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1  التقرير السنوي لعام 2022 

ي السنة المالية 2022، أصدرت الوكالة ضمانات جديدة بقيمة 4.9 مليارات 
و�ف

وعاً قياسيا. ومن خالل هذه المشاريع، ظلت الوكالة تركز عىل  دوالر لصالح 54 م�ش

ي إدارة المخاطر 
تشجيع مستثمري القطاع الخاص عىل مساعدة الحكومات المضيفة �ف

كاء،  السياسية والتخفيف من حدتها. وبالتعاون مع البلدان المتعاملة معها ومع ال�ش

ساندت الوكالة ما مجموعه 6.5 مليارات دوالر من إجمالي التمويل )من مصادر خاصة 

ي بلدان 
وعات �ف وعامة(. وساند نحو ثلث إجمالي إصدارات الوكالة من الضمانات م�ش

اض من المؤسسة الدولية للتنمية )منخفضة الدخل( وذهب 12% إل  مؤهلة لالق�ت

البلدان الهشة والمتأثرة بالرصاعات، وساهم 28% من إجمالي االستثمارات المضمونة 

ي تمويل االأنشطة المناخية. 
وعات �ف للم�ش

 

ي السنة المالية 2022 
ع أن تساعد إصدارات الوكالة �ف ونتيجًة لذلك، من المتوقَّ

ي إيجاد قرابة 20 ألف 
عىل مد الكهرباء لنحو 15 مليون شخص، والمساعدة �ف

وعات  ي ذلك للم�ش
فرصة عمل، وإتاحة تقديم قروض بقيمة 1.9 مليار دوالر بما �ف

ي أبريل/نيسان 2020، 
ة والمتوسطة واالأنشطة المتصلة بالمناخ. ومنذ بدئه �ف  الصغ�ي

أصدرت الوكالة أيضا ضمانات بقيمة 7.64 مليارات دوالر من خالل برنامج االستجابة 

لجائحة كورونا، وهو دليل عىل الدور المضاد للتقلبات الدورية الذي يمكن أن تلعبه 

ي مواجهة الجائحة. 
ي تعبئة استثمارات القطاع الخاص �ف

الوكالة �ف

ي 
فمة بتحقيق أثر إنما�أ ، مل�ت إن الوكالة، بوصفها إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي

ي تتوفر لها االستدامة اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً، 
وعات ال�ت قوي وتشجيع وفورات الم�ش

حيث تساعد المستثمرين عىل تجاوز مخاطر القيود عىل تغي�ي العملة والتحويالت إل 

الخارج؛ واالإخالل بالعقود من جانب الحكومات؛ ونزع الملكية؛ والحروب واالضطرابات 

امات السيادية. ف االأهلية؛ وتقدم أيضاً أدوات تعزيز االئتمان فيما يخص االل�ت

نبذة عن الوكالة الدولية 
لضمان االستثمار  

تتمثل المهام المنوطة بالوكالة الدولية لضمان االستثمار 

ي المبا�ش إل البلدان  ي دفع االستثمار االأجن�ب
)الوكالة( �ف

ف ضد المخاطر  النامية عن طريق تقديم ضمانات )تأم�ي

  . ف السياسية وتعزيز االئتمان( للمستثمرين والمقرض�ي



مجموعة البنك الدولي



ي السنة المالية 2022، قدمت مجموعة البنك الدولي مستويات قياسية من التمويل بمعدل لم يسبق له مثيل؛ 
 �ف

اكة مع الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات االأخرى لمساعدة  ي �ش
وأجرت دراسات تحليلية وبحوثاً متعمقة؛ ودخلت �ف

البلدان النامية عىل معالجة االآثار واسعة النطاق لجائحة كورونا والعمل عىل تحقيق تعاٍف أخرصف وقادٍر عىل الصمود 

وشامٍل للجميع.    

 ارتباطات مجموعة البنك الدولي 
عىل مستوى العالم  



 104.4 مليارات دوالر إجماال  

ي أسهم رأس المال والضمانات للبلدان 
من القروض والمنح واالستثمارات �ف

يكة ومؤسسات القطاع الخاص*   ال�ش

 * يشمل االإجمالي عمليات ذات طبيعة متعددة المناطق وذات طبيعة عالمية. 

قليمية ارتباطات  ت مؤسسة التمويل الدولية رسم خرائطها للبلدان إل المناطق. وتعكس المجاميع االإ ّ ي السنة المالية 2022، غ�ي
و�ف

قليمية للبنك الدولي من خالل تجميع االرتباطات عىل مستوى  ي أعيد حسابها لتتناسب مع التصنيفات االإ
مؤسسة التمويل الدولية ال�ت

 . البلدان داخل كل منطقة من مناطق البنك الدولي

12.7 مليار دوالر  

 13.5 
مليار دوالر  

 17.4 
مليار دوالر  

 15.3 
مليار دوالر  

 أوروبا 

وآسيا الوسطى 

ق آسيا والمحيط الهادئ   �ش

أمريكا الالتينية  جنوب آسيا  

ي   والبحر الكاري�ب

 6.7 
مليارات دوالر  
ق االأوسط    ال�ش

وشمال أفريقيا  

38.5 مليار دوالر  
أفريقيا جنوب الصحراء  
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رسالة من الرئيس

باتها العنيفة إل  ة توجه �ف يواجه العالم أزمات خط�ي

ة واالأك�ش  ر بالفئات الفق�ي البلدان النامية، وتلحق الرصف

احتياجاً، وتزيد من تفاقم انعدام المساواة عىل 

مستوى العالم.

االقتصادية  واالختالالت  أوكرانيا،  ي 
�ف والحرب  التضخم،  معدالت  ارتفاع  تسبب  فقد 

ي حدوث أسوأ هبوط اقتصادي 
ة، وأوضاع نقص الطاقة واالأسمدة والغذاء �ف الكلية الكب�ي

الوفيات،  عدد  ي 
�ف ة  الكب�ي الزيادة  من  ليفاقم  عاماً،   80 مدى  عىل  نشهده  عالمي 

ي جائحة 
ي حدثت من جراء تف�ش

ال�ت المدارس  االقتصادي، وإغالق  غالق  االإ وعمليات 

ي 
كورونا )كوفيد-19(. وتواجه البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل اليوم ارتفاعاً حاداً �ف

ي هذا 
أسعار الغاز الطبيعي واالأسمدة وأسوأ أزمة غذائية عىل مدى عقد من الزمن. ويأ�ت

ي 
ي تلبية احتياجات التنمية عىل المدى الطويل - بما �ف

ي وقت تسعى فيه الإحراز تقدم �ف
�ف

ف مهارات  ذلك توف�ي المياه النظيفة، وإتاحة الحصول عىل إمدادات الكهرباء، وتحس�ي

القراءة، وتهيئة بنية تحتية جيدة، ودعم االستثمارات ذات الصلة بالمناخ. 
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التمويل  قدمت مؤسسة  معاكسة عصيبة،  اقتصادية  تطورات  من  ما شهدناه  ورغم 

ة تبلغ إجماالً 32.8 مليار دوالر  الدولية مساندة قوية للقطاع الخاص بارتباطات كب�ي

ي السنة المالية 2022، استناداً إل استثمارات 
( �ف ي ذلك تعبئة الموارد من الغ�ي

)بما �ف

ف عىل تحقيق أقىص تأث�ي  ك�ي ي السنة المالية 2021، وال�ت
بلغت قيمتها 31.5 مليار دوالر �ف

الدولية  التمويل  مؤسسة  تتدخل  التجارة،  تمويل  بتقليص  البنوك  قيام  ومع  ممكن. 

اد والتصدير عىل  ي مجالي االست�ي
للحفاظ عىل استمرار نشاط منشآت االأعمال العاملة �ف

ارتباطات مؤسسة  بلغت  المالية 2022،  السنة  ففي  تواجهها.  ي 
ال�ت القيود  الرغم من 

مستوى  أعىل  وهو  التجارة،  تمويل  مجال  ي 
�ف دوالر  مليارات   9.7 الدولية  التمويل 

اض  ي البلدان المؤهلة لالق�ت
عىل االإطالق. وتم استثمار نحو 75% من هذا المبلغ �ف

والعنف.  والرصاع  الهشاشة  بأوضاع  المتأثرة  والبلدان  للتنمية  الدولية  المؤسسة   من 

ي بوركينا فاصو حصل عىل تمويل تجاري من 
وأحد االأمثلة عىل ذلك أن بنك كوريس �ف

اد االأرز من بلدان مختلفة. مؤسسة التمويل الدولية الست�ي

دوالر  مليارات   4.9 بقيمة  ضمانات  االستثمار  لضمان  الدولية  الوكالة  وأصدرت 

خدمات  الجهود  هذه  وستوفر  نمائية.  االإ أهدافها  تحقيق  عىل  البلدان  لمساعدة 

بقيمة قروضاً  وتقدم  شخص،  مليون   15 لنحو  أفضل  أو  جديدة   كهرباء 

محلية.  منشآت  بينهم  من  لمستفيدين  دوالر  مليار   1.9

اتيجية،  س�ت االإ أولوياتها  عىل  تركز  الوكالة  ظلت  وقد 

السنة  ي 
�ف وعاتها  م�ش من   %85 تخصيص  تم  حيث 

والرصاع  الهشاشة  بأوضاع  المتأثرة  للبلدان   2022 المالية 

المؤسسة  من  اض  لالق�ت المؤهلة  والبلدان  والعنف، 

المناخ  تغ�ي  آثار  من  التخفيف  والأغراض  للتنمية،   الدولية 

والتكيف معها.

كث�ي  ي 
�ف تتفاقم  والعنف  والرصاع  الهشاشة  أوضاع  إن 

وإثيوبيا  أفغانستان  ي 
�ف ذلك  ي 

�ف بما  العالم،  أنحاء  من 

الحرب  أدت  أوكرانيا،  ي 
و�ف واليمن.  الساحل  ومنطقة 

سبل  وفقدان  المنازل،  وتدم�ي  االأرواح،  إزهاق  إل 

 ، ف الجئ�ي إل  االأشخاص  ف  مالي�ي وتحويل  العيش،   كسب 

بالفعل  عمار  االإ إعادة  تكاليف  وتبلغ  التحتية.  البنية  وتدم�ي 

أغسطس/آب 2022،  الدوالرات. وح�ت  من  المليارات   مئات 

ي شكل تمويل طارئ وتسهيل 
بتعبئة 13 مليار دوالر �ف قمنا 

بالفعل  دوالر  مليارات   9 من  أك�ش  �ف  مع  تحويلها، 

الحيوية  الحكومية  الخدمات  تمويل  ي 
�ف أوكرانيا  لمساعدة 

وتقليل التداعيات عىل الب�ش واالقتصاد. ويشمل هذا المبلغ 

دوالر،  مليار   1.5 بقيمة  الدولي  البنك  من  مقدمة  حزمة 

المؤسسة  من  استثنائية  مساندة  شكل  ي 
�ف دوالر  مليار  منها 

الدولية للتنمية، للمساعدة عىل دفع أجور موظفي الحكومة 

ي تقدمها مجموعة البنك الدولي أيضاً إل 
ي المدارس. وتمتد المساندة ال�ت

ف �ف والعامل�ي

. ف ف االأوكراني�ي ي تستضيف الالجئ�ي
البلدان ال�ت

ي أوروبا عىل الغاز 
ي تكاليف الطاقة والمواد الغذائية والطلب الهائل �ف

ي ظل الزيادة �ف
�ف

شعوبها  عىل  جديدة  ضغوطاً  النامية  البلدان  تواجه  تلبيته،  تتم  ال  الذي  الطبيعي 

الغذائية عىل تهديد  المواد  ي أسعار 
المفاجئ �ف الحاد  واقتصاداتها. وينطوي االرتفاع 

ي العديد من البلدان النامية، مع ما يُحدثه 
بتفاقم التوترات السياسية واالجتماعية �ف

المثال، احتياجاً. عىل سبيل  واالأك�ش  فقراً  االأشد  االأشخاص  آثار مدمرة عىل   ذلك من 

ق وجنوب أفريقيا، يتعرض نحو 66 مليون شخص لمخاطر الطوارئ  ي بعض مناطق �ش
�ف

ي خضم الجهود العالمية للتخفيف من حدة الفقر واالرتقاء بمستويات المعيشة، 
و�ف

واصل  حيث  عقود،  مدى  عىل  االأعوام  أسوأ  أحد   2022 عام  يكون  أن  المرجح  من 

التنمية  جهود  وانتكست  البلدان،  من  العديد  ي 
�ف تراجعه  الحقيقي  الدخل  وسيط 

العالمية  االقتصادية  االآفاق  تقرير  وسلط  الجائحة.  ي 
تف�ش أثناء  مأساوي  نحو  عىل 

ي ينطوي عليها الركود االقتصادي 
ي يونيو / حزيران الضوء عىل المخاطر ال�ت

الصادر �ف

ي تلحق بالفقراء عىل وجه الخصوص. ويشكل انعدام 
ار ال�ت ن بالتضخم واالأ�ف المق�ت

البلدان  استئثار  ضوء  ي 
�ف وذلك  لالستقرار،  المزعزعة  العوامل  أك�ب  أحد  المساواة 

الخيارات  بفضل  العالمية  والدخول  االأموال  برؤوس  أساسي  بشكل  الدخل   مرتفعة 

تشهد  أن  المتوقع  ومن  والتنظيمية.  والنقدية  المالية  سياساتها  بشأن  تتخذها  ي 
ال�ت

بعيدة  التنمية  أهداف  يجعل  مما  المساواة،  انعدام  حالة  تفاقم  المقبلة  السنوات 

ين. المنال للكث�ي

التحرك،  من �عة  ذلك  يستلزمه  بما  التحديات  هذه  الدولي  البنك  مجموعة  تواجه 

ي التمويل، 
ف �ف ف متتاليت�ي ت�ي ف كب�ي منا بتنفيذ زيادت�ي ف ه، حيث ال�ت ووضوحه، ونطاقه، وتأث�ي

، وحشد المساندة والتأييد، وتقديم المشورة المتعلقة بالسياسات  والعمل التحليىلي

لمساندة الناس، والحفاظ عىل الوظائف، واستعادة القدرة 

ي البداية، قدمنا 150 مليار دوالر لمواجهة 
عىل تحقيق النمو. �ف

مدار  مليار دوالر عىل   170 نقدم  واليوم،  كورونا،   جائحة 

أوكرانيا  ي 
�ف الحرب  وأيضاً  الغذاء  أزمة  لمواجهة  شهراً   15

السنة  ح�ت  الجائحة  بداية  ومنذ  ة.  المبا�ش غ�ي  وآثارها 

أك�ش  الدولي  البنك  مجموعة  قدمت   ،2022 المالية 

بلد   100 عىل  يربو  ما  لمساعدة  دوالر  مليار   14 من 

وتوف�ي  كورونا  لجائحة  الصحية  لالآثار  التصدي   عىل 

اللقاحات لشعوبها.

نشاء  لالإ الدولي  البنك  ارتبط   ،2022 المالية  السنة  ي 
�ف

مساندة  تتضمن  دوالر،  مليار   33.1 تقديم  والتعم�ي 

تقديم  ذلك  ويشمل  الدخل.  متوسط  بلدا   45 من   الأك�ش 

حجم  زيادة  عىل  تركيا  لمساعدة  دوالر  مليون   300

الحرارية  الطاقة  مجال  ي 
�ف الخاص  القطاع  استثمارات 

بتقديم  للتنمية  الدولية  المؤسسة  وارتبطت   االأرضية. 

ي شكل منح وقروض مي�ة للغاية الأك�ش 
37.7 مليار دوالر �ف

ي ذلك 645 مليون دوالر لمساندة قدرة 
�ف بما  بلداً،  من 70 

الطوارئ  لحاالت  الصمود واالستجابة  ي عىل 
الغذا�أ النظام 

ون ومالي وموريتانيا والنيجر وتوغو.  ي بوركينا فاصو والكام�ي
 �ف

ي 
�ف للتنمية  الدولية  المؤسسة  كاء  �ش بموافقة  ورحبُت 

ين  الع�ش العملية  تنفيذ  عىل   2021 االأول  /كانون  ديسم�ب

 لتجديد موارد المؤسسة قبل موعدها بعام. وستشكل مساهماتهم القياسية البالغة 

ي تقدمها المؤسسة 
ة لحزمة التمويل ال�ت ف 23.5 مليار دوالر عىل مدار ثالث سنوات رك�ي

أشد  ومساعدة   ،2025-2023 المالية  السنوات  ة  ف�ت خالل  دوالر  مليار   93 البالغة 

البلدان فقراً عىل التعامل مع االأولويات الملّحة - ومن بينها توف�ي الوظائف والتحّول 

ي، ومعالجة الفاقد التعليمي وتراجع معدالت  االقتصادي، وتعزيز رأس المال الب�ش

المناخ،  لتغ�ي  والتصدي   ، ف الجنس�ي ف  ب�ي المساواة  والكتابة، وتحقيق  بالقراءة  لمام  االإ

عىل  القدرة  استعادة  نحو  والتحرك   - والعنف  والرصاع  الهشاشة  أوضاع  ومواجهة 

تحقيق النمو.

تواجه مجموعة البنك الدولي 

هذه التحديات بما ستلزمه 

لك من رسعة التحرك، 

ه،  ووضوحه، ونطاقه، وتأث�ي

ن  منا بتنفيذ زيادت�ي ن حيث ال�ت

ي التمويل، 
ن �ن ن متتاليت�ي ت�ي كب�ي

، وحشد  والعمل التحليىلي

المساندة والتأييد، وتقديم 

المشورة المتعلقة بالسياسات 

لمساندة الناس، والحفاظ عىل 

الوظائف، واستعادة القدرة 

عىل تحقيق النمو.

6  مجموعة البنك الدولي



ديفيد مالباس

رئيس مجموعة البنك الدولي
ن ورئيس مجلس المديرين التنفيذي�ي

للتصدي  عالمية  مساندتنا الستجابة  أعلنا   ،2022 مايو/أيار  ي 
�ف المجاعة.  أو  الغذائية 

 ،2023 أغسطس/آب  ح�ت  دوالر  مليار   30 إل  يصل  بتمويل   ، ي
الغذا�أ االأمن   الأزمة 

االأسعار  ارتفاع  تأث�ي  من  التخفيف  بغية  وعات جديدة،  ي م�ش
�ف دوالر  مليار   12 منها 

ي 
ات ال�ت نتاج الزراعي وإمدادات الغذاء. وتعتمد هذه االستجابة عىل الخ�ب وتعزيز االإ

به  بيانات وما قمنا  لدينا من  ما  ة، وتتضمن  االأخ�ي الغذاء  أسعار  أزمة  اكتسبناها من 

ي يوليو/تموز 2022، 
ة آفاق أسواق السلع االأولية. و�ف ي ذلك ن�ش

، بما �ف من عمل تحليىلي

ي الدعوة إل اتخاذ 
انضممت إل قادة صندوق النقد الدولي ووكاالت االأمم المتحدة �ف

ي عىل مستوى العالم من خالل تقديم 
ف أوضاع االأمن الغذا�أ إجراءات عاجلة لتحس�ي

مدادات الغذائية  مساندة �يعة للفئات االأك�ش احتياجاً، وتيس�ي أنشطة التجارة واالإ

ي الزراعة القادرة عىل تحمل تغ�ي المناخ. 
نتاج، واالستثمار �ف الدولية، وتعزيز االإ

ي تعتمد 
ي االقتصادات ال�ت

يؤدي انقطاع إمدادات الطاقة إل انخفاض النمو، ال سيما �ف

إل  فيه  النقص  وحاالت  الطبيعي  الغاز  أسعار  ارتفاع  ويؤدي  الوقود.  اد  است�ي عىل 

شبكات  استقرار  ويزعزع  للخطر،  عرضة  المحاصيل  وغالت  االأسمدة  إمدادات  جعل 

. ويجب عىل وجه  ي ينتج عنها تلوث كب�ي
الكهرباء، ويزيد من استخدام أنواع الوقود ال�ت

مداد  ي القدرة عىل االإ
ال�عة أن يزيد العالم إمدادات الطاقة وأن يحقق توسعا هائال �ف

ي 
ة جديدة �ف ي البلدان االأفقر. وسيتطلب هذا االأمر استثمارات كب�ي

المنتظم بالكهرباء �ف

مصادر أنظف للطاقة، وكفاءة استخدام الطاقة، وشبكات الكهرباء ونقلها. وتستلزم 

روسيا  عىل  االعتماد  عن  بعيداً  أوروبا  ي 
�ف الطاقة  لمصادر  االأساسية  التنظيم  إعادة 

ي توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي، والطاقة المائية، والطاقة 
ة �ف تحقيق زيادات كب�ي

الحرارية االأرضية، والطاقة النووية لتوف�ي أحمال أساسية ذات انبعاثات كربونية أقل 

للحفاظ عىل شبكات الكهرباء وتوسيعها.

