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)MIGA( نبذة عن الوكالة الدولية لضمان الستثمار

ي تشجيع االستثمارات الخاصة ع�ب 
يتمثل التفويض المخول للوكالة �ف

ف ضد  ي البلدان النامية عن طريق تقديم ضمانات )تأم�ي
الحدود �ف

. ف المخاطر السياسية وتعزيز االئتمان( للمستثمرين والمقرض�ي

ي المبا�ش  ومن المتوقع أن تؤدي جائحة كورونا إىل خفض االستثمار االأجن�ب

ي 2020، وتتوقع مجموعة 
عىل مستوى العالم بنسبة تصل إىل 40% �ف

البنك الدوىلي أن يشهد االقتصاد العالمي أسوأ ركود منذ الحرب العالمية 

نمائية  ي تآكل المكاسب االإ
الثانية. وتواجه البلدان النامية مخاطر تتمثل �ف

ي غيابة الفقر المدقع. 
ف �ف بالغة االأهمية، وقد يسقط المالي�ي

ي ظل هذه التحديات، يظل دور الوكالة ومهمتها أك�ش أهمية من أي 
و�ف

ي السنة المالية 2020، أصدرت الوكالة ضمانات جديدة 
. و�ف وقت م�ف

ي تعبئة تمويل إجماىلي زاد 
بقيمة  4 مليارات دوالر تقريًبا، مما ساعد �ف

وعات السنة المالية 2020 عىل  عىل 7 مليارات دوالر. وستعمل م�ش

اء سلع بقيمة  توف�ي الطاقة الكهربائية لحواىلي 12.4 مليون شخص، و�ش

ف طن من  ف دوالر محلًيا كل سنة، وتجنب ما يقرب من 3 مالي�ي 4.3 مالي�ي

ي أكسيد الكربون سنوياً. 
أ ثا�ف انبعاثات مكا�ف

 ، والوكالة الدولية لضمان االستثمار بوصفها عضوا بمجموعة البنك الدوىلي

ي تتسم باالستدامة 
وعات ال�ت ي قوي وتشجيع الم�ش

م بتحقيق أثر إنما�أ ف تل�ت

ي 
اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا. وتقوم الوكالة بمساعدة المستثمرين �ف

تخفيف حدة مخاطر القيود عىل تغي�ي العملة والتحويالت إىل الخارج؛ 

واالإخالل بالعقود من جانب الحكومات؛ ونزع الملكية؛ والحروب 

واالضطرابات االأهلية؛ وتقدم أيضا أدوات تعزيز االئتمان فيما يخص 

امات السيادية. ف االل�ت
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قراض  ارتباطات الإ
ي السنة المالية 2020 من العالمية

ساندت مجموعة البنك الدوىلي البلدان النامية �ف

 ، ف كاء الرئيسي�ي خالل تحقيق النتائج للبلدان المتعاملة معها، وجمع ال�ش

والتصدي لجائحة وتحٍد اقتصادي عالمي لم يسبق لهما مثيل.

12.8 
 مليار دولر
أمريكا الالتينية والبحر 

ي الكاري�ب

4.8 
 مليارات دولر

ق االأوسط وشمال  ال�ش

أفريقيا

25.4 
 مليار دولر
أفريقيا جنوب 

الصحراء

9.2 
 مليارات دولر
أوروبا وآسيا 

الوسطى

14.4 
 مليار دولر
جنوب آسيا

10.5 
 مليارات دولر
ق آسيا والمحيط  �ش

الهادئ
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77.1 مليار دولر إجمال من القروض 
ي أسهم رأس المال 

والمنح واالستثمارات �ف
يكة ومؤسسات  والضمانات للبلدان ال�ش

القطاع الخاص*
قليمي  وعات عالمية. ويعكس التوزيع االإ وعات متعددة المناطق وم�ش * يشمل االإجماىلي م�ش

تصنيفات البنك الدوىلي للبلدان. 



