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تأمين االستثمارات

ضمان الفرص
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التقرير السنوي 2015

رسالة الوكالة الدولية لضمان االستثمار

 التشجيع على توجيه االستثمار االأجنبي المباشر إلى البلدان النامية لمساندة 
النمو االقتصادي، والحد من الفقر، وتحسين حياة البشر.
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 موجز نتائج عمل مجموعة 
البنك الدولي 2015

لقد كان هذا العام محوريا بالنسبة 
للتنمية العالمية. إن قرارات المجتمع 

الدولي في عام 2015 ستكون لها 
آثار طويلة االأجل على قدرة العالم 

نهاء   على الوصول إلى هدفنا الإ
الفقر المدقع بحلول عام 2030. 

 ، ال يزال هناك نحو مليار شخص يعيشون على أقل من واليوم
1.25 دوالر للفرد في اليوم. وهذا رقم كبير جدا، لكن من 

المهم أن نتذكر أن العالم قد نجح خالل الخمسة والعشرين عاما الماضية في 
 خفض معدل الفقر المدقع بأكثر من الثلثين. وخالل تلك الفترة، نجح العديد 
من البلدان في تحويل ما يبدو أنه مستحيل التحقيق إلى شيء ممكن التحقيق. 

إن إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030 سيكون أمرا صعبا، لكنه قابل للتحقق 
على نحو كامل. ولعشرات السنين، قامت المؤسسات الرئيسية لمجموعة البنك 

نشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة  الدولي — البنك الدولي لالإ
التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان االستثمار — بتحليل تجاربها وخبراتها 

العالمية في مكافحة الفقر واستخالص الدروس منها. لقد تعلمنا من ذلك ما 
يصلح استخدامه في عملية التنمية وما ال يصلح في سياقات محددة، وترسخت 

أمامنا بعض أنماط العمل الواضحة. 

تظهر الشواهد أنه يمكن تحقيق مكاسب كبيرة من خالل إستراتيجية »النمو 
واالستثمار والتأمين«. ويجب أن نعمل على تشجيع النمو االقتصادي القوي 

والمستدام والشامل للجميع؛ وعلينا االستثمار في الناس — وخاصة في الصحة 
والتعليم؛ ويجب أن نبني شبكات أمان اجتماعي وأن نوفر سبل الحماية ضد 

الكوارث الطبيعية واالأوبئة للحيلولة دون سقوط الناس في براثن الفقر المدقع. 

إننا نعلم أيضا أن مجموعة البنك الدولي، بصفتها مؤسسة، يجب أن تلبي 
 االحتياجات المتغيرة للبلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل على 

نحو أفضل. وفي عالم أصبح فيه الحصول على رأس المال أكثر سهولة، ال بد أن 
نؤكد على أهم مواطن قوتنا — وهي التزاوج بين معرفتنا الواسعة والتمويل المبتكر 

لتقديم برامج يكون لها أكبر تأثير على الفئات االأشد فقراً. وهدفنا هو مساعدة 
البلدان على تحويل الخبرات العالمية إلى معارف عملية لحل أشد مشاكلها صعوبة.

وهذه السنة، ارتبطت مجموعة البنك الدولي بتقديم حوالي 60 مليار دوالر من 
القروض والمنح واالستثمارات الرأسمالية والضمانات للبلدان االأعضاء ومؤسسات 

نشاء والتعمير مبالغ قياسية من التمويل  االأعمال الخاصة. وقدم البنك الدولي لالإ
عن أي عام، باستثناء مستوى الذروة أثناء االأزمة المالية العالمية، بمجموع 

ارتباطات قدرها 23.5 مليار دوالر. وقدمت المؤسسة الدولية للتنمية، وهي 
صندوق البنك الدولي لمساعدة البلدان االأشد فقراً في العالم، ارتباطات بقيمة 
19 مليار دوالر، وكان هذا أقوى أول عام في أي دورة من دورات إعادة تجديد 

طالق. وبفضل جهاز موظفينا المخلصين والمتفانين،  موارد المؤسسة على االإ
تمّكنا من تدعيم مستوى أدائنا وضمان نقل ما لدينا من معارف وخبرة إنمائية 

داخل مجموعة البنك بقدر أكبر من السهولة في مختلف أنحاء العالم.

