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الدوىل
االرتباطات العالمية لمجموعة البنك  

الماىص مع
الدوىل عىل تقديم المساندة إىل البلدان النامية خالل العام
حافظت مجموعة البنك



تركرىها عىل تحقيق النتائج بمزيد من الرسعة ،وزيادة أهمية أنشطتها ومالءمتها للبلدان المتعاملة
معها 
وتوفرى الحلول العالمية لمواجهة التحديات المحلية.
وللرسكاء ،

 66.9مليار دوالر

من القروض والمنح واالستثمارات  ىڡ أسهم رأس المال
والضمانات للبلدان 
الرسيكة ومؤسسات القطاع الخاص

جماىل مرسوعات متعددة المناطق 
ومرسوعات عالمية.
يشمل ا ¿ال 
الدوىل للبلدان.
البنك
تصنيفات
قليمي
ال
ا
التوزيع
ويعكس
¿


 8.2مليار دوالر


الرسق االوسط
وشمال أفريقيا

 8.7مليار دوالر
أمريكا الالتينية
الكاريىى
والبحر


الدوىل
مجموعة البنك


 8.8مليار دوالر
أوروبا
وآسيا الوسطى

 6.8مليار دوالر
رسق آسيا
والمحيط الهادئ
 14.1مليار دوالر
جنوب آسيا
 19.8مليار دوالر
أفريقيا جنوب
الصحراء
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رسالة من

الرئيس
الدوىل/مارسيا جوزغا
البنك


ليس من قبيل المبالغة أن أقول إن التحديات  ىڡ عالمنا اليوم قد تبدو هائلة .ففي عملنا  ىڡ مختلف أنحاء العالم ،نواجه أزمات متداخلة،



وىڡ الوقت نفسه علينا أن نساعد البلدان المتعاملة معنا
مثل 
تغرى المناخ ،والرصاعات ،واالوبئة ،والكوارث الطبيعية ،والرىوح القرسي .



Ì
الىى تلوح ىڡ االفق ،والقيام باستثمارات دائمة لالستعداد لمستقبل يكتنفه
عىل معالجة االزمات الملحة ،وبناء قدرتها عىل مواجهة التحديات 
الغموض.
ß
حىى ىڡ خضم أصعب 

االوقات ،لم ُ 

لكنىى Ì

هدىڡ البنك :إنهاء الفقر المدقع بحلول
يحد ىى التفاؤل يوما أكرى من االن بأن بمقدورنا تحقيق 




Ì

الدوىل،
وىڡ مختلف مؤسسات مجموعة البنك
عام  ،2030وتعزيز الرخاء المشرىك فيما بںى أفقر  %40من السكان ىڡ جميع أنحاء العالم .

التقدم المحرز ىڡ المحاور الثالثة Ì
السرىاتيجيتنا لبلوغ ذلك.
نقوم
بتسخرى التكنولوجيات الجديدة وتطوير أدوات مالية مبتكرة لدفع عجلة ُّ



وترىة النمو االقتصادي الشامل والمستدام؛ وبناء القدرة عىل مواجهة الصدمات والمخاطر؛ ومساعدة
وتتمثل هذه المحاور ىڡ :ترسيع 

البلدان المتعاملة معنا عىل االستثمار ىڡ شعوبها.
وترىة النمو االقتصادي المستدام والشامل ،نحتاج إىل رؤية جديدة لتمويل التنمية  -رؤية تساعد عىل جعل نظام السوق
أوال ،لترسيع 



وىڡ مصلحة كوكبنا .ففي عالم تصل فيه تكلفة تحقيق االهداف العالمية إىل تريليونات الدوالرات سنويا،
العالمي يصب ىڡ مصلحة الجميع 
االنمائية الرسمية متجمدة عند مليارات الدوالرات ،ال يمكننا إنهاء الفقر من دون اعتماد نهج مختلف اختالفا تاما.
مع بقاء قيمة المساعدات ¿
وباعتماد مبادئ هامبورغ  ىڡ يوليو/تموز  ،2017وافقت مجموعة 
العرسين عىل نهج جديد نطلق عليه اسم "النهج
التعاقىى ،"Cascade

الدوىل ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان
وهو ما سيقود إىل بلوغ هدفنا الرامي إىل تعظيم تمويل التنمية .ويعمل البنك

االستثمار معا عىل نحو أوثق لخلق 

االسواق واستحداث حلول تعتمد عىل القطاع الخاص ىڡ قطاعات كالبنية التحتية والزراعة واالتصاالت
ٍ

واالسكان ميسور التكلفة) .اقرأ المزيد ىڡ الصفحة .(16
السلكية والالسلكية والطاقة المتجددة ¿
ثانيا ،لبناء القدرة عىل مواجهة الصدمات والتهديدات والمخاطر – Ì

وتحسںى
للتغرىات المناخية
حىى مع مواصلتنا تطوير بنية تحتية مراعية 
الفقرىة عىل أن تحذو حذو البلدان الغنية فيما تقوم به منذ وقت
أنظمة االستجابة -فإننا نحتاج إىل أدوات مالية مبتكرة لمساعدة البلدان 



تأثرى لصندوق التمويل
وىڡ ربيع هذا العام ،شهدنا أول 
بعيد ،أال وهو :إرساك أسواق رأس المال العالمية ىڡ تحمل مخاطر االزمات .
الطارئ لمواجهة 
االوبئة ،عندما قدم منحة عاجلة لتعزيز جهود التصدي لوباء إيبوال  ىڡ جمهورية الكونغو الديمقراطية .وبفضل هذا
الصندوق  -وصندوق آخر مماثل نعكف عىل إنشائه لرفع مستوى االستجابات للمجاعات ومنع وقوعها -فإننا نعمل عىل إيجاد طرق جديدة


Ì

كثرىا
كرس دائرة الذعر ¿
الىى تحدث 
لمساعدة البلدان اال ّ
شد فقراً عىل إرساك أسواق رأس المال ىڡ تحمل المخاطر ،مما يساعد عىل ْ
واالهمال 
عند وقوع 
االزمات.
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لكن بناء القدرة عىل المواجهة يجب أن يبدأ مع الخطر الوجودي الذي يشكله تغرى المناخ .فعندما عدنا إىل باريس ىڡ ديسمرى/كانون 
االول

ّ


كبرىة متعلقة
 2017لالحتفال بالذكرى الثانية للتوقيع عىل اتفاقية باريس للمناخ ،طرحنا عىل الطاولة أكرى من  12اتفاقا لتمويل إجراءات 

تغرى المناخ ،مثل منع تآكل السواحل  ىڡ غرب أفريقيا ،والتوسع  ىڡ 
مهما أن
بمكافحة 
مرسوعات الطاقة المتجددة ىڡ أنحاء العالم .وكان ً


نكون قدوة تحتذى ىڡ هذا المضمار ،حيث أعلنا أننا لن نمول أنشطة التنقيب عن النفط والغاز بعد عام  ،2019وأننا ىڡ الوقت نفسه
سنساعد البلدان عىل إيجاد طرق مستدامة لتحقيق أهداف التنمية الخاصة بها.
ثالثا ،لالستعداد لمستقبل يتوقع أال يشهد إال تسارعا ىڡ وترىة 
االدوات المبتكرة ،يجب أن نجد طرقا جديدة لمساعدة البلدان عىل زيادة
 

حجم وفاعلية االستثمار  ىڡ شعوبها .فوظائف المستقبل ستتطلب مهارات معقدة ومحددة ،وسيصبح رأس المال البرسي موردا ذا قيمة
Ì
البرسي الذي أطلقناه هذا العام ،نعكف عىل تطوير مقياس دقيق وتفصيىل لرأس المال 
مرسوع رأس المال 
مرىايدة .وبفضل 
البرسي

 ىڡ كل بلد.
أكتوبر/ترسين 
مؤرس رأس المال 
االول  ،2018سنميط اللثام عن 

البرسي ،الذي يرتب البلدان وفقا
 ىڡ االجتماعات السنوية  ىڡ إندونيسيا  ىڡ
البرسي للجيل القادم .وسيضع ترتيب البلدان هذه المسألة 
لجودة استثماراتها  ىڡ رأس المال 
مبارسة أمام رؤساء الدول ووزراء المالية،

إننا بحاجة إىل رؤية جديدة لتمويل
التنمية – رؤية تساعد عىل جعل النظام
العالمي º
لالسواق ينجح للجميع ولكوكبنا.
وترىة االستثمارات  ىڡ شعوبهم ،واالستعداد لدخول اقتصاد المستقبل.
وذلك ىك يمكنهم ترسيع 
ىڡ مختلف أنحاء العالم ،مازال الطلب عىل التمويل والمعرفة الفنية 
واالدوات المبتكرة مستمرا  ىڡ االرتفاع .وهذه االحتياجات هائلة  -لكن