وضعت جائحة كورونا )كوفيد19-( بلدان العالم أمام تحٍد غ�ي مسبوق 

ة  هذا العام، مما حتَّم عليها �عة االستجابة لمواجهة االختالالت الكب�ي

ي مجال الرعاية الصحية والنشاط االقتصادي 
ي تسببت فيها الجائحة �ف

ال�ت

ي طليعة تلك 
وسبل كسب العيش. وكانت مجموعة البنك الدوىلي �ف

االستجابة، إذ تمكنت عىل وجه ال�عة من تعبئة الجهود لتقديم المساندة 

ي تمس الحاجة إليها إىل البلدان لتوف�ي المستلزمات الحيوية، والحد من 
ال�ت

ي 
نمائية ال�ت ية والمصاعب االقتصادية، وحماية المكاسب االإ الخسائر الب�ش

ي الحد من الفقر وتعزيز 
تحققت بشق االأنفس، والنهوض برسالتنا المتمثلة �ف

ف الظروف  ي تحس�ي
ك. ويكمن هدفنا من وراء كل هذه الجهود �ف الرخاء المش�ت

المعيشية، االآنية منها وطويلة االأجل، للسكان االأشد فقرا واالأك�ش احتياجا. 

وس كورونا، اتخذت مجموعة البنك إجراءات واسعة  ي ف�ي
ي بداية تف�ش

�ف

وحاسمة بإتاحة تسهيل �يع الدفع لمساعدة البلدان عىل التصدي ب�عة 

لهذه االأزمة. وتتوقع مجموعة البنك أن تقدم ما يصل إىل 160 مليار دوالر 

ي 30 يونيو/حزيران 2021 من خالل سلسلة 
ي الخمسة ع�ش شهرا المنتهية �ف

�ف

من العمليات الجديدة، وإعادة هيكلة العمليات القائمة، وذلك لمساعدة 

البلدان عىل تلبية طائفة متنوعة وواسعة النطاق من االحتياجات الناشئة 

ي الجائحة. وسيشمل ذلك تقديم أك�ش من 50 مليار دوالر من موارد 
عن تف�ش

ة للغاية.  وط مي�َّ ي شكل منح وب�ش
المؤسسة الدولية للتنمية �ف

ي 100 بلد. وركزت 
وبحلول مايو/أيار، كان لنا عمليات طوارئ صحية �ف

ي الجائحة وزيادة قدرات 
ي بادئ االأمر عىل الحد من تف�ش

وعاتنا �ف م�ش

ي الحصول عىل المستلزمات 
الخدمات الصحية. وساعدنا البلدان �ف

يات والخدمات  ات الطبية االأساسية من خالل مساندة المش�ت ف والتجه�ي

ي ذلك التفاوض مع الموردين نيابة عن هذه البلدان. 
اللوجستية، بما �ف

اد هذه المستلزمات، مما  ويعتمد العديد من البلدان النامية عىل است�ي

يجعلها معرضة بشدة لتقلبات االأسعار والقيود التجارية. ومن خالل 

مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار، قدمنا رأس 

ي البلدان النامية، 
المال العامل الحيوي والتمويل التجاري للقطاع الخاص �ف

ي الصناعات االأساسية، وساعدنا القطاعات المالية 
كات العاملة �ف والسيما ال�ش

ي تتمتع بمقومات البقاء. 
عىل مواصلة إقراض منشآت االأعمال المحلية ال�ت

ف  ف الثنائي�ي ي مارس/آذار، دعا البنك الدوىلي وصندوق النقد الدوىلي الدائن�ي
و�ف

اض  ف إىل تعليق مدفوعات خدمة الديون من البلدان المؤهلة لالق�ت الرسمي�ي

ي أبريل/نيسان، أصدر قادة مجموعة 
من المؤسسة الدولية للتنمية. و�ف

ين اتفاقاً تاريخياً بتعليق مدفوعات خدمة الديون الثنائية الرسمية  الع�ش

رسالة من الرئيس

اعتبارا من 1 مايو/أيار ح�ت نهاية عام 2020، ودعوا إىل معاملة مماثلة من 

ف - وهو مثال بارز عىل التعاون الدوىلي لمساعدة  ف التجاري�ي جانب الدائن�ي

البلدان االأشد فقرا. 