نمائي من مليارات إلى تريليونات  ومع سعي العالم إلى زيادة التمويل االإ
الدوالرات — من مصادر تمويل من البلدان مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة الدخل، 

فإن العمل الذي تضطلع به مجموعة البنك الدولي بأكملها سيكون بالغ االأهمية 
في حفز تدفق استثمارات القطاع الخاص إلى بلدان االأسواق الصاعدة والبلدان 

 الهشة. وتعمل مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار، 
وهما مؤسستا مجموعة البنك اللتان تركزان على تنمية القطاع الخاص، على 

تدعيم جهودهما في هذا االتجاه. وقد بلغ ما قدمته مؤسسة التمويل الدولية 
 هذا العام لتمويل تنمية القطاع الخاص حوالي 17.7 مليار دوالر، منها نحو 

7.1 مليار دوالر قامت بتعبئتها من شركاء االستثمار. وأصدرت الوكالة الدولية 
 لضمان االستثمار 2.8 مليار دوالر من ضمانات المخاطر السياسية وضمانات 
 تعزيز االئتمان التي تدعم عدة عمليات استثمار، بما في ذلك في مشروعات 

البنية التحتية الضرورية. 

إن هناك نحو مليار شخص يعيشون في فقر مدقع بحاجة إلى فرصة متكافئة كي 
يتمكنوا من أن يعيشوا حياة أفضل. وهم يعولون على السياسات والبرامج التي 

تمنحهم هذه الفرصة. وعلى الحكومات اغتنام هذه اللحظة. ويجب على شركائنا 
من القطاع الخاص استكشاف فرص استثمار جديدة. وال بد أن تعمل مجموعة 

البنك الدولي وبنوك التنمية الدولية الشريكة والشركاء الجدد المرتقبون معا 
القتناص هذه الفرصة وعدم إضاعتها والتعاون بإيمان راسخ. فبالعمل معا يمكننا 

تشجيع النمو المستدام والشامل للجميع، وإتاحة الفرص للفقراء والمهمشين. 
وبوسعنا أن نكون الجيل الذي يضع حدا للفقر المدقع. 

الدكتور جيم يونغ كيم
 رئيس مجموعة البنك الدولي 

ن ورئيس مجلس المديرين التنفيذي�ي

 رسالة من رئيس مجموعة البنك الدولي 
ن ورئيس مجلس المديرين التنفيذي�ي
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تأثير أنشطتنا

استفادت مجموعة البنك الدولي 

من مواضع قوتها وخبراتها المهنية 

ومواردها لمساعدة البلدان والشركاء 

االآخرين في إحداث أثر حقيقي على 

التنمية — وذلك من خالل دفع النمو 

االقتصادي إلى االأمام، وتشجيع اشتمال 

الجميع، وضمان تحقيق االستدامة.

االرتباطات العالمية

استمرت مجموعة البنك الدولي في 

تقديم دعم قوي للبلدان النامية خالل 

العام الماضي مع التركيز على تحقيق 

النتائج بمزيد من السرعة، وزيادة أهمية 

أنشطتها ومالءمتها للبلدان المتعاملة 

معها وللشركاء، وتوفير الحلول 

العالمية لمواجهة التحديات المحلية. 

ق آسيا والمحيط الهادئ �ش

9 
مليارات دوالر

أوروبا وآسيا الوسطى

10 
مليارات دوالر

5 
مليارات دوالر

ق االأوسط وشمال أفريقيا ال�ش

15 
مليار دوالر

أفريقيا جنوب الصحراء

11 
مليار دوالر

جنوب آسيا

دفع النمو القتصادي إلى الأمام

نشاء والتعمير/  البنك الدولي للإ
المؤسسة الدولية للتنمية

 27700
 كيلومتر من الطرق تم بناؤها 

أو إعادة تأهيلها

49 مليون 
شخص ومؤسسة أعمال صغرى وصغيرة 

ومتوسطة حصلوا على خدمات مالية

الوكالة الدولية لضمان الستثمار

100325
فرصة عمل جديدة

14.7 مليار 
دوالر من القروض الجديدة لمنشآت االأعمال 

أصدرتها المؤسسات المتعاملة مع الوكالة 

مؤسسة التمويل الدولية  

2.5 مليون
فرصة عمل جديدة

237 مليون 
مستهلك حصلوا على خطوط هاتفية 
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من القروض والمنح 
واالستثمارات في أسهم رأس 
المال والضمانات المقدمة إلى 

البلدان الشريكة ومؤسسات 
القطاع الخاص. 

