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ي تقدمها الوكالة االستثمارات ضد المخاطر غ�ي التجارية، 
وتحمي الضمانات ال�ت

وط مالية  كما يمكنها مساعدة المستثمرين عىل الوصول إىل مصادر تمويل ب�ش
ي مجموعة البنك 

محسنة ومي�ة. وتستمد الوكالة قوتها الفريدة من عضويتها �ن
، وكونها مؤسسة دولية والمساهمون فيها هم معظم بلدان العالم.  الدوىلي
ي 

ويمّكن هذا الوضع الوكالة من توف�ي مظلة ردع ضد االإجراءات الحكومية ال�ت
ن المستثمرين  اعات ب�ي ن ي تسوية ال�ن

وعات، والمساعدة �ن يمكن أن تقوض الم�ش
تزويد  عىل  قدرتها  من خالل  القيمة  أيضاً  الوكالة  وتضيف  والحكومات. 
ن معها بمعرفة واسعة عن االأسواق الناشئة وأفضل الممارسات  المتعامل�ي

دارة البيئية واالجتماعية. ي مجال االإ
الدولية �ن

ن ضد  وتعمل الوكالة عن كثب مع الجهات العامة والخاصة المقدمة للتأم�ي
المخاطر السياسية بغرض زيادة القدرة التأمينية المتاحة. وبوسع الوكالة أن 
ي 

ن ضد المخاطر غ�ي التجارية ال�ت تقوم بدور منظم لمجمل متطلبات التأم�ي
وع ما. يحتاج إليها م�ش

تقدم الوكالة الدولية لضمان االستثمار 
ة  تغطية تأمينية لالستثمارات االأجنبية المبا�ش

ضد الخسائر فيما يخص

نزع الملكية

االإخالل بالعقود

الحروب واالضطرابات المدنية

امات المالية ن عدم الوفاء باالل�ت

عدم قابلية العمالت للتغي�ي 
والقيود عىل التحويالت

الوكالة الدولية لضمان 
االستثمار: تحقيق نقاط 
القوة الفريدة من نوعها 

لالستثمارات

ي مجموعة البنك 
الوكالة الدولية لضمان االستثمار هي عضو �ن

ي تسهيل االستثمار 
، ويتمثل التفويض المخول لها �ن الدوىلي

ي البلدان النامية عن طريق تقديم ضمانات 
ي المبا�ش �ن االأجن�ب

ن ضد المخاطر السياسية وتعزيز االئتمان( للمستثمرين  )تأم�ي

. ن ن الخارجي�ي والمقرض�ي
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العمالء المؤهلون

ي يقوم 
تقدم الوكالة الدولية لضمان االستثمار الضمانات لالستثمارات ال�ت

ي أي بلد نام عضو. 
بها مستثمرون من أي من البلدان االأعضاء بالوكالة �ن

ي الوكالة. ويمكن االطالع عىل قائمة كاملة للبلدان 
ومعظم البلدان أعضاء �ن

 .www.miga.org :نت ن�ت ي الموقع التاىلي عىل شبكة االإ
االأعضاء بالوكالة �ن

التغطية  المالية مؤهلة للحصول عىل  المؤسسات  أو  كات  وتعت�ب ال�ش
ي بلد عضو غ�ي البلد المضيف أو إذا كانت 

الضمانية إذا كانت مسجلة �ن
ن من  ي البلد المضيف، وكانت أغلبية رأسمالها مملوكة لمواطن�ي

مسجلة �ن
ي بعض الحاالت، يجوز للوكالة 

البلدان االأعضاء غ�ي البلد المضيف. و�ن
ي 

ي أو قانو�ن
أيضا أن تقدم تغطية تأمينية الستثمارات يقوم به كيان وط�ن

يطة أن تكون االأصول واالأموال مصدرها خارج  ي البلد المضيف، �ش
مسجل �ن

ي تقوم بها مؤسسات مملوكة للدولة 
ذلك البلد. كما أن االستثمارات ال�ت

ي 
مؤهلة للتغطية إذا كانت تعمل عىل أساس تجاري. ويحق لالستثمارات ال�ت

تقوم بها المنظمات غ�ي الهادفة للربح الحصول عىل التغطية إذا ثبت أن 
ي سُينفذ عىل أساس تجاري.