ة، تقدم مجموعة البنك المساندة  وإىل جانب الشواغل الصحية المبا�ش

عادة فتح اقتصاداتها، واستعادة الوظائف  ي سبيلها الإ
للبلدان وهي �ف

والخدمات، وتمهيد الطريق إىل تحقيق تعاف مستدام. وقد عزز العديد من 

البلدان المتعاملة معنا شفافيتها وجاذبيتها لالستثمارات الجديدة وكشفت 

امات المالية للقطاع العام لديها. ويساعد البنك  ف بشكل كامل عن االل�ت

ي تحمل الديون 
البلدان االأك�ش ضعفا عىل تقييم قدرتها عىل االستمرار �ف

وشفافيتها، وهما أمران أساسيان لتحقيق نواتج إنمائية جيدة.

وتساند مجموعة البنك حاليا جهود البلدان الرامية إىل توسيع نطاق شبكات 

االأمان االجتماعي، ويشمل ذلك عمليات التحويالت النقدية من خالل 

الخيارات الشخصية والرقمية عىل حد سواء ح�ت تتمكن الحكومات من 

تقديم هذه المساندة الحيوية بكفاءة إىل مواطنيها االأك�ش احتياجا. كما 

نعمل مع الحكومات عىل إلغاء أو إعادة توجيه دعم الوقود المكلف والضار 

مدادات  ي تحول دون تدفق االإ
بالبيئة، والحد من الحواجز التجارية ال�ت

الغذائية والمستلزمات الطبية. 

نشاء  ي ارتباطات البنك الدوىلي لالإ
ي السنة المالية 2020، ارتفع صا�ف

�ف

ي 
ف ظلت المدفوعات قوية. وبلغ صا�ف ي ح�ي

والتعم�ي إىل 28 مليار دوالر، �ف

ي قّدمتها المؤسسة الدولية للتنمية 30.4 مليار دوالر، بزيادة 
االرتباطات ال�ت

قدرها %39 عن السنة السابقة. وتمت الموافقة عىل العملية التاسعة 

ي مارس/آذار، وأسفر ذلك 
ة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية �ف ع�ش

عن توف�ي حزمة تمويل بقيمة 82 مليار دوالر عىل مدى ثالث سنوات من 
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ي العالم. ومن شأن هذا أن يزيد من مساندتنا للبلدان 
أجل أفقر 76 بلداً �ف