يؤدي تغ�ي المناخ واالأحوال الجوية بالغة الشدة إل زيادة الضغوط عىل االقتصادات 

خطة  وتهدف  الهشاشة.  أوضاع  من  ي 
تعا�ف ي 

ال�ت البيئات  ي 
�ف سيما  ال  والمجتمعات، 

ف  ب�ي التكامل  تحقيق  إل  المناخ 2025-2021   ّ تغ�ي بشأن  الدولي  البنك  عمل مجموعة 

اً وتطويرها للحد من انبعاثات غازات  وعات االأك�ش تأث�ي المناخ والتنمية، وتحديد الم�ش

الدفيئة والتكيف مع تغ�ي المناخ، وزيادة التمويل المبا�ش عن طريق مجموعة البنك. 

وستتيح للمجتمع الدولي كذلك سبالً لتوف�ي تدفق هائل للتمويل الجديد عن طريق 

ي البلدان االأفقر. ويجب توسيع نطاق 
المنح الالزمة لتقديم المنافع العامة العالمية �ف

ية  اء وسندات الحفاظ عىل الحياة ال�ب االأدوات المالية المبتكرة، مثل السندات الخرصف

ي تُعد االأول من نوعها. وقد استحدثت خطة 
ي مارس/آذار 2022 - وال�ت

ي أطلقناها �ف
ال�ت

عن  الُقطرية  التقارير  هو:  جديداً  أساسياً  تشخيصاً  أيضاً  المناخ   ّ تغ�ي بشأن  العمل 

نا أول هذه التقارير عن تركيا  ي نهاية يوليو/تموز 2022، كنا قد ن�ش
المناخ والتنمية. و�ف

أن  أيضاً  دواعي �ورنا  لمن  وإنه  الساحل.  لمنطقة  الخماسية  والمجموعة  وفييتنام 

فصاح عن أنشطة  ي االإ
نقدم، من خالل هذا التقرير السنوي، قدراً أك�ب من الشفافية �ف

البنك الدولي ذات الصلة بتغ�ي المناخ. 

ي الديون الحكومية. 
اكم الهائل �ف ي ال�ت

تتمثل إحدى النتائج االأساسية لالأزمات الحالية �ف

ي تحمل 
وبالنسبة للعديد من أشد البلدان فقراً، فإنها لن تكون قادرة عىل االستمرار �ف

ي تحملها. وسيكون 
أعباء الديون، أو ستكون معرضة بشدة لمخاطر عدم االستمرار �ف

تاحة المجال لتنفيذ استثمارات جديدة  ي الديون الإ
وري تحقيق تخفيض كب�ي �ف من الرصف

كاء االآخرين  وتحقيق النمو. ونحن نعمل عىل نحو وثيق مع صندوق النقد الدولي وال�ش

لمساعدة البلدان عىل تقوية الشفافية والحوكمة والمساءلة لديها - وهي كلها خطوات 

ف  الرسمي�ي ف  الدائن�ي نواصل دعوة  كما  الدين.  ل  القدرة عىل تحمُّ استمرارية  ي 
�ف أساسية 

تخفيض  إل  الرامية  الجهود  ي 
�ف والكاملة  ال�يعة  للمشاركة  الخاص  القطاع  ي 

ودائ�ف

ي تتبعها البلدان الدائنة، فإن مدفوعات 
ي ظل السياسات الحالية ال�ت

أرصدة الديون. و�ف

ي عامي 2022 و2023 ستتجاوز بشكل 
الديون المتوقعة من أشد البلدان فقراً لدائنيها �ف

عن  تقرير  وتتناول مطبوعة  البلدان.  لهذه  المتاحة  نمائية  االإ المساعدات  كب�ي جميع 

وتوجيه  المتشابكة  المالية  المخاطر  من  التخفيف  سياسات   2022 العالم  ي 
�ف التنمية 

العالم نحو تحقيق تعاٍف مستدام ومنصف.

لقد كان من دواعي �وري أن أرحب بعودة العديد من الزمالء إل مكاتبنا هذا العام. 

اف  ف وسالمتهم، مع االع�ت ونحن نواصل تكييف نموذج عملنا بغية حماية صحة العامل�ي

ي 
و�ف معنا  المتعاملة  للجهات  الجودة  عالية  نتائج  تحقيق  ي 

�ف المادي  التفاعل  بقيمة 

ي مجموعة البنك 
التطور الوظيفي. وتواصل فرقة العمل المعنية بمناهضة العنرصية �ف

ي البلدان 
ف العنرصي داخل مؤسستنا و�ف أداء عملنا المهم لمكافحة العنرصية والتمي�ي

ف مستوى  امي بتعزيز ثقافة االنفتاح والثقة وتحس�ي ف ي سأظل عىل ال�ت
ي نعمل فيها. إن�ف

ال�ت

ي بثقافة 
ي مختلف إدارات المؤسسة، وأيضاً من خالل فريق عملنا المع�ف

 التنوع والشمول �ف

مكان العمل.

ي عىل ثقة من 
ي تؤثر عىل البلدان المتعاملة معنا عميقة الجذور، إال أن�ف

إن االأزمات ال�ت

أنه يمكننا إحداث فرق ملموس. ولمواجهة هذه التحديات، يجب أن نستفيد مما يقدمه 

اكاتنا، وكذلك مما يحمله المجتمع  موظفونا من ابتكار وما يبدونه من تفاٍن، ومن قوة �ش

ي 
امها بمساعدة البلدان �ف ف الدولي من عزم وتصميم. وستظل مجموعة البنك الدولي عىل ال�ت

التغلب عىل هذه التحديات والعمل من أجل مستقبل أك�ش استدامة وقدرة عىل الصمود. 
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 : ف الصورة جلوسا، من اليسار إل اليم�ي

و؛   كاثرين ريشيكو، كندا؛ كوين دافيدزي، هولندا – عميد المجلس المشارك؛ مونيكا إ. ميدينا، ب�ي

 - الكويت  حسن،  ف  حس�ي مرزا  السعودية؛  العربية  المملكة  الخلف،  سعد  المحسن   عبد 

ويج؛ ريتشارد هيو مونتغمري،  ف ليند، ال�ف اليا؛ ل�ي ، إيطاليا؛ نايجل راي، أس�ت  عميد المجلس؛ ماتيو بوغاميىلي

المملكة المتحدة؛ راجيش خوالر، الهند 

 

 : ف الصورة وقوفاً، من اليسار إل اليم�ي

؛  الروسي ، االتحاد  ف كاتارينا زاديل كوروسكا، بولندا؛ رومان مارشاف�ي ؛  ف ي كواغو، ب�ف إي�ب  ألفونس 

ي ميياهارا، اليابان؛ أدريانا كوغيلر، 
يا؛ عبد الحق بجاوي، الجزائر؛ تاكاسش ف محمد حسن أحمد، مال�ي

، بلجيكا )مدير  ف و، إسبانيا؛ ناتالي فرانك�ي الواليات المتحدة؛ آرنو بوي�، فرنسا؛ إيفا فالي مايس�ت

الدولية(؛  التمويل  /مؤسسة  الدولي للبنك  المناوب  الدولية لضمان االستثمار، والمدير   الوكالة 

ازيل ؛ أرماندو مانويل، أنغوال؛  ، ال�ب ف ، ألمانيا؛ توفيال نيامادزابو، بوتسوانا ؛ إريفالدو غوم�ي مايكل كراكي
ف جونهونغ تشانغ، الص�ي

، طلبت بلداننا المساهمة من  ي
خالل العام الما�ف

مجموعة البنك الدولي تقديم مساندة استثنائية للتصدي 

 ، ف ي أوكرانيا المتفاقمت�ي
ي جائحة كورونا والحرب �ف

الأزم�ت

فضالً عن مساندة محفظة عملياتها الجارية الواسعة 

النطاق. وأسفر ذلك عن قيام مجموعة البنك بتقديم 

ي السنة المالية 
مستويات غ�ي مسبوقة من التمويل �ف

ي ذلك 70.8 مليار دوالر من البنك الدولي 
2022، بما �ف

نشاء والتعم�ي والمؤسسة الدولية للتنمية، و32.8 مليار  لالإ

ي 
دوالر من مؤسسة التمويل الدولية )شاملًة الموارد ال�ت

(، وضمانات بقيمة 4.9 مليارات  تتم تعبئتها من الغ�ي

دوالر من الوكالة الدولية لضمان االستثمار.

 رسالة من مجلس 
ن  المديرين التنفيذي�ي

للوكالة  

هما من المبادرات، ساعدت  اء اللقاحات، وغ�ي من خالل تمويل العمليات الصحية، و�ش

مواصلة  عىل  لديها  االأعمال  ومؤسسات  وشعوبها  النامية  البلدان  البنك  مجموعة 

واالقتصادية  ية  الب�ش والتنمية  الصحية  والرعاية  الفقر  عىل  الجائحة  الآثار  التصدي 

والرفاهة. كما سارعت مجموعة البنك إل معالجة العواقب بعيدة المدى الأزمة جديدة 

ة – فباالإضافة إل االآثار المتصلة  ي أوكرانيا. ولهذه االأزمات تداعيات كث�ي
هي الحرب �ف

االأبعاد  مجهولة  عواقب  يفرض  الرصاع  فإن هذا  والطاقة،  ي 
الغذا�أ واالأمن  ف  بالالجئ�ي

العالمية،  والثقة  االأجنبية،  واالستثمارات  التجارية،  القنوات  عىل  دائمة  تكون  وقد 

ي الحد من 
ف �ف ف المتمثل�ي ي مجموعة البنك المتالزم�ي

والضغوط المالية. وانطالقاً من هد�ف

اء والقادرة عىل  ف عىل تعزيز التنمية الخرصف ك�ي ك، مع ال�ت الفقر وتحقيق الرخاء المش�ت

المبادرات  من  عدداً  ف  التنفيذي�ي المديرين  مجلس  ناقش  للجميع،  والشاملة  الصمود 

امج المهمة لالستجابة لهذه االأزمات ووافق عليها. وال�ب

ة، وال يزال بإمكاننا أن نفعل المزيد. وتعمل مجموعة البنك الدولي  لكن االحتياجات كث�ي

مع البلدان المانحة لتعبئة المساندة المالية من خالل قنوات متنوعة، منها صندوق 

الضمانات  عن  لها، فضالً  والتصدي  لمواجهتها  ب  والتأهُّ الجوائح  ي 
تف�ش من  الوقاية 

مع  أيضاً  البنك  مجموعة  وتعمل  الأوكرانيا.  منح  شكل  ي 
�ف المقدم  والتمويل  الخاصة 

مجموعة  عمل  خطة  مثل  مهمة،  برامج  لتنفيذ  الواقع  أرض  عىل  المعنية  االأطراف 

التابعة لمؤسسة التمويل  ُّ المناخ، ومنصة الصحة العالمية  البنك الدولي بشأن تغ�ي
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ام المستمر برسالة مجموعة البنك الدولي من جانب  ف ونحن نقدر تقديراً صادقاً االل�ت

ي 
ي ذلك فرق عملنا، وعملهم الجاد �ف

ي مختلف مؤسسات المجموعة، بما �ف
ف �ف الموظف�ي

هذه االأوقات االستثنائية العصيبة. ونتقدم أيضاً بشكر خاص لفريق إدارة الطوارئ 

العمل  من  طويلة  ة  ف�ت بعد  وسالم  بأمان  مكاتبنا  إل  عادتنا  الإ كلل  بال  عمل   الذي 

ل.  ف ي الم�ف
�ف

أهبة  عىل  تقف  الدولي  البنك  مجموعة  فإن  الحالية،  العديدة  االأزمات  خضم  ي 
و�ف

المبذولة  الجهود  ي 
�ف العالم  أنحاء  جميع  ي 

�ف والناس  البلدان  لمساعدة  االستعداد 

ية واالقتصادية وتحقيق التقدم عىل مسار التنمية. للتصدي للتحديات الب�ش

نامج �يع الرصف للتصدي لجائحة كورونا التابع للوكالة الدولية لضمان  الدولية، وال�ب

للبنك،  التابع  كورونا  لجائحة  والتصدي  اتيجي  س�ت االإ التأهب  وبرنامج   االستثمار، 

فضالً عن الجهود الرامية إل معالجة مواطن الضعف المتعلقة بالديون، وتعزيز قدرة 

ي 
االأنظمة الغذائية عىل الصمود، ومساندة القدرة عىل الحصول عىل الطاقة والتحّول �ف

ورة معالجة المحركات الرئيسية للهشاشة والفقر -   مجال الطاقة. ونواصل التشديد عىل �ف

ي،  ي والسودان واليمن وأماكن أخرى - من أجل بناء رأس المال الب�ش
ي أفغانستان وهاي�ت

�ف

ي االقتصادي.
والحد من عدم المساواة، وتشجيع فرص العمل، وتعزيز التعا�ف

ين لتجديد موارد  ي ضوء االحتياج الهائل للتمويل، تم تقديم موعد العملية الع�ش
و�ف

/كانون االأول 2021 تم االتفاق عىل  ي ديسم�ب
المؤسسة الدولية للتنمية عاماً واحداً، و�ف

حزمة تجديد لموارد المؤسسة بقيمة 93 مليار دوالر. وهذا التمويل هو أك�ب تمويل 

وسيساعد  عاماً،   61 قبل  إنشائها  منذ  المؤسسة  تاريخ  ي 
�ف االإطالق  عىل  تعبئته  تتم 

العالم  يشهدها  ي 
ال�ت المتعددة  لالأزمات  التصدي  عىل  الدخل  منخفضة  البلدان 

للجميع. شموالً  وأك�ش  الصمود  عىل  وقدرة  للبيئة  مراعاة  أك�ش  مستقبل  وبناء   اليوم 

أسفر  مما  المؤسسة،  ي 
�ف التصويت  مراجعة حقوق  المانحة عىل  البلدان  وافقت  كما 

ي إطار حقوق التصويت الخاص بها. ومن شأن ذلك أن يساعد عىل 
عن تعديل كب�ي �ف

ي الوقت نفسه حماية حقوق التصويت 
، و�ف ف ف جميع المانح�ي نصاف فيما ب�ي  ضمان االإ

للمستفيدين وتعزيزها. 

لجنة  طلبت   ،2022 لعام  الربيع  واجتماعات   2021 لعام  السنوية  االجتماعات  ي 
�ف

باالأمن  المتعلقة  الفورية  احتياجاتها  تلبية  عىل  البلدان  مساعدة  البنك  من  التنمية 

وتوزيعها،  اللقاحات  تصنيع  ي 
�ف المساعدة  وتقديم  االجتماعية؛  والحماية  ي 

الغذا�أ

ي وسائل التشخيص والعالجات، وتدعيم النظم الصحية؛ ومواصلة دعم 
واالستثمار �ف

 ُّ استمرارية القدرة عىل تحمل الديون وشفافيتها؛ والبناء عىل خطة العمل بشأن تغ�ي

الرقمي؛  التحّول  وتشجيع  البيولوجي؛  والتنوع  الطبيعي  المال  رأس  لحماية  المناخ 

وزيادة تعبئة التمويل من القطاع الخاص؛ والقيام مع صندوق النقد الدولي بتنسيق 

وقادر  أخرصف  اقتصادي  تعاٍف  تحقيق  نحو  الُقطرية  االأنشطة  وتوجيه  االإجراءات 

لتحقيق هذه  السعي  البنك عىل  التنمية  لجنة  للجميع. وحثت  الصمود وشامل  عىل 

ك،  ي إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المش�ت
ف عىل هد�ف ك�ي  االأهداف، مع مواصلة ال�ت

فضالً عن مساعدة البلدان عىل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مجموعة  موظفي  وجهاز  العليا  القيادة  بذلتها  ي 
ال�ت المهمة  الجهود  بقوة  نساند  إننا 

الثقافة  ف  وتحس�ي العنرصي  الظلم  الأوجه  للتصدي  العام  هذا  الدولي  البنك 

 . ف الموظف�ي من  المؤلفة  العمل  فرق  توصيات  خالل  من  العمل  أماكن  ي 
�ف السائدة 

أيضاً  أسعدنا  وقد   . ف هج�ي عمل  نموذج  إل  تحّولنا  مع  التحسينات  بهذه  ونرحب 

 -  2022 المالية  السنة  ي 
�ف معنا  المتعاملة  البلدان  بعض  إل  كمجموعة   السفر 

البنك  مجموعة  عمل  تأث�ي  ومشاهدة   - الجائحة  ي 
تف�ش بدء  منذ  االأول  المرة   وهي 

. بشكل مبا�ش

ي خضم االأزمات العديدة الحالية، فإن مجموعة 
و�ن

البنك الدولي تقف عىل أهبة االستعداد لمساعدة 

ي الجهود 
ي جميع أنحاء العالم �ن

البلدان والناس �ن

ية واالقتصادية  المبذولة للتصدي للتحديات الب�ش

وتحقيق التقدم عىل مسار التنمية.
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ي السنة الجارية، 
ي أوقات االأزمات، كما هو الحال �ف

�ف

ا: تشجيع االستثمار  أصبحت رسالة الوكالة أك�ش أهمية وتأث�ي

ف ضد  ي البلدان النامية من خالل التأم�ي
ي المبا�ش �ف االأجن�ب

المخاطر السياسية وغ�ي التجارية. 

ف واالضطرابات المرتبطة باالآثار المستمرة لجائحة كورونا  ي خضم حالة عدم اليق�ي
و�ف

ي أوكرانيا، قدمت الوكالة برنامجا قويا بقيمة حوالي 5 مليارات دوالر من 
والحرب �ف

كاء، قمنا بتعبئة ما  الضمانات الجديدة. وبالعمل مع البلدان المتعاملة معنا وال�ش

مجموعه 6.5 مليارات دوالر من التمويل )من مصادر خاصة وعامة( من خالل تقديم 

ي البلدان النامية. ومن إجمالي 
ضمانات لمستثمري القطاع الخاص العابرين للحدود �ف

اض من المؤسسة  ي بلدان مؤهلة لالق�ت
وعات �ف إصدارات المؤسسة، ساند 33% م�ش

ي السنة المالية 
الدولية للتنمية )أي البلدان منخفضة الدخل(، ارتفاعا من 25% �ف

2021؛ وذهب 12% إل االأوضاع الهشة والمتأثرة بالرصاعات، ليتجاوز ثالثة أمثاله 

ي 
ي السنة المالية 2021؛ وأسهم 28% من استثماراتنا المضمونة �ف

حيث كان 4% �ف

ي السنة المالية 2021. 
التكيف مع تغ�ي المناخ أو التخفيف من آثاره، ارتفاعا من 26% �ف

ي كل من هذه المجاالت ذات االأولوية، أظهرت الوكالة مساندتها لالستثمارات 
و�ف

قراض للبلدان االأشد احتياجا إليها.  واالإ

ي السنة المالية 2022 عىل 
ع أن تساعد إصدارات الوكالة �ف ونتيجًة لذلك، من المتوقَّ

ف أو مد الكهرباء لنحو 15 مليون شخص، ومساندة إيجاد قرابة 20 ألف فرصة  تحس�ي

ة  وعات الصغ�ي ي ذلك للم�ش
عمل، وإتاحة تقديم قروض بقيمة 1.9 مليار دوالر بما �ف

والمتوسطة واالأنشطة المتصلة بالمناخ. 