االستثمار المع�ن

االستثمارات المؤهلة

تقدم الوكالة الدولية لضمان االستثمار ضمانات لالستثمارات ع�ب الحدود. 
ويشمل ذلك االستثمارات الجديدة وكذلك االستثمارات أ( المرتبطة بتوسيع 
ي 

وعات القائمة أو تحديثها أو تحسينها أو تعزيزها، أو ب( ال�ت نطاق الم�ش
وع، عىل أن  اما متوسط أو طويل االأجل تجاه الم�ش ن يظهر فيها المستثمر ال�ت
ي واضح يعود للدولة المضيفة. 

ن أ أو ب أثر انما�أ ي الحالت�ي
وع �ن يكون للم�ش

ي يقوم بها مستثمرون 
كما أن عمليات االستحواذ عىل المشاريع القائمة ال�ت

ي ذلك خصخصة المؤسسات المملوكة للدولة، قد تكون مؤهلة 
جدد، بما �ن

ي أسهم رأس المال وقروض 
أيضا. ويمكن أن تغطي الوكالة االستثمارات �ن

يطة أن يكون الحد االأد�ن  ، �ش ن ن وضمانات قروض المساهم�ي المساهم�ي
الأجل استحقاق القرض أك�ش من سنة. ويمكن أيضا تغطية قروض أخرى غ�ي 
وع محدد يوجد فيه  ، ما دامت تتعلق باستثمار أو م�ش ن قروض المساهم�ي
. ويجوز كذلك تغطية أشكال أخرى  شكل آخر من أشكال االستثمار المبا�ش
نتاج والربح، وعقود  من االستثمار المؤهلة للضمان، مثل عقود مشاركة االإ
نشاءات، وعمليات  يات واالإ دارة، وعقود العمليات الهندسية والمش�ت االإ
يجار،  ي االأسواق المالية، وعقود االإ

توريق االأصول، وإصدارات السندات �ن
خيص. يجار التشغيىلي واتفاقات االمتياز وال�ت وعقود االإ

وتماشياً مع هدف الوكالة المتعلق بتشجيع النمو االقتصادي والتنمية، 
ي تتم مساندتها سليمة مالياً واقتصادياً وبيئياً، 

وعات ال�ت يجب أن تكون الم�ش
ي البلد المضيف.

نمائية �ن ومتسقة مع معاي�ي العمل واالأهداف االإ



4 MIGA  دليل ضمان االستثمار

ن ضد المخاطر  التأم�ي
السياسية
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االإخالل بالعقود 

تمثل المظلة الضمانية لتغطية االإخالل بالعقود الحماية من الخسائر 
ام بعقد أبرم مع صاحب  ن الناجمة عن تنصل الحكومة المضيفة من االل�ت
يطة صدور قرار  وع أو االإخالل بهذا العقد، �ش كة الم�ش الضمان أو �ش
ي بات وقاطع لصالح صاحب الضمان وال 

ي وملزم أو قرار قضا�أ
تحكيم نها�أ

يمكن إنفاذه ضد الحكومة المضيفة. ويستند التعويض إىل المبلغ الذي 
وط قرار  داده من الحكومة المضيفة وفقا ل�ش يحق لصاحب الضمان اس�ت

. ي
التحكيم أو الحكم القضا�أ

عدم قابلية العمالت للتغي�ي 
والقيود عىل التحويالت

العملة، والقيود  القدرة عىل تحويل  التغطية ضد مخاطر عدم  توفر 
عىل تحويل االأموال حماية بشأن: )أ( عدم القدرة عىل تحويل مدفوعات 
ي )بيع( االستثمار 

القروض وأرباح االأسهم واالأرباح والعائدات من الترصف �ن
المضمون من العملة المحلية إىل عملة الضمان، و)ب( إجراءات الحكومة 
ي ذلك 

ي تمنع تحويل عملة الضمان خارج البلد المضيف، بما �ن
المضيفة ال�ت

عدم قيام الحكومة بمنح ترصيح لتحويل هذه العملة إىل عملة أخرى 
وتحويلها للخارج. ويستند التعويض إىل النسبة المئوية المضمونة الأي 

مدفوعات ال يمكن تحويل عملتها أو تحويلها إىل الخارج.

