاطا  لتمرآز                                                                     
االستثمارات األجنبية من خالل ما توفره من بنية أساسية وتسهيالت، وحوافز استثمار                                                                           

وتعمل الوآالة الدولية لضمان االستثمار اآلن                                          . جلذب الصناعات املوجهة حنو التصدير                              
دما  يف بناء منطقة بيلوزون احلرة بالقرب من معمل موزال لصهر                                                          للمضي ق        CPIمع    

وستكون هذه املنطقة احلرة نقطة جذب ملور دي السلع واخلدمات ملعمل موزال                                                                . األملنيوم       
وستشكل منطقة تشجع فعاليات األعمال احمللية املرتبطة بشرآات املنطقة احلرة املنطقة                                                                          

 .اليا  يف مرحلة إطالق تلك املنطقة احلرة                                 وجيري العمل ح            . احلرة على التواجد فيها                     
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