ف ضد  ي المبا�ش والطلب عىل التأم�ي وعىل الرغم من انخفاض االستثمار االأجن�ب

المخاطر السياسية للوكالة الدولية لضمان االستثمار بسبب جائحة كورونا وأزمة 

ف مدى فائدة  ، مما يب�ي أوكرانيا، فقد زاد الطلب عىل أدواتنا الخاصة بالقطاع المالي

ف منصبا  ك�ي ي ساندناها، ظل ال�ت
وعات ال�ت ي أوقات االأزمات. ومن خالل الم�ش

الوكالة �ف

عىل تشجيع مستثمري القطاع الخاص عىل العمل مع الحكومات المضيفة من خالل 

ي إدارة المخاطر السياسية والتخفيف من حدتها. 
المساعدة �ف

 رسالة من 
ي ماتانو  

و�ش ه�ي
نائب الرئيس التنفيذي  

وباالإضافة إل ذلك، استخدمت الوكالة قدرتها عىل جمع مختلف االأطراف الستضافة 

/كانون  ي ديسم�ب
. وركزت فعالية عامة �ف ي المبا�ش عدة فعاليات لتشجيع االستثمار االأجن�ب

ي 
ي المبا�ش إل أفريقيا"، والحوار رفيع المستوى �ف االأول 2021 عىل "دفع االستثمار االأجن�ب

ي غرب 
ي المبا�ش �ف مارس/آذار 2022، بمشاركة حكومة توغو، إل تشجيع االستثمار االأجن�ب

ف  أفريقيا. وحشد اجتماع المائدة المستديرة متعدد البلدان مستثمرين أجانب وممثل�ي

ف بلدان أخرى. ف من توغو وكوت ديفوار وغينيا والسنغال، من ب�ي حكومي�ي

ي أكسيد الكربون العالمية مستمرة بال هوادة، 
وعىل صعيد المناخ، ال تزال انبعاثات ثا�ف

ي البلدان النامية بشكل خاص للظواهر المناخية البالغة 
مع تعرض البنية التحتية �ف

وري أن تنمو قدرات الطاقة الشمسية  الحدة. ووفقا لبعض التقديرات، من الرصف

 وطاقة الرياح من 1400 جيجاوات اليوم إل 17 ألف جيجاوات بحلول عام 2040 -

ي الوقت نفسه، يتيح 
ي البلدان النامية. و�ف

ي هذه القدرات الجديدة �ف
مع وجود ثل�ش

ي وجه تغ�ي المناخ فرصة اقتصادية هائلة: 
ي القدرة عىل الصمود �ف

االستثمار �ف

ي البنية التحتية القادرة عىل الصمود 
 ففي المتوسط، يحقق الدوالر المستثمر �ف

4 دوالرات من المنافع. وعىل مدى العمر، يؤدي ذلك إل تحقيق منافع صافية 

ي البلدان 
إجمالية قدرها 4.2 تريليونات دوالر من أصول البنية التحتية الجديدة �ف

منخفضة ومتوسطة الدخل. 

وعىل الرغم من أن التحديات حقيقية، وكذلك الفرص المتاحة، فقد قامت الوكالة 

بدورها لالستفادة منها: 

ي �بيا وكينيا 	 
لمساندة التكيف مع تغ�ي المناخ، كفلنا أن تكون الطرق ال�يعة �ف

ي وجه الفيضانات الناجمة عن تغ�ي المناخ. وساندنا أيضا 
قادرة عىل الصمود �ف

ي كولومبيا لضمان قدرتها 
ي بنغالديش وغابون وميناء �ف

وعات توليد الكهرباء �ف م�ش

ي وجه آثار االأحوال الجوية القاسية.
عىل الصمود �ف
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ي القطاع الحقيقي 	 
وعاتنا �ف ي فحص م�ش

لضمان االتساق مع اتفاق باريس، بدأنا �ف

للتأكد من اتساقها مع أهداف االتفاقية منخفضة االنبعاثات الكربونية والقادرة 

ي تعميم متطلبات مواءمة اتفاق 
ي وجه تغ�ي المناخ. كما بدأنا �ف

عىل الصمود �ف

وع تراعي  ي جميع وحدات الوكالة لضمان أن جميع مراحل دورة الم�ش
باريس �ف

االعتبارات المناخية. 

ف 	  ف استئماني�ي لتوسيع االستثمارات الخاصة، أطلقت المؤسسة أيضا صندوق�ي

ف بالمناخ هذا العام. يساند صندوق تعزيز االستدامة جهود المستثمرين  متصل�ي

ف وتحقيق  ف الجنس�ي ي المجاالت ذات االأولوية مثل المناخ والمساواة ب�ي
لتعزيز االأثر �ف

كات  معاي�ي معززة بشأن الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة وحوكمة ال�ش

اهة. ويهدف الصندوق الجديد إل حفز استثمارات إضافية من القطاع الخاص  ف وال�ف

ي هذا المجال الحيوي ومساعدة البلدان النامية عىل ت�يع عجلة تحولها إل 
�ف

اء الصديقة للمناخ. ويندمج هذان الصندوقان االستئمانيان،   الطاقة الخرصف

اتيجية  س�ت ي إطار برنامج االأولويات االإ
ف سبق إنشاؤهما، �ف جنبا إل جنب مع صندوق�ي

وعات منخفضة الدخل والهشة القائمة  بالوكالة والذي يهدف إل زيادة نسبة الم�ش

وعات تغ�ي المناخ.  ة، وكذلك الضمانات لمساندة م�ش عىل االقتصاد زيادة كب�ي

ي أبريل/نيسان 2020، 
وقدم برنامج التصدي لجائحة كورونا، الذي أطلقته الوكالة �ف

وعا منذ إنشائه - تم إصدار  ي 47 م�ش
 ضمانات بقيمة حوالي 7.6 مليارات دوالر �ف

نامج يقف شاهداً عىل الدور  ي هذه السنة المالية. وكان هذا ال�ب
2.1 مليار دوالر منها �ف

ي تعبئة االستثمارات 
المعاكس لالتجاهات الدورية الذي يمكن أن تلعبه الوكالة �ف

الخاصة لمواجهة االأزمات العالمية. 

اتيجيتها المعنية بالمساواة  ، أطلقت الوكالة أول خطة لتنفيذ إس�ت ي
ي العام الما�ف

و�ف

ي جميع جوانب عمل 
ف �ف ف الجنس�ي امها بإدماج المساواة ب�ي ف ، مما يعزز ال�ت ف ف الجنس�ي ب�ي

، منحت الوكالة جائزة القيادة السنوية السابعة  الوكالة. وعىل المستوى المؤس�ي

يكة ورئيسة قطاع البنية التحتية للطاقة  ، ال�ش ف ف إل لوسي هاين�ت ف الجنس�ي للمساواة ب�ي

ي قطاع الطاقة. وعىل 
ف �ف ف الجنس�ي ي مجال المساواة ب�ي

ي أكتيس Actis، عن عملها �ف
�ف

وعات، عملت الوكالة مع الجهات المتعاملة معها لدمج االإجراءات  مستوى الم�ش

. فعىل سبيل المثال، وقعت الوكالة  ف ف الجنس�ي الرامية إل تضييق الفجوات ب�ي

قراض  كة ABA الكمبودية التابعة له الإ ي الكندي، لمساندة �ش
ضمانا مع البنك الوط�ف

وع اول ارتباطات الوكالة  ة والمتوسطة المملوكة لنساء. ومثَّل الم�ش وعات الصغ�ي الم�ش

اض  ي بلد مؤهل لالق�ت
ف �ف ف الجنس�ي الدولية لضمان االستثمار الخاصة بالمساواة ب�ي

من المؤسسة الدولية للتنمية.

وواصلت الوكالة أيضا االبتكار. ففي كولومبيا، أصدرت أول ضمانة لها بشأن قرض 

الهيئات الحكومية غ�ي السيادية، وهي منطقة  بالعملة المحلية عرضته إحدى 

ي 
بوغوتا. وكانت مساندتنا عامال مساعدا بالغ االأهمية لالستجابة لجائحة كورونا �ف

ي مرص، 
ي حاالت الطوارئ للرعاية الصحية. و�ف

 المنطقة، وستعزز قدرات االستجابة �ف

وعات  نشاء والتعم�ي لتعزيز أول سند للم�ش ي لالإ عملت الوكالة مع البنك االأورو�ب

عادة تمويل  ي البالد. وُعرضت هذه السندات الإ
 المعتمدة مناخيا يتم إصداره �ف

ست محطات لتوليد الطاقة الشمسية، وبمساندة من المؤسسة، حصلت عىل تصنيف 

ي أعىل بست درجات من التصنيف السيادي، مما مهد الطريق أمام المؤسسات 
ائتما�ف

ي البلدان النامية.
وعات المناخ �ف االستثمارية لمساندة م�ش

ي أننا - من خالل التعاون 
ي االأمل �ف

وعىل الرغم من أننا نعيش أوقاتا عصيبة، يحدو�ف

مع الجهات المتعاملة معنا - سنحقق أثرا عىل أرض الواقع. 

ي ظل الظروف الصعبة لمواجهة هذا 
ي لشديد الفخر بموظفينا الذين تكاتفوا �ف

وإن�ف

ي أن جنيد أحمد انضم إل الوكالة هذا العام نائبا للرئيس لشؤون 
التحدي. ويسعد�ف

ي مجال التنمية الدولية وسجل أدائه الذي يُحتذى 
ته العميقة �ف العمليات. ومع خ�ب

ي مختلف وحدات مجموعة البنك الدولي )كان أحدثها المدير القطري للبنك 
به �ف

وعات هادفة مدفوعة  ي الهند(، سيقود جنيد الجهود الرامية إل متابعة م�ش
الدولي �ف

وعات التنمية. بتحقيق االأثر، وتعبئة التمويل الخاص من أجل م�ش

ي تعزيز المساواة، تول إيثيوبيس تافارا، نائب رئيس الوكالة 
ا عن تفانيه �ف وتعب�ي

دارية، الدور المهم لرئيس  اء إدارة المخاطر والشؤون القانونية واالإ ورئيس خ�ب

 . الدولي البنك  لمجموعة  التابعة  العنرصية  بمكافحة  المعنية  العمل   مجموعة 

اجع، أدرك إيثيوبيس الحاجة إل  ي ال�ت
ي المبا�ش �ف ومع استمرار االستثمار االأجن�ب

ف الحكومات والمستثمرين ح�ت يمكنهم التعلم بعضهم من  تسهيل الحوار ب�ي

بعض. وتحت قيادته، استضافت الوكالة وحكومة توغو أول حوار مائدة مستديرة 

، استهدف تشجيع المستثمرين عىل االضطالع بمشاريع  ي المبا�ش لالستثمار االأجن�ب

المستمر،  الجهد  وبهذا  الخاص.  القطاع  ويساندها  العامة  المصلحة   تخدم 

ي عىل ثقة من أن الحكومات والمستثمرين سيجدون سبال فعالة الجتذاب 
فإن�ف

را من الركود االقتصادي. االستثمار إل البلدان االأك�ش ترصف

كاء  ف الذين ظلوا �ش كما أشكر الجهات المتعاملة معنا ومجلس المديرين التنفيذي�ي

ي تحقيق النتائج خالل الجائحة. 
ف لنا وساعدونا �ف ثابت�ي

ي المستقبل، فإننا قادرون عىل التصدي لها 
ة �ف ورغم ما ينتظرنا من تحديات كث�ي

ي أن يساعدنا العمل الذي نقوم به يوما بعد 
ي االأمل �ف

. وال يزال يحدو�ف بشكل مبا�ش

يوم ليس عىل مواجهة تحديات عرصنا الحالي فحسب، بل أيضا عىل تحقيق نتائج 

طويلة االأجل. 

ي ماتانو  
و�ش ه�ي

نائب الرئيس التنفيذي  

الوكالة الدولية لضمان االستثمار
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 التقرير 
السنوي 



 مؤسسات مجموعة 

البنك الدولي
ي العالم بالنسبة 

مجموعة البنك الدولي هي أحد أك�ب مصادر التمويل والمعرفة �ف

ك بالحد من  ام مش�ت ف للبلدان النامية. وهي تتألف من خمس مؤسسات يجمعها ال�ت

 . ف ك، وتشجيع النمو والتنمية المستدام�ي الفقر، وزيادة الرخاء المش�ت

نشاء والتعم�ي 4. البنك الدولي للإ

نشاء والتعم�ي )IBRD( يقرض حكومات البلدان متوسطة الدخل  البنك الدولي للإ

والبلدان منخفضة الدخل المتمتعة باالأهلية االئتمانية.  

5. المؤسسة الدولية للتنمية 

 )IDA( المؤسسة الدولية للتنمية 

وط مي�ة للغاية لحكومات البلدان االأشّد فقراً.   تقدم تمويالً ب�ش

2. مؤسسة التمويل الدولية 

ي أسهم 
مؤسسة التمويل الدولية )IFC( تقدم قروضاً وضمانات ومساهمات �ف

أ رؤوس أموال إضافية من مصادر أخرى  رأس المال وخدمات استشارية، وتع�ب

ي البلدان النامية.
لحفز استثمارات القطاع الخاص �ف

3. المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار 

المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار )ICSID( يقدم تسهيالت دولية 

ي منازعات االستثمار.    
للتوفيق والتحكيم �ف

1. الوكالة الدولية لضمان االستثمار 

)MIGA( الوكالة الدولية لضمان االستثمار 

تقدم تأميناً ضد المخاطر السياسية، وأدوات لتعزيز االئتمان للمستثمرين 

ي اقتصادات االأسواق الصاعدة.    
ي المبا�ش �ف ف بغية تسهيل االستثمار االأجن�ب والمقرض�ي

1

2

3

4

5

14  بيانات السنة المالية لمجموعة البنك الدولي



 التمويل المقدم من مجموعة البنك الدولي 
يكة   إل البلدان ال�ش

ف الدوالرات 20182019202020212022حسب السنوات المالية، مالي�ي

مجموعة البنك الدولي

74,26568,10583,57498,830104,370 االرتباطاتأ

54,36760,59667,041 45,72449,395المدفوعاتب

نشاء والتعم�ي البنك الدولي للإ

30,52333,072 27,976 23,00223,191االرتباطاتج

23,69128,168 20,238 17,38920,182المدفوعات

المؤسسة الدولية للتنمية

37,727د36,028د 30,365د21,932د24,010داالرتباطاتج

21,214د 22,921د 21,179د 14,38317,549المدفوعات

مؤسسة التمويل الدولية

19,02714,68417,60420,66922,229االرتباطاتهـ

10,51811,43813,198 11,1499,074المدفوعات

الوكالة الدولية لضمان االستثمار

5,1994,935 3,961 5,548 5,251إجمالي التغطيات الضمانية

ي ينفذها المستفيدون
الصناديق االستئمانية ال�ت

6,4116,407 2,7493,641 2,976االرتباطات

2,5464,461 2,8032,5902,433المدفوعات

، والمؤسسة الدولية أ.  نشاء والتعم�ي  يشتمل عىل ارتباطات من كل من البنك الدولي لالإ

ي ينفذها المستفيدون، 
للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والصناديق االستئمانية ال�ت

وإجمالي التغطيات الضمانية للوكالة الدولية لضمان االستثمار. وتشتمل ارتباطات الصناديق 

ي ينفذها المستفيدون؛ وعليه، فإن إجمالي ارتباطات مجموعة 
االستئمانية عىل جميع المنح ال�ت

ي ال تتضمن سوى 
ي بطاقة قياس االأداء المؤس�ي ال�ت

البنك الدولي تختلف عن المبلغ المذكور �ف

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

، والمؤسسة الدولية للتنمية، ب.  نشاء والتعم�ي  يشتمل عىل مدفوعات كل من البنك الدولي لالإ

ي ينفذها المستفيدون.
ومؤسسة التمويل الدولية، والصناديق االستئمانية ال�ت

ارتباطات ومدفوعات وإجمالي االإصدارات الضمانية لمجموعة البنك الدولي 

ي تمت الموافقة عليها ج. 
لغاء الكاملة ذات الصلة باالرتباطات ال�ت نهاء واالإ  ال تشمل المبالغ عمليات االإ

ي السنة المالية نفسها. 
�ف

قراض والمدفوعات أنشطة نافذة القطاع الخاص التابعة للمؤسسة الدولية د.    تستبعد ارتباطات االإ

للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار.

ة االأجل.   هـ.  يتضمن ارتباطات طويلة االأجل لحساب المؤسسة الخاص وارتباطات التمويل قص�ي

ي تمت تعبئتها من مستثمرين آخرين.
وال يتضمن ذلك االأموال ال�ت
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الوكالة الدولية 
لضمان االستثمار



 الوكالة الدولية 
 لضمان االستثمار 

االنتشار العالمي للوكالة 
والنتائج الُقطرية  



ي السنة المالية 2022:  
صدارات �ن  إجمالي مبالغ االإ

4.9 مليارات دوالر 

 النتائج المتحققة 
لبلدان مختارة* 

11 مليار دوالر 
 أمريكا الالتينية 

ي   والبحر الكاري�ب

10 مليارات دوالر 
 أوروبا 

وآسيا الوسطى  

3 مليارات دوالر 
ق آسيا   �ش

والمحيط الهادئ  

7 مليارات دوالر 
 أفريقيا 

جنوب الصحراء  

ي السنوات المالية 2022-2015  
ي تم التوقيع عليها �ف

وعات ال�ت *تعكس االأرقام الم�ش

 تركيا 
14.9 مليون دوالر  
ي تمت مساندتها  

إجمالي القروض ال�ت

 منغوليا 
390 مليون دوالر

اة محلياً   السلع المش�ت

 المكسيك  
344 مليون دوالر  

ائب والرسوم  الرصف

 كولومبيا  
 11,760 مليون 

 وظيفة تمت مساندتها 

)دائمة ومؤقتة(

 جنوب أفريقيا 
ن   4.2 ملي�ي

ي تم تفاديها  
انبعاثات غازات الدفيئة ال�ت

ي أكسيد الكربون/سنوياً(
أ ثا�ف ي من مكا�ف )طن م�ت

يا  نيج�ي
17.1 مليون 

مت إليهم خدمة   شخص ُقدِّ

نة   كهرباء جديدة أو محسَّ

 بنغلديش 
14.3 مليون 

مت إليهم خدمة   شخص ُقدِّ

نة   كهرباء جديدة أو محسَّ

ي
نما�ئ 18  الئثر الإ



نمائية المتوقعة  النتائج االإ
وعات  للوكالة من الم�ش

ي السنة 
 الموقعة �ن

المالية 2022 
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 19,519
ي تمت 

إجمالي الوظائف ال�ت

مساندتها  )دائم + مؤقت(

5721 جيجاوات ساعة 
ي توليد الكهرباء 

 التوسع �ف

سنويا

1.6 مليون 
ي من انبعاثات غازات  طن م�ت

ي  ي تم تفاديها )طن م�ت
الدفيئة ال�ت

ي أكسيد الكربون/سنوياً(
أ ثا�ف من مكا�ف

485 ميجاوات 
قدرات توليد الطاقة 

الكهربائية المركبة

15.7 مليون دوالر  
اؤها  ي يجري �ش

من السلع ال�ت

سنوياً من االأسواق المحلية  

15 مليون 
مت لهم خدمات    شخص ُقدِّ

كهرباء جديدة أو محسنة  

6.5 مليارات دوالر  
 التمويل الذي تمت تعبئته 

من القطاع الخاص 

1.9 مليار دوالر  
ي تمت مساندتها  

حجم القروض ال�ت

679 مليون دوالر  
ائب والرسوم المدفوعة   الرصف

سنوياً للحكومات المضيفة  
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استجابة الوكالة الدولية 
 لضمان االستثمار 

للأزمة العالمية 

ي النمو االقتصادي العالمي، وارتفاع معدالت التضخم، 
 مع االنخفاض الحاد �ف

، واستمرار الحرب والهشاشة، واستمرار االآثار السلبية  ي
وازدياد انعدام االأمن الغذا�أ

ك لهذه االأزمات عىل اقتصادات  لجائحة كورونا، من المتوقع أن يكون التأث�ي المش�ت

ي 
االأسواق الناشئة واالقتصادات النامية شديدا. وتظهر توقعات البنك الدولي بطء النمو �ف

ي 2022. 
ي 2021 إل 3.4% �ف

اقتصادات االأسواق الناشئة واالقتصادات النامية من 6.6% �ف

وتش�ي تقديرات أحدث تقرير للبنك الدولي عن االآفاق االقتصادية العالمية إل أن معدل 

ي 2021( 
ي 2023-2024 )مقابل 5.7% �ف

ي 2022 و3% �ف
اجع إل 2.9% �ف النمو العالمي سي�ت

بسبب االأزمات العالمية المتداخلة. 
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ي خضم هذه التحديات العالمية، تقف الوكالة الدولية لضمان االستثمار عىل 
و�ف

ي تواجه البلدان 
أهبة االستعداد لتنفيذ وتنقيح استجابتها لالأزمات المتعددة ال�ت

ي هذه البلدان، 
 النامية. ومع زيادة االآثار عىل أوضاع الهشاشة والمخاطر السياسية �ف

ي تسهيله أك�ش أهمية. 
ي تشجيع االستثمار والمساعدة �ف

يصبح دور الوكالة �ف

ي االستثمار 
وبشكل خاص، أدت جائحة كورونا أيضاً إل تفاقم االنخفاض المستمر �ف

ي جميع اقتصادات االأسواق الناشئة واالقتصادات النامية. وتكشف 
ي المبا�ش �ف االأجن�ب

هذه االأزمة عن مصدر جديد وغ�ي مسبوق لمخاطر المستثمرين يقلِّص ثقة مؤسسات 

ي المبا�ش  االأعمال إل أد�ف مستوياتها. وعىل الرغم من انتعاش االستثمار االأجن�ب

ي عام 2021 إل 1.58 تريليون دوالر، فإن االآفاق المستقبلية سلبية بالنظر 
العالمي �ف

ي تؤثر عىل اقتصادات االأسواق 
إل التأث�ي المستمر لجائحة كورونا واالأزمات االأخرى ال�ت

الناشئة واالقتصادات النامية.   