نزع الملكية

ي تنجم بسبب 
ع الملكية من الخسائر ال�ت ن تحمي مظلة التغطية الخاصة ب�ن

ي تحرم صاحب 
ي اتخذتها أو وافقت عليها الحكومة المضيفة وال�ت

التداب�ي ال�ت
ي حالة الدين، تؤدي إىل 

الضمان من ملكيته أو سيطرته عىل استثماره، أو �ن
اماتها تجاه  ن وع عىل الوفاء بال�ت عدم قدرة المؤسسة القائمة عىل الم�ش
ة.  ة وغ�ي مبا�ش المقرض. وتتم تغطية نزع الملكية الذي يتم بصورة مبا�ش
ي 

ويستند التعويض عن حقوق الملكية إىل النسبة المئوية المضمونة لصا�ن
وع.  ي المؤسسة القائمة عىل الم�ش

ية لالستثمار المضمون �ن القيمة الدف�ت
وبالنسبة للدين، يستند التعويض إىل النسبة المئوية المضمونة من أصل 

مبلغ الدين والفائدة غ�ي المسددة نتيجة نزع الملكية.

الحروب واالضطرابات المدنية

ي 
ال�ت المدنية  التغطية من مخاطر الحروب واالضطرابات  تحمي مظلة 

ي الخسائر الناجمة عن العمل العسكري أو االضطرابات المدنية 
تتمثل �ن

ي )أ( تدمر 
رهاب، ال�ت ي ذلك أعمال التخريب واالإ

ي البلد المضيف، بما �ن
�ن

وع أو تؤدي  ر باالأصول المادية للمؤسسة القائمة عىل الم�ش أو تلحق الرصن
ي حالة الديون، إىل 

إىل وقف عملياتها )وقف نشاطها(، أو )ب( تؤدي، �ن
اماتها تجاه  ن وع عىل الوفاء بال�ت عدم قدرة المؤسسة القائمة عىل الم�ش
المقرض. ويستند التعويض إىل النسبة المئوية المضمونة لقيمة االأصول 
ية  ي القيمة الدف�ت

ي حالة وقف النشاط، صا�ن
رت، أو �ن ي ُدمرت أو ترصن

ال�ت
ي حقوق الملكية. وبالنسبة للدين، يستند التعويض 

لالستثمار المضمون �ن
إىل النسبة المئوية المضمونة من أصل مبلغ الدين والفائدة غ�ي المسددة 

نتيجة الحروب واالضطرابات المدنية. 
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تعزيز االئتمان

امات  ن عدم الوفاء باالل�ت
المالية السيادية

امات المالية السيادية  ن تحمي مظلة التغطية الخاصة بعدم الوفاء باالل�ت
ي الخسائر الناجمة عن عدم قيام الحكومة بسداد 

من المخاطر المتمثلة �ن
أو ضمان غ�ي  ام  ن ال�ت بموجب  استحقاقها  تاريخ  ي 

�ن المستحقة  المبالغ 
ي جميع 

وع يستو�ن لغاء لدفع مبالغ مالية لصالح م�ش وط وغ�ي قابل لالإ م�ش
ط حصول  المتطلبات المعتادة للوكالة الدولية لضمان االستثمار. وال يُش�ت
ي تكون 

ي الحاالت ال�ت
المستثمر عىل قرار تحكيم. وتنطبق هذه التغطية �ن

وطة وغ�ي قابلة للطعن.  امات المالية السيادية غ�ي م�ش ن فيها مبالغ االل�ت
ويستند التعويض إىل النسبة المئوية المضمونة من أصل المبلغ الذي يحق 

ام. ن وط االل�ت داده من الحكومة المضيفة وفقا ل�ش لصاحب الضمان اس�ت

امات المالية  ن عدم الوفاء باالل�ت
كات/المؤسسات  من جانب ال�ش

المملوكة للدولة

امات المالية من جانب  ن تحمي مظلة التغطية الخاصة بعدم الوفاء باالل�ت
ي الخسائر الناجمة عن 

كات المملوكة للدولة من المخاطر المتمثلة �ن ال�ش
ي 

كة/المؤسسة المملوكة للدولة بسداد المبالغ المستحقة �ن عدم قيام ال�ش
لغاء  وط وغ�ي قابل لالإ ام أو ضمان غ�ي م�ش ن تاريخ استحقاقها بموجب ال�ت
ي جميع المتطلبات المعتادة للوكالة 

وع يستو�ن لدفع مبالغ مالية لصالح م�ش
ط حصول المستثمر عىل قرار تحكيم.  الدولية لضمان االستثمار. وال يُش�ت
امات المالية  ن ي تكون فيها مبالغ االل�ت