60 
مليار دوالر

جمالي مشروعات متعددة  يشمل الإ
المناطق ومشروعات عالمية. 

قليمي تصنيفات البنك الدولي للبلدان. ويعكس التوزيع الإ

ي أمريكا الالتينية والبحر الكاري�ب

10
مليارات دوالر

تشجيع الشتمال

نشاء والتعمير/  البنك الدولي للإ
المؤسسة الدولية للتنمية

123 مليون
 شخص حصلوا على خدمات الصحة 

والتغذية والسكان

14.5 مليون 
 مستفيد شملتهم برامج شبكات 

االأمان االجتماعي

الوكالة الدولية لضمان الستثمار

21.8 مليون
شخص حصلوا على الكهرباء

142 مليون 
شخص حصلوا على خدمات النقل 

مؤسسة التمويل الدولية  

3.4 مليون
مزارع حصلوا على المساعدة

3.5 مليون 
طالب حصلوا على إعانات تعليمية

ضمان الستدامة

نشاء والتعمير/  البنك الدولي للإ
المؤسسة الدولية للتنمية

41 مليون
 طن من مكافئ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
من المتوقع تخفيضها بمساندة من االأدوات 

الخاصة لتمويل االأنشطة المناخية

34
دارة شؤون   بلدا جرى تدعيم أنظمتها الإ

المالية العامة

الوكالة الدولية لضمان الستثمار

4 ماليين
شخص حصلوا على إمدادات المياه النظيفة 

3 مليارات 
يرادات التي حصلت   دوالر من االإ
 عليها الحكومات من المؤسسات 

المتعاملة مع الوكالة

مؤسسة التمويل الدولية  

9.7 مليون
 طن متري من انبعاثات غازات الدفيئة 
 من المتوقع خفضها نتيجة الستثمارات 

المؤسسة في السنة المالية 2015

19.5 مليار 
يرادات حصلت عليها الحكومات   دوالر من االإ

من الجهات المتعاملة مع المؤسسة
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تمويل مجموعة البنك الدولي للبلدان الشريكة

حسب السنوات المالية، ماليين الدوالرات

20112012201320142015مجموعة البنك الدولي

5642451221502325819059776االرتباطات1

4202842390405704439844582المدفوعات2

نشاء والتعمير البنك الدولي لالإ

2673720582152491860423528االرتباطات

2187919777160301876119012المدفوعات

المؤسسة الدولية للتنمية

1626914753162982223918966االرتباطات

1028211061112281343212905المدفوعات

مؤسسة التمويل الدولية

7491924111008996710539االرتباطات3

67157981997189049264المدفوعات

الوكالة الدولية لضمان االستثمار

صدارات 20992657278131552828إجمالي مبلغ االإ

الصناديق االستئمانية التي تنفذها البلدان المستفيدة

38283988489742253914االرتباطات

31523571334133013401المدفوعات

ي تنفذها البلدان المستفيدة، وإجمالي مبالغ 
، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والصناديق االستئمانية ال�ت نشاء والتعم�ي 1. يشتمل عىل ارتباطات من كل من البنك الدولي لالإ

ي تنفذها البلدان المستفيدة، ولذلك، فإن إجمالي ارتباطات مجموعة البنك الدولي تختلف 
 إصدارات الوكالة الدولية لضمان االستثمار. وتشتمل ارتباطات الصناديق االستئمانية عىل جميع المنح ال�ت

ي تمولها هذه الصناديق. 
ي تتضمن فقط مجموعة فرعية من االأنشطة ال�ت

ي بطاقة قياس االأداء المؤسسي لمجموعة البنك الدولي ال�ت
عن المبالغ المذكورة �ن

ي تنفذها البلدان المستفيدة. 
، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والصناديق االستئمانية ال�ت نشاء والتعم�ي 2. يشتمل عىل مدفوعات كل من البنك الدولي لالإ

ة االأجل تمت تعبئتها من مستثمرين آخرين.  3. ارتباطات طويلة االأجل لحساب المؤسسة الخاص. ال يتضمن تمويال أو أمواال قص�ي

نشاء والتعمير البنك الدولي للإ

 يقرض حكومات البلدان متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل 
المتمتعة باالأهلية االئتمانية.

المؤسسة الدولية للتنمية 

تقدم قروضاً بدون فوائد، أو اعتمادات، ومنحاً لحكومات أشّد البلدان فقراً.