توفرىها ببساطة باهظة للغاية .وتساعدنا البلدان المساهمة ىڡ مواجهة هذا التحدي بموافقتها عىل زيادة تاريخية قدرها
تكلفة ¿
االخفاق ىڡ 



 13مليار دوالر ىڡ رأسمال البنك ،مما سيدعم قدرة مجموعة البنك الدوىل عىل الحد من الفقر ،والتصدي ال Ì
عىى التحديات ىڡ زماننا،


ومساعدة البلدان المتعاملة معنا  -وشعوبها  -عىل تحقيق أسمى طموحاتها وتطلعاتها.
الدوىل بتقديم نحو  67مليار دوالر من التمويل واالستثمارات والضمانات.
هذا العام ،ارتبطت مجموعة البنك


Ì
الىى
لالنشاء
ومازال البنك
الدوىل ¿


والتعمرى يشهد طلبا قويا من جانب البلدان المتعاملة معه عىل خدماته ،حيث ارتفع مجموع االرتباطات 


وىڡ الوقت نفسه ،قدمت المؤسسة الدولية للتنمية  24مليار دوالر لمساعدة البلدان
قدمها إىل  23مليار دوالر ىڡ السنة المالية  .2018
ß
االشد فقراً  -ويمثل ذلك العام 

االضخم من حيث ارتباطات المؤسسة Ì
حىى االن.
ّ
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وقد استفدنا هذا العام من القاعدة الرأسمالية القوية للمؤسسة الدولية للتنمية وطرحنا أول سند للمؤسسة .وزاد الطلب من

المستثمرين عىل السند الجديد البالغ قيمته  1.5مليار دوالر عىل  4مليارات دوالر .وبالمزج  
المانحںى التقليدي للمؤسسة
بںى تمويل


Ì
الماىل المبتكر إىل توسيع قدرة المؤسسة عىل
الىى تتم تعبئتها ىڡ أسواق رأس المال ،سيؤدي هذا ¿
االجراء 
الدولية للتنمية واالموال 

شد فقراً  ىڡ العالم ،بما  ىڡ ذلك مساندة الجهود الرامية لمنع نشوب الرصاعات.
مساندة البلدان اال ّ
أكرى من  23مليار دوالر من التمويل لتنمية القطاع الخاص ىڡ العام 
وقدمت مؤسسة التمويل الدولية 
الماىص ،بما  ىڡ ذلك


 11.7مليار دوالر تمت تعبئتها من رسكاء االستثمار .وذهب حواىل  6.8مليار دوالر من هذه 
االموال إىل بلدان مؤهلة Ì
لالقرىاض


من المؤسسة الدولية للتنمية ،وجرى استثمار 
أكرى من  3.7مليار دوالر ىڡ مناطق متأثرة بأوضاع الهشاشة والرصاع والعنف.
الىى 
Ì
أكرى مؤسسة عىل صعيد بنوك التنمية متعددة
مىص عىل تأسيسها ثالثون عاما ،ثالث 
وأصبحت الوكالة الدولية لضمان االستثمار ،


المبارس لصالح البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل .وهذا العام ،أصدرت
االطراف من حيث تعبئة رأس المال الخاص
الوكالة رقما قياسيا قدره  5.3مليار دوالر من أدوات  
التأمںى ضد المخاطر السياسية وضمانات تعزيز االئتمان ،مما ساعد عىل تمويل


االصدارات الجديدة والتغطيات الضمانية القائمة  -الذي بلغ
مرسوعات بقيمة  17.9مليار دوالر ىڡ البلدان النامية .وقد تضاعف مبلغ ¿
 21.2مليار دوالر هذا العام  -تقريبا مقارنة بمستواه  ىڡ السنة المالية .2013
تصويت قوي بالثقة  ىڡ جهاز موظفينا الذين يعملون دون
الدوىل  ىڡ عام  2018كانت بمثابة
إننا نعلم أن زيادة رأسمال مجموعة البنك
ٍ


كلل ¿النهاء الفقر ىڡ مختلف أنحاء المعمورة .إن تفانيهم ىڡ العمل وقدرتهم عىل الوفاء  Ì
بالرىاماتنا الطموحة لتلبية تطلعات وطموحات


Ì
الىى نخدمها يشكالن مصدر إلهام ىل كل يوم.
الشعوب 

لكنىى أعرف أيضا أن الزيادة  ىڡ رأس المال تمثل  ىڡ الوقت نفسه تحديا هائال يحتم علينا العمل بمزيد من الكفاءة والفاعلية؛ وإذكاء



وىڡ العام المقبل ،سنضاعف جهودنا مرة أخرى
روح االبتكار؛ وترسيع التقدم نحو بلوغ عالم ال مكان فيه للفقر ىڡ نهاية المطاف .
للتصدي لهذا التحدي كل يوم.
جيم يونغ كيم
الدوىل
رئيس مجموعة البنك


التنفيذيںى
ورئيس مجلس المديرين
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رسالة من


التنفيذيںى للوكالة
مجلس المديرين

خالل السنة المالية  ،2018شارك المجلس بفاعلية  ىڡ المناقشة
Ì
االدارة حول تنفيذ الرؤية المستقبلية
الىى جرت مع جهاز ¿

أساىس من هذه المناقشة
الدوىل .وتضمن جزء
لمجموعة البنك


Ì
Ì
الىى من شأنها أن تتيح لمجموعة
حزمة رأس المال المقرىحة 
البنك الدوىل تحقيق نتائج التنمية عىل نحو 
أكرى فاعلية

التدابرى المالية
وبطريقة مستدامة مالياً .هذه الحزمة من

والسياسات ذات 
أكرى عملية ضخ لرأس
االثر
التحو ىل هي 
ّ
حىى ß
المال ىڡ البنك الدوىل ومؤسسة التمويل الدولية Ì
االن،



تحوال رئيسيا ىڡ نُهج تعالج أصعب تحديات التنمية
وهي تمثل ّ
اليوم .إىل جانب  Ì
الدوىل بتنفيذ
الرىام إدارة مجموعة البنك

االصالحات الداخلية 
الرصورية  ،ستساعد حزمة المبادرات
¿
عىل دعم مساندة أجندة التنمية  ،2030ورؤية العملية الثامنة

عرسة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية ،وتعظيم تمويل
الدوىل عىل مواصلة قيادة
التنمية ،وستساعد مجموعة البنك

الىى تقدمها ىڡ
المنافع العامة العالمية وتوسيع نطاق المساندة Ì



االوضاع الهشة والمتأثرة بالرصاع .كما قدم المجلس التوجيه
Ì
الدوىل
الىى تتيح لمجموعة البنك
¿

واالرشاد بشأن المبادرات 


تحسںى نموذج أعمالها ،بما ىڡ ذلك من خالل عمليات
مواصلة

واالرشاد
قدم المجلس التوجيه ¿
بشأن التوسع  ىڡ استخدام إعادة
التأمںى ىڡ Ì

إسرىاتيجية الوكالة
 
 #impact@scaleللسنوات المالية
2020-2018
وأكرى مرونة؛ وتعزيز 
االطر Ì
أبسط 
االسرىاتيجية وتوسيع نطاق
االجمالية للوكالة الدولية لضمان االستثمار عن طريق
القدرات ¿


التأمںى ىڡ Ì

اسرىاتيجيتها MIGA2020
ّ
التوسع ىڡ استخدام إعادة  
وتدابرى للكفاءة
 #impact@scaleللسنوات المالية 2020-2018؛



وغرى ذلك من المرصوفات؛ واالطر
ىڡ سداد التعويضات 
ß
واالليات الالزمة لضمان االستدامة المالية.

الصورة )أعىل(
وقوفا )من اليسار إىل  
اليمںى(:
المطرىي ،المملكة العربية
ترىك
فرىنر جروبر ،سويرسا ،فرانك


هيمسكرىك ،هولندا ،

لوشںى ،روسيا االتحادية ،ينغ مينغ يانغ،
السعودية )المدير المناوب( ،أندريه 


فيلرىوشيه،
إيرىڡ دي 
الصںى ،جان كلود تشاتشوانج ،
الكامرىون )المدير المناوب( ،

كوجوتىس ،اليابان ،أندين هاديانتو،
فرنسا ،أوتافيانو كانوتو ،الرىازيل ،كازوهيكو

إندونيسيا ،إريك بيثل ،الواليات المتحدة )المدير المناوب( ،فرىناندو خيمينيث

اماىى ،الهند.
التوري ،إسبانيا ،عمر بوجارا ،الجزائر ،أبارنا سوبر 

جلوسا )من اليسار إىل  
اليمںى(:


كريستںى هوجان ،كندا ،ماكسيمو
ميالىى روبينسون ،المملكة المتحدة،


أسرىاليا ،بونجي 
توريرو ،برىو ،جيسون أولفوردÌ ،
كونيىى ،جنوب أفريقيا،

مرىزا حسن ،الكويت )عميد مجلس المديرين( ،فرانسيسكوس جودتس،
بلجيكا ،باتريسيو باجانو ،إيطاليا ،يورجن تساتلر ،ألمانيا ،سوزان أولبيك،
بفومىى ،زيمبابوي.
الدنمرك ،أندرو إن  .
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الدوىل إىل
التمويل المقدم من مجموعة البنك