المتأثرة بأوضاع الهشاشة والرصاع والعنف، وأن يدعم شفافية الديون 

اض المستدام.  وممارسات االق�ت

، قمنا بإعادة تنظيم جهازي موظفي البنك وإدارته  ي
وخالل العام الما�ف

ي صميم 
امج الُقطرية المنسقة ووضع المعرفة عالية الجودة �ف لتوجيه ال�ب

ي صميم سياسات التنمية. ونعمل حاليا عىل زيادة تواجدنا 
عملياتنا و�ف

نا  ف العالمي لكي نكون أقرب إىل عملياتنا عىل أرض الواقع. كما عززنا ترك�ي

ف لرئيس البنك، أحدهما يركز عىل  ف لنائب�ي عىل أفريقيا باستحداث منصب�ي

ف  ق أفريقيا وجنوبها، وسيدخل ذلك ح�ي غرب ووسط أفريقيا واالآخر عىل �ش

ف الجدد  ي السنة المالية 2021. وقد عينت أربعة من كبار الموظف�ي
التنفيذ �ف

اء  ي منصب المدير المنتدب ورئيس الخ�ب
بالبنك، وهم: أنشوال كانط �ف

ي منصب المدير المنتدب لشؤون سياسات 
، وماري بانغستو �ف ف المالي�ي

ي منصب نائب الرئيس 
ي ماتانو �ف

و�ش ، وه�ي اكات بالبنك الدوىلي التنمية وال�ش

غ  التنفيذي لشؤون الوكالة الدولية لضمان االستثمار، وأكسيل فان تروتسن�ب

ي منصب المدير المنتدب لشؤون العمليات لدى مغادرة كريستالينا 
�ف

. وباالإضافة إىل هذه  جورجيفا البنك الدوىلي لرئاسة صندوق النقد الدوىلي

التعيينات، كان هناك 12 تعيينا أو إعادة توزيع لنواب الرئيس خالل العام 

ف يتحىل بدرجة  . ومعا، يسعى فريق القيادة القوية وجهاز موظف�ي ي
الما�ف

ي 
نمائية فاعلية �ف عالية من االإخالص والحماس إىل بناء أك�ش المؤسسات االإ

ي ظل نموذج عمل مرن ومتجاوب يمكن أن يساعد جميع البلدان 
العالم، �ف

نمائية.  ف نواتجها االإ والمناطق عىل تحس�ي

ا جديدا لتتبع  ين االأول، طرحنا مؤ�ش ي أكتوبر/ت�ش
ي اجتماعاتنا السنوية �ف

و�ف

ة من العمر الذين  ي سن العا�ش
فقر التعّلم، وهو النسبة المئوية لمن هم �ف

ال يستطيعون قراءة وفهم قصة أساسية. وسيتطلب تقليص فقر التعّلم 

ي تزويد االأطفال بالمهارات 
القيام بإصالحات شاملة، ولكن المردود – ممثال �ف

ف – أمر حيوي للتنمية.  ي يحتاجونها للنجاح وتحقيق إمكاناتهم كبالغ�ي
ال�ت

ي االستفادة من التكنولوجيات الرقمية 
ومن خالل مساعدة البلدان �ف

الجديدة، فإننا نوسع فرص الوصول إىل المعامالت المالية منخفضة 

التكلفة، وخاصة للنساء والفئات االأخرى االأوىل بالرعاية. ويشكل الربط 

ي مساعدة النساء عىل إطالق 
الرقمي إحدى الخطوات الرئيسية العديدة �ف

العنان لكامل إمكاناتهن االقتصادية. وتعمل مبادرة تمويل رائدات االأعمال 

، عىل إزالة الحواجز  ي تستضيفها مجموعة البنك الدوىلي
)We-Fi(، ال�ت

ي تواجهها النساء ومساعدتهن عىل الوصول إىل 
التنظيمية والقانونية ال�ت

ي يحتجن إليها للنجاح. وتركز عمليات 
التمويل واالأسواق والشبكات ال�ت

البنك أيضا عىل إتاحة مجال أوسع للنساء للتعب�ي عن آرائهن وواليتهن عىل 

ي مجتمعاتهن المحلية، والعمل عىل ضمان أن بمقدور الفتيات 
أنفسهن �ف

ي المدارس، وتعزيز الرعاية الصحية عالية الجودة 
التعلم بفاعلية وأمان �ف

لالأمهات واالأطفال. 

يجاد  ي تعد أساسية الإ
ونحن نساعد البلدان عىل تقوية قطاعاتها الخاصة، ال�ت

ي السنة المالية 2020، زادت 
فرص العمل وتعزيز النمو االقتصادي. و�ف

ي قدمتها مؤسسة التمويل الدولية إىل 
ارتباطات التمويل طويل االأجل ال�ت

ي قدمتها 
22 مليار دوالر، وشمل ذلك 11 مليار دوالر من االرتباطات ال�ت

ي 
لحسابها الخاص، و11 مليار دوالر من الموارد وارتباطات التمويل ال�ت

قامت بتعبئتها من مستثمرين من القطاع الخاص، ومصادر أخرى. وفضال 

عن ذلك، قدمت مؤسسة التمويل الدولية 6.5 مليارات دوالر من التمويل 

قص�ي االأجل. وبلغ مجموع ارتباطات الوكالة الدولية لضمان االستثمار 4 

افا  وع الواحد. واست�ش مليارات دوالر، بمتوسط قدره 84 مليون دوالر للم�ش

ي تتيحها الوكالة الدولية ومالكها الوظيفي 
للمستقبل، تُعد االأدوات ال�ت

ي التصدي 
وجهودها االأولية مناسبة تماما لمساعدة استجابة مجموعة البنك �ف

ي 
وعات االأصغر حجما �ف ف عىل الم�ش ك�ي ي ذلك ال�ت

لجائحة كورونا، بما �ف

اض من المؤسسة الدولية للتنمية، والبلدان المتأثرة  البلدان المؤهلة لالق�ت

بأوضاع الهشاشة والرصاع والعنف. 