مؤسسة التمويل الدولية 

ي أسهم رأس المال، وخدمات استشارية لحفز 
تقدم قروضاً، ومساهمات �ن

ي البلدان النامية.
استثمار القطاع الخاص �ن

الوكالة الدولية لضمان الستثمار 

تقدم تأميناً ضد المخاطر السياسية أو ضمانات لتعزيز االئتمان للمستثمرين 
ي بلدان االقتصادات الصاعدة.

ي المبا�ش �ن ن بغية تسهيل االستثمار االأجن�ب والمقرض�ي

)ICSID( المركز الدولي لتسوية منازعات الستثمار

ي منازعات االستثمار.
يقدم تسهيالت دولية من أجل التوفيق والتحكيم �ن

 تتألف مجموعة البنك الدولي، وهي أحد أكبر مصادر التمويل والمعرفة للبلدان النامية، من خمس مؤسسات يجمعها التزام 
مشترك بالحد من الفقر، وزيادة الرخاء المشترك بين فئات المجتمع، وتشجيع التنمية المستدامة. 

مؤسسات مجموعة البنك الدولي
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 رسالة من كايكو هوندا 
التنفيذي الأول، الوكالة الدولية لضمان الستثمار نائب الرئيس والمسؤول 

يمثل عام 2015 معلما حيث حدد المجتمع 
نمائية للجيل المقبل.   الدولي أجندته االإ

ومن أحد العناصر الرئيسية لتلك االأجندة 
إشراك القطاع الخاص لجلب استثمارات 
جديدة مبتكرة تساعد على تحقيق هدفي 

مجموعة البنك الدولي المتمثلين في إنهاء 
الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك. 

 وتعلب الوكالة دورا كبيرا في ذلك، حيث 
إن ما تقدمه من تأمين ضد المخاطر 

السياسية وتعزيز لالئتمان في مشروعات 
القطاع الخاص يساعد على التحفيز على 

توجيه االستثمارات نحو البلدان التي تحتاجها أشد الحاجة.

وقد أكملنا عاما قويا آخر، حيث أصدرنا ضمانات بإجمالي 2.8 مليار دوالر الأربعين 
مشروعا لمساندة المستثمرين ومساعدتهم على التخفيف من المخاطر. وقد ساند 
نحو نصف هذه المشروعات استثمارات موجهة نحو بلدان تعتبر من أشد بلدان 

العالم فقرا، كما ساند 15 في المائة من هذه المشروعات استتثمارات في مناطق 
متأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع. ونحن نعتبر هذين المجالين من أولوياتنا القصوى. 

وتواصل الوكالة ابتكار ما تقدمه من منتجات التغطية التأمينية وتعدله حسب هياكل 
معينة مع طرح تطبيقات جديدة لمنتجاتها تتوافق مع احتياجات كل من عمالئها. وفي 
السنة المالية 2015، سّهلنا قروضاً من القطاع الخاص لجهات محلية وشركات مملوكة 
للدولة في تركيا وكولومبيا. كما طرحنا نموذجا جديدا للتمويل المختلط في البرازيل 
أوضح منافع التعاون الموسع لمجموعة البنك الدولي. كما قدمت الوكالة أول ضمان 
لمساندة قطاع صناديق المعاشات التقاعدية في السلفادور، وقدمت تغطية التفاقية 

رخصة عالمة تجارية لمشروع إنمائي في نيكاراجوا.  

وفي الوقت ذاته، احتفظت الوكالة بتغطيتها التقليدية في مجاالت حيوية. فقد 
ساندنا توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في هندوراس واالأردن للمساعدة على 

التخفيف من ظاهرة تغير المناخ. عالوة على ذلك، قدمت الوكالة تغطية لمؤسسة 
مصرفية ضخمة من أجل فروعها في عدد من بلدان أوروبا الشرقية التي تواجه 

أوضاعا عسيرة بسبب استمرار االضطرابات االقتصادية. 

ورحبت الوكالة في السنة المالية الحالية بسانتياجو أساليني، المدير الجديد 
لشؤون مخاطر المؤسسة.  وفي االأول من يوليو/تموز، رحبنا بنائب الرئيس وكبير 

موظفي العمليات الجديدة، كارين فينكلستون. وإننا نتطلع إلى العمل مع فريقنا 
فيما نواصل تحقيق رسالتنا المتمثلة في مساندة النمو االقتصادي والحد من الفقر 

وتحسين حياة البشر.