ي أبريل/نيسان 2020، 
يتألف برنامج الوكالة لالستجابة لجائحة كورونا، الذي بدأ �ف

ف  للقطاع�ي العاجلة  االحتياجات  لتلبية  االأول  االستجابة   )1( مراحل:  ثالث   من 

ي القطاعات 
ي لدعم استعادة النشاط االقتصادي �ف

؛ )2( مرحلة التعا�ف العام والمالي

ف القص�ي والمتوسط؛ )3( بناء القدرة  الحقيقية والمؤسسات الخاصة عىل المدي�ي

ف العام والخاص.   ي القطاع�ي
عىل الصمود عىل المدى الطويل لدعم االستثمار �ف

نامج نحو 7.6 مليارات دوالر من الضمانات  وح�ت يونيو/حزيران 2022، قدم ال�ب

أفريقيا  ومنطقة   ، ي الكاري�ب والبحر  الالتينية  أمريكا  منطقة  ي 
�ف وعا  م�ش  47 ي 

 �ف

ق آسيا والمحيط الهادئ، ومنطقة أوروبا وآسيا الوسطى -  جنوب الصحراء، ومنطقة �ش

وعات تأث�ي  ي هذه السنة المالية. وقد كان لهذه الم�ش
صدر منها 2.1 مليار دوالر �ف

كب�ي حيث ساعدت البلدان المضيفة عىل تعزيز جهودها الطبية لمواجهة أزمة 

الجائحة كما ساعدت الحكومات والجهات المتعاملة مع الوكالة من القطاع الخاص 

عىل الحد من االآثار االقتصادية لالأزمة من خالل تقديم دعم رأس المال العامل 

كات واالأفراد. ويمتد برنامج  ة والمتوسطة وكذلك ال�ش وعات الصغرى والصغ�ي للم�ش

شادية معتمدة  االستجابة لجائحة كورونا ح�ت يونيو/حزيران 2023 بتسهيالت اس�ت

بقيمة 10-12 مليار دوالر إجماال.
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ة االأول ن الرك�ي

اء اللوازم والخدمات الطبية العاجلة   رسش
لمواجهة كورونا  

اء السلع والخدمات الطبية الالزمة )عىل سبيل  ي �ش
مساندة الحكومات المضيفة �ف

وس كورونا، وأردية المستشفى،  ي االإصابة بف�ي
المثال، أدوات فحص حاالت االشتباه �ف

والكمامات، وأجهزة التنفس الصناعي، واالأدوية(. 

ة الثالثة ن  الرك�ي

 استكمال تمويل التجارة الذي تقدمه مؤسسة 
التمويل الدولية  

مداد  مساندة تمويل التجارة لتعزيز تدفق السلع والخدمات ع�ب سالسل االإ

ي 
ي تمس الحاجة إليها، ال سيما �ف

العالمية، ويشمل ذلك السلع االأساسية ال�ت

ي من 
ي تعا�ف

اض من المؤسسة الدولية للتنمية وتلك ال�ت البلدان المؤهلة لالق�ت

الهشاشة والمتأثرة بالرصاعات.

ة الثانية ن الرك�ي

مجابهة االآثار االقتصادية السلبية خلل أزمة كورونا    

وعات المؤهلة  2أ. برنامج تعزيز االئتمان: مساندة الحكومات عىل مستويات الم�ش

السيادية وشبه السيادية والمملوكة للدولة لتوف�ي التمويل قص�ي االأجل ومساندة 

ة والمتوسطة والمؤسسات واالأفراد خالل االأزمة.  كات الصغ�ي رأس المال العامل لل�ش

  

قراض  ي توسيع نشاط االإ
2ب. تعظيم رأس المال: مساندة المؤسسات المالية �ف

ي البلدان المضيفة من خالل إفساح المجال لالأصول المرجحة بأوزان المخاطر 
�ف

لزامية  االإ المركزية للحفاظ عىل مستويات االحتياطيات  البنوك   المجمدة لدى 

لهذه المؤسسات.   

 ركائز برنامج الوكالة الدولية لضمان االستثمار 
للستجابة لجائحة كورونا 
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كولومبيا 
 منطقة العاصمة 

بوغوتا

برنامج الوكالة للستجابة لجائحة كورونا – 
وعات، السنة المالية 2022  الم�ش

ف من بنك بيلباو  امات المالية السيادية )دون السيادية( لقرض من غ�ي المساهم�ي ف قدمت الوكالة ضمانا ضد عدم الوفاء باالل�ت

ي إسبانيا إل منطقة العاصمة بوغوتا. ولدى كولومبيا نظام للرعاية الصحية ممول من الحكومة والمركزي بدرجة 
كايا أرجينتاريا �ف ف ف�ي

ف  اوح ب�ي ي النظام الصحي، ت�ت
عالية يتيح تأمينا صحيا شامال لنحو 98% من السكان. كشفت جائحة كورونا عن مواطن ضعف �ف

وس كورونا.  ات والكواشف لتحليل اختبارات االإصابة بف�ي البنية التحتية القديمة ونقص أ�ة وحدات العناية المركزة ونقص المخت�ب

ي مدينة بوغوتا بهدف 
وستعزز المساندة المقدمة من الوكالة الدولية لضمان االستثمار االستجابة الطارئة وما بعد الجائحة �ف

ها وتوسيعها. ف تطوير مالديها من منشآت الرعاية الصحية وتجه�ي
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و  ب�ي
فوندو ميفيفيندا س. أ. 

ام مالي من خالل ضمانة من مؤسسات  ف قدمت الوكالة ضمانا ضد عدم الوفاء بال�ت

ي مورجان تشيس  ف من جيه �ب االأعمال المملوكة للدولة لقرض من غ�ي المساهم�ي

ي قدمتها 
كة فوندو ميفيفيندا )FMV(. وستعزز المساندة ال�ت بالواليات المتحدة إل �ش

كة وتساند تحقيق تعاف اقتصادي أخرصف من االآثار السلبية الأزمة كورونا،  الوكالة لل�ش

كة من الحصول عىل تمويل طويل االأجل بأسعار تنافسية. وستستخدم  وستمكن ال�ش

"، وهو برنامج عقاري ضمن حافظة  ي االأخرصف
كة هذه االأموال لمساندة برنامج "بي�ت ال�ش

كة يقدم التمويل الالزم لحصول االأ� متوسطة الدخل الضعيفة عىل  هذه ال�ش

اء مستدامة معتمدة. وحدات سكنية خرصف

باراغواي 
الوكالة المالية للتنمية 

ام مالي من خالل  ف قدمت الوكالة الدولية لضمان االستثمار ضمانا ضد عدم الوفاء بال�ت

ي 
ف من سي�ت ضمان من مؤسسات االأعمال المملوكة للدولة لقرض من غ�ي المساهم�ي

بنك إل الوكالة المالية للتنمية، وهي مؤسسة مالية مملوكة بالكامل للحكومة وتسيطر 

عليها. وسيساند تسهيل القروض مبادرات حكومة باراغواي للتصدي لجائحة كورونا 

ة والمتوسطة وقطاع  كات الصغرى والصغ�ي ي تهدف إل ضمان تقديم التمويل لل�ش
ال�ت

سي 
ف س�ت ف الجنس�ي وع أيضا خطة عمل معنية بالمساواة ب�ي سكان. وسيتضمن الم�ش االإ

ة والمتوسطة المملوكة للنساء.  كات الصغرى والصغ�ي االأسس لمزيد من التمويل لل�ش

كولومبيا
قليمية  كة التعاون المالي للتنمية االإ �ش

امات المالية السيادية )دون السيادية(  ف قدمت الوكالة ضمانا ضد عدم الوفاء باالل�ت

ي مورجان تشيس بالواليات المتحدة إل ف من جيه �ب  لقرض من غ�ي المساهم�ي

ي تملك حكومة كولومبيا 
Financiera de Desarrollo Nacional، وهو بنك إنما�أ

ي 
غالبيته. وسيستخدم القرض الذي تغطيه الوكالة الدولية لضمان االستثمار �ف

وعات  ف عىل م�ش ك�ي ي كولومبيا مع ال�ت
ي يقوم بها البنك �ف

قراض ال�ت تمويل عمليات االإ

ي أعقاب االآثار 
ي االقتصادي �ف

ي ستعزز وتدعم التعا�ف
البنية التحتية للمناخ والطرق ال�ت

االقتصادية السلبية الناجمة عن أزمة كورونا. وستتيح المساندة المقدمة من الوكالة 

أيضا للبنك الحصول عىل تمويل طويل االأجل بالعملة المحلية بأسعار تنافسية.

رصبيا 
سيالنا بلجراد  بنك نوفا ليوبليانسكا/بنك كوم�ي

 أصدرت الوكالة ضمانا من شأنه تقديم إغاثة رأسمالية لنوفا ليوبليانسكا بنك، 

ي وقت يستمر فيه الضغط 
ي �بيا. �ف

وهو مؤسسة مالية إقليمية رائدة، دعما لعملياته �ف

ف بسبب أزمة كورونا، وبعد االستحواذ الذي قام به بنك نوفا ليوبليانسكا  وعدم اليق�ي

سيالنا . وسيتيح الضمان الذي قدمته الوكالة المساندة لتحقيق  مؤخرا عىل بنك كوم�ي

ي تتيحها 
تعاف أخرصف وشامل للجميع. وسيستخدم بنك نوفا ليوبليانسكا القدرات ال�ت

ة والمتوسطة، حيث سيقرض ما يصل إل  وعات الصغ�ي  الوكالة لمساندة الم�ش

ي مبادرات جديدة لتمويل االأنشطة المناخية. 
65 مليون يورو �ف
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كوسوفو 
NLB/بنك بريشتينا 

 أصدرت الوكالة الدولية لضمان االستثمار ضمانا لبنك NLB لمساندة بنك بريشتينا 

ي تقدم االئتمان والخدمات المالية االأخرى 
ي كوسوفو للعمليات المرصفية العامة ال�ت

�ف

ف بسبب أزمة كورونا المستمرة.  ي وقت يستمر فيه الضغط وعدم اليق�ي
إل كوسوفو �ف

وستحد ضمانات الوكالة من ترجيح المخاطر التنظيمية المطبق عىل االحتياطيات 

الفائضة عىل أساس موحد لجميع وحدات بنك NLB، مما يتيح رأس المال الالزم 

ة والمتوسطة، فضال عن مساندة مبادرات  كات الصغرى والصغ�ي لتوف�ي التمويل لل�ش

تمويل االأنشطة المناخية. 

ن  االأرجنت�ي
ف  بنك سانتاندر/بنك سانتاندر االأرجنت�ي

ي 
ي أصدرتها الوكالة إل بنك سانتاندر عمليات البنك التابع له �ف

ستساند الضمانة ال�ت

ي وقت تشهد 
، �ف ف قراض لبنك سانتاندر االأرجنت�ي ، مما يزيد من قدرة االإ ف االأرجنت�ي

ف  ة، تزيد من حدتها حالة عدم اليق�ي فيه المنطقة ضغوطا اقتصادية محلية كب�ي

ف  بسبب االآثار المستمرة الأزمة كورونا. وسيساند ضمان الوكالة بنك سانتاندر االأرجنت�ي

ة والمتوسطة  وعات الصغ�ي ي تعزيز النشاط االقتصادي من خالل إقراض الم�ش
�ف

ي القطاعات الرئيسية لالقتصاد، 
كات �ف ي تديرها النساء( وال�ش

وعات ال�ت )السيما الم�ش

ي ذلك المصدرون. 
بما �ف

الجبل االأسود 
NLB/بنك بودجورسيا

أصدرت الوكالة الدولية لضمان االستثمار ضمانا لبنك NLB لمساندة بنك الجبل 

ي تقدم االئتمان والخدمات 
ال�ت العامة  العمليات المرصفية  ي تغطية 

االأسود �ف

ف بسبب  المالية االأخرى إل الجبل االأسود. ويؤدي استمرار الضغوط وعدم اليق�ي

 استمرار أزمة كورونا إل زيادة المخاطر التنظيمية المرجحة عىل فائض االحتياطيات. 

كات التابعة للبنك عىل تدعيم  ي قدمتها الوكالة، ستعمل ال�ش
ومن خالل الضمانات ال�ت

قراض.  ي أسواق االإ
ة والمتوسطة عىل الصمود �ف وعات الصغرى والصغ�ي قدرة الم�ش

وستكون هذه الجهات قادرة أيضا عىل مواصلة أنشطة تمويل أك�ش قوة ومراعاة للبيئة. 

كمبوديا 
ي الكندي 

البنك الوط�ف

ي الحصول عىل دعم 
ي الكندي �ف

سيساند الضمان الذي أصدرته الوكالة البنك الوط�ف

كة االأم، وسيستخدم  رأسمالي الأصوله المرجحة بالمخاطر عىل المستوى الموحد لل�ش

 دعم رأس المال لمساندة النمو المستمر لحافظة قروض بنك آسيا المتقدم، 

ي 
ة والمتوسطة، السيما ال�ت كات الصغرى والصغ�ي ي تتكون أساسا من قروض لل�ش

ال�ت

تقودها نساء. ويكت�ي هذا الدعم الرأسمالي أهمية خاصة االآن بالنظر إل االآثار 

االقتصادية المتوقعة المرتبطة بأزمة كورونا. وبالنظر إل الطلب الهائل الذي لم 

ي ذلك 
ة والمتوسطة )بما �ف وعات الصغرى والصغ�ي قراض للم�ش تتم تلبيته عىل االإ

ي هذا القطاع عىل الرغم 
ي كمبوديا، يتوقع المكتب نموا �يعا �ف

المملوكة للنساء( �ف

ف الناجمة عن الجائحة. من استمرار أوجه عدم اليق�ي
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 أبرز 
وعات   الم�ش

وعات الوكالة   نظرة متفحصة عىل م�ش

ي السنة المالية 2022  
�ن



 زيادة االستثمار 
ي مرص 

�ف

نشاء والتعم�ي آلية جديدة لتعزيز االئتمان  ي لالإ أنشأ كل من الوكالة والبنك االأورو�ب

مرص.  ي 
�ف الشمسية  للطاقة  محطات  لست  المستدام  التمويل  إعادة   دعمت 

وريا الجتذاب االستثمارات الرأسمالية الخاصة - ال سيما  ي �ف
وكان هذا التعزيز االئتما�ف

ي كانت تقوم بتعبئة مساهمات استثمارية 
من المؤسسات االستثمارية الرئيسية ال�ت

ي مرص. كما حصلت هذه المساندة، إل جانب سمات المعامالت االأخرى، 
الأول مرة �ف

ي من الدرجة االستثمارية من الوكالة االأوروبية 
عىل السندات عىل تصنيف ائتما�ف

لتصنيف الجدارة االئتمانية.

ف السالمة  وع وتحس�ي ي قدمتها الوكالة خفض تكاليف الم�ش
وسهلت المساندة ال�ت

ي وجه الصدمات المالية، والحفاظ 
المالية العامة، وتعزيز القدرة عىل الصمود �ف

ي انبعاثات غازات الدفيئة. وباالإضافة إل 
وع عىل تحقيق وفورات �ف عىل قدرة الم�ش

ي التكاليف تمكن 
ذلك، يؤدي انخفاض تكلفة التمويل إل تحقيق وفورات مستمرة �ف

وع من تقاسم هذه المنافع مع الحكومة المرصية من خالل  الجهات الراعية للم�ش

التحويالت النقدية. ويوفر تحديث التصنيف إشارة إيجابية ويعمل كنموذج للبلدان 

ف طبقة جديدة من مؤسسات االستثمار  وكذلك للمستثمرين، مما يساعد عىل تحف�ي

ي قطاعات أخرى.
ي هياكل مالية مماثلة �ف

الخاصة عىل المشاركة �ف
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ي تتيح إمكانية الحصول عىل 
المالية ع�ب الهاتف المحمول، ال�ت تعد الخدمات 

ي 
الخدمات المالية االأساسية من خالل شبكات الهاتف المحمول، عامال مهما �ف

، ال سيما للسكان محدودي الدخل الذين قد يفتقرون إل  ف الشمول المالي تمك�ي

ي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، 
إمكانية الحصول عىل حسابات مرصفية رسمية. و�ف

ف بشكل خاص:  ها عميق�ي  كان نمو الخدمات المالية ع�ب الهاتف المحمول وتأث�ي

 إذ تمتلك المنطقة أك�ش من 180 مليون حساب نشط، وبلغ إجمالي قيمة المعامالت 

ي عام 2021، وهو ما يمثل 70% من المعامالت المالية ع�ب الهاتف 
700 مليار دوالر �ف

المحمول عىل مستوى العالم. 

ولمساندة تطوير خدمات االأموال ع�ب الهاتف المحمول، أصدرت الوكالة ضمانات 

 ،Airtel Money ي
كة إيرتل مو�ف ي �ش

ي ضخها صندوق رايز �ف
لتغطية االستثمارات ال�ت

ي 
كات تقديم الخدمات المالية ع�ب الهاتف المحمول �ف وهي واحدة من أك�ب �ش

كة إيرتل أفريكا،  كة تابعة ل�ش ، وهي �ش ي
ي االأصل، كانت إيرتل مو�ف

 المنطقة. و�ف

ي مختلف أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء، ككيان منفصل 
ي 14 بلدا �ف

لها وجود �ف

ف مثل صندوق رايز وماس�ت كارد لتعزيز  ي اجتذاب مستثمرين خارجي�ي
للمساعدة �ف

ي يستهدف العديد منها البلدان 
النمو واالبتكار. وستساعد هذه االستثمارات، ال�ت

اض من المؤسسة الدولية للتنمية والبلدان الهشة والمتأثرة بالرصاعات،   المؤهلة لالق�ت

عىل دفع مبادرة مجموعة البنك الدولي المعنية باالقتصاد الرقمي من أجل أفريقيا 

ي تعبئة االستثمارات 
إل االأمام، وتفخر الوكالة الدولية لضمان االستثمار بأداء دور �ف

ي المنطقة. 
الخاصة لتعميق الخدمات المالية �ف

 أثرت جائحة كورونا سلبا عىل كولومبيا والعاصمة بوغوتا. وسجلت البالد أك�ش من 

اير/شباط  وس كورونا و138 ألف وفاة ح�ت أواخر ف�ب ف إصابة مؤكدة بف�ي 6 مالي�ي

 2022. وشهدت بوغوتا، وهي مدينة ضخمة مكتظة بالسكان يزيد عدد سكانها عىل 

ي 
ي معدالت االإصابة به مقارنة ببا�ت

وس كورونا وزيادة �ف ا لف�ي ف نسمة، تفشيا كب�ي 8 مالي�ي

ي أيضا، حيث انخفض إجمالي الناتج المحىلي  أنحاء البالد. وعا�ف االقتصاد الكولوم�ب

ي 
ي عام 2020 قبل أن ينتعش إل مستويات ما قبل االأزمة �ف

 بنسبة تقدر بنحو 6.8% �ف

عام 2021. ويوفر نظام الرعاية الصحية الممول من الحكومة والمرتفع الالمركزية 

تأمينا صحيا شامال لنحو 98% من السكان. ومع ذلك، كشفت جائحة كورونا عن 

التحتية القديمة ونقص أ�ة  البنية  النظام الصحي، بدءا من  مواطن ضعف 

صابة  ات والكواشف لتحليل اختبارات االإ وحدات العناية المركزة إل نقص المخت�ب

ي بوغوتا، ضغطت الطفرات المفاجئة لجائحة كورونا عىل نظام 
وس كورونا. و�ف بف�ي

ب معدالت إشغال وحدات العناية المركزة  ، حيث تق�ت  الرعاية الصحية بشكل كب�ي

أحيانا من %100.