ي 
نجازات ما كان الأي منها أن يتحقق لوال الجهود المضنية ال�ت إن هذه االإ

ل خالل  ف ي التحول إىل أسلوب العمل من الم�ف
بذلها موظفونا ونجاحهم �ف

ي جميع أنحاء العالم 
ي الجائحة. فقد واصل الموظفون العاملون �ف

تف�ش

وعىل جميع المستويات تقديم الحلول لتلبية االحتياجات االأك�ش إلحاحاً 

ي 
ي لما أبدوه من تفان ومرونة، السيما �ف

ي أعرب عن عميق امتنا�ف
للبلدان. وإن�ف

ظل هذه الظروف الصعبة. 

ي جميع أنحاء العالم 
ي البلدان النامية �ف

ي الوقت الذي يتصدى فيه الناس �ف
و�ف

لهذه الجائحة ولحالة الركود العميق، ال تتوا�ف مجموعة البنك الدوىلي عن 

ام بشأن مستقبلهم، إذ تواصل تقديم المساندة والمساعدة  ف تحمل االل�ت

ي يحتاجون إليها لتجاوز هذه االأزمة، وتحقيق تعاف مستدام وشامل. 
ال�ت

ديفيد مالباس

رئيس مجموعة البنك الدوىلي
ف ورئيس مجلس المديرين التنفيذي�ي
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ي تاريخ التنمية منذ إنشاء 
نواجه حاليا واحدا من أصعب االأوقات �ف

وس كورونا لم يسلم منها  ي عام 1944. فجائحة ف�ي
البنك الدوىلي �ف

ا  ي أي مجتمع عىل مستوى العالم؛ وقد أثرت تأث�ي
يحة �ف أي بلد أو �ش

ي أنحاء 
ة �ف ة والكب�ي ، ومنشآت االأعمال الصغ�ي ف بالغا عىل حياة المالي�ي

العالم، واالقتصاد العالمي الحديث كما نعرفه اليوم. ومن خالل 

جهودها المتضافرة لمواجهة هذه الجائحة، اتخذت مجموعة البنك 

الدوىلي إجراءات �يعة وشاملة. ونحن نعرب عن عميق شكرنا لجهاز 

ي 
اء الذين عملوا دونما كلل لتعبئة الموارد الالزمة �ف ف والخ�ب الموظف�ي

مكافحة هذه االأزمات الصحية واالجتماعية واالقتصادية العالمية 

ي إنهاء الفقر 
ف �ف ف المتمثل�ي شادا بهدفينا التوأم�ي غ�ي المسبوقة. واس�ت

وس  ك، و "ورقة نهج االستجابة الأزمة ف�ي المدقع وتعزيز الرخاء المش�ت

كورونا: إنقاذ االأرواح وزيادة االأثر والعودة إىل المسار الصحيح"، 

فقد تعهدت مجموعة البنك بتقديم ما يصل إىل 160 مليار دوالر 

خالل 15 شهرا لمساعدة البلدان عىل التصدي لهذه االأزمة-  وبنهاية 

السنة المالية 2020، كنا قد قدمنا بالفعل مساندة الأك�ش من 100 بلد. 

ف االشتمال والقدرة عىل  ونتوقع أن يساعد هذا التمويل عىل تحس�ي

رسالة من مجلس 
ن  المديرين التنفيذي�ي

للوكالة

دي جي 
نوردكويست، 

الواليات المتحدة 
االأمريكية 

ماسانوري يوشيدا، 
اليابان

ريتشارد هيو 
مونتغومري، 

المملكة المتحدة

يورغن كارل زاتلر، أرنو بويسيه، فرنسا
ألمانيا

ف طرار،  شهيد أ�ش
باكستان

ي 
ي وجه االأزمة، وