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 مؤسسة التمویل الدولیة تعلن تعیین مدیر إقلیمي جدید لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا
 

عن الدولي، البنك مجموعة عضو الدولیة، التمویل مؤسسة الیوم أعلنت -2020 فبرایر/شباط، 19 مصر،                 القاهرة،
  تعیین بیاتریس ماسیر في منصب المدیر اإلقلیمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا.

 
جدیدة حلول تقدیم إلى الرامیة المؤسسة إستراتیجیة بالقاهرة، اإلقلیمي المقر في الجدید منصبها في ماسیر،                 وستقود

 للقطاع الخاص وتهیئة األسواق وجذب االستثمارات الخاصة لمساعدة دول المنطقة على النمو وخلق فرص العمل.
 

  وصرح  سیرجیو بیمنتا نائب رئیس مؤسسة التمویل الدولیة في منطقتي الشرق األوسط وأفریقیا :"إن منطقة
 الشرق األوسط وشمال إفریقیا تمثل أولویة بالنسبة لمؤسسة التمویل الدولیة، وستضطلع  ماسیر  بدور كبیر في تحفیز

 استثمارات القطاع الخاص في دول المنطقة." وأضاف: "هدفنا أن نعمل مع القطاع الخاص والحكومات لتهیئة
 األسواق، وتوفیر مزید من الفرص والوظائف السیما للشباب والنساء في المنطقة."

 
في السیما والخاص، العام القطاعین في عاما لثالثین تمتد دولیة بخبرة سویسریة، مواطنه وهي ماسیر،                 وتحظى
ماسیر شغلت وقد الدولیة. والمنظمات المالي، والقطاع واالستثمار، والتجارة االقتصادي، والتعاون التنمیة              مجاالت
على وأشرفت البلدین، بین الثنائیة العالقات تعزیز على عملت حیث فییتنام، في لسویسرا سفیرة منصب تعیینها،                  قبل

 برنامج التنمیة االقتصادیة لسویسرا في فییتنام.
 

للشؤون السویسریة الدولة وزارة في والتعاون االقتصادیة التنمیة إدارة رئیس منصب قبل من ماسیر                وشغلت
االقتصادي النمو تعزیز مجاالت في ممتدة شراكة عالقة الدولیة التمویل بمؤسسة تربطها والتي               االقتصادیة،

 المستدام، وتنفیذ السیاسة االقتصادیة، وبرامج البنیة التحتیة وتغیر المناخ في البلدان النامیة.
 

لإلنشاء األوروبي البنك منها: المرموقة المؤسسات من بعدد عملها خالل واسعة مصرفیة بخبرة ماسیر تتمتع                 كما
في المستدامة التنمیة ومؤسسة الخضراء- المشروعات تمویل وبرنامج التجارة لتمویل برنامجه في لندن في                والتعمیر
حیث نیویورك في السویسري البنك ومؤسسة - والمتوسطة الصغیرة للشركات مالیة ضمانات تقدیم تولت حیث                 الباز
هندسة في الماجستیر درجة على حاصلة وهي الالتینیة. أمریكا دول في التجارة لتمویل برنامج على                 أشرفت

 األعمال من جامعة سانت غالن.
 

 ُیذكر أن مؤسسة التمویل الدولیة قد استثمرت في العام المالي 2019 نحو 1.1 ملیار دوالر للمساعدة في خلق
 الوظائف، ودعم مشروعات البنیة التحتیة الحیویة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا. (یشمل المبلغ استثمارات

 مشتركة مع جهات اخرى)
 

 نبذة عن مؤسسة التمویل الدولیة
 مؤسسة التمویل الدولیة (IFC) هي مؤسسة شقیقة للبنك الدولي وعضو بمجموعة البنك الدولي، وُتعد أكبر مؤسسة

 إنمائیة عالمیة یتركَّز عملها على القطاع الخاص في األسواق الناشئة. تعمل المؤسسة مع أكثر من 2000 شركة في
 أنحاء العالم، حیث تستخدم رؤوس أموالها وخبراتها ونفوذها لتهیئة األسواق وخلق الفرص حیثما تشتد الحاجة إلیها.



 وفي السنة المالیة 2019، قدَّمت المؤسسة أكثر من 19 ملیار دوالر من التمویل طویل األجل إلى البلدان النامیة،
لة على قوة القطاع الخاص في القضاء على الفقر وتعزیز الرخاء المشترك. للمزید من المعلومات، ُیرجى زیارة  ُمعوِّ
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