وساند هذا القرض المضمون من الوكالة استجابة بوغوتا للجائحة من خالل تمويل 

الحماية  سعاف ومعدات  االإ اء سيارات  كورونا و�ش وس  بف�ي صابة  االإ اختبارات 

ها من المواد لمساندة جهود التخفيف من آثار الجائحة. وساند هذا  الشخصية وغ�ي

ي بوغوتا من خالل توسيع 
القرض أيضا إدخال تحسينات عىل خدمات الرعاية الصحية �ف

وتحديث بنيتها التحتية الصحية، وتوف�ي المعدات الالزمة للرعاية االأولية والعيادات 

ي بوغوتا. 
المتخصصة، وتدعيم نظام معلومات الطوارئ الطبية �ف

مساندة الشمول المالي من خلل الخدمات 
 المالية ع�ب الهاتف المحمول 

ي أفريقيا جنوب الصحراء 
�ف

 زيادة قدرات االستجابة لجائحة كورونا 
ي بوغوتا 

�ف
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لم يتأثر سوى عدد قليل من الصناعات بجائحة كورونا أك�ش من الضيافة. ولم تكن 

ي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء استثناء الأن العديد من الدول أغلقت 
الفنادق �ف

ف الذين يساندون هذه الصناعة هناك. عندما يغلق  الحدود، مما أعاق الزوار الدولي�ي

حيب بالضيوف مرة أخرى.  دارة ببساطة فتح أبوابه وال�ت ة طويلة، ال يمكن لالإ فندق لف�ت

ي المياه الراكدة؛ يجب 
اكم �ف يجب تطه�ي االأنابيب من الرصاص والنحاس الذي ي�ت

فحص االأسطح من العفن؛ ويجب اختبار رأس الدش والمراحيض وأحواض المياه 

ي االقتصادات النامية، قد 
يا. وكل ذلك يكلف أمواال، و�ف الساخنة للكشف عن البك�ت

يتعذر الحصول عىل رأس المال. 

ي بلدان 
وستساعد ضمانات الوكالة عىل ضمان بناء أو إعادة تطوير الفنادق �ف

ي 
ي الفنادق ال�ت

أفريقيا جنوب الصحراء، وستساعد عىل الحفاظ عىل الوظائف �ف

ي 2022، 
ي يناير/كانون الثا�ف

ف كفاءة استخدام الطاقة. و�ف يجري تجديدها لتحس�ي

أصدرت الوكالة عقدا رئيسيا إل صندوق كاسادا للضيافة. وقد تم بالفعل تقديم 

وع  ي تغطي عملياتها 10 بلدان، من خالل م�ش
المساندة من الوكالة إل كاسادا، ال�ت

ي عام 2021 
 فرعي يقدم ضمانات إل ثمانية فنادق استحوذ عليها الصندوق �ف

ون وكوت ديفوار والسنغال. ي الكام�ي
�ف

ي كينيا، حيث تمثل أك�ش من 80% من إجمالي 
تمثل الطرق وسيلة النقل الرئيسية �ف

ر  ي كينيا غ�ي متطوِّ
ي البالد و76% من حركة الشحن. يُعد قطاع النقل �ف

حركة الركاب �ف

ي بعض المناطق، مما يحد من التنمية االقتصادية والقدرة عىل مواجهة 
نسبياً �ف

ف المناطق. وعىل الرغم من أن شبكة الطرق  ي التفاوتات ب�ي
تغ�ي المناخ ويسهم �ف

ي فيتألف من طرق 
ي حالة جيدة؛ أما البا�ت

واسعة، فإن جزءا محدودا منها ممهد و�ف

ي البالد 
ف شبكة الطرق �ف اب. ولذلك، أعطت حكومة كينيا االأولوية لتحس�ي بالحىص وال�ت

نامج  ي ذلك ال�ب
ف العام والخاص، بما �ف ف القطاع�ي اكة مختارة ب�ي من خالل برامج �ش

ي البالد. 
السنوي للطرق �ف

وساندت ضمانات الوكالة إدخال تحسينات عىل شبكة الطرق تشمل اختصار زمن 

السفر من خالل زيادة �عات القيادة وإمكانية أن تصبح بعض الطرق طرقا فرعية 

ف الطرق االأخرى.  مرورية بعيدا عن المناطق كثيفة السكان أو لتوف�ي طرق مخترصة ب�ي

كما أدت عمليات تحديث الطرق إل خفض تكاليف تشغيل المركبات نظرا للتحسن 

ي تعزيز القدرة 
ي جودة الطرق وزيادة كفاءة استخدام الوقود. كما أن ذلك أسهم �ف

�ف

ف �ف الطرق. وتتسق هذه المبادرة  ي وجه الفيضانات نتيجة لتحس�ي
عىل الصمود �ف

ي وجه تغ�ي 
ي منخفض االنبعاثات الكربونية وقادر عىل الصمود �ف

مع مسار إنما�أ

ي كينيا.
المناخ �ف

 مساندة قطاعي السياحة والضيافة 
ي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء 

�ف
 تطوير الطرق وربط الناس 

ي كينيا
�ف
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عرض عام للأعمال 
والعمليات  



إجمالي محفظة التغطيات 

الضمانية )بالمليار دوالر(  

7.9 8.3
9.2 9.1 8.9

21.2

23.3
22.6

23.0
24.4

ي محفظة 
قراض �ف ي االإ

صا�ف

 التغطيات الضمانية 

)بالمليار دوالر(  

السنة المالية 
2018

السنة المالية 
2019

السنة المالية 
 2020

السنة المالية 
2021

السنة المالية 
 2022

إجمالي محفظة 
التغطيات 
الضمانية  

ي اقتصادات االأسواق الناشئة 
ي المبا�ش �ف ي أوكرانيا االستثمار االأجن�ب

تقلل االآثار المستمرة لجائحة كورونا والحرب �ف

ي عام 2021 مقابل 
ي المبا�ش �ف ي االستثمار االأجن�ب

 واالقتصادات النامية. وعىل الرغم من حدوث بعض االنتعاش �ف

ي ضوء االأزمات العالمية المتعددة السائدة. 
ي �ف

عام 2020، يبدو من غ�ي المرجح أن يستمر التعا�ف

وخالل السنة المالية 2022، وجهت الوكالة جهودها نحو مساعدة الجهات المتعاملة معها عىل التصدي لالآثار الشديدة 

وعا. وعىل الرغم من أن  ايدة لهذه االأزمات، وأصدرت ضمانات جديدة بقيمة 4.9 مليارات دوالر لمساندة 54 م�ش ف والم�ت

ي إعادة توجيه جهودها نحو 
مة بالتصدي لجائحة كورونا خالل السنة المالية 2022، فقد بدأت أيضا �ف ف الوكالة ظلت مل�ت

وعات ذات التأث�ي الكب�ي  ي المبا�ش إل البلدان النامية، واستطاعت مساندة العديد من الم�ش تسهيل االستثمار االأجن�ب

ي أوكرانيا والتضخم وارتفاع 
ضافة إل ذلك، ومع مراعاة الحرب �ف اتيجية الرئيسية ذات االأولوية. وباالإ س�ت ي مجاالتها االإ

�ف

فها خالل الربع االأخ�ي من السنة المالية 2022 نحو مساعدة  أسعار الفائدة، واستجابة لطلب السوق، حولت الوكالة ترك�ي

 . القطاع المالي
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 المجاالت 
ذات االأولوية  



امها  ن اتيجيتها للسنوات المالية 2021-2023، حددت الوكالة هدفاً لتعميق ال�ت ي إس�ت
 �ن

ن شديدي االأهمية:   ي مجال�ي
�ن

اتيجية ذات االأولوية   س�ت المجاالت االإ

اض من المؤسسة الدولية للتنمية والبلدان الهشة  1 لة لالق�ت ي البلدان المؤهَّ
  زيادة العمل �ف

والمتأثِّرة بالرصاعات    

ُّ المناخ  2 ي تتصدي لتغ�ي
وعات ال�ت زيادة مساندتها للم�ش



ّ المناخ    تغ�ي

 ُّ ي تدعم الحد من آثار تغ�ي
وعات ال�ت تستخدم الوكالة ضماناتها لتعبئة التمويل للم�ش

ي السنة المالية 2022، أصدرت الوكالة ضمانات بقيمة 
المناخ أو التكيُّف معها. و�ف

ي 
ات المناخ والحد من آثارها �ف ُّ وعات التكيُّف مع تغ�ي 1.1 مليار دوالر لمساندة م�ش

ي 17 بلداً مناطق بما يمثل 28% من إجمالي حجم االأعمال الجديدة. 
وعا �ف 28 م�ش

ي السنة المالية 2022 عىل تفادي ما يقدر بنحو 
وعات الموقعة �ف  وستساعد الم�ش

ي أكسيد الكربون سنويا. 
ي من انبعاثات ثا�ف 1.6 مليون طن م�ت

ي تضمن قدرة الطرق 
وعات المناخية البارزة هذا العام تلك ال�ت وشملت الم�ش

ي وجه الفيضانات الناجمة عن تغ�ي المناخ. 
ي كينيا و�بيا عىل الصمود �ف

ال�يعة �ف

ي كولومبيا، قامت 
أ رئي�ي �ف وع موا�ف ي بنغالديش وغابون وم�ش

وعات الكهرباء �ف ي م�ش
و�ف

وعات قادرة عىل  ف تداب�ي لجعل هذه الم�ش الجهات المتعاملة مع الوكالة بتضم�ي

. ف ف المنطقت�ي ي هات�ي
ي وجه آثار الظواهر المناخية القاسية �ف

الصمود �ف

ات المناخية، أعلنت مجموعة البنك الدولي  ُّ ي مجال التصدي للتغ�ي
لتعزيز عملها �ف

ف  ة ب�ي ي الف�ت
ُّ المناخ لتوجيه إجراءاتها التدخلية �ف عن خطة عمل جديدة بشأن تغ�ي

اتيجية جريئة للتصدي  ر هذه الخطة خارطة طريق إس�ت عامي 2021 و2025. وتوفِّ

أهدافها  دمج  عىل  المجموعة  مع  المتعاملة  البلدان  ومساعدة  المناخ   ُّ لتغ�ي

نمائية معاً بشكل كامل. وقد ساعدت منتجات الوكالة المستثمرين  المناخية واالإ

 ُّ تغ�ي آثار  الحد من  أنشطة  ي 
�ف االأجل  استثماراتهم طويلة  ف عىل حماية  الدولي�ي

باعتبارها  للوكالة،  وسيكون  متنوعة.  ومناطق  أسواق  ي 
�ف معها  والتكيُّف  المناخ 

استحقاق طويلة،  آجال  ذات  م ضمانات  تقدِّ ي 
ال�ت القالئل  المؤسسات   إحدى 

يلية.   ي تمويل االأنشطة المناخية التحوُّ
ي إتاحة استثمارات طويلة االأجل �ف

 دور محوري �ف

ُّ المناخ هدف الوكالة لمواءمة محفظتها المستقبلية  وتحدد خطة العمل بشأن تغ�ي

الحقيقي  القطاع  85% من عمليات  باريس: وستتم مواءمة  اتفاق  أهداف   مع 

 2023 يوليو/تموز   1 من  بدءاً  ف  التنفيذي�ي المديرين  مجلس  عليها  وافق  ي 
 ال�ت

وبنسبة 100% بحلول 1 يوليو/تموز 2025.  

 

نمائية،  ي إطار جهودها المتواصلة لمساعدة البلدان عىل دمج االأهداف المناخية واالإ
و�ف

ة سلسلتها من التقارير الُقطرية عن  ي االآونة االأخ�ي
أطلقت مجموعة البنك الدولي �ف

المناخ والتنمية. وهي تقارير تشخيصية أساسية جديدة تهدف إل مساعدة البلدان 

ي يمكنها خفض انبعاثات غازات الدفيئة 
ا ال�ت عىل إعطاء أولوية لالإجراءات االأك�ش تأث�ي

ي االأشهر المقبلة 
ص للنتائج االأولية لهذه التقارير �ف َ ُملخَّ وتعزيز أنشطة التكيف. وسُين�ش

 . ي المجتمع الدولي
ي تركز عىل االإجراءات الواجب اتخاذها �ف

لتعزيز المناقشات ال�ت

اض من المؤسسة الدولية  البلدان المؤهلة للق�ت
للتنمية والبلدان الهشة والمتأثرة بالرصاعات  

اض  لة لالق�ت اراً بالغة بالبلدان )منخفضة الدخل( المؤهَّ ال تزال جائحة كورونا تلحق أ�ف

ي هذه المناطق 
من المؤسسة الدولية للتنمية والبلدان الهشة والمتأثِّرة بالرصاعات. و�ف

م الذي تحقق بشق االأنفس  عىل وجه الخصوص، تهدد الجائحة بتقويض التقدُّ

ي مجالي الحد من الفقر والتنمية. ونتيجة للجائحة، وارتفاع تضخم أسعار المواد 
�ف

ي أوكرانيا، مقارنة بتوقعات ما قبل الجائحة، تش�ي التقديرات إل 
الغذائية، والحرب �ف

ي 
ي البلدان الهشة والمتأثرة بالرصاعات يعيشون �ف

أن 20-22 مليون شخص آخرين �ف

ي عام 2022. عالوة عىل ذلك، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو إجمالي 
فقر مدقع �ف

ي 2022-2023، أي أقل بنسبة 0.6 نقطة 
ي هذه البلدان 4.4% سنويا �ف

الناتج المحىلي �ف

مئوية عن التوقعات السابقة.

   

لة  ي البلدان المؤهَّ
وعات �ف وقبل هذه االأزمة وأثناءها، واصلت الوكالة مساندة الم�ش

للتنمية والبلدان الهشة والمتأثِّرة بالرصاعات،  الدولية  اض من المؤسسة   لالق�ت

ي السنة المالية 2022. وتم إصدار ضمانات 
وعات �ف بما يشكل 65% من إجمالي الم�ش

اض  لة لالق�ت ي البلدان المؤهَّ
وعات �ف بقيمة إجمالية 1.6 مليار دوالر لمساندة م�ش

من المؤسسة كما ساندت ضمانات قيمتها االإجمالية 570 مليون دوالر استثماراٍت 

اض من المؤسسة ومتأثِّرة بأوضاع الهشاشة والرصاع والعنف،  لة لالق�ت ي بلدان مؤهَّ
�ف

مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكوسوفو وموزامبيق.

وتستفيد الوكالة من نافذة القطاع الخاص التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية لزيادة 

ي 
ي تعا�ف

اض من المؤسسة وال�ت لة لالق�ت البلدان المؤهَّ ي 
توسيع نطاق عملياتها �ف

ي السنة المالية 2022، أصدرت الوكالة 
 العديد منها من أوضاع الهشاشة والرصاع. و�ف

ي بوركينا فاصو وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية 
16 ضمانا تدعمها هذه النافذة �ف

وجمهورية الكونغو وإثيوبيا ومالوي وموزامبيق والنيجر وأوغندا وزامبيا بقيمة إجمالية 

457 مليون دوالر، تم التنازل عن 97 مليون دوالر منها للمؤسسة باستخدام هيكل 

لتقاسم الخسارة االأول. 

12
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االبتكار  

ن االبتكار الوكالة من إنجاز المزيد باستخدام  يُمكِّ

ر جنباً إل  ، والتطوُّ ي
نما�أ ها االإ  منتجاتها، وتوسيع تأث�ي

ي االقتصادات النامية. 
 جنب مع سوق استثمار نِشطة �ف

وقد قامت الوكالة، مع مواصلتها جس نبض هذه 

ي تحقيق 
االأسواق، بتطوير ابتكارات جديدة ستساعد �ف

نمائية الممكنة للبلدان كما ستساعد  أفضل النواتج االإ

الجهات المتعاملة معها عىل تعزيز إمكاناتها االستثمارية.  

اتيجية للوكالة الدولية  س�ت  برنامج االأولويات االإ
لضمان االستثمار 

ي 
أ �ف اتيجية للوكالة الدولية لضمان االستثمار، الذي أن�ش س�ت برنامج االأولويات االإ

السنة المالية 2022، هو نهج برامجي يدمج ويدير مختلف الصناديق االستئمانية 

ي تبسيط عمليات 
ك وهيكل للحوكمة. ويتمثل هدفه العام �ف ي إطار مش�ت

للوكالة �ف

دارية للصناديق االستئمانية التابعة للوكالة.  الصناديق االستئمانية وتعزيز الكفاءة االإ

أ الوكالة تسهيالت ضمانية خاصة وصناديق استئمانية لتشجيع االستثمار وبناء  وتن�ش

اتيجية  س�ت نامج نهجا متسقا لصياغة االإ ي المناطق المستهدفة. يقدم ال�ب
القدرات �ف

ي إطار هذا الهدف 
ومراجعتها وتوجيهها ومتابعتها لجميع الصناديق االستئمانية. و�ف

نمائية.  ي أهدافه االإ
نامج، يحقق كل صندوق استئما�ف االأوسع نطاقا لل�ب

ي إطار برنامج 
ف �ف ف استئماني�ي ف صندوق�ي وعىل وجه الخصوص، تم هذا العام تدش�ي

ة والمتعددة االأطراف، وهما صندوقان مرتبطان  وعات الصغ�ي تسهيالت الم�ش

ي 
بالمناخ. ويساند صندوق تعزيز االستدامة الجهود الرامية إل تعزيز التأث�ي �ف

ف وتطبيق المعاي�ي المعززة  ف الجنس�ي المجاالت ذات االأولوية مثل المناخ والمساواة ب�ي

اهة.  ف كات وال�ف بشأن القضايا البيئية واالجتماعية والحوكمة وحوكمة ال�ش

ي 
ف الطاقة المتجددة هو صندوق استئما�ف ف لتحف�ي ي متعدد المانح�ي

الصندوق االستئما�ف

وعات  ي م�ش
ف استثمارات القطاع الخاص �ف يهدف إل تعزيز قدرة الوكالة عىل تحف�ي

ي تمويل االأنشطة المناخية 
ة االستثمار �ف الطاقة المتجددة. وسيساند الصندوق مبا�ش

ي ستساعد الحكومات 
وعات الطاقة المتجددة االإضافية ال�ت من خالل مساندة م�ش
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ف الطاقة الجديدة،  وع يستفيد من صندوق تحف�ي ي أول م�ش
ي هذا العام، و�ف

 و�ف

مع  يورو  ف  مالي�ي  3.5 بقيمة  ضمانا  االستثمار  لضمان  الدولية  الوكالة   وقعت 

وع زانو ببوركينا فاصو، والذي يتألف من  كة MIHIA Holding SAS الفرنسية لم�ش �ش

إنشاء وملكية وتشغيل وصيانة مرفق لتوليد الطاقة الشمسية بطاقة 24 ميجاوات. 

ي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء 
ي بوركينا فاصو من أحد أد�ف معدالت الكهربة �ف

وتعا�ف

وارتفاع الطلب الذي ال يتم تلبيته، لذا فهي تسعى جاهدًة للتصدي لتحديات توف�ي 

ي أسهم 
كة MIHIA �ف ي مجال الطاقة. تغطي الوكالة استثمارات �ش

الطاقة وتعزيز أمنها �ف

كة Quadran Burkina Faso SAS ضد مخاطر القيود  ي �ش
وأشباه أسهم رأس المال �ف

المفروضة عىل التحويالت واالإخالل بالعقود. 

التخفيف من القيود التنظيمية  

ي إطار برنامج االستجابة لمواجهة جائحة كورونا، واصلت الوكالة استخدام منتجها 
�ف

ي السنة المالية 2022 لتقديم تخفيف من القيود 
لتعظيم االستفادة من رأس المال �ف

قراض خالل  التنظيمية للبنوك. وأتاح استخدام هذا المنتج للبنوك مواصلة االإ

االأوقات االقتصادية الصعبة الناتجة عن الجائحة. وباالإضافة إل ذلك، حققت الوكالة 

ي 
ي استخدام منتجها لتعظيم االستفادة من رأس المال �ف

ا خالل العام �ف تقدما كب�ي

توسيع نطاق تمويل االأنشطة المناخية من جانب المؤسسات المالية المتعاملة 

فم الوكالة مواصلة توسيع نطاق هذا النهج. وتدرس الوكالة أيضاً مدى  معها، وتع�ت

  . ف كات التأم�ي إمكانية تصميم منتج مشابه لتلبية احتياجات مؤسسات االستثمار و�ش

وأصدرت الوكالة الدولية لضمان االستثمار ضمانات إل بنك نوفا ليوبليانسكا من 

سلوفينيا، تغطي ما يصل إل 41 مليون يورو دعما لبنكي بودجوريتشا الجبل االأسود 

ي تستمر ثالث سنوات، 
ي كوسوفو. وتغطي هذه الضمانات، ال�ت

وبنك بريشتينا �ف

ف بالبلدين اللذين  ف المركزي�ي ي البنك�ي
مخاطر نزع ملكية احتياطيات نقدية فائضة �ف

ي تستخدم فيها الوكالة أداة تعظيم 
يقع فيهما البنكان. وهذه هي المرة االأول ال�ت

االستفادة من رأس المال لتغطية االحتياطيات النقدية الفائضة، مما يمثل تطبيقا 

لزامية المحتفظ بها لدى  مبتكرا للمنتج يتجاوز نطاق التغطية عىل االحتياطيات االإ

البنوك المركزية. وقد تحتفظ البنوك باحتياطيات نقدية فائضة الأغراض وقائية، 

ي كوسوفو 
وتحتفظ البنوك التابعة لبنك نوفا ليوبليانسكا باحتياطيات نقدية فائضة �ف

والجبل االأسود بوصفها احتياطيا إضافيا من السيولة. وستحد ضمانات الوكالة من 

ترجيح المخاطر التنظيمية المطبق عىل هذه االحتياطيات الفائضة عىل أساس موحد 

كات الصغرى  عىل مستوى بنك نوفا، مما يتيح رأس المال الالزم لتوف�ي التمويل لل�ش

ي كوسوفو 
ة والمتوسطة والمشاريع المناخية. ويعت�ب البنكان التابعان �ف والصغ�ي

ي بلديهما حسب النسب المئوية للحصة السوقية 
ي أك�ب البنوك �ف

والجبل االأسود ثا�ف

ي قدمتها الوكالة، 
لكل منهما من حيث إجمالي االأصول. ومن خالل الضمانات ال�ت

ة  وعات الصغرى والصغ�ي ي تعزيز قدرة الم�ش
سيسهم هذان البنكان التابعان �ف

قراض الخاصة بها. وسيتمكنان أيضا من  ي أسواق االإ
والمتوسطة عىل الصمود �ف

مواصلة أنشطة تمويل أك�ش قوة ومراعاة للبيئة.

اء غ�ي الضارة بالمناخ. وسيكون الصندوق  ي تحولها إل قطاع للطاقة الخرصف
المضيفة �ف

ي الوكالة، لكنه سيشدد عىل مساندة 
ي جميع البلدان االأعضاء �ف

متاحا لالستخدام �ف

اض من المؤسسة الدولية للتنمية(  ي البلدان االأشد فقرا )المؤهلة لالق�ت
وعات �ف الم�ش

ي أفريقيا جنوب الصحراء. 
ال سيما �ف

والمساعدة  المخاطر  تقاسم  حلول  من  متنوعة  مجموعة  الصندوق  ويقدم 

وتشمل  المشكالت.  لحل  مبتكرة  حلوال  وتدعم  المرونة  توفر  ي 
ال�ت الفنية 

، ودعم السيولة،  ف  االستخدامات المقررة طبقة الخسارة االأول، وإعادة التأم�ي

كات، وكلها متعلقة بمشاريع الطاقة المتجددة.  وعات، وإنشاء ال�ش وتطوير الم�ش

غ�ي  وعات  للم�ش ف  التأم�ي إعادة  أو  المخاطر  تخفيف  الصندوق  وسيقدم 

 المؤهلة إما لمساندة صندوق البلدان المتأثرة بالرصاعات واالقتصادات الهشة 

للتنمية أو عندما  الدولية  التابعة للمؤسسة  القطاع الخاص  أو مساندة نافذة 

تكون مساعداته مكملة الستخدامات تلك البلدان أو النافذة. وسيقدم الصندوق 

وعات  أيضا مساندة للسيولة لمعالجة مخاطر التدفقات المالية والنقدية لم�ش

ي الوكالة، بما يشمل االستثمارات 
ي جميع البلدان االأعضاء �ف

الطاقة المتجددة �ف

ضافة إل مساندة أجندة العمل المناخي،   االأجنبية والمحلية عىل حد سواء. وباالإ

وعات منافع إنمائية مهمة أخرى من بينها زيادة إمكانية الحصول  ستحقق هذه الم�ش

ي 
عىل الكهرباء وتشجيع النمو االقتصادي. والمانح الرئي�ي لهذا الصندوق االستئما�ف

 . ي
نما�أ ويجية للتعاون االإ ويج، من خالل الوكالة ال�ف هو حكومة ال�ف
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ي )حوالي 350 مليون  كما وقعت الوكالة ضمانا بقيمة 1.37 تريليون دوالر كولوم�ب

امات دون سيادية  ف سبانية، مما أتاح تغطية لعدم الوفاء بال�ت دوالر( مع BBVA االإ

ي كولومبيا. 
ي لمقاطعة بوغوتا العاصمة �ف عىل قرضها البالغ تريليون دوالر كولوم�ب

وعات  ي تمويل الم�ش
ي بوغوتا حصيلة تسهيل القرض �ف

وستستخدم وزارة الصحة �ف

ف بنيتها  ي المدينة ولتحس�ي
المتعلقة باالستجابات الصحية لمواجهة جائحة كورونا �ف

التحتية وخدماتها الشاملة للرعاية الصحية. وتمثل هذه المعاملة أول ضمان من 

( وأول ضمان من  ي و كولوم�ب ف ام بعملة محلية )ب�ي ف الوكالة ضد عدم الوفاء بال�ت

الضمانات غ�ي الصحية للوكالة يغطي عملية مقايضة مضمنة. ومكنت هذه االبتكارات 

ي عقد الضمان الذي أبرمته الوكالة جهة إقراض دولية بتكاليف تمويل باليورو من 
�ف

، مما أتاح لبوغوتا إمكانية الحصول  ي و الكولوم�ب ف تقديم قرض بسعر فائدة ثابت بالب�ي

ف جودة الرعاية الصحية حيث ال يزال النظام يتعرض  عىل تمويل أطول أجال لتحس�ي

للضغوط بسبب استمرار جائحة كورونا.

تطبيق تكنولوجيات جديدة 

ولمساندة تطوير خدمات االأموال ع�ب الهاتف المحمول، أصدرت الوكالة ضمانات 

 ،Airtel Money ي
كة إيرتل مو�ف ي �ش

ي ضخها صندوق رايز �ف
لتغطية االستثمارات ال�ت

ي منطقة 
وهي واحدة من أك�ب مقدمي الخدمات المالية ع�ب الهاتف المحمول �ف

كة تابعة  ي االأصل �ش
ي كانت �ف

أفريقيا جنوب الصحراء. وتحولت Airtel Money - ال�ت

ي جميع أنحاء المنطقة - 
ي 14 بلدا مختلفا �ف

ي لها وجود �ف
كة إيرتل أفريكا، وال�ت  ل�ش

ف مثل صندوق رايز وماس�ت  ي اجتذاب مستثمرين خارجي�ي
إل كيان منفصل للمساعدة �ف

ي يستهدف العديد منها 
كارد لتعزيز النمو واالبتكار. وستساعد هذه االستثمارات، ال�ت

اض من المؤسسة الدولية للتنمية والبلدان الهشة والمتأثرة  البلدان المؤهلة لالق�ت

بالرصاعات، عىل النهوض بمبادرة مجموعة البنك الدولي المعنية باالقتصاد الرقمي 

من أجل أفريقيا. 

التمويل المبتكر 

مبتكرة،  مالية  حلول  لتقديم  الوكالة  تبذلها  ي 
ال�ت المستمرة  الجهود  إطار  ي 

 �ف

فاينانس،  تو  ف�ي مؤسسة  إل  دوالر  مليون   98.3 بقيمة  ضمانا  الوكالة   قدمت 

ي مجمع بنبان للطاقة 
ي تساند إعادة تمويل ست محطات قائمة للطاقة الشمسية �ف

ال�ت

ي أفريقيا. 
ي أسوان بمرص، وهو أك�ب مجمع للطاقة الشمسية الكهروضوئية �ف

الشمسية �ف

 وستخفض إعادة التمويل من التكلفة المالية، وتحسن من جدواها المالية بشكل عام، 

ي التكلفة يتم تقاسمها مع الحكومة المرصية. وستتم إعادة تمويل 
وتحقق وفورات �ف

تو. وأسندت  كة ف�ي محطات الكهرباء من خالل إصدار أول سند أخرصف من نوعه من قبل �ش

 تصنيفات النطاق للسند تصنيف +BBB، وهو أعىل من تصنيف الديون السيادية لمرص. 

كة MUFG Securities EMEA. ويستفيد هذا السند أيضا  ورتبت عملية االإصدار �ش

من اعتماد مبادرة سندات المناخ، وقد تم التحقق منه بصورة مستقلة من جانب 

ي هذا السند  كة استشارية فنية رائدة. عالوة عىل ذلك، يل�ب كة DNV، وهي �ش �ش

ي تعتمدها الوكالة الدولية 
معاي�ي االأداء الخاصة باالستدامة البيئية واالجتماعية ال�ت

لضمان االستثمار، وهي معيار دولي لتحديد المخاطر البيئية واالجتماعية وإدارتها. 



ن   إعادة التأم�ي

ي االستفادة من إعادة 
منذ عام 1997، نجحت الوكالة �ف

ف كأداة الستخدام رأسمالها بكفاءة وإدارة درجة  التأم�ي

عادة  ي محفظتها. وتعود المنافع الرئيسية الإ
المخاطر �ف

ف عىل الجهات المتعاملة مع الوكالة - أوالً عىل  التأم�ي

ف  المستثمرين الذين يُتاح لهم زيادة قدرتهم عىل التأم�ي

ي البلدان النامية؛ وثانياً، 
وعات المؤهلة �ف عىل الم�ش

ي تستفيد من زيادة 
عىل البلدان المتعاملة مع البنك ال�ت

  . ي المبا�ش االستثمار االأجن�ب

، حيث تنازلت عن  ف ي مجال إعادة التأم�ي
 وتواصل الوكالة االستفادة من إمكاناتها �ف

3.4 مليارات دوالر من االأنشطة الجديدة خالل السنة المالية 2022 لصالح سوق 

 . اتيجية الحفاظ عىل رأس المال لتمويل النمو المستقبىلي ف تماشياً مع إس�ت  إعادة التأم�ي

ف عىل 62% من إجمالي الحافظة القائمة  ي 30 يونيو/حزيران 2022، أعيد التأم�ي
و�ف

ي نهاية السنة المالية 2021. وعىل مدى السنوات الخمس الماضية، 
ارتفاعا من 59% �ف

ي محفظة التغطيات الضمانية الخاصة، 
ف �ف زادت الوكالة من استخدام إعادة التأم�ي

مما سمح لها بتدعيم مسار نموها من خالل زيادة القدرة عىل تقديم الضمانات 

ي من البلدان المساهمة.  
دون الحاجة إل رأس مال إضا�ف

ي المحفظة )بمليارات الدوالرات( وأسعاره )%( 
ن �ن إعادة التأم�ي

ف القائمة ف عىل الحافظةإعادة التأم�ي معدل إعادة التأم�ي
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اكات الوكالة   االستفادة من رسش
ي  

نما�أ لتعظيم االأثر االإ

ع االستخدام الُمنِتج  يُعد توسيع نطاق التعاون الذي يشجِّ

ورياً الإطالق رأس المال  ف ضد المخاطر السياسية �ف للتأم�ي

ي تحقيق أهداف 
الخاص المادي، وهو ما يسهم بدوره �ف

ك وإنهاء الفقر  التنمية المستدامة وتعزيز الرخاء المش�ت

المدقع. ولبلوغ ذلك، تعمل الوكالة عىل تعزيز التنسيق 

كاء الصناعة ومختلف  مع مؤسسات التمويل الدولية و�ش

 . مؤسسات مجموعة البنك الدولي



اكات مع مؤسسات   ال�ش
التمويل الدولية  

التنمية متعددة االأطراف  التمويل الدولية وبنوك  الوكالة مع مؤسسات  تعمل 

ف ضد المخاطر السياسية وتعبئة رأس المال الخاص من  التأم�ي لالستفادة من 

ي بالحوكمة 
ي عام 2018، أو� فريق الشخصيات البارزة المع�ف

أجل التنمية. و�ف

ين بأن تعمل الوكالة مع مؤسسات التمويل  المالية العالمية التابع لمجموعة الع�ش

ي 
ف ضد المخاطر �ف الدولية االأخرى، مستفيدًة من وضعها كمؤسسة عالمية للتأم�ي

، اتخذت الوكالة خطوات رئيسية مع بنوك  ف . ومنذ ذلك الح�ي ي
نما�أ مجال التمويل االإ

ي تحقيق 
 التنمية متعددة االأطراف ومؤسسات التمويل الدولية االأخرى للمساعدة �ف

هذه التوصيات.   

ي 
ي المبا�ش �ف ي إطار جهود الوكالة الرامية إل تشجيع المزيد من االستثمار االأجن�ب

و�ف

ة عىل أساس إقليمي  البلدان النامية االأعضاء، تجمع الوكالة أصحاب المصلحة المبا�ش

ف ظروف االستثمار وزيادة  الإجراء محادثات �يحة بشأن مائدة مستديرة بهدف تحس�ي

ك اجتماعات المائدة المستديرة الشخصية مع  االستثمارات العابرة للحدود. وتش�ت

. وشاركت  ي ي أفريقيا وآسيا والبحر الكاري�ب
ي مناطق مختلفة �ف

أحد البلدان االأعضاء �ف

ي اجتماع 
ي وزير التجارة والصناعة وتنمية القطاع الخاص، �ف

حكومة توغو، ممثلة �ف

ي لومي. وحرصف االجتماع 
ي مارس/آذار 2022 �ف

المائدة المستديرة االأول الذي عقد �ف

ف الذين يمثلون جمهورية الكونغو الديمقراطية  ف الحكومي�ي أيضا كبار المسؤول�ي

ف من الجهات  وكوت ديفوار وغابون وغينيا والسنغال. وقدم كبار المديرين التنفيذي�ي

ي ذلك مؤسسة التمويل الدولية ومؤسسات 
كاء التنمية بما �ف المتعاملة مع الوكالة و�ش

ي توغو وجهات نظر القطاع الخاص. وحددت الحكومات الفرص 
االأعمال المحلية �ف

ف شدد المستثمرون عىل أهمية وجود إطار تنظيمي قوي. كما سهلت  ي ح�ي
الحالية �ف

ف الحكومات والمستثمرين. الوكالة عقد اجتماعات ثنائية ب�ي

ي مجال الصناعة
اكات �ن ال�ش

 

ي 
نما�أ ف والتمويل االإ ي مجال التأم�ي

اكات مع الجهات االأخرى العاملة �ف تُعد إقامة ال�ش

ي رئاسة منتدى تطوير 
وريًة لتحقيق النتائج عىل أرض الواقع. وتشارك الوكالة �ف �ف

ف  ف من القطاع�ي كات التأم�ي ف العام والخاص تضم �ش ف القطاع�ي اكة ب�ي ، وهو �ش ف التأم�ي

ي تعزيز القدرة عىل الصمود. والوكالة هي أيضاً عضو 
ف �ف لتعظيم االستفادة من التأم�ي

ف الذي  ف االستثمار العالمي�ي مي خدمات ائتمان الصادرات وتأم�ي ي اتحاد برن لمقدِّ
�ف

يعمل بنشاط عىل تسهيل التجارة ع�ب الحدود من خالل دعم القبول الدولي للمبادئ 

السليمة بشأن ائتمانات الصادرات واالستثمارات االأجنبية.  

كة  وباالإضافة إل ذلك، اتفقت الوكالة ومؤسسة االستثمار االألمانية )DEG، وهي �ش

كة KfW( عىل التعاون بشكل أوثق لالستفادة  فرعية تركز عىل القطاع الخاصة تابعة ل�ش

من مجموعة أدوات بعضهما البعض وهيكلة الحلول الشاملة أو تطبيقات المنتجات 

ي جميع 
ي االقتصادات الناشئة �ف

كة �ف وعات المش�ت للحد من المخاطر ومساندة الم�ش

ي 
فمت بالمشاورات الدورية والمشاركة المنتظمة للمساعدة �ف أنحاء العالم. كما ال�ت

 . ف ف المؤسست�ي وعات القابلة لالستثمار وتعميق الروابط ب�ي إعداد مجموعة من الم�ش

ي تضعها إدارة المؤسسة االألمانية والوكالة الدولية لضمان 
ويش�ي هذا إل القيمة ال�ت

االستثمار عىل الجهود الالزمة لتحديد الفرص وهيكلة الحلول.

اكات المعرفية   ال�ش

، وهو معهد لبناء القدرات والمساعدة الفنية،  عت الوكالة ومعهد القانون الدولي وقَّ

ف  عىل مذكرة تفاهم لتدريب أصحاب المصلحة من البلدان النامية عىل منتجات التأم�ي

ي 
ف العام والخاص ال�ت ف القطاع�ي اكات ب�ي ضد المخاطر السياسية؛ والهياكل المثىل لل�ش

ف ضد  ي سياق التأم�ي
ي تنشأ �ف

تتطلب استخدام منتجات الوكالة؛ والقضايا االأخرى ال�ت

ز  المخاطر السياسية، والمعامالت ع�ب الحدود، وتسوية المنازعات، والحوكمة. ويركِّ

ي وضع وإعداد منهج لبناء القدرات القانونية 
أحد المكونات الرئيسية عىل المشاركة �ف

ف ضد المخاطر  واالقتصادية والمتصلة بالسياسات وبرنامج اعتماد يتعلق بالتأم�ي

ف  ي إل زيادة القدرات المؤسسية للمسؤول�ي
السياسية. وسيؤدي هذا الجهد التعاو�ف

ف بالقطاع الخاص، واالأعضاء  ، والمسؤول�ي ي
ي المجال القانو�ف

ف �ف ، والمشتغل�ي ف الحكومي�ي

ي منظمات التنمية متعددة االأطراف والدولية االأخرى.
�ف

تنفيذ  تعزيز خطة  ي 
�ف أساسياً  دوراً  الخارجية  المنظمات  اكات مع  ال�ش وتلعب 

ف )نوقشت ضمن المبادرات المعنية  ف الجنس�ي اتيجية الوكالة بشأن المساواة ب�ي إس�ت

( وتوسيع القاعدة المعرفية حول القضايا المتعلقة بذلك.  ف ف الجنس�ي بالمساواة ب�ي

ي السنة المالية 2021، أصبحت الوكالة الدولية لضمان االستثمار عضوا مؤسسا 
و�ف

ي المجال تجمع كافة 
ي مؤسسة 2X التعاونية، وهي هيئة عالمية جديدة عاملة �ف

�ف

، مع إتاحة الفرصة  ف ف الجنس�ي المستثمرين لتشجيع االستثمار من منظور المساواة ب�ي

ي 
ي القطاع الخاص �ف

لتبادل المعلومات من مجموعة واسعة من االأطراف الفاعلة �ف
1. ف ف الجنس�ي مجال المساواة ب�ي

ي تجميع المستثمرين وتزويدهم بالموارد لزيادة حجم وتأث�ي رأس المال 
 1 تتمثل رسالتها �ف

ف المرأة اقتصادياً. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع:  ه نحو تمك�ي  الُموجَّ

.https://www.2xcollaborative.org/

43  المجالت ذات الأولوية 

https://www.2xcollaborative.org/


ي الوكالة 
االستدامة البيئية واالجتماعية �ن

الدولية لضمان االستثمار

ي تحقيق نواتج إنمائية 
تؤمن الوكالة الدولية لضمان االستثمار بأن االستدامة البيئية واالجتماعية لمشاريعها مكون مهم �ف

إيجابية، وهو ما تتوقع الوكالة تحقيقه من خالل تطبيق سياسة الوكالة المعنية باالستدامة البيئية واالجتماعية ومجموعة 
، والمعروفة باسم مبادئ التعادل.2 ي القطاع المالي

ي واالجتماعي المقبولة عىل نطاق واسع �ف
شاملة من معاي�ي االأداء البي�أ

ي الوكالة الدولية 
 إجراءات لضمان تكامل االستدامة البيئية واالجتماعية �ن

لضمان االستثمار:  

وعات لتحديد االآثار االجتماعية والبيئية  	  الفحص المسبق لجميع الم�ش

ات فاعلية التنمية من الجهات المتعاملة مع الوكالة  	  جمع مؤ�ش

وع  	  ع للم�ش ي المتوقَّ
نما�أ ق لتقييم االأثر االإ تطبيق إطار الوكالة الخاص بأداة تقييم ومقارنة االأداء وفقاً لالأثر المتحقِّ

ي تعتمدها الوكالة بشأن االستدامة البيئية واالجتماعية  	 
وعات لمعاي�ي االأداء ال�ت ضمان استيفاء الم�ش

التحقق من االآثار البيئية واالجتماعية والمتعلقة بالحوكمة من خالل التقييمات الالحقة  	 

تقييم المخاطر المناخية. 	 