كايكو هوندا

فريق إدارة الوكالة الدولية لضمان الستثمار )صورة(

 إديث كينتريل، 
مدير العمليات

 كايكو هوندا، 
النائب التنفيذي للرئيس 

والمسؤول التنفيذي االأول

 رافي فيش، 
 مدير شؤون 

االقتصاد واالستدامة

 آنا ميتا بيتانكورت، 
 المدير والمستشار القانوني العام 

للشؤون القانونية والمطالبات

 سانتياجو أساليني، 
مدير الوكالة لشؤون مخاطر المؤسسة
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المالمح

 

صدرت ضمانات جديدة في مجاالت ذات أولوية* 

بالنسبة المئوية

السنة المالية 2015السنة المالية 2014السنة المالية 2013السنة المالية 2012السنة المالية 2011

اض من المؤسسة الدولية للتنمية 43%29%70%48%55%بلدان مؤهلة لالق�ت

15%50%23%18%24%البلدان الهشة والمتأثرة بالرصاعات

15%----مبتكر

Total issuance

* بعض المشروعات تعالج أكثر من مجال من مجاالت االأولوية. أدرجت الوكالة مشروعات مبتكرة حتى السنة المالية 2015.

 عرض عام ألنشطة وعمليات 
 الوكالة الدولية 

لضمان الستثمار

السنة املالية 2015، أصدرنا ما يعادل 2.8 مليار دوالر من الضامنات ألربعني مرشوعا يف البلدان النامية األعضاء يف 
بالوكالة. كام تم إصدار ما قيمته 3.2 مليار دوالر أخرى من الضامنات يف إطار صناديق استئامنية تديرها الوكالة. 
وتنترش تلك املرشوعات يف مختلف املناطق والقطاعات، مع وجود 60 يف املائة من هذه اإلصدارات الجديدة يف 
مجال واحد عىل األقل من املجاالت ذات األولوية للوكالة. يف نهاية العام، بلغت قيمة الضامنات التي أصدرتها 
الوكالة 12.5 مليار دوالر. من بني هذه الضامنات تم التنازل عاّم قيمته 4.8 مليار دوالر لرشكاء الوكالة من رشكات 

إعادة التأمني. رحبت الوكالة أيضا ببوتان باعتبارها العضو 181 يف الوكالة.

لديها  اإلسرتاتيجية  األولوية  ذات  املناطق  يف  األكرب  نشاطها  ل  تُفعِّ االستثامر  لضامن  الدولية  الوكالة   مازالت 
– أشد البلدان فقرا والبلدان العالية املخاطر – وتوسع من قدراتها بشكل ضخم ليستفيد منها العمالء والحكومات 

وذلك عن طريق مساندة املرشوعات املبتكرة والتشارك مع رشكات التأمني العامة والخاصة. 
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إجمالي الضمانات القائمة

بمليارات الدوالرات 

السنة المالية 2015السنة المالية 2014السنة المالية 2013السنة المالية 2012السنة المالية 2011

 

أكبر 10 بلدان مضيفة

البلد

9.0%تركيا

6.8%صربيا

6.6%كوت ديفوار

5.7%االتحاد الروسي

5.3%فييتنام

4.7%بنما

4.2%كرواتيا

3.9%أنغوال

3.7%هنغاريا

3.5%أوكرانيا

53.4%المجموع الكلي

*إجمالي الضمانات 12.5 مليار دوالر حتى 30 يونيو/حزيران 2015

 

أكبر 10 بلدان استثمارية

البلد

17.2%فرنسا

13.0%النمسا

11.4%الواليات المتحدة

8.5%ألمانيا

6.1%المملكة المتحدة

5.0%اليابان

4.6%جنوب أفريقيا

4.0%اليونان

3.7%إسبانيا

3.7%آيرلندا

77.2%المجموع الكلي

9.1
10.3

10.8

12.412.5
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 في أنجوال، تساند ضمانات الوكالة البالغ حجمها 70 مليون دوالر في بناء وتشغيل مصنع جديد سيحول مخلفات الحرب وغيرها من النفايات المعدنية 

 إلى قضبان حديدية تساعد في مجال البناء. وهذا المشروع هو من أوائل المشروعات الصناعية الضخمة في أنجوال خارج قطاع النفط. فهناك كميات 

 وفيرة من النفايات المعدنية في جميع أنحاء أنجوال وهو إرث الحرب االأهلية التي استمرت سنوات طويلة في البالد. وسيتيح جمع هذه المخلفات 

تزويد المصنع بالمادة الخام لصنع بليت الحديد مع تحقيق منافع بيئية وتوفير عدد ضخم من فرص العمل.

 في البرازيل، تساند ضمانات الوكالة بقيمة 361 مليون دوالر مشروعا يمثل معلما حيث إنه سيساعد على جعل شبكة النقل في والية ساو باولو 

 أكثر انتظاما وسالمًة ومرونة في مواجهة الكوارث الطبيعية.  ويضم مشروع النقل المستدام في ساو باولو أدوات تمويلية خاصة وعامة من 

 مجموعة البنك الدولي، التي تعمل عن كثب مع الحكومة لتوفير حل الحتياجات البرازيل من الموارد التمويلية مع معالجة مسألة الحدود 

قراض لبلد معين من قبل البنك الدولي والمقرضين التجاريين. المفروضة الإ

 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تضمن الوكالة ما قيمته 30.2 مليون دوالر تم ضخها لمساندة أعمال التوسعة في شبكة أبراج الهاتف المحمول. 

نترنت من توسيع النطاق الجغرافي للتغطية وزيادة قدراتها.  ومع تشييد أبراج إضافية، ستتمكن شركات المحمول الحالية والجديدة وشركات خدمات االإ

نمائية للبالد والتي تتضمن بناء بنية تحتية وطنية حديثة وتحسين إمكانية الحصول على وسائل   ويساند هذا المشروع أيضا االأهداف االإ

االتصاالت والتكنولوجيا الجديدة.

التطوير أثر 

 الوكالة الدولية لضمان االستثمار تساعد أنجوال على 
تحويل مخلفات الحرب إلى حديد التسليح

 الوكالة والبنك الدولي يطرحان حلوال لتجاوز فجوة 
البنية التحتية في البرازيل

 الوكالة الدولية لضمان االستثمار تساعد قطاع 
االتصاالت في جمهورية الكونغو الديمقراطية
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 في مصر، تقدم الوكالة ضمانات بقيمة 23.4 مليون دوالر  لمساندة مشروع لمصفاة نفط ستعمل على تحويل فضالت جوية من مصفاة قائمة 

نتاج المحلي للمنتجات المكررة منخفضة الكبريت لتلبية   إلى منتجات أخف مثل الديزل ووقود الطائرات. وسيعظم هذا المشروع من االإ

 احتياجات المستهلكين والصناعة. وتسهم مساندة الوكالة في زيادة ثقة المستثمرين في مصر. ويلقى المشروع مساندة أيضا من عدد من 

مؤسسات تمويل التنمية مثل مؤسسة التمويل الدولية والبنك االأفريقي للتنمية وبنك االستثمار االأوروبي.

 في إندونيسيا، تقدم الوكالة ضمانات بقيمة 200 مليون دوالر لمساندة تنمية وتشغيل محطة للطاقة المائية باستخدام التدفق الطبيعي للنهر 

 بطاقة 47 ميجاوات وبناء خط لنقل الكهرباء. وستساعد هذه المحطة على خفض اعتماد البالد على زيت الوقود )المازوت( المكلف عن طريق 

 توفير مصدر أكثر نظافة وميسور التكلفة للكهرباء لشركة الكهرباء الحكومية. كما أن مساندة الوكالة لهذا المشروع سيكون لها أثر قوي 

واضح بجذب مزيد من االستثمارات الخاصة إلى قطاع الكهرباء. 

في تركيا، تقدم الوكالة ضمانات بقيمة 209.2 مليون دوالر لمساندة حرم جامعي صحي متكامل في أضنة بجنوب تركيا ومستشفى جديد في يوزجات 

 بوسط تركيا. وهذان المشروعان جزء من برنامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص يغطي كل أنحاء البلد وتنفذه وزارة الصحة التركية لتوفير 

 خدمات الرعاية الصحية العامة المحّسنة. ويتلقى الحرم الجامعي في أضنة أيضا مساندة من مؤسسة التمويل الدولية. وسيلبي المشروعان 

احتياجات ضخمة للرعاية الصحية في المناطق المحيطة. 

يرجى زيارة موقع miga.org/FY15projects للحصول على مزيد من المعلومات عن المشروعات. 