البلدان 
الرسيكة
حسب السنة المالية ،مليون

2014

الدوىل
مجموعة البنك

أ
االرتباطات
ب
المنرصف

58,190
44,398

2015
59,776
44,582

2016
64,185
49,039

2018

2017
61,783
43,853

66,868
45,724

والتعمرى
الدوىل ل النشاء
البنك


االرتباطات
المنرصف

18,604
18,761

23,528
19,012

29,729
22,532

22,611
17,861

المؤسسة الدولية للتنمية
االرتباطات
المنرصف

22,239
13,432

18,966
12,905

16,171
13,191

ج

19,513
ج
12,718

مؤسسة التمويل الدولية
ه
االرتباطات
المنرصف

9,967
8,904

10,539
9,264

11,117
9,953

11,854
10,355

11,629
11,149

الوكالة الدولية لضمان االستثمار
االصدارات
إجماىل مبالغ ¿


3,155

2,828

4,258

4,842

5,251


االستئماىى الذي
الصندوق

ينفذه البلد المستفيد
االرتباطات
المنرصف

4,225
3,301

3,914
3,401

2,910
3,363

2,962
2,919


االستئماىى
والتعمرى ،والمؤسسة الدولية للتنمية ،ومؤسسة التمويل الدولية ،والصندوق
الدوىل لال¿نشاء
أ .يشتمل عىل ارتباطات من كل من البنك



وإجماىل مبالغ إصدارات الوكالة الدولية لضمان االستثمار .وتشتمل ارتباطات الصناديق االستئمانية عىل جميع المنح
الذي ينفذه البلد المستفيد،

ولذلك ،فإن إجماىل ارتباطات مجموعة البنك الدوىل تختلف عن المبلغ المذكور ىڡ بطاقة قياس 
Ì
المؤسىس
االداء
الىى تنفذها البلدان المستفيدة،





للمجموعة الذي ال يتضمن سوى مجموعة فرعية من 
االنشطة Ì
الىى تمولها هذه الصناديق.

والتعمرى ،والمؤسسة الدولية للتنمية ،ومؤسسة التمويل الدولية ،والصناديق
الدوىل لال¿نشاء
ب .يشتمل عىل المبالغ المنرصفة من كل من البنك


االستئمانية Ì
الىى تنفذها البلدان المستفيدة.
اال رقام ارتباطات ومبالغ منرصفة بشأن منحة قدرها  50مليون دوالر مقدمة لصندوق التمويل الطارئ لمواجهة 
ج .تشمل 
االوبئة.
ُ

Ì
الىى تتبع مؤسسة التمويل الدولية –الوكالة الدولية لضمان االستثمار وتمت
د .ال يشمل
الرقم  185مليون دوالر ىڡ أدوات نافذة القطاع الخاص 
عرسة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنميةÌ ،
الموافقة عليها  ىڡ العملية الثامنة 
والىى يبلغ ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية فيها  36مليون دوالر

ىڡ صورة ضمانات و تسعة  
ماليںى دوالر  ىڡ صورة مشتقات مالية.

هـ .ارتباطات طويلة 
قصرى االجل أو أمواال تمت تعبئتها من مستثمرين آخرين.
تمويال
ذلك
يتضمن
ال
الدولية.
التمويل
مؤسسة
لحساب
مقدمة
االجل
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23,002
17,389

24,010
14,383
د

2,976
2,803

مؤسسات

الدوىل
البنك

أكرى مصادر التمويل والمعارف للبلدان النامية  ىڡ العالم ،من خمس مؤسسات
تتألف مجموعة البنك
الدوىل ،وهي أحد 

Ì
الرىام Ì
المشرىك  
يجمعها  Ì
بںى كافة الفئات ،وتشجيع التنمية المستدامة.
مشرىك بالحد من الفقر ،وزيادة الرخاء

IBRD

الدوىل
البنك

ل النشاء
والتعمرى


IDA

المؤسسة الدولية
للتنمية

MIGA

الوكالة الدولية
لضمان االستثمار

IFC

مؤسسة التمويل
الدولية

ICSID

الدوىل لتسوية
المركز

منازعات االستثمار

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

تقدم قروضاً بدون فوائد ومنحاً
أشد البلدان فقراً.
لحكومات ّ

تقدم تأمينا ضد المخاطر السياسية ،وأدوات

والمقرضںى بغية تسهيل
لتعزيز االئتمان للمستثمرين



جنىى
المبارس  ىڡ بلدان االسواق الناشئة.
االستثمار اال  
تقدم قروضا ،ومساهمات  ىڡ أسهم رأس المال،
وخدمات استشارية لحفز استثمارات القطاع الخاص
 ىڡ البلدان النامية.

يقدم تسهيالت دولية للمصالحة والتحكيم
 ىڡ منازعات االستثمار.
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رسالة من

كايكو هوندا

الرئيس التنفيذي

والمسؤول التنفيذي االول


الثالثںى ¿النشائها .فقد تأسست الوكالة عام  1988لغرض التعجيل
احتفلت الوكالة الدولية لضمان االستثمار  ىڡ السنة المالية  2018بالذكرى





جنىى
جنىى
المبارس إىل البلدان المنخفضة والمتوسطة
المبارس إىل البلدان النامية ،
بزيادة االستثمار اال  
وىڡ عام  1994تجاوز االستثمار اال  
الدخل الول مرة حجم المساعدات االنمائية الرسمية .غرى أنه بعد أن بلغ ذروته عام ) 2013فاق المساعدات 
االجنبية الرسمية بستة أمثال(،
¿



 
جنىى مخاطر متنامية بسبب استمرار تقييد أوضاع التمويل
أصبحت تدفقات االستثمار اال  
جنىى المبارس ىڡ تناقص ،حيث يواجه المستثمر اال  
العالمية ،وتصاعد التوترات التجارية ،وتقلبات أسعار
السلع 

االولية ،وارتفاع عدد الرصاعات حول العالم.
800
حجم
كان
،2013
ىڡ


االستثمار º
وىڡ ضوء هذه التطورات واستهداف الوكالة تعبئة


جنىى
اال
المبارس
Æ

600
استثمارات القطاع الخاص للتنمية ،أصبح دور الوكالة
يمثل ستة أمثال حجم
º
المتمثل  ىڡ مساندة االستثمارات وخلق فرص العمل
جنىى
االستثمار اال  Æ
الرسمية،
نمائية
اال
المساعدات

المبارس
400

أكرى حيوية عن ذي قبل.


الحںى
ثم تناقص منذ ذلك 
)مليار دوالر(

‘17

‘14

‘11

‘08

‘05

‘02

‘99

‘96

‘93

‘90

200
كانت السنة المالية  2018سنة قوية للوكالة .فعن
االنمائية
المساعدات 
طريق التعاون مع رسكائنا والجهات المتعاملة معنا،
الرسمية
0
أصدرنا  5.3مليار دوالر من الضمانات الجديدة الىىÌ


توفرى الطاقة لقرابة ثمانية  
ماليںى
ستقدم العون ىڡ 
المصدر :منظمة التعاون والتنمية  ىڡ الميدان االقتصادي ،
وتوفرى خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية
مؤرسات التنمية العالمية شخص ،
الجديدة لنحو  1.4مليون شخص،
ماليںى طن من انبعاثات ثاىى
وتوليد  1.4مليار دوالر من 
المضيفة ،والحيلولة دون انبعاث ما يقدر بثالثة  
الرصائب والرسوم سنويا للحكومات ُ

أكسيد الكربون.