 تساعد الوكالة المستثمرين عىل االرتقاء باالأهداف البيئية واالجتماعية والمتعلقة 
بالحوكمة بطرق عدة:

ف بها دوليا	   ضمان وفاء االستثمارات بالمعاي�ي القوية والمع�ت

 العمل مع الجهات المتعاملة مع الوكالة عىل مواصلة رصد االآثار البيئية واالجتماعية ورفع التقارير بشأنها  	 

ف الجهات المتعاملة مع الوكالة من دخول أسواق لم يكن الوصول إليها ممكناً بخالف ذلك، وهو ما يمكن أن يحقق 	  تمك�ي

عوائد إنمائية مرتفعة. 

https://equator-principles.com/about-the-equator-principles/ 2
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ي 
نما�أ  قياس االأثر االإ

وتقييمه  

ي تساندها 
وعات ال�ت يعد تقييم االأثر أمرا بالغ االأهمية لتقييم نطاق ونتائج الم�ش

ذ الوكالة العديد من االأُطر  وع إل إقفاله وما بعد ذلك، تنفِّ الوكالة. فمن بداية الم�ش

ي النواحي البيئية واالجتماعية والمتعلقة بالحوكمة وتتبُّعه 
واالأدوات لقياس االأداء �ف

ورصده وتقييمه.  

وعات  ي فرضتها الجائحة، استطاعت الوكالة إجراء تقييمات للم�ش
ورغم القيود ال�ت

وتنفيذ أعمال الرصد والتقييم.

  )IMPACT ( إطار أداة تقييم االأداء ومقارنته

وعات،  يقيس إطار أداة تقييم االأداء ومقارنته النواتج المتوقعة الخاصة بالم�ش

ي هذا 
وع. ويأ�ت ي تتجاوز نطاق الم�ش

ي ال�ت ات عىل االستثمار االأجن�ب فضالً عن التأث�ي

طار مكمالً لنظام الوكالة االأوسع نطاقا لقياس النتائج. وتتضمن أداة تقييم أداء  االإ

االأثر ومقارنته االأهداف التالية:   

وعات المنفردة  	  ي للم�ش
نما�أ إجراء تقييمات مسبقة لالأثر االإ

إجراء تحليل مقارن  	 

وع  	  ي تحديد أولويات الم�ش
ي المتوقع �ف

نما�أ شاد بتقييم االأثر االإ االس�ت

تحقيق االتساق مع إطار مؤسسة التمويل الدولية لقياس ورصد االأثر 	 

كة  وعات المش�ت ي للم�ش
نما�أ  المتوقع، وتنسيق تصنيفات تقييم االأثر االإ

ف المؤسسة والوكالة.   ب�ي

وعات عىل نحو 	  اتباع نهج مرن لدمج أداة المقارنة لقياس االأثر وتقييم الم�ش

ي تقوم بها الوكالة.   
ي عمليات الضمانات الحالية ال�ت

يتسم بالكفاءة �ف

ات فاعلية التنمية   نظام مؤرسش

وعات  ي للم�ش
نما�أ ي قياس وتتبُّع االأثر االإ

ات فاعلية التنمية �ف يساعد نظام الوكالة لمؤ�ش

الوكالة  النظام، تقيس  تأمينية لها. ومن خالل هذا  الوكالة تغطية  م  ي تقدِّ
ال�ت

وعات من بينها مساندة االستثمارات،  ي جميع الم�ش
ات �ف كة من المؤ�ش  مجموعة مش�ت

ائب والرسوم المدفوعة للحكومات  اة محلياً، والرصف ، والسلع المش�ت والتوظيف المبا�ش

نة كما تضع عملية  ات خاصة بقطاعات معيَّ المضيفة. وتقيس الوكالة أيضاً مؤ�ش

وعات بعد ثالث سنوات من تاريخ توقيع العقد.    نمائية للم�ش لقياس النواتج االإ

التقييم  

وعات من جانب الوكالة ومجموعة  منذ السنة المالية 2012، تم تقييم جميع الم�ش

تتمتع  تقييم  هيئة  وهي   ، الدولي البنك  لمجموعة  التابعة  المستقلة  التقييم 

وعات  ي حققتها الم�ش
نمائية ال�ت باالستقاللية. وخالل هذه التقييمات، تُقيَّم النواتج االإ

وعات. وتجري الوكالة تقييمات  ي تساندها الوكالة من خالل تقارير تقييم الم�ش
ال�ت

وعات  ذاتية تتحقق منها بعد ذلك مجموعة التقييم المستقلة. وتُعد تقييمات الم�ش

ي استخالص الدروس لالستفادة 
ي تقييم النتائج وحسب، بل أيضاً �ف

مفيدًة ليس �ف

ي 
وعات المستقبلية، وتستخدم الوكالة بشكل نِشط نتائج التقييم �ف ي الم�ش

منها �ف

    . ف فعاليات تعلُّم الموظف�ي
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اهة ن ال�ن

فصاح المالي المتصل بالمناخ   االإ
ي الوكالة 

�ن

ي يونيو/حزيران 2021، اعتمدت خطة عمل مجموعة البنك الدولي بشأن تغ�ي المناخ 
و�ف

ي ظل خطة العمل، اعتمدت الوكالة توصيات 
ي إطار جهود الوكالة �ف

2021-2025. �ف

فصاح المالية المتصلة بالمناخ  فصاح الصادرة عن فرقة العمل المعنية بعمليات االإ االإ

. التابعة لمجلس االستقرار المالي الدولي

. وتنظر  ي
يك إنما�أ ي دور الوكالة ك�ش

اهة والسمعة عامالً أساسياً �ف ف تُعد إدارة مخاطر ال�ف

وعاتها،  ي م�ش
ي الجهات المتعاملة معها و�ف

اهة والسمعة �ف ف ي مخاطر ال�ف
الوكالة �ف

ي تُعد االحتيال 
فم تلك الجهات بإرشادات مكافحة الفساد للبنك الدولي ال�ت وأن تل�ت

كراه والعرقلة عوائق رئيسية أمام التنمية، كما تعت�ب هذه  والفساد والتواطؤ واالإ

االأمور ممارسات تستوجب العقوبة.   

ي إطار تنمية أنشطة 
اهة ببذل العناية الواجبة �ف ف ي بشؤون ال�ف

ويقوم فريق الوكالة المع�ف

االأعمال وأنشطة الضمانات، كما يقوم برصد محفظة التغطيات الضمانية للوقوف 

ي الظهور. 
اهة والسمعة المحتملة واالآخذة �ف ف  عىل إشارات التحذير من مخاطر ال�ف

ي هذا العمل، تستخدم الوكالة التقييمات الميدانية، وأدوات جس نبض االأسواق، 
و�ف

ة المكتسبة مع الجهة المتعاملة مع المؤسسة، والمعارف المحلية لدى البنك  والخ�ب

ي ذلك قواعد البيانات 
الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، والموارد المكتبية، بما �ف

ي السنة المالية 2022، واصلت الوكالة تعميم أفضل 
الخاصة بحقوق الملكية. و�ف

ي 
اهة من خالل التعاون وتضافر الجهود مع أعضاء آخرين �ف ف الممارسات المتعلقة بال�ف

اهة.   ف ي تركز عىل ال�ف
ي مختلف المنتديات ال�ت

كاء التنمية، و�ف مجموعة البنك الدولي و�ش
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معاي�ي االأداء لدى الوكالة الدولية لضمان االستثمار 

ي تعتمدها الوكالة بشأن االستدامة البيئية واالجتماعية
معاي�ي االأداء ال�ت

منافع معاي�ي االأداء

معيار االأداء رقم 1:
 تقييم وإدارة المخاطر واالآثار البيئية واالجتماعية 

 يشدد عىل أهمية تحديد المخاطر واالآثار البيئية واالجتماعية، 
وع ي طوال دورة حياة الم�ش

وإدارة االأداء االجتماعي والبي�أ

 معيار االأداء رقم 2:
 العمالة وظروف العمل

يقر بأن مواصلة النمو االقتصادي عن طريق خلق فرص العمل وإدرار الدخل 
البد أن تُوازنها حماية الحقوق االأساسية للعمال

 معيار االأداء رقم 3:
 كفاءة استخدام الموارد ومنع التلوث

ة مستويات  ي أحيان كث�ي
ي يولدان �ف يقر بأن تزايد النشاط الصناعي والتوسع الحرصف

ي وأن هناك فرصاً لتحقيق الكفاءة
أعىل من تلوث الهواء والمياه واالأرا�ف

 معيار االأداء رقم 4:
 صحة المجتمعات المحلية وسلمتها وأمنها

وعات يمكن أن تعود بالنفع عىل المجتمعات المحلية ولكن يمكن  يقر بأن الم�ش
أيضاً أن تزيد احتمال التعرض للمخاطر واالآثار الناتجة عن الحوادث، واالنهيارات 

الهيكلية، والمواد الخطرة

 معيار االأداء رقم 5:
ن الق�ي ي وإعادة التوط�ي

 االستيلء عىل االأرا�ن

 ، ي
وح المادي أو االقتصادي الناشئة عن معامالت االأرا�ف ف ي�ي عىل عمليات ال�ف

ي أو التجمعات المهملة
مثل نزع ملكية االأرا�ف

 معيار االأداء رقم 6:

دارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية  حفظ التنوع الحيوي واالإ

ف  دارة واالستخدام المستدام�ي يشجع حماية التنوع البيولوجي، واالإ

للموارد الطبيعية

 معيار االأداء رقم 7:

 الشعوب االأصلية

ام الكامل للشعوب االأصلية يهدف إل كفالة تعزيز عملية التنمية لالح�ت

 معيار االأداء رقم 8:

ي
اث الثقا�ن  ال�ت

ي والحضاري من االآثار السلبية الناشئة عن أنشطة 
اث الثقا�ف يهدف إل حماية ال�ت

وعات ومساندة الحفاظ عليه الم�ش

 خلق قيمة الأنشطة االأعمال   

ة  كات كث�ي اتيجيات أنشطة االأعمال. وتدرك �ش ي إس�ت
أصبحت االستدامة عامالً مهماً �ف

ي تكاليفها 
أن بإمكانها، من خالل معالجة القضايا البيئية واالجتماعية، االقتصاد �ف

ف اسمها التجاري وسمعتها، وتدعيم عالقاتها مع أصحاب المصلحة. وتحس�ي

 االستفادة من الفرص المتاحة والتحوط ضد المخاطر غ�ي المتوقعة   

وع  ي تنفيذ الم�ش
كات عىل تحديد حاالت التعطل �ف يساعد تطبيق معاي�ي االأداء ال�ش

والوقاية منها، وحماية اسمها التجاري، و/أو الوصول إل االأسواق الدولية.

ن االأداء المالي والتشغيىلي     تحس�ي

يمكن لتطبيق معاي�ي االأداء أن يساعد عىل تحقيق االستفادة المثىل من المدخالت، 

كالمياه والطاقة، فضالً عن التقليل إل أد�ف حد من االنبعاثات والنفايات السائلة 

ف كفاءة التشغيل وفاعلية التكلفة. والصلبة، مما يؤدي إل تحس�ي

 رخصة اجتماعية لمزاولة النشاط   

نمائية  تساعد معاي�ي االأداء الجهات المتعاملة مع الوكالة عىل تعظيم المنافع االإ

كات.   عىل الصعيد المحىلي وتشجيع تطبيق مبدأ المواَطنة الصالحة لل�ش

ف لمستثمرين  كة وسمعتها جاذبت�ي وقد تكون القيمة المعززة لالسم التجاري لل�ش

ف جدد. أو ممول�ي

 اكتساب مكانة وسمعة دولية   

ى  ي اعتمدها أك�ش من 75 من المؤسسات المالية الك�ب
تستند "مبادئ التعادل" ال�ت

ي البلدان المتقدمة والنامية إل معاي�ي االأداء تلك. وتش�ي التقديرات 
ي العالم �ف

�ف

ي االأسواق 
وعات �ف إل أن هذه المبادئ تغطي أك�ش من 70% من ديون تمويل الم�ش

الصاعدة.
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ف من خالل أول  ف الجنس�ي امها بالنهوض بالمساواة ب�ي ف تواصل الوكالة الوفاء بال�ت

ف للسنوات المالية 2023-2021،  ف الجنس�ي اتيجية المساواة ب�ي  خطة لتنفيذ إس�ت

نامج الفرص المتاحة لزيادة  ي السنة المالية 2021. ويحدد هذا ال�ب
ي تم تدشينها �ف

ال�ت

اتيجية:  ف والمتسقة مع ثالث ركائز إس�ت ف الجنس�ي االإجراءات المتعلقة بالمساواة ب�ي

اكات.  مشاركة المنظمة، ومشاركة البلدان المتعاملة مع البنك، وال�ش

ة المؤسسية، ركزت الوكالة عىل بناء معارف ومهارات موظفي الوكالة  ف ي إطار الرك�ي
و�ف

ي هذا العام، بدأت الوكالة برنامجا تدريبيا لتعزيز 
. و�ف ف ف الجنس�ي بشأن المساواة ب�ي

ف  ف الجنس�ي قدرات ومعارف موظفي الوكالة بشأن العنف ضد المرأة، والمساواة ب�ي

ف وتغ�ي المناخ. وتواصل الوكالة  ف الجنس�ي ي عمليات القطاع الخاص، والمساواة ب�ي
�ف

ع  ي إطار جهودها لتحقيق التنوُّ
ف �ف ف الجنس�ي العمل عىل زيادة التكافؤ والمساواة ب�ي

ي 
ف للمشاركة �ف ي هذا العام، تمت دعوة جميع الموظف�ي

نصاف والشمول. و�ف واالإ

الشفافة  للمناقشة  ا  يتيح من�ب التنمية، مما  ة بشأن  مناقشات مجموعات صغ�ي

ي إطار مجموعة البنك 
والمفتوحة. ووصلت الوكالة الدولية لضمان االستثمار، �ف

ف )إيدج( من المستوى 3.2 ف الجنس�ي ، إل شهادة المساواة ب�ي الدولي

ة مشاركة البلدان المتعاملة مع الوكالة، زادت الوكالة من تكثيف  ف ي إطار رك�ي
و�ف

 - ف  الجنس�ي ف  ب�ي المساواة  مجال  ي 
�ف معها  المتعاملة  الجهات  اك  �ش الإ  جهودها 

ال سيما بشأن تحديد مخاطر العنف القائم عىل نوع الجنس وإدارتها ومتابعتها - من 

خالل تنفيذ مجموعة أدوات جديدة بشأن عمليات وإرشادات إدارة مخاطر العنف 

 ، ي مجموعة البنك الدولي
 القائم عىل نوع الجنس. وباالإضافة إل ذلك، لمساندة هد�ف

ف بغرض تحديد الفرص المتاحة  ف الجنس�ي طبقت الوكالة نهج العالمات للمساواة ب�ي

وعات. وتشمل أبرز مالمح "عالمات المساواة  ي الم�ش
ف �ف ف الجنس�ي  لتضييق الفجوات ب�ي

 : " ما يىلي ف ف الجنس�ي ب�ي

ف 	  وع لها لعالمة المساواة ب�ي ي يونيو/حزيران 2021، وقعت الوكالة أول م�ش
�ف

فمت  . وال�ت ي شيىلي
ف مع إحدى الجهات المتعاملة مع القطاع المالي �ف الجنس�ي

الجهة المتعاملة مع الوكالة بإقراض جزء من رأس مالها الذي تتيحه الوكالة إل 

ة والمتوسطة المملوكة لنساء. وعات الصغ�ي الم�ش

ي 	 
فمت إحدى الجهات المتعاملة مع الوكالة �ف ي يونيو/حزيران 2022، ال�ت

�ف

ة  وعات الصغ�ي ي إقراضها للم�ش
ة عىل أساس سنوي �ف ف بزيادة كب�ي االأرجنت�ي

والمتوسطة المملوكة لنساء.

ي باراغواي 	 
فمت إحدى الجهات المتعاملة مع الوكالة �ف ي يونيو/حزيران أيضا، ال�ت

�ف

يحة النساء، وإنشاء برنامج  بتطوير منتج أو خدمة جديدة تستهدف �ش

. ف ف الجنس�ي كات عىل المساواة ب�ي لتدريب ال�ش

اكات، عززت الوكالة تعاونها الوثيق مع مؤسسة التمويل  ة ال�ش ف ي إطار رك�ي
و�ف

اتهما وبما تتيحه الدروس المستفادة وأفضل  ، منتفعًة بخ�ب الدولية والبنك الدولي

ف مثل فعالية  ف الجنس�ي ي مبادرات المساواة ب�ي
الممارسات. وشاركت الوكالة بنشاط �ف

: نهج القطاع  ف ف الجنس�ي مؤسسة التمويل الدولية "االستثمار المراعي للمساواة ب�ي

ف  ي إطار مبادرة التعجيل بالمساواة ب�ي
" �ف ف ف الجنس�ي الخاص للنهوض بالمساواة ب�ي

ضافة إل ذلك،  ي تستمر عاما كامال.5 وباالإ
ف لمجموعة البنك الدولي ال�ت الجنس�ي

ي المجال 
اكتها مع مؤسسة 2X التعاونية، وهي هيئة عالمية �ف عمقت الوكالة �ش

. ف ف الجنس�ي ي تركز عىل المساواة ب�ي
تجمع كافة المستثمرين لتشجيع االستثمارات ال�ت

 المبادرات 
المعنية بالمساواة 

ن  ن الجنس�ي ب�ي

3 شهادة إيدج هي منهجية موحدة ونظام عالمي الإصدار الشهادات لتقييم وتتبع التقدم المحرز 

ي المؤسسات. 
ف �ف ف الجنس�ي ي سد الفجوة ب�ي

�ف

ي وضعتها مؤسسة التمويل الدولية لتحديد 
ف هي منهجية التقييم ال�ت ف الجنس�ي 4 عالمة المساواة ب�ي

ي اعتمدتها الوكالة الدولية لضمان االستثمار.
ف ال�ت ف الجنس�ي امات المتعلقة بالمساواة ب�ي ف وعات ذات االل�ت الم�ش

ي تحقيق المساواة والدروس 
ف أهمية التقدم �ف ف الجنس�ي 5 تبحث مبادرة التعجيل بالمساواة ب�ي

ف  ، وتعزيز تمك�ي ف ف الجنس�ي ي سد الفجوات ب�ي
المستفادة عىل مدى السنوات الع�ش الماضية �ف

ي المستقبل.
ف التغي�ي التحويىلي �ف الفتيات والنساء، وتحف�ي
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ن  ن الجنس�ي  جائزة الوكالة للريادة بشأن المساواة ب�ي

ف لتكريم أحد القادة  ف الجنس�ي ي دعم المساواة ب�ي
تمنح الوكالة جائزة الريادة �ف

ممن لديهم سجل مشهود به من االهتمام بالنهوض بوضع المرأة ومساواتها 

نهاء الفقر  ي مجموعة البنك الدولي الإ
ي تحقيق هد�ف

سهام كذلك �ف بالرجل، مع االإ

ك.  وتعزيز الرخاء المش�ت

يكة ورئيسة قطاع البنية  ، ال�ش ف وُمنحت الجائزة هذا العام للسيدة لوسي هاين�ت

ي مكان 
ف �ف ف الجنس�ي امها بتعزيز المساواة ب�ي ف ي أكتيس، الل�ت

التحتية للطاقة �ف

ي تأسيس اللجنة المعنية بالشمول والتنوع التابعة لمؤسسة 
العمل. وقد شاركت �ف

كة  أكتيس وهي ترأسها حاليا، وتركز هذه اللجنة عىل تعزيز نهج وسياسات �ش

كة مبادرات من بينها إنشاء شبكات  االستثمار العالمية. وتحت قيادتها، أطلقت ال�ش

ف غ�ي الواعي، والتدريب عىل  نسائية، وسياسات الباب المفتوح، والوعي بالتح�ي

ضافة إل ذلك،  ف والتنوع. وباالإ ف الجنس�ي  القيادة الشاملة لتعزيز المساواة ب�ي

التنوع،  مقاييس  بشأن  أساس  خط  لوضع  البيانات  لجمع  مشاريع   نفذت 

من  ف  متنوع�ي أشخاص  نجاح  قصص  وعرض  الممارسات،  أفضل  وتحديد 

ي 
عت �ف ي جميع أنحاء العالم. وعالوة عىل ذلك، �ش

كات محافظ أكتيس �ف �ش

ي حافظة 
كات �ف ف من ال�ش رشاد للنساء الموهوب�ي  تنفيذ برنامج مبتكر للتوجيه واالإ

أكتيس االأفريقية.