ي الحاالت ال�ت
وتنطبق هذه التغطية �ن

وطة وغ�ي قابلة للطعن. ويستند التعويض إىل النسبة المئوية  غ�ي م�ش
داده من  المضمونة من أصل المبلغ الذي يحق لصاحب الضمان اس�ت

ام. ن وط االل�ت كة/المؤسسة المملوكة للدولة وفقا ل�ش ال�ش

منذ إنشائها عام 1988، أصدرت 
الوكالة ضمانات تزيد قيمتها عىل 

أك�ش من 65 مليار دوالر.
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وط التغطيات* �ش
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التسع�ي

وع عىل حدة، وتختلف  ن عىل أساس كل م�ش تتقرر قيمة أقساط التأم�ي
باختالف البلدان والقطاعات والمعامالت وفئات المخاطر المؤمن ضدها. 

ي بداية كل مدة تعاقد.
ن �ن وتُستحق أقساط التأم�ي

مدة الضمان

توفر الوكالة تغطية الأك�ش من سنة، وال تزيد عىل 15 عاماً )وربما 20 عاماً 
ي بعض الحاالت الخاصة(. وبمجرد صدور الضمان و�يان مفعوله، 

�ن
وط واالأحكام  ام بال�ش ن ي حالة عدم االل�ت

ال يجوز للوكالة إنهاء العقد إال �ن
ي عقد الوكالة، ولكن يجوز لصاحب الضمان تخفيض 

والتعهدات الواردة �ن
ي بداية أي سنة من سنوات العقد اعتباراً من السنة الثالثة 

أو إلغاء التغطية �ن
دون التعرض الأية عقوبة أو دفع أية غرامة.

مبلغ التغطية

ي أسهم رأس المال، تقدم الوكالة تغطية تصل إىل 
بالنسبة لالستثمارات �ن

90% من قيمة االستثمار. وفيما يتعلق بالقروض وضمانات القروض، تقدم 
الوكالة بوجه عام تغطية ضمانية تصل إىل 95% من أصل مبلغ القرض 
ة  )أو نسبة أعىل عىل أساس كل حالة عىل حدة(. وبالنسبة للعقود المبا�ش
ي أسهم رأس المال، عىل سبيل المثال، عقود 

االأخرى غ�ي عقود االستثمار �ن
نشاءات وعقود »تسليم المفتاح« وعقود  يات واالإ االأعمال الهندسية والمش�ت
دارة واالتفاقيات التعاقدية المماثلة، تقدم الوكالة تغطية ضمانية تصل  االإ
وع  إىل 90% من إجماىلي قيمة المدفوعات المستحقة بموجب اتفاقية الم�ش

ويمكن أن تصل قيمة التغطية إىل %95.

ي تساندها الوكالة
القطاعات ال�ت

الصناعات الزراعية

أسواق رأس المال واالأسواق المالية

الطاقة

الصناعات االستخراجية

الصناعات التحويلية والخدمات

االتصاالت السلكية والالسلكية

السياحة

النقل

المياه

جميع  يشمل  وال  فقط.  موجزاً  التوصيف  هذا  *  يمثل 
المتعلقة بالسياسات  وط واالأحكام واالستثناءات  ال�ش
الفعلية  السياسات  إىل  الرجوع  يرجى  وصفها.  الوارد 

لالطالع عىل تفاصيل كاملة عن التغطية واالستثناءات.
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برنامج االستثمارات 
ة الصغ�ي

ي 
ة التابع للوكالة إىل تسهيل االستثمار �ن يهدف برنامج االستثمارات الصغ�ي

ي قطاعات التمويل، 
ة ومتوسطة تعمل �ن وعات صغ�ي كات المالكة لم�ش ال�ش

والصناعات الزراعية، والصناعات التحويلية، والخدمات.

ي 
ة �ن ي إطار برنامج االستثمارات الصغ�ي

وتكون االستثمارات مؤهلة للتغطية �ن
ة قائمة  ي مؤسسة صغ�ي

ة أو �ن حالة ما إذا كانت مرتبطة بإنشاء مؤسسة صغ�ي
وع  ي بلد نام عضو بالوكالة. وح�ت يتس�ن للمؤسسة القائمة عىل الم�ش

�ن
ن عىل  ة أو متوسطة، عليها استيفاء اثن�ي التأهل لوضعية مؤسسة صغ�ي

االأقل من المعاي�ي التالية:

ين عن 300 موظف ن المبا�ش عدم زيادة عدد الموظف�ي  

عدم زيادة إجمالي قيمة االأصول عىل 15 مليون دوالر  

عدم تجاوز إجمالي المبيعات السنوية 15 مليون دوالر   

ي إطار برنامج االستثمارات 
ي القطاع الماىلي مؤهلة �ن

وتعت�ب االستثمارات �ن
ة  كات الصغ�ي ة إذا كانت موجهة نحو تقديم الخدمات المالية لل�ش الصغ�ي
والمتوسطة، وما ال يقل عن 50% من العمالء ذوي العالقة باالستثمار من 

ة والمتوسطة عىل النحو المحدد أعاله. كات الصغ�ي ال�ش

ة: ويتيح برنامج االستثمارات الصغ�ي

ن دوالر )قد يكون الحجم الفعىلي    تغطية تصل إل 10 مالي�ي
(؛ لالستثمار أك�ب

  مظلة ضمانية تغطي مخاطر القيود عىل تحويل العملة 
وتحويل االأموال، ونزع الملكية، والحروب، واالضطرابات 

المدنية **؛

تبسيط إجراءات الحصول عىل الموافقة.  

ة أي قيود فيما يتعلق بحجم المستثمر. ال يضع برنامج االستثمارات الصغ�ي

 منذ 1988، ساندت الوكالة
ي 120 بلداً.

وع �ن أك�ش من 900 م�ش

ي إطار 
امات المالية �ن ن **  ال يتم تقديم تغطية بشأن االإخالل بالعقود وعدم الوفاء باالل�ت

ة، ولكن يمكن للمستثمرين الذين يحتاجون إىل هذه التغطيات  برنامج االستثمارات الصغ�ي
التقدم بطلب من خالل برنامج الضمانات المعتادة للوكالة. 



11 MIGA  دليل ضمان االستثمار



12 MIGA  دليل ضمان االستثمار

كيفية تقديم الطلبات

ن إىل الحصول عىل تغطية من الوكالة رفع  عىل مقدمي الطلبات الساع�ي
ي أ�ع وقت ممكن من الناحية العملية. وال يُفرض رسم 

ي �ن
طلب مبد�أ

عىل هذا الطلب. وحالما توضع خطط االستثمار والتمويل، يقدم مقدمو 
ن  وع ورسم تجه�ي الطلبات طلباً نهائياً مشفوعاً بأية وثائق ذات صلة بالم�ش
المعامالت. ويجوز تقديم الطلبات من خالل موقع الوكالة عىل شبكة 

يد العادي. ، أو ال�ب ي
و�ن لك�ت يد االإ نت، أو من خالل ال�ب ن�ت االإ

مكتب طلبات التغطية بالوكالة 
الدولية لضمان االستثمار

 U12-1205 :يدي العنوان ال�ب
1818 H Street, NW

Washington, DC 20433, USA

هاتف: 458-2538 )202( 1+
migainquiry@worldbank.org

ين االأول 2021 أكتوبر/ت�ش
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ي إنهاء 
ن �ن ي المجموعة المتمثل�ي

ي تحقيق هد�ن
، تسهم الوكالة �ن ي مجموعة البنك الدوىلي

بوصفها عضواً �ن
ي البلدان النامية 

ك من خالل تعبئة استثمارات القطاع الخاص �ن الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المش�ت
ي تحقق أثراً إنمائياً مستداما.

وعات ال�ت ومساندة الم�ش

ي توف�ي الوظائف واالبتكار والتكنولوجيا ونقل المهارات 
ي تساندها الوكالة �ن

تساعد االستثمارات ال�ت
والتصدي لتغ�ي المناخ.

يمكنكم متابعة أخبار الوكالة عىل:

MIGA

MIGA@

MIGAWorldBank

miga.org

البنك الدولي لالأنشاء والتعم�ي  المؤسسة الدولية للتنمية
مجموعة البنك الدولي

مجموعة البنك الدولي
 مؤسسة 

التمويل الدولية 
 الوكالة الدولية 

لضمان االستثمار

https://www.linkedin.com/company/wb-miga/
https://twitter.com/MIGA
https://twitter.com/MIGA
https://www.youtube.com/channel/UCtH2I0d3ks-gjPJHdtt_YaA
https://www.miga.org/