Ì
والىى ساعدت  ىڡ تمويل 
مرسوعات بقيمة  17.9مليار دوالر  ىڡ البلدان النامية ،مستوى قياسيا جديدا.
تمثل إصداراتنا بقيمة  5.3مليار دوالر ،
إجماىل التغطيات الضمانية القائمة البالغ حجمها  21.2مليار دوالر ،وذلك مقارنة بالسنة
وقد تضاعفت تقريباً إصداراتنا الجديدة ،إىل جانب

بںى بنوك التنمية المتعددة 
المالية  .2013كما احتلت الوكالة الدولية لضمان االستثمار المرتبة الثالثة  
االطراف  ىڡ السنة الميالدية  2017من
حيث تعبئة رؤوس 

المبارسة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل .سيؤدي هذا إىل نتائج حقيقية ميدانيا.
االموال الخاصة


الىى تمثل حجر الزاوية ىڡ Ì
Ì
اسرىاتيجيتنا

وقد حققنا تقدما ضخما بشكل ملموس ىڡ المجاالت ذات االولوية 
Ì
الىى تمتد ثالث سنوات.
’ ‘MIGA2020 #impact@scale
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Ì
اسرىاتيجية الوكالة الدولية لضمان االستثمار 2020
أهداف
التنمية
المستدامة

الرؤية المستقبلية
الدوىل
لمجموعة البنك


الدوىل
مجموعة البنك


الهدفان المتالزمان:
إنهاء الفقر المدقع
§
المشرىك
وتعزيز الرخاء

MIGA 2020
#Impact@Scale

لالقرىاض من المؤسسة الدولية للتنمية والبلدان § 
التأثرى عىل البلدان المؤهلة §
تغرى المناخ

تدابرى لمكافحة 
تعاىى من أوضاع هشة أو رصاعات أو أعمال عنف  +
الىى 


نمو بنسبة

%40

 ىڡ السنوات
المالية
2020-2016

فتح
أسواق

إطالق

وعات
مرس
لتحقيق º
االثر

ابتكار
التطبيقات

نمو º
االعمال
º
االساسية

معايرى  
االستدامة البيئية،
الرىاهة

االستدامة المالية



Ì

تغرى المناخ والتخفيف من آثاره.
الىى أصدرناها تشكل ضمانات النشطة التكيف مع 
وللمرة االوىل ،كان ما يقرب من  %60من المرسوعات 

Ì
الىى قمنا بدعمها 

أكرى منشأة للطاقة الشمسية  ىڡ العالم
مرسوع بنبان للطاقة الشمسية ىڡ مرص ،والذي سيكون 
ومن ضمن المرسوعات 
بمجرد اكتمال أعمال البناء.

Ì
Ì
والىى
الىى بدأنا فيها استخدام نافذة القطاع الخاص التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية ،
وشهدت السنة المالية  2018أيضا المرة االوىل 
أكرى 
تهدف إىل المساعدة ىڡ جذب االستثمار الخاص إىل 
االوضاع تحديا  ىڡ العالم .باستخدام هذا التسهيل وكذلك مواردنا الخاصة ،قمنا




Ì
Ì


سرىاليون ،ومساندة مرسوع ىڡ ميانمار سيقوم برىكيب وصيانة  4000كيلومرى من
بتغطية االستثمار ىڡ أسهم رسكة للهاتف المحمول ىڡ 


وتوفرى  
تأمںى ضد المخاطر السياسية لمصنع زبيب جديد  ىڡ أفغانستان من شأنه تحديث
كابالت االلياف الضوئية ىڡ جميع أنحاء البلد ،

تحسںى حياة المز  

المحليںى .وال يمكن أن يحدث هذا دون مساندة الجهات المانحة للمؤسسة الدولية
ارعںى
إنتاج الزبيب ،والمساعدة  ىڡ
للتنمية.
وكانت السنة المالية  2018مهمة أيضا ىڡ البناء عىل عالقاتنا الطويلة مع رسكات إعادة  
التأمںى من أجل المساعدة  ىڡ إدارة تركز محفظتنا





أساىس بأكرى من ثمانية
التأمںى الخاصة بشكل
التأمںى من رسكات إعادة 
وتحرير رأس المال من أجل إصدارات إضافية .وقمنا بزيادة إعادة 

مليارات دوالر خالل السنوات الثالث الماضية.

جوىل موناكو ،المديرة العالمية ¿الدارة القطاع الخاص  ىڡ مجموعة
كما عززنا دعمنا لقيادة المرأة ىڡ مجاالت التنمية والتمويل .ومنحنا 
Ì
Ì

التنفيذيںى الذين يعملون عىل تعزيز المساواة  


الجنسںى .كما
بںى
للمسؤولںى
الىى تقدمها الوكالة
سيىى جروب ،الجائزة السنوية الثالثة 
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توفرى
ضماناتنا الجديدة ستساعد عىل 
إمكانية حصول نحو   8
ماليںى شخص عىل
الكهرباء.
استضافت الوكالة الدولية لضمان االستثمار حفل استقبال  ىڡ مدريد لالحتفاء بإنجازات كبار القيادات النسائية  ىڡ إسبانيا .إننا نحقق تقدما
جيدا عىل جبهة التنوع واالحتواء ،ونحتاج أن نواصل القيام بالمزيد.


من منظور
مسؤوىل العمليات بالوكالة.
وكبرى
إيرى دوره هذا العام ىڡ منصب نائب الرئيس 
يرسىى جدا أن يتوىل فيجاي 
داخىل ،


أنا فخورة بما وصلت إليه الوكالة  ىڡ هذا المنعطف ،وأشكر رسكاءنا والجهات المتعاملة معنا عىل دعمهم لمساهماتنا  ىڡ إنهاء الفقر
Ì
المثرىة القادمة.
المدقع وتعزيز الرخاء
الكثرى من السنوات 
المشرىك .وأمامنا 
كايكو هوندا

الرئيس التنفيذي والمسؤول التنفيذي 
االول،
الوكالة الدولية ضمان االستثمار

نتائج
التنمية

Ì

الىى ساندتها الوكالة الدولية
من المتوقع أن تعزز المرسوعات 
لضمان االستثمار  ىڡ السنوات المالية  2018-2014أهداف
التنمية المستدامة بأقوى السبل.

أهداف التنمية المستدامة:
السنوات المالية 2018-2014

خفض الغازات المسببة لالحتباس الحراري
بمعدل  4.2مليون طن Ìمرىي من   
ثاىى أكسيد الكربون
مكاىڡ 

الكهرباء
 46.2مليون شخص لديهم إمكانية الحصول عىل الطاقة الكهربية

االتصاالت الالسلكية
 9.7مليون Ì
مشرىك جديد

الرعاية الصحية
 21.5مليون استشارة طبية كل عام

عائدات 
الرصائب
 3.1مليار دوالر من 
الرصائب والرسوم المحلية سنويا
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نتائج التنمية للسنة المالية 2018

نتائج التنمية المتوقعة من
ضمانات تم توقيعها  ىڡ 2018


وتحسںى حياة 
البرس عن طريق تعبئة رأس المال
تطمح الوكالة الدولية لضمان االستثمار إىل مساندة النمو االقتصادي والحد من الفقر
Ì
الىى تدعمها الوكالة تؤدي بالفعل إىل هذه النتائج ،قامت الوكالة
الخاص عرى الحدود إىل البلدان النامية .وبغية رصد ما إذا كانت المشاريع 
بوضع نظام لنتائج التنمية يعرف باسم نظام 
مؤرسات فاعلية التنمية.

ومن المتوقع أن يؤدي إصدار الوكالة ضمانات بقيمة  5.3مليار دوالر  ىڡ السنة المالية  2018إىل مساندة إجماىل تمويل 
المرسوعات بقيمة

Ì
المشرىكة العامة والخاصة .وسيتم الوصول إىل نحو  65.5مليون شخص من خالل خدمات البنية التحتية
 17.9مليار دوالر من االستثمارات

Ì
Ì
الىى تساندها الوكالة
)خدمات الكهرباء الجديدة أو المحسنة ،والسفر جوا وبوسائل النقل العام ،والمشرىكون الجدد ىڡ خدمات االتصاالت( 
الدولية لضمان االستثمار.
يىل أبرز المالمح لنتائج التنمية المتوقعة.
وفيما 

انبعاثاتاالحتباس
Ì
الىى تم تفاديها
الحراري 

 3
ماليںى
طن §مرىي
 

من º
ثاىى أكسيد الكربون
مكاىڡ 

رصائب
ورسوم سنوية

1.4
مليار دوالر

التوظيف

المبارس

22188
شخصا

عدد 
المرىص الذين
حصلوا عىل خدمات

 10.3مليون

إجماىل إصدار

الضمانات

5.3
مليار دوالر

أشخاص تم
تزويدهم
بالكهرباء

 8
ماليںى
إجماىل

تمويل

االنشطة

17.9
مليار دوالر

Ì
االشرىاكات الجديدة
 ىڡ خدمات االتصاالت

 1.4مليون
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االثر العالمي للوكالة الدولية لضمان االستثمار

المشاريع البارزة

Ì
تأثرى تنموي قوي من خالل تشجيع 
المرسوعات المستدامة من النواحي االقتصادية
تلرىم الوكالة الدولية لضمان االستثمار بتحقيق 
بأكرى من  50مليار دوالر لمساندة 
والبيئية واالجتماعية .ومنذ إنشائها عام  ،1988أصدرت الوكالة ضمانات 
أكرى من  845
مرسوعا  ىڡ
المستويںى االقليمي والعالمي ىڡ البلدان 
 111من البلدان 
االعضاء.
االعضاء .كما ساندت الوكالة برامج متعددة عىل
 ¿


سرىاليون


أفغانستان

خدمات اتصاالت
الهاتف المحمول

إنتاج
الزبيب

قدمت الوكالة الدولية لضمان االستثمار ضمانات لتغطية أسهم

سرىاليون.
سوناتيل ىڡ رسكة الهاتف المحمول المحلية أورانج 

Ì
الىى تصل قيمتها
تغطي ضمانات الوكالة  %90من االسهم ،
إىل نحو  97.8مليون دوالر ،لمدة تصل إىل  15عاما .وتم
استخدام تسهيالت الخسارة 
االوىل بشكل ملموس من نافذة
Ì
الىى دشنتها مؤسسة التمويل الدولية والوكالة
القطاع الخاص 
الدولية ضمن العملية الثامنة 
عرسة لتجديد موارد المؤسسة
الدولية للتنمية لمساندة هذا االستثمار  ىڡ ذلك البلد الذي مزقته
سرىاليون Ì

الحرب .ورغم أن 
مشرىكون
أكرى من  %73من
مواطىى 



يعاىى من ضعف البنية
ىڡ خدمات الهاتف المحمول ،فإن القطاع 
التحتية ونقص االستثمار .وكانت مساندة الوكالة بالغة 
االهمية
 ىڡ ضمان دخول المستثمرين إىل هذه السوق الواعدة المحفوفة

بالمخاطر .ومن المتوقع أن يكون لهذا 
كبرى،
إنماىى 
المرسوع 
تأثرى 


تحسںى جودة الخدمة وتكاليف المستخدم
بما  ىڡ ذلك
النهاىى،


وغرى
وتوفرى فرص العمل
وزيادة ¿
المبارسة 
االيرادات للحكومة ،
ß

المبارسة ،وإظهار الفرص الجديدة للمستثمرين االخرين.

إىل جانب تمويل بقيمة ثالثة  
ماليںى دوالر من مؤسسة التمويل
الدولية ،قدمت الوكالة الدولية لضمان االستثمار تغطية تأمينية
ضد المخاطر السياسية تصل إىل  5.2مليون دوالر لمصنع جديد
¿النتاج الزبيب  ىڡ أفغانستان ،للمساعدة  ىڡ تنمية سوق الزبيب  ىڡ
Ì
الىى
البالد وتعزيز قطاع الصناعات الزراعية فيها .ستساعد الحزمة 

لتجهرى الفاكهة
قدمتها مؤسسة التمويل والوكالة رسكة ريكويدا

عىل تطوير مصنع ¿النتاج الزبيب عىل أحدث طراز ىڡ منطقة

وتحسںى جودة
االنتاج
إيستاليف .والهدف هو مضاعفة مستويات ¿
الزبيب المجهز من خالل التكنولوجيا الحديثة وممارسات سالمة

وتحسںى حياة المز  

المحليںى.
ارعںى
الغذاء ،وزيادة الصادرات
توفرى تغطية مدتها 
عرس سنوات من الوكالة ضد مخاطر
تم 
الحرب واالضطرابات المدنية ،وكانت حاسمة لضمان استمرار
العمل وزيادة 
االهلية االئتمانية 
للمرسوع  ىڡ بيئة تشغيلية متقلبة
للغاية مثل أفغانستان .وتم استخدام تسهيالت الخسارة 
االوىل
Ì
الىى أنشأتها مؤسسة التمويل الدولية
من نافذة القطاع الخاص 
والوكالة الدولية حديثا ضمن العملية الثامنة 
عرسة لتجديد موارد

المؤسسة الدولية للتنمية وذلك لدعم هذا االستثمار ىڡ 
المرسوع.
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ميانمار

االتصاالت باستخدام

االلياف الضوئية
خالل مساهمة الوكالة الدولية لضمان االستثمار  ىڡ برنامج لمد
كابالت 
االلياف الضوئية  ىڡ جميع أنحاء ميانمار ،ساندت الوكالة
Ì

كيلومرى من الكابالت معظمها  ىڡ
مرسوعا لمد وصيانة 4000
المناطق الريفية .قدمت الوكالة  114.7مليون دوالر لتغطية

الصيىى )آسيا( إىل رسكة
قرض من البنك الصناعي والتجاري

شبكة االتصاالت 

بااللياف الضوئية المحدودة ىڡ ميانمار لمدة
المرسوع 
خمس سنوات .يشبه هذا 
مرسوعا سابقا ساندته الوكالة
ىڡ عام  .2017وظلت ميانمار عىل مدى سنوات من  
بںى أقل



البلدان تواصال ىڡ العالم :ىڡ عام  ،2013بلغ معدل انتشار
الهواتف المحمولة  %14.6فقط ،فيما بلغت خطوط الهاتف
اال Ìنرىنت عريضة النطاق غرى
الثابت  ،%1.1وكانت خدمات ¿
موجودة تقريبا بنسبة انتشار بلغت  .%0.2ومع ذلك ،بحلول
عام  2017بلغ معدل انتشار الهواتف المحمولة  ىڡ ميانمار
 ،%95مما أدى إىل انخفاض هائل  ىڡ التكاليف .ومن المتوقع
كبرىة
كبرى بسبب وجود سوق ريفية 
أن ينمو هذا القطاع بشكل 



ومستهلكںى
محرومة من الخدمة
منخفىص الدخل ىڡ المدن .كما


تم استخدام تسهيالت الخسارة االوىل من نافذة القطاع الخاص
Ì
الىى أنشأتها مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية حديثا

ضمن العملية الثامنة 
عرسة لتجديد موارد المؤسسة الدولية
للتنمية مؤخرا لمساندة هذا االستثمار  ىڡ ذلك البلد الذي مزقته
الحرب فيما 
مىص .ومن المتوقع أن يفيد 
المرسوع ميانمار بشكل

للمستهلكںى ،وتقديم
كبرى من خالل خفض التكاليف بالنسبة


تحسںى البنية التحتية ،وتحقيق
المزيد من الخدمات من خالل

إيرادات للحكومة.

السنغال

توليد الكهرباء
بطاقة الرياح
قدمت الوكالة ضمانات قيمتها  149.1مليون دوالر لمساندة
بناء مزرعة للرياح  ىڡ السنغال وتشغيلها وصيانتها .وعند
أكرى مزرعة رياح  ىڡ غرب أفريقيا حيث تولد
اكتمالها ستكون 

الحاىل،
 158ميجاوات ،وتمد  300ألف أرسة بالكهرباء .
وىڡ الوقت 
فإن إمدادات الطاقة الكهربية  ىڡ السنغال منخفضة ،وتقدر نسبة
حواىل  %27من سكان
الكهربة عند  ،%57حيث ال يحصل إال 
المناطق الريفية عىل الكهرباء .إضافة إىل ذلك ،يعتمد البلد
بشدة عىل النفط المستورد ،حيث تمثل الطاقة الحرارية  %90من
الكهرباء الموزعة  ىڡ الداخل .سيساعد هذا 
المرسوع عىل تنويع
توفرى قدرات إضافية لتوليد
مزيج الطاقة بعيدا عن الوقود مع 

الطاقة النظيفة الفاعلة من حيث التكلفة .واالهم من ذلك ،أنه

خرىة من النفط والغاز  ىڡ السنغال فمن غرى
رغم االكتشافات اال 

Ì
وىڡ المقابل،
المتوقع أن تصبح مصدرا للطاقة حىى عام  ،2025
بوترىة رسيعة نسبيا فيما يجري بناء قدرات
يمكن نرس مزارع الرياح 
الشبكة الموحدة لمصادر الطاقة المستقبلية.
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تعظيم تمويل التنمية

Ì
اسرىاتيجية فريدة تساعد مرص  ىڡ التغلب
عىل أزمة الكهرباء

الكهرباىى لساعات طويلة عىل مؤسسات 

االعمال وجودة الحياة،
خطرىة ،إذ أثر تكرار انقطاع التيار
قبل أربعة أعوام ،واجهت مرص أزمة كهرباء 




وىڡ ضوء نقص التمويل العام الذي تشتد الحاجة إليه ىڡ قطاعات أخرى،
ىڡ وقت تجاوز فيه الطلب عىل الكهرباء جانب العرض بنسبة  .%20

Ì
تعاىى منها .وهنا برز  
الدوىل عىل نهج
تركرى مجموعة البنك
الىى 

كانت مرص بحاجة إىل مسار بديل ¿اليجاد الموارد الالزمة لحل مشكالت الكهرباء 
"تعظيم تمويل التنمية".
االنمائية الرسمية لتلبية
يشكل نهج تعظيم تمويل التنمية استمرارا لجهود مجموعة البنك
الدوىل لتعبئة الموارد بما يتجاوز سقف المساعدات ¿


Ì
الدوىل للعمل معا ¿اليجاد
الىى تتمتع بها مؤسسات مجموعة البنك
اال
احتياجات التنمية ىڡ البلدان المعنية .ويستفيد هذا النهج من ¿

مكانات 


هم من ذلك كله أنه يرسم دورا أساسيا للقطاع الخاص  -باعتباره مموال
هدىڡ المجموعة .واال ّ
حلول مبتكرة من شأنها المساعدة عىل تحقيق 
ومصدرا للمعرفة عىل حد سواء.

Ì
تعاىى منها ،وجمعت معا
 ىڡ عام  ،2014بدأت الحكومة المرصية العمل مع مجموعة البنك
الىى 

الدوىل لمعالجة مشكالت نقص الطاقة 
اسرىاتيجية قومية أعطت 
وعالميںى لصياغة Ì


االولوية لتحقيق استدامة إمدادات الطاقة واستثمارات القطاع الخاص .وساعدت
محليںى
خرىاء

Ì


هذه الصياغة الواضحة للسياسة عىل اجتذاب أكرى من  30مليار دوالر من استثمارات القطاع الخاص حىى مارس/آذار  2015إىل مرسوعات
وىڡ ديسمرى/كانون 


والتعمرى عىل أول
لالنشاء
االول  ،2015وافق البنك
الدوىل ¿


إنتاج النفط والغاز وعمليات الغاز الطبيعي المسال ىڡ مرص .



والماىل لمرص ىك تتمكن من تحقيق أهداف إصالح قطاع الطاقة
الفىى

قرض ىڡ سلسلة من ثالثة قروض برامجية تهدف إىل تقديم الدعم 
بها ،وارتبط بتقديم 
أكرى من  3مليارات دوالر خالل السنوات .2017 - 2015


وىڡ عام  ،2015عملت مؤسسة التمويل الدولية مع
وشكلت االستفادة من وفرة أشعة الشمس ىڡ مرص جزءا أساسيا من برنامج ¿
االصالح .

وىڡ عام ،2017
الحكومة عىل صياغة عقود برنامج تعريفة التغذية للطاقة الشمسية الكهروضوئية ) .(Photovoltaic Solar Feed-in Tariff
مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي
وضعت المؤسسة اللمسات النهائية عىل حزمة من القروض بقيمة  653مليون دوالر لتمويل إنشاء ّ

مجمع بنبان االثنتان والثالثون عىل توليد ما يصل إىل
سيكون ،حال إتمامه ،
مجمع للطاقة الشمسية ىڡ العالم .وستساعد محطات ّ
أكرى ّ



االنشاء.
 752ميجاوات من الكهرباء ،وستخدم أكرى من  350ألف مستهلك مرى ىل ،كما ستوفر ما يصل إىل  6آالف فرصة عمل خالل أعمال ¿
ماليںى دوالر من  
وتلقت الوكالة الدولية لضمان االستثمار موافقة عىل تقديم ما يصل إىل   210
التأمںى ضد المخاطر السياسية لما يبلغ
 12
الدوىل ومقرضون آخرون بتعبئة ما مجموعه مليارا دوالر من استثمارات
مجمع بنبان .وإجماال ،ستقوم مجموعة البنك
مرسوعا ضمن ّ


القطاع الخاص ىڡ إطار برنامج تعريفة التغذية لمساندة توليد  1600ميجاوات من الكهرباء.
بںى االصالحات 

االخرى :قيام الحكومة المرصية بحلول عام  2016بخفض دعم
يمىص قطاع الطاقة  ىڡ مرص عىل الطريق نحو
التحول .ومن   ¿
ّ

هذا القطاع إىل النصف ليصل إىل  %3.3من إجماىل الناتج المحىل ،مع االبقاء عىل تعريفة الكهرباء عند مستويات معقولة مقارنة 
باالسعار
¿



الدوىل .وأصبح قطاع الطاقة أكرى كفاءة واستدامة من الناحية المالية ،كما حسنت الحكومة بيئة
العالمية ،وذلك بمساعدة من مجموعة البنك



االعمال أمام القطاع الخاص ،مما أدى إىل إتاحة المزيد من الموارد العامة الستخدامها ىڡ القطاعات االجتماعية الحرجة.

للمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة الموقع www.worldbank.org/mfd
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الوكالة الدولية لضمان االستثمار

عرض عام

لالعمال والعمليات
الدوىل المتمثلة
تهدف الوكالة الدولية لضمان االستثمار إىل جذب االستثمار العابر للحدود إىل البلدان النامية دعما لمهمة مجموعة البنك

Ì
المشرىك .ىڡ السنة التقويمية  ،2017أصبحت الوكالة ثالث مؤسسة رائدة  
بںى بنوك التنمية متعددة
 ىڡ إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء


كبرىة للعمالء والحكومات.
االطراف لتعبئة رؤوس أموال خاصة إضافية 

وىڡ السنة المالية  ،2018أصدرت الوكالة ضمانات

بقيمة  5.3مليار دوالر .وقد تضاعفت تقريبا
إجماىل التغطيات
إصداراتنا الجديدة ،إىل جانب

الضمانية القائمة البالغ حجمها  21.2مليار دوالر،
وذلك مقارنة بالسنة المالية  .2013ودعم نحو %60
Ì
الىى تغطيها الوكالة الدولية لضمان
من المشاريع 
االستثمار  ىڡ السنة المالية  2018جهود التخفيف من
تغرى المناخ والتكيف معه .كما أصدرت الوكالة
حدة 

ضماناتها االوىل باستخدام نافذة القطاع الخاص
التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية ،وهي برنامج يهدف

للحد من مخاطر 
وتحفرى استثمارات
المرسوعات،
القطاع الخاص  ىڡ البلدان منخفضة الدخل والبلدان
المتأثرة بالرصاعات.

21.2

إجماىل

الضمانات من
الوكالة الدولية

17.8
14.2
12.5

)مليار دوالر ،حسب السنة المالية(

12.4
10.8

10.3

9.1
7.7

السنة المالية
2018

السنة المالية السنة المالية السنة المالية السنة المالية السنة المالية السنة المالية السنة المالية السنة المالية
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

7.3

السنة المالية
2009

نافذة القطاع الخاص
Ì
الىى تتبع مؤسسة التمويل الدولية –الوكالة الدولية لضمان االستثمار وتمت الموافقة عليها  ىڡ العملية الثامنة
ستلعب نافذة القطاع الخاص 
Ì

والىى أنشئت  ىڡ السنة المالية  ،2018دورا رئيسيا  ىڡ تسهيل الموجة التالية من االبتكار
عرسة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية ،

تحفرى استثمارات القطاع الخاص ىڡ البلدان المؤهلة Ì
الرىنامج إىل  
لالقرىاض من المؤسسة الدولية للتنمية فقط ،مع
للوكالة .ويهدف هذا 


Ì
Ì
الرى  
أساىس ىڡ تحقيق أهداف التنمية المستدامة
كرى عىل الدول الهشة والمتأثرة بالرصاعات ،ويقوم عىل االعرىاف بأن القطاع الخاص عنرص

وأهداف العملية الثامنة 
عرسة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية.
تتوقع الوكالة استخدام  500مليون دوالر تم تجنيبها  ىڡ إطار التسهيالت الضمانية لنافذة القطاع الخاص التابعة للوكالة ومؤسسة
التمويل الدولية من خالل هياكل الخسارة 
االوىل ومشاركة المخاطر الشبيهة بإعادة  
التأمںى ،وذلك بهدف توسيع نطاق تغطية منتجات
الوكالة  
لتوفرى
للتأمںى ضد المخاطر السياسية .ستقوم الوكالة أيضا ،نيابة عن المؤسسة الدولية للتنمية ،بإدارة برنامج تخفيف المخاطر ،
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والرساكات  
الكبرىة 
ضمانات تستند إىل المشاريع بدون تعويض سيادي بغية جذب االستثمارات الخاصة إىل 
بںى
مرسوعات البنية التحتية 

القطاعںى العام والخاص المدعومة من مؤسسة التمويل الدولية.
 ىڡ السنة المالية  ،2018استخدمت الوكالة نافذة القطاع الخاص لمساندة ثالثة 
مرسوعات )انظر قسم ’المشاريع البارزة’(،
وحشد  824.3مليون دوالر من رأس المال الخاص.
يمكن معرفة المزيد عن نافذة القطاع الخاص هنا:
ida.worldbank.org/financing/ida18-private-sector-window

إعادة  
التأمںى
تلعب إعادة  
التأمںى دورا رئيسيا  ىڡ مساعدة الوكالة عىل استخدام رأسمالها بكفاءة ،وتقليل تركزات المخاطر  .ىڡ الوقت نفسه ،تسهم إعادة


 
Ì
الىى يتم التنازل عنها لرسكات إعادة  
التأمںى تحتفظ بها الوكالة

التأمںى ىڡ إيرادات الوكالة ىڡ شكل عموالت التنازل )أي أن نسبة من االقساط 
Ì

إجماىل التغطيات الضمانية
التأمںى عىل  13.3مليار دوالر ) (%63من
الدولية لضمان االستثمار( .وحىى  30يونيو/حزيران  ،2018تمت إعادة 


القائمة بموجب ترتيبات تعاهدية اختيارية للحصص .وارتفع حشد رأس المال من خالل إعادة  
التأمںى ىڡ السنة المالية  2018بمقدار تسعة
مليارات دوالر مقارنة بالسنة المالية .2013

إجماىل الضمانات :يستفيد نموذج عمليات الوكالة الدولية لضمان االستثمار من مجموعة
نسبة حقوق الملكية إىل


البنك الدوىل ،إىل جانب رسكات إعادة  
التأمںى العامة والخاصة ،لتعظيم أثر استثمارات بلدانها االعضاء.