ي الكندي المعنية بالمساواة 
إجراءات البنك الوط�ن

ة  وعات الصغ�ي ن لمساندة الم�ش ن الجنس�ي ب�ي
 والمتوسطة المملوكة للنساء 

ي 2022، وقعت الوكالة الدولية لضمان االستثمار ضمانا مع 
ي يناير/كانون الثا�ف

�ف

ي الكندي يغطي مخاطر نزع ملكية االأموال المتعلقة باالحتياطيات 
البنك الوط�ف

، ABA، والمحتجزة لدى بنك كمبوديا المركزي.  ي
لزامية لفرع البنك الوط�ف االإ

ف  ف الجنس�ي وعات الوكالة المعنية بالمساواة ب�ي وكان هذا واحدا من أوائل م�ش

فم  اض من المؤسسة الدولية للتنمية. ويع�ت ي بلد مؤهل لالق�ت
وع �ف وأول م�ش

ي تتيحها الوكالة الدولية لضمان االستثمار 
نامج استخدام القدرات ال�ت هذا ال�ب

ي تستهدف نسبة 75% منها منشآت 
قراض الجديدة ال�ت لمساندة عمليات االإ

ة والمتوسطة المملوكة لنساء. االأعمال الصغ�ي
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الحوكمة  

الرقابة والمساءلة  

مجلس إدارة الوكالة الدولية لضمان االستثمار  

، اللذان يمثالن 182 بلداً عضواً،  ف ف ومجلس المديرين التنفيذي�ي يوجه مجلس المحافظ�ي

ف كل من هذه البلدان محافظاً واحداً ومحافظاً مناوباً. 
ّ برامج الوكالة وأنشطتها. ويع�ي

ف هو الجهة المنوط بها صالحيات الوكالة ويخّول معظم صالحياته  ومجلس المحافظ�ي

ف المؤلف من 25 مديراً. وحقوق التصويت مرّجحة حسب  إل مجلس المديرين التنفيذي�ي

ف للوكالة  ي يمثلها كل مدير. وتقع مكاتب مجلس المديرين التنفيذي�ي
حصة رأس المال ال�ت

ي 
ي واشنطن، ويجتمعون بانتظام ويستعرضون ويبتون �ف

ي مقر مجموعة البنك الدولي �ف
�ف

دارة بشكل عام.    فون عىل سياسات االإ وعات ضمان االستثمار وي�ش م�ش

 للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحة المجلس:

http://www.worldbank.org/en/about/leadership/governors

مكتب المحقق المستشار لشؤون التقيُّد باالأنظمة  

مكتب المحقق/المستشار لشؤون التقيد باالأنظمة هو آلية مساءلة مستقلة خاصة 
بالوكالة الدولية لضمان االستثمار ومؤسسة التمويل الدولية. ويرد المكتب عىل شكاوى 
ف النواتج البيئية  من أناس تأثروا بأنشطة تساندها الوكالة والمؤسسة وذلك بهدف تحس�ي

 . ف واالجتماعية ميدانياً وتعزيز مساءلة الجمهور للمؤسست�ي

 للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع مكتب المحقق المستشار لشؤون
 التقيُّد باالأنظمة:

http://www.cao-ombudsman.org/

مكتب نائب الرئيس لشؤون المراجعة الداخلية 
بمجموعة البنك الدولي 

يقدم مكتب نائب الرئيس لشؤون المراجعة الداخلية بمجموعة البنك ضمانات ومشورة 
مستقلة وموضوعية وقيمة تستند إل تحليل المخاطر بغرض حماية قيمة مجموعة البنك 
ف تطمينات معقولة  دارة ومجلس المديرين التنفيذي�ي الدولي وتعزيزها. كما يقدم لجهاز االإ
 بأن االإجراءات الخاصة بإدارة المخاطر ومراقبتها – فضالً عن نظم حوكمتها بشكل عام -
ُمصممة بصورة مالئمة وتعمل عىل نحو فاعل. ويتبع المكتب رئيس مجموعة البنك 

اف لجنة المراجعة.   �ش الدولي كما يخضع الإ

 للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع مكتب نائب الرئيس لشؤون 
 المراجعة الداخلية: 

 http://www.worldbank.org/internalaudit

مجموعة التقييم المستقلة  

االستثمار  لضمان  الدولية  الوكالة  اتيجيات  إس�ت المستقلة  التقييم  مجموعة  تقّيم 
نمائية للوكالة. ومجموعة التقييم هي آلية  ف النتائج االإ وعاتها لتحس�ي وسياساتها وم�ش
مستقلة عن جهاز إدارة الوكالة وترفع تقاريرها بما تخلص إليه من نتائج إل مجلس 

ف للوكالة ولجنة فاعلية التنمية التابعة للمجلس.  المديرين التنفيذي�ي

 للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع مجموعة التقييم المستقلة: 
http://ieg.worldbankgroup.org/

اهة   ن مكتب نائب الرئيس لشؤون ال�ن

 ، ي مجموعة البنك الدولي
اهة وحدة مستقلة �ف ف  يُعد مكتب نائب الرئيس لشؤون ال�ف

كراه  ي العقوبات المتعلقة بمزاعم االحتيال والفساد والتواطؤ واالإ
ويتول التحقيق �ف

، فضالً عن االحتيال والفساد  ي تمولها مجموعة البنك الدولي
وعات ال�ت ي الم�ش

والعرقلة �ف
ف لها. وفضالً عن ذلك، من  من جانب موظفي مجموعة البنك الدولي والموردين التابع�ي
اهة، يعمل مكتب نائب الرئيس مع االأطراف المعنية الستيفاء  ف خالل مكتب االمتثال لل�ف
وط المطلوبة لرفع العقوبات. ويقوم المكتب بتعميم الرؤى واالأفكار الثاقبة  ال�ش
وعات،  ي الم�ش

 والمتبرصة بشأن عمليات التحقيق بغية الحد من مخاطر االحتيال والفساد �ف
ي دعم المسؤولية المالية والتعاقدية لمجموعة البنك فيما 

كما يقوم بدور أساسي �ف
ي تديرها.   

نمائية ال�ت يتعلق بالموارد االإ

اهة:  ف  للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع مكتب نائب الرئيس لشؤون ال�ف
 www.worldbank.org/integrity

ي 
ي حاالت احتيال أو فساد أو ممارسات تستوجب العقوبة �ف

بالغ عن االشتباه �ف لالإ
، يرجى زيارة الموقع:  ي تمولها مجموعة البنك الدولي

وعات ال�ت  الم�ش
www.worldbank.org/fraudandcorruption
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أبرز ملمح االأداء المالي للوكالة 

ف  إجمالي الدخل من أقساط التأم�ي

إجمالي رأس المال االقتصاديأ 

2018 2019 2020 20222021

أ  ف ي الدخل من أقساط التأم�ي
صا�ف

حقوق الملكية 

مرصوفات إداريةب 

رأس المال المتداولب 

الدخل المتحقق من العملياتج 

نسبة إجمالي رأس المال االقتصادي إل رأسمال العمليات

ي الدخل 
صا�ف

ف  ي الدخل من أقساط التأم�ي
دارية إل صا�ف نسبة المرصوفات االإ

229.4239.3

116.3121.3

65.058.7

51.262.6

27.681.5

%56%48

1,5391,474

1,7771,724

%43%45

759768

20222021

210.1 237.9 232.3

117.1

61.1

56.0

2020

756

1,335

1,591

%48

57.2

%52

104.1

51.6

52.5

2018

685

1,261

1,471

%47

40.9

%50

115.1

57.8

57.3

2019

717

1,320

1,542

%47

82.4

%50

النتائج المالية

تداب�ي رأس المال 

ف وتكاليف الوساطة.  كات إعادة التأم�ي ي يتم التنازل عنها ل�ش
ي دخل االأقساط يساوي إجمالي دخل االأقساط وعموالت التنازل مطروحاً منها االأقساط ال�ت

صا�ف أ. 

ها من مزايا ما بعد التقاعد.   دارية تتضمن مرصوفات من برامج المعاشات التقاعدية وغ�ي المرصوفات االإ ب. 

ي ذلك تكاليف المعاشات.  
دارية، بما �ف ف مخصوماً منه المرصوفات االإ ي الدخل من أقساط التأم�ي

دخل العمليات يعادل صا�ف ج. 

مقدار رأس المال المستخدم لمساندة محفظة الضمانات وكذلك محفظة االستثمار ومخاطر العمليات.  أ. 

. ي
، بالصا�ف ف اكمة، واحتياطيات محفظة التأم�ي يتألف من رأس المال المدفوع، واالأرباح المحتجزة/الخسائر الشاملة االأخرى الم�ت ب. 

حسب السنة المالية )مليون دوالر( 

حسب السنة المالية )مليون دوالر( 
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ي السنة المالية 2022  
أبرز االأحداث �ن

ي جائحة كورونا، أثناء الجائحة مع زيادة الحذر لدى 
ي أفريقيا، الذي انكمش بالفعل قبل تف�ش

ي المبا�ش �ف تع�ش االستثمار االأجن�ب

ي االستثمار 
اء �ف ف من الوكالة وخ�ب اضية ضمت موظف�ي /كانون االأول، استضافت الوكالة فعالية اف�ت ي 9 ديسم�ب

المستثمرين. و�ف

ي المبا�ش من هيئات وحكومات أخرى للتعاون بشأن سبل توسيع نطاق الجهود الرامية إل تغي�ي مسار االأزمة وإطالق  االأجن�ب

؛  ف ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي ف المتحدث�ي ي بلدان االأسواق الناشئة. وكان من ب�ي
ي المبا�ش �ف العنان لالستثمار االأجن�ب

ناشيونال؛ وديفيد داميبا،  يل بوس، الرئيس التنفيذي، أبسا إن�ت وأمادو هوت، وزير االقتصاد والتخطيط والتعاون بالسنغال؛ وش�ي

ي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي، الوكالة الدولية 
وسش دارة رأس المال؛ وه�ي يك المنتدب ورئيس مسؤولي االستثمار، كاسادا الإ ال�ش

دارية، الوكالة الدولية  اء إدارة المخاطر والشؤون القانونية واالإ لضمان االستثمار؛ وإيثيوبيس تافارا، نائب الرئيس ورئيس خ�ب

لضمان االستثمار؛ وإندرميت جيل، نائب الرئيس لقطاع الممارسات العالمية للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات، البنك 

؛ وجيمس زان، المدير االأول لالستثمار والمشاريع، مؤتمر االأمم المتحدة للتجارة والتنمية )االأونكتاد(؛ ونكيم أونوامايغبو،   الدولي

، ماجست�ي المراسم.  ي قليمي، أفريقيا، الوكالة الدولية لضمان االستثمار؛ والصحفية االقتصادية إيس�ت أوون�ي  القائم بأعمال الرئيس االإ

 https://live.worldbank.org/driving-foreign-direct-investment-to-africa

ي 
ي نقصا �ف

اء من القطاع العام، لكن االأموال العامة تعا�ف وعات التنمية ويقودها خ�ب ي غرب أفريقيا، غالبا ما تمول الحكومة م�ش
�ف

المعروض الأن الجائحة أجهدت خزائن الدولة. وبالتعاون مع حكومة توغو، استضافت الوكالة الدولية لضمان االستثمار فعالية 

ف من القطاع الخاص وممثىلي الحكومة الإجراء مناقشات �يحة حول تعظيم  ف ضمت أصحاب المصلحة الرئيسي�ي استمرت يوم�ي

ي هذه المراجعة إيثيوبيس 
ف �ف ف المشارك�ي ي المبا�ش إل المنطقة. وكان من ب�ي وط االستثمار الستقطاب المزيد من االستثمار االأجن�ب �ش

تافارا نائب الرئيس للوكالة الدولية لضمان االستثمار؛ ووزراء من غابون وتوغو؛ ومديرون ومستشارون كبار من كوت ديفوار وغينيا 

 ، ي باور، ومريديام، وموتا-إنجيل، وق�ي
والسنغال؛ ومشاركون من القطاع الخاص من أكسيان، وبشتل أفريقيا، وإنجي، وإنفيني�ت

ي للطرق ال�يعة، وأفريقيا 50.
وسوناتل، وثيميس، وفين�ش

 https://www.miga.org/video/miga-fdi-roundtable-dialogue-togo

اضية عالمية ي المبارسش إل أفريقيا — فعالية اف�ت دفع االستثمار االأجن�ب

ي توغو 
ي المبارسش للوكالة الدولية لضمان االستثمار �ن حوار مائدة مستديرة للستثمار االأجن�ب

ديسم�ب 2021  

ف بعنوان "الطاقة النظيفة  ف الجنس�ي ي دعم المساواة ب�ي
استضافت الوكالة فعالية منح جائزتها السنوية السابعة للريادة �ف

يكة ورئيسة قطاع البنية  ، ال�ش ف ي 8 مارس/آذار تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة. وقدمت الجائزة إل لوسي هاين�ت
للجميع" �ف

؛ ورانيا المشاط، وزيرة التعاون  ف ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي ف المتحدث�ي ي أكتيس. وكان من ب�ي
التحتية للطاقة �ف

 ، ف ي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي، الوكالة الدولية لضمان االستثمار؛ ولوسي هاين�ت
وسش ، جمهورية مرص العربية؛ وه�ي الدولي

؛  يكة، رئيسة قطاع البنية التحتية للطاقة، أكتيس؛ وعثمان دياغانا، نائب الرئيس لشؤون غرب ووسط أفريقيا، البنك الدولي  ال�ش

، المديرة العالمية لشؤون  كة، مؤسسة التمويل الدولية؛ وهنا بريك�ي ينكيندي، نائب الرئيس لشؤون الحلول المش�ت وإيمانويل ن�ي

 . ، البنك الدولي ف ف الجنس�ي المساواة ب�ي

 https://live.worldbank.org/events/miga-gender-leadership-award-2022

 : ن ن الجنس�ي ي دعم المساواة ب�ي
جائزة الوكالة السنوية السابعة للريادة �ن

الطاقة النظيفة للجميع

مارس/آذار 2022 

مارس/آذار 2022
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من نحن؟  

ي ماتانو — نائب الرئيس التنفيذي  
و�ش 1. ه�ي

2. جنيد كمال أحمد — نائب الرئيس لشؤون العمليات 

دارية   اء إدارة المخاطر والشؤون القانونية واالإ 3. إثيوبيس تافارا — نائب الرئيس ورئيس خ�ب

4. سارفاش سوري — مدير العمليات، إدارة المناخ والطاقة والصناعات االستخراجية ورأس المال واالأسواق المالية  

5. محمد فول — مدير العمليات، إدارة البنية التحتية والصناعات التحويلية والزراعة والخدمات والتجارة  

ي العام  
6. أرادهانا كومار كابور — المدير والمستشار القانو�ف

لي مارغريت بارودي — مديرة إدارة االقتصاد واالستدامة   7. م�ي

ي — مدير إدارة التمويل والمخاطر 
8. سانتياغو أسالي�ن

1

2

3

4

5

6

7

8
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معلومات االتصال  
دارة العليا جهاز االإ

ي ماتانو
و�ش  ه�ي

 نائب الرئيس التنفيذي  

hmatano@worldbank.org

 جنيد كمال أحمد 

 نائب الرئيس لشؤون العمليات

jahmad@worldbank.org

 إيثيوبيس تافارا

اء إدارة المخاطر   نائب الرئيس ورئيس خ�ب

دارية  والشؤون القانونية واالإ

etafara@worldbank.org

 سارفاش سوري  

مدير العمليات لشؤون المناخ والطاقة والصناعات 

 االستخراجية ورأس المال واالأسواق المالية

ssuri1@worldbank.org

 محمد فال  

مدير العمليات لشؤون البنية التحتية والصناعات 

 التحويلية والصناعات الزراعية والخدمات والتجارة 

mfall3@worldbank.org

 آردهانا كومار كابور

 المدير والمستشار العام للشؤون القانونية

akumarcapoor@worldbank.org

ي
 سانتياغو آسالي�ن

 مدير شؤون التمويل والمخاطر

sassalini@worldbank.org

لي مارجريت بارودي    م�ي

 مدير شؤون االقتصاد واالستدامة

mbaroudi@worldbank.org

القطاعات  

 نبيل فواز  

الرئيس العالمي ومدير قطاع الصناعات التحويلية 

 والصناعات الزراعية والخدمات

nfawaz@worldbank.org

 إيلينا بالي  

 الرئيس العالمي ومدير قطاع البنية التحتية 

 النقل والمياه والرصف الصحي واالتصاالت 

 السلكية والالسلكية  

epalei@worldbank.org

 كريستوفر ميلوارد  

 الرئيس العالمي ومدير قطاع التمويل 

 وأسواق رأس المال

cmillward@worldbank.org

 ماركوس وليامز  

 الرئيس العالمي ومدير قطاع الطاقة 

 والصناعات االستخراجية

mwilliams5@worldbank.org

مستوى المناطق  

 نكيمجيكا أونواماغبو

 رئيس إدارة منطقة أفريقيا

nonwuamaegbu@worldbank.org

 أولغا سكلوفسكايا

 مدير منطقة أوروبا وآسيا الوسطى  

osclovscaia@worldbank.org

 جيه هيوانغ كوون

 مدير جنوب آسيا 

jkwon@worldbank.org

 تيم هيستد

ق آسيا والمنطقة  رئيس إدارة منطقة جنوب �ش

الية االآسيوية  االأس�ت

thisted@worldbank.org

 أولغا كاالبوسو غاريدو

ي    رئيس إدارة منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاري�ب

ocalabozogarrido@worldbank.org

ي هياشيدا
 سويت�ش

 مدير غرب ووسط أفريقيا  

shayashida@worldbank.org

ي
 سوسمو تاكاها�ش

 رئيس إدارة اليابان

stakahashi2@worldbank.org

ن    جايونغ ج�ي

 رئيس، جمهورية كوريا

jjin1@worldbank.org

 روزبه آشايري  

خب�ي ضمانات أول، استحداث االأنشطة التجارية 

 بأمريكا الشمالية

 rashayeri@worldbank.org

 ليالي عابدين  

ق االأوسط  ة ضمانات أول، منطقة ال�ش  خب�ي

 وشمال أفريقيا

labdeen@worldbank.org

ن تشينغ    ل�ي

ف وخب�ي ضمانات     ممثل الص�ي

lcheng1@worldbank.org

المحاسبة وإعداد التقارير  

 توماس أوبويا

 المراقب المالي
tobuya@worldbank.org

ن إعادة التأم�ي

 فرانك ليندن 

ف    مدير إعادة التأم�ي

flinden@worldbank.org

االقتصاد واالستدامة  

ن نيب  موري�ت

 مدير قطاع، شؤون االقتصاد 

mnebe@worldbank.org

 يارس إبراهيم  

 مدير قطاع االستدامة 1 

yibrahim@worldbank.org

 كيت واالس

 مدير قطاع االستدامة 2
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 منذ إنشائها، أصدرت الوكالة ضمانات تبلغ قيمتها نحو 
ي 119 بلداً ناميا. 
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