
    
بیان 

                                               صحفي
             

 

 
اإلیرادات تساعد في توصیل الكهر�اء للمالیین وتولید  2019ضمانات الو�الة الدولیة لضمان االستثمار في السنة المالیة 

 للبلدان النامیة
 

 المتعلقة �المناخ لتدابیرلمؤسسة الدولیة للتنمیة، والثلثان لمساندة ابیئات هشة وأخرى تقترض من اثلث الضمانات لتوجیه نحو 
 

إصدار عبر تمو�ل التنمیة لملیار دوالر  9.3قامت الو�الة الدولیة لضمان االستثمار بتعبئة  – 2019یولیو/تموز  19واشنطن، 
 .الذین �قومون �أنشطة أعمال عبر الحدودلمستثمري القطاع الخاص  2019خالل السنة المالیة ملیار دوالر  5.5ضمانات �قیمة 

الضمانات هذه وستساعد  ست سنوات. قبلضعف ما �انت تقدمه  �صل إلىمبلغ قیاسي للو�الة، و هو ملیار دوالر  5.5ومبلغ 
دفع سنو�ا للحكومات المضیفة، ملیون دوالر في صورة ضرائب ورسوم تُ  791ملیار إنسان، وتولید  3.6في توفیر الكهر�اء لنحو 

 ملیون طن من انبعاثات مكافئ ثاني أكسید الكر�ون. 3.3وتجنب ما �قدر بنحو 
 

ة ة الدولیرة مشروعات في البلدان (منخفضة الدخل) المؤهلة لالقتراض من المؤسسصدَ % من الضمانات المُ 30وقد ساند نحو 
وعلى مدار السنوات الست  الثلثان تقر�با في التخفیف من آثار تغیر المناخ أو التكیف معها. للتنمیة والبیئات الهشة، وساهم

الماضیة، تضاعفت تقر�با حافظة الو�الة الدولیة لضمان االستثمار في البلدان المؤهلة لالقتراض من المؤسسة الدولیة للتنمیة، 
 23.3، وهو ما انعكس في مضاعفة مجموع الضمانات المقدمة لتبلغ یةالمناخاألنشطة فیما یتعلق بتمو�ل  وزادت عن الضعف

 ملیار دوالر.
 

�ا�كو هوندا، المسؤول التنفیذي األول ونائب الرئیس التنفیذي للو�الة الدولیة لضمان االستثمار  تعقیبا على هذه النتائج، قالت
الو�الة على مدى السنوات الست الماضیة، مما �ظهر التزامنا  اتساندهوالتي لحدود ل ةر العاب ةالخاص ات"زادت تعبئة االستثمار 

 . ..وخاصة البلدان منخفضة الدخل والدول الهشة والمتأثرة �الصراعات –�المساعدة في تحسین حیاة الناس على مستوى العالم 
مات والمؤسسات الدولیة األخرى لتعز�ز أثرنا اإلنمائي على أرض و�المضي قدما، سنز�د من عملنا الوثیق مع المستثمر�ن والحكو 

 الواقع".
 

 ما یلي: 2019ومن بین المشروعات التي قدمت لها الو�الة ضمانات في السنة المالیة 
 



 450 نمكثر اوات، والتي ستوفر ما �كفي من الكهر�اء ألجمی 420ال الكهرومائیة في الكامیرون �طاقة جمحطة ناشتی •
 یل.ألف عم

 في مصر سیقوم بتصدیر أدوات المائدة الزجاجیة للشرق األوسط وأفر�قیا وجنوب آسیا والوال�ات المتحدة. يمشروع صناع •
 ألف عمیل. 222ست محطات للطاقة الشمسیة في جنوب أفر�قیا سیكون لدیها القدرة على توفیر الكهر�اء لنحو  •

 
الدولي فإن الو�الة الدولیة لضمان االستثمار عمقت �ذلك من تعاونها مجموعة البنك في عضاء األ ى المؤسساتحدإو�وصفها 

فقد تعاونت الو�الة عن �ثب في مشروع لتجهیز الز�یب مع مؤسسة التمو�ل الدولیة في أفغانستان، ومع  مع الو�االت الشقیقة.
ن، ونالت إحدى جوائز رئیس المجموعة كل من البنك الدولي ومؤسسة التمو�ل الدولیة في تولید الكهر�اء في أوغندا والكامیرو 

 من عمل في هذه المشروعات.  تهللتمیز من أجل ما أنجز 
 

وتماشیا مع المقترح الذي قدمه فر�ق الشخصیات البارزة التا�ع لمجموعة العشر�ن المعني �الحو�مة المالیة العالمیة �أن  تقوم 
بنوك التنمیة المتعددة األطراف بتعز�ز دور الو�الة الدولیة لضمان االستثمار على نحو منهجي �اعتبارها ضامنا للمخاطر في 

www.miga.org .(لة �مراجعة وتوحید نماذج عقود ضماناتها (متاحة على الموقع اإللكتروني تمو�ل التنمیة، قامت الو�ا
میة المتعددة األطراف، إذ وقعت مذ�رات تفاهم مع المؤسسة نوعززت الو�الة أ�ضا من من شراكاتها مع العدید من بنوك الت

وهي ذراع االستثمار وتأمین اعتمادات التصدیر �البنك اإلسالمي للتنمیة، ومع البنك اآلسیوي اإلسالمیة لتأمین االستثمار، 
 للتنمیة، والبنك األورو�ي لإلنشاء والتعمیر.

### 

بهدف تشجیع االستثمار  ، وذلكالبنك الدولي�مؤسسة عضو �مجموعة  1988الو�الة الدولیة لضمان االستثمار عام تأسست 
الناشئة من خالل المساعدة في تخفیف المخاطر المتعلقة �القیود على تغییر العملة وتحو�لها،  بلداني الاألجنبي المباشر ف

و�خرق الحكومات للعقود، و�نزع الملكیة، و�الحروب واالضطرا�ات المدنیة، وتقد�م تعز�زات ائتمانیة للمستثمر�ن والمقرضین من 
ملیار دوالر في صورة ضمانات في  55دولیة لضمان االستثمار ما یز�د على ومنذ إنشائها، أصدرت الو�الة ال القطاع الخاص.
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