 الوكالة الدولية لضمان االستثمار تساعد أنجوال على 
تحويل مخلفات الحرب إلى حديد التسليح

 الوكالة الدولية لضمان االستثمار تدعم استثمارات 
في مصر - وتنضم إلى شركاء تنمية آخرين

 الوكالة الدولية لضمان االستثمار تيّسر التوسع في 
خدمات الرعاية الصحية العامة في تركيا

الوكالة الدولية لضمان االستثمار تساند مشروعات الكهرباء 
النظيفة الميسورة التكلفة في إندونيسيا 

http://miga.org/FY15projects
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نتائج التنمية

حصول

إجما�� الضمانات
المصدرة

176

ائب والرسوم السنوية ال��

243

�
ا�ستثمارات ال��

ها � تم تحف��

مليار دو�ر
2.8

9.8
مليار دو�ر

مليون دو�ر

مليون شخص ع�
خدمات النقل

مليون دو�ر

13868
التوظيف المبا��

السلع المنتجة محليا

265

ة فرصة عمل مبا��

.miga.org/development-results لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع 

http://miga.org/development-results
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الحوكمة

مجلس إدارة الوكالة الدولية لضمان الستثمار

 يوجه مجلس المحافظين ومجلس المديرين التنفيذيين، اللذان يمثالن 

 181 بلدا عضوا، برامج الوكالة الدولية لضمان االستثمار وأنشطتها. 

ويعّين كل من هذه البلدان محافظاً واحداً ومحافظاً مناوباً. وتُناط سلطات 

 الوكالة المؤسسية بمجلس المحافظين الذي يفوض معظم صالحياته 

 لمجلس المديرين التنفيذيين الذي يضم 25 مديراً. وحقوق التصويت 

 مرجحة حسب الحصة من رأس المال التي يمثلها كل مدير. ويجتمع 

 المديرون بصفة منتظمة في مقر مجموعة البنك الدولي في واشنطن، 

 حيث يستعرضون ويتخذون قرارات بشأن المشروعات االستثمارية 

دارة بشكل عام.  ويشرفون على سياسات االإ

 لالطالع على مزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع التالي 

.worldbank.org/en/about/leadership/governors

المساءلة

مجموعة التقييم المستقلة

تقّيم مجموعة التقييم المستقلة إستراتيجيات الوكالة الدولية لضمان 

نمائية للوكالة. ومجموعة  االستثمار وسياساتها ومشروعاتها لتحسين النتائج االإ

التقييم هي آلية مستقلة عن إدارة الوكالة الدولية وترفع تقاريرها بما تخلص 

إليه من نتائج إلى مجلس المديرين التنفيذيين للوكالة ولجنة فاعلية التنمية. 

 ويمكن االطالع على تقارير مجموعة التقييم المستقلة وتوصياتها على 

.ieg.worldbankgroup.org/ الموقع التالي

محقق الشكاوى - مستشار مختص بالشكاوى المتعلقة بالمتثال

هذا المكتب هو آلية المساءلة المستقلة للوكالة الدولية لضمان االستثمار 

 ومؤسسة التمويل الدولية ويرفع تقاريره مباشرة إلى رئيس مجموعة 

البنك الدولي. ويرد المكتب على شكاوى من أناس تأثروا بأنشطة تساندها 

الوكالة والمؤسسة وذلك بهدف تحسين النواتج االجتماعية والبيئية ميدانيا 

وتعزيز مساءلة الجمهور للوكالتين. 

.cao-ombudsman.org/ لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع التالي

تقوم رسالة الوكالة 
الدولية لضمان االستثمار 
على مساندة النمو 
 االقتصادي والحد 
 من الفقر وتحسين 
حياة البشر.

ويتطلب تحقيق هذا أن يكون لدى الوكالة فهم واضح 

لنواتج التنمية التي تنشأ عّما تسانده من مشروعات. 

ويجمع نظام مؤشرات فاعلية التنمية لدى الوكالة 

مجموعة مشتركة من المؤشرات من العمالء لتوضيح 

النتائج في جميع المشروعات، وتشمل حجم ما تم 

تحفيزه من استثمارات، والتشغيل المباشر، والضرائب 

المدفوعة، وقيمة السلع التي تم شراؤها محليا. ويقيس 

أيضا مؤشرات لقطاعات معينة. ومن المتوقع أن يؤدي 

إصدار ضمانات من الوكالة بقيمة 2.8 مليار دوالر في 

السنة المالية 2015 إلى تحفيز 9.8 مليار دوالر إضافية 

من االستثمارات المشتركة العامة والخاصة. 