مليار دوالر ) 30يونيو/حزيران (2018
البلد
المضيف
الفئة 2

البلد
المستثمر
الفئة 1

رأس المال المدفوع

 0.4دوالر

الضمانات

الدوىل
مجموعة البنك

خدمات متكاملة

الوكالة الدولية
لضمان االستثمار


صاىڡ القروض


 7.9دوالر

 21.2دوالر
إعادة  
التأمںى

 13.3دوالر

 9 +مليارات دوالر

السنة المالية
2018
السنة المالية
2017
السنة المالية
2016
السنة المالية
2015
السنة المالية
2014
السنة المالية
2013

13.3
11.0
7.5
4.8
5.3
4.3
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مستثمر
خاص

تغرى المناخ



Ì
وىڡ السنة المالية  ،2018عبأت الوكالة مبلغا قياسيا مقداره ثالثة مليارات
يمثل التصدي 
لتغرى المناخ إحدى االولويات االسرىاتيجية للوكالة ،


Ì
دوالر  ىڡ تمويل مشرىك للقطاع الخاص لالنشطة المتعلقة بالمناخ .ساند نحو  %60من الضمانات الجديدة الصادرة ىڡ السنة المالية 2018

المباىى ،والحد من انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس
تغرى المناخ والتكيف معه ،بما  ىڡ ذلك كفاءة الطاقة  ىڡ
تأثرى 
جهود التخفيف من 




إجماىل تمويل المناخ الصادرة
الحراري المرتبطة بفاقد االغذية ىڡ سلسلة توريد االغذية المصنعة ،والزراعة المراعية للظروف المناخية .ومن

حواىل  %50إىل بلدان تواجه أوضاع الهشاشة والرصاع والعنف ومؤهلة
بشأنه ضمانات ،كان  %75لمساندة مصادر الطاقة المتجددة ،وذهب 
Ì
لالقرىاض من الوكالة الدولية للتنمية.

االستدامة البيئية واالجتماعية  
والرىاهة


البيىى واالجتماعي الشاملة ومتطلبات  
الرىاهة للوكالة الدولية لضمان االستثمار أدوات قوية لتحديد المخاطر ،وخفض
تعترى 

معايرى االداء 




وتحسںى استدامة المرسوعات  -مما يعود ىڡ نهاية المطاف بالنفع عىل المجتمعات ويساعد ىڡ الحفاظ عىل البيئة .ومن
تكاليف التنمية،

خالل العمل مع الوكالة ،يثبت مستثمرو القطاع الخاص والمقرضون أن معالجة المخاوف البيئية واالجتماعية وتلك المتعلقة بالحوكمة
مسألة حاسمة لهم لزيادة العائدات المعدلة حسب مستوى المخاطر.
Ì


الذاىى فيما يتعلق بالجوانب
الفىى والرصد والتقييم 
وخالل السنة المالية  ،2018أجرت الوكالة  81زيارة لمواقع المرسوعات من أجل الفحص 
والرسكاء بحثا عن أي 
البيئية واالجتماعية .وقامت الوكالة أيضا بمتابعة ما يقرب من  900من العمالء 
مؤرسات عىل وجود مخاطر محتملة تتعلق

بالحوكمة.

وقدمت الوكالة لعمالئها قدرا ملموسا من المشورة فيما يخص  
تحسںى الحوكمة  ىڡ عملياتهم .فعىل سبيل المثال ،أشارت الوكالة عىل مؤسسة
مالية مملوكة للدولة باعتماد سبل لمواءمة إطار  
الرىاهة لديها ىك 
يتماىس بدرجة أعىل مع نهج رسكائها من القطاع الخاص .وقدمت الوكالة

توصيات لمؤسسة أخرى بشأن تسلسل تحسينات الحوكمة Ì
االصالح.
المقرىحة للمساعدة ىڡ ترسيع عملية ¿

 ىڡ السنة المالية  ،2018أجرت الوكالة الدولية لضمان االستثمار
 81زيارة لمواقع المشاريع من أجل العناية الواجبة والمتابعة والتقييم
§
الذاىى للجوانب البيئية واالجتماعية.
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الحوكمة

مجلس الوكالة الدولية لضمان االستثمار

التنفيذيںى ،اللذان يمثالن  181بلدا عضوا ،برامج الوكالة وأنشطتها ّ  .


ويعںى كل بلد محافظاً
المحافظںى ومجلس المديرين
يوجه مجلس

ويخول معظم صالحياته إىل مجلس المديرين
واحداً ومحافظاً مناوباً .ومجلس

المحافظںى هو الجهة المنوط بها صالحيات الوكالة ّ
Ì

الىى يمثلها كل مدير .ويجتمع المديرون بصفة
التنفيذيںى المؤلف من  25مديراً .وحقوق التصويت ّ
مرجحة حسب حصة رأس المال 
مرسوعات ضمان االستثمار 
منتظمة  ىڡ مقر مجموعة البنك الدوىل  ىڡ واشنطن ،حيث يستعرضون ويبتون  ىڡ 
ويرسفون عىل سياسات

االدارة بشكل عام.
¿
للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقع المجلس:
www.worldbank.org/en/about/leadership/governors

المساءلة

مجموعة التقييم المستقلة

تقيم مجموعة التقييم المستقلة Ì

اسرىاتيجيات الوكالة الدولية لضمان االستثمار وسياساتها 
االنمائية.
ومرسوعاتها
لتحسںى نتائج الوكالة ¿
ّ

التنفيذيںى للوكالة ولجنة
ومجموعة التقييم هي آلية مستقلة عن إدارة الوكالة وترفع تقاريرها بما تخلص إليه من نتائج إىل مجلس المديرين
فاعلية التنمية التابعة للمجلس.
للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقع مجموعة التقييمieg.worldbankgroup.org :

مكتب المحقق/المستشار لشؤون التقيد 
باالنظمة
ّ

هذا المكتب هو آلية المساءلة المستقلة للوكالة الدولية لضمان االستثمار ومؤسسة التمويل الدولية ويرفع تقاريره 
مبارسة إىل رئيس مجموعة

تحسںى النواتج االجتماعية والبيئية
الدوىل .ويرد المكتب عىل شكاوى من أناس تأثروا بأنشطة تساندها الوكالة والمؤسسة وذلك بهدف
البنك


للوكالتںى.
ميدانيا وتعزيز مساءلة الجمهور
للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقع المكتبwww.cao-ombudsman.org :
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الوكالة الدولية لضمان االستثمار


الماىل
أبرز مالمح االداء 
حسب السنة المالية ،مليون

2014

2015

2016

2017

2018

إجماىل الدخل

التأمںى
أقساط
من


115.6

128.1

139.8

179.7

210.1


صاىڡ الدخل

من أقساط

72.5

79.0

86.4

93.2

104.1

المصاريف
االدارية


45.5

44.9

48.1

51.3

51.6

الدخل المتحقق
من العمليات

26.9

34.1

38.3

41.9

52.5

االدارية/
المصاريف 

صاىڡ الدخل

من أقساط  
التأمںى

%57

%63

%56

%55

%50



صاىڡ دخل 

Ì
الىى يتم التنازل عنها إىل رسكات
االقساط
 .1يساوي  

إجماىل دخل االقساط وعموالت التنازل مطروحا منها االقساط 
التأمںى وتكاليف الوساطة.
إعادة 
وغرىها من مزايا ما بعد التقاعد.
االدارية
 .2المرصوفات
¿
تتضمن مرصوفات من برامج المعاشات التقاعدية 

صاىڡ الدخل من أقساط  
االدارية.
التأمںى مخصوما منه المرصوفات ¿
 .3دخل العمليات يعادل 

أبرز المالمح

حسب السنة المالية ،مليون

2014

2015

2016

2017

2018

الماىل االقتصادي
إجماىل رأس 


620

705

663

592

685

حقوق الملكية

974

971

989

1,213

1,261

رأس المال المتداول

1,262

1,312

1,329

1,398

1,471

إجماىل الضمانات


12,409

12,538

14,187

17,778

21,216

*إجماىل رأس المال االقتصادي يعادل استهالك رأس المال من محفظة الضمانات،

مضافا إليه رأس المال المطلوب لمخاطر العمليات ومخاطر االستثمار .واعتبارا من
السنة المالية  ،2017يعتمد رأس المال االقتصادي عىل نموذج جديد ،وال يمكن مقارنته
Ì
Ì
الىى تقوم عىل نموذج أقدم لرأس المال االقتصادي.
بالفرىات السابقة 
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مساندة الوكالة الدولية


لضمان االستثمار تعزيز المساواة  
الجنسںى
بںى


الرىامها بتشجيع المساواة  
من مساندة المشاريع إىل تقدير دور القيادات النسائية ىڡ جميع أنحاء العالم ،عززت الوكالة  Ì
الجنسںى  ىڡ السنة
بںى

يىل عدد قليل من المالمح البارزة.
المالية  .2018وفيما 

الصناعات الغذائية  ىڡ كوت ديفوار

أتيىك التعاونية
زيارة ميدانية لجمعية أزيتو 

Ì
الىى تساندها محطة كهرباء
تساعد جمعية أزيتو 
أتيىك التعاونية ،
Ì
Ì
والىى تبلغ طاقتها
الىى تدعمها الوكالة ،
أزيتو الحرارية 
أكرى من  100من رائدات 
 430ميجاواط ،
االعمال المحليات  ىڡ
أتيىك ،المصنوع من نبات الكسافا
إنتاج وبيع وتصدير طبق 
المشهور  ىڡ كوت ديفوار .تقوم رسكة أزيتو للطاقة مالكة
Ì
المحطة ،
الىى تشغل المحطة
ورسكة أزيتو للعمليات ¿
واالدارة 
Ì
برىويد الجمعية التعاونية بالتدريب والتسهيالت والمعدات
الالزمة ¿العداد عجينة لب الكسافا وتعبئتها .ومن خالل إعداد

طنںى يوميا من العجينة ،تكسب النساء  ىڡ الجمعية التعاونية ما
وتوفرى احتياجات أرسهن.
يكفي ¿الرسال أطفالهن إىل المدرسة 


أكرى من  100رائدة أعمال
أتيىك
بالمنطقة ينتجن 
ويبعنه ويصدرنه.

كبرىا من النساء ،وعند ُسؤاله
كما توظف محطة الكهرباء عددا 
عن السبب  ىڡ مساعدة المحطة نساء القرية ،أجاب مدير محطة
أزيتو بأن والدته كانت تكسب المال بنفس الطريقة  -ولكن دون
االستفادة من التدريب ß
واالالت – Ì
حىى يتمكن من الذهاب إىل
الجامعة .تقع قرية أزيتو عىل بعد 
أكرى من ساعة بالسيارة من
أبيدجان ،وتعد مساندة محطة الكهرباء أمراً حاسماً ليس فقط
للنساء ،ولكن الرسهن أيضا.
Ì
الىى تتمتع بها جميعة أزيتو التعاونية
واعتمادا عىل 
الخرىة القوية 

واالدارة تطوير
تساند رسكة أزيتو للطاقة ورسكة أزيتو للعمليات ¿
تعاونية مماثلة  ىڡ قرية بياجو القريبة.
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قيادة المرأة لمجال التمويل | جائزة المسؤول التنفيذي º

االول للمساواة  
الجنسںى
بںى

الدوىل( ،وكايكو هوندا )الرئيس التنفيذي
د .جيم يونغ كيم )رئيس مجموعة البنك

والمسؤول التنفيذي 
وجوىل موناكو )رئيس عمليات العالم للقطاع العام،
االول(،

Ì
الدوىل( ،و
سيىى جروب( ،وأرونما أوتيه )نائب الرئيس ،ومدير إدارة الخزانة ،البنك



فيليب لو هورو )المسؤول التنفيذي االول ،مؤسسة التمويل الدولية(

جوىل موناكو،
ثمنت الوكالة الدولية لضمان االستثمار جهود 
 Ì
سيىى جروب ومنحتها جائزة
المديرة العالمية للقطاع العام ىڡ 


التنفيذيںى الذين يعملون عىل تعزيز
للمسؤولںى
الوكالة السنوية


المساواة  
الجنسںى ىڡ عامها الثالث .احتلت السيدة موناكو
بںى

مرارا مركزا  
بںى أقوى النساء ىڡ مجال التمويل ،ولعبت دورا

Ì
سيىى جروب  ىڡ 
مرسوعات
أساسيا ىڡ تشكيل استثمارات 


تحسںى حياة
التنمية  ىڡ جميع أنحاء العالم  -مما ساعد عىل
Ì

سيىى جروب،
الماليںى .ارتبطت الوكالة بعالقات طويلة مع 
وشملت 
المرسوعات الحديثة Ìمرىو بنما ومساندة بنك التصدير
واالسترىاد Ì
الرى ىك 
الصغرىة والمتوسطة.
للرسكات



نساء إسبانيات  ىڡ القيادة

حفل استقبال قياديات  ىڡ عالم التمويل  ىڡ مدريد ،إسبانيا

كما استضافت الوكالة الدولية لضمان االستثمار حفل استقبال
 ىڡ مدريد لالحتفاء بإنجازات بعض كبار القيادات النسائية

Ì

الىى يمولها
ىڡ إسبانيا .ومن المتوقع أن تمد المرسوعات 
االسبان الذين تعمل معهم الوكالة 
أكرى
المستثمرون والمقرضون ¿

من  195ألف شخص بالكهرباء ،وتدر  115مليون دوالر سنويا من
إيرادات الحكومة المضيفة ،وتقدم  1.8مليار دوالر قروضا كل
توفرى نحو  1700فرصة عمل 
مبارسة.
عام ،وتدعم 
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جهاز إدارة الوكالة الدولية لضمان االستثمار

من اليسار إىل  
اليمںى:
سارفاش سوري
مدير العمليات


آساليىى
سانتياجو

مدير شؤون التمويل والمخاطر

آردهانا كومار كابور
المدير والمستشار العام

مرى ىل مارجريت بارودي
مدير شؤون االقتصاد واالستدامة

محمد بامبا فال
المدير المعاون ورئيس
خرىاء الضمانات والعمليات


إيرى
س .فيجاي 
مسؤوىل العمليات
وكبرى
نائب الرئيس 


كايكو هوندا
نائب الرئيس التنفيذي

والمسؤول التنفيذي االول
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معلومات االتصال
كبار المديرين
كايكو هوندا

نائب الرئيس التنفيذي والمسؤول التنفيذي االول
khonda@worldbank.org
إيرى
س .فيجاي 
مسؤوىل العمليات
وكبرى
نائب الرئيس 

sviyer@worldbank.org
سارفاش سوري
مدير العمليات
ssuri1@worldbank.org
محمد بامبا فال
المدير المعاون ورئيس
خرىاء الضمانات والعمليات

mfall3@worldbank.org
آردهانا كومار كابور
المدير والمستشار العام للشؤون القانونية والمطالبات
akumarcapoor@worldbank.org

آساليىى
سانتياجو

مدير شؤون المخاطر المؤسسية
sassalini@worldbank.org
مرى ىل مارجريت بارودي
مدير شؤون االقتصاد واالستدامة
mbaroudi@worldbank.org
االدارة حسب المناطق
جهاز 
هدى مصطفى
مدير أفريقيا
hmoustafa@worldbank.org
كريس ميلورد
مدير أوروبا وآسيا الوسطى
والرسق 

االوسط وشمال أفريقيا
cmillward@worldbank.org
جيه هيوانج كوون
مدير شمال آسيا
Jkwon@worldbank.org

تيم هيستد

مدير جنوب وجنوب رسق آسيا
thisted@worldbank.org
لياىل عابدين



خرىاء الضمانات للرسق االوسط
كبرى 

وشمال أفريقيا
Labdeen@worldbank.org

لںى تشينغ
ممثل  ،
الصںى
Lcheng1@worldbank.org
القطاعات
نبيل فواز
مدير قطاع الصناعات الغذائية
والخدمات العامة
nfawaz@worldbank.org
باىل
إيلينا 
رئيس قطاع البنية التحتية واالتصاالت
والنقل والمياه
epalei@worldbank.org
أولجا سكلوفسكايا
مدير قطاع التمويل
وأسواق رأس المال
osclovscaia@worldbank.org
ماركوس وليامز
مدير قطاع الطاقة
والصناعات االستخراجية
mwilliams5@worldbank.org
إعادة  
التأمںى
مارك رويكس
مدير إعادة  
التأمںى
mroex@worldbank.org
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تحل هذا العام الذكرى الثالثون لتأسيس الوكالة الدولية لضمان
االستثمار .خالل العقود الثالثة الماضية ،ساندت الوكالة الدولية لضمان
االستثمار 
أكرى من  50مليار دوالر من االستثمارات ºال كرى من  845
مرسو ًعا

بلدا نام ًيا.
ىڡ ً 111

الوكالة الدولية
لضمان االستثمار

يعكس النموذج المستخدم  ىڡ هذا التقرير دور جمهورية إندونيسيا كمضيف لالجتماعات
الدوىل
الدوىل ومجموعة البنك
لمجلىس محافظي صندوق النقد
السنوية 2018




لمتابعة أخبار الوكالة الدولية لضمان االستثمار
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