وفيما يلي لمحات لنتائج التنمية المتوقعة من 

 المشروعات التي تساندها ضمانات الوكالة والموقعة 

في السنة المالية 2015.

.miga.org/development-results لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع 

http://worldbank.org/en/about/leadership/governors
http://ieg.worldbankgroup.org/
http://cao-ombudsman.org/
http://miga.org/development-results
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أبرز ملمح الأداء المالي

السنة المالية 2015السنة المالية 2014 السنة المالية 2013 السنة المالية 2012 السنة المالية 2011مليون دوالر 

الدخل

79.0 72.5  66.3  61.7  50.8 صافي الدخل من أقساط التأمين 

24.1 53.4  33.6  36.9  13.9 الدخل من االستثمارات 

دارية1 44.9 45.6  47.1  43.9  41.1 المصاريف االإ

34.1 26.9 9.717.819.2الدخل الناتج من العمليات2  

دارية/  نسبة المصروفات االإ
صافي الدخل من أقساط التأمين 

%81%71%71%63%57

دارية تتضمن مصروفات من برامج المعاشات التقاعدية وغيرها من مزايا ما بعد التقاعد. 1 المصروفات االإ
دارية. 2 دخل العمليات يعادل صافي الدخل من أقساط التأمين مخصوما منه المصروفات االإ

 

السنة المالية 2015السنة المالية 2014السنة المالية 2013السنة المالية 2012السنة المالية 2011بماليين الدوالرات

705 620  572  508  414 إجمالي رأس المال االقتصادي* 

971 974  911  905  924 حقوق الملكية 

1,0991,1251,1781,2621,312رأس المال المتداول 

12,538 12,409  10,758  10,346  9,122 إجمالي قيمة محفظة الضمانات 

 نسبة إجمالي رأس المال االقتصادي 
إلى رأسمال العمليات 

38%45%49%49%54%

8.39.29.19.89.6نسبة إجمالي الضمانات إلى رأسمال العمليات 

* إجمالي رأس المال االقتصادي يعادل استهالك رأس المال من محفظة الضمانات، مضافا إليه رأس المال المطلوب لمخاطر العمليات ومخاطر االستثمار.

 

صافي الدخل من أقساط التأمين

بماليين الدوالرات

السنة المالية 2015السنة المالية 2014السنة المالية 2013السنة المالية 2012السنة المالية 2011

50.8 66.3 72.5 79.0 61.7 

miga.org/financial-statement-FY15 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع

 

نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي الضمانات

 

إجما�� قيمة
الضمانات

 مليار دو�ر
12.5 مليار

7.7
إجما�� قيمة
الضمانات

مليار دو�ر
.97
حقوق الملكية

 نسبة حقوق 
 الملكية إلى 
إجمالي الضمانات

1:13

http://miga.org/financial-statement-FY15


معلومات للتصال

دارة العليا جهاز االإ

كايكو هوندا
نائب الرئيس التنفيذي والمسؤول التنفيذي االأول

khonda@worldbank.org

كارين فينكلستون
نائب الرئيس وكبير مسؤولي العمليات

kfinkelston@worldbank.org

سانتياجو أساليني
مدير شؤون مخاطر المؤسسة

sassalini@worldbank.org

آنا ميتا بيتانكورت
المدير والمستشار القانوني العام للشؤون القانونية والمطالبات

abetancourt@worldbank.org

إديث كينتريل
مدير إدارة العمليات

equintrell@worldbank.org

رافي فيش
مدير االقتصاد واالستدامة

rvish@worldbank.org

المناطق

منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ - تيموثي هيستد
رئيس مكتب سنغافورة

thisted@worldbank.org

منطقة أوروبا – إيلينا بالي
رئيس مركز أوروبا

epalei@worldbank.org

الضمانات

كارلو بونجياني
البنية التحتية 

cbongianni@worldbank.org

محمد فول )مكّلف(
الطاقة والصناعات االستخراجية

mfall3@worldbank.org

نبيل فواز
الصناعات الغذائية والخدمات العامة

nfawaz@worldbank.org

أولجا سكلوفسكايا
التمويل وأسواق رأس المال

osclovscaia@worldbank.org

إعادة التأمين

mroex@worldbank.orgمارك رويكس

لالستفسارات عن االأنشطة

migainquiry@worldbank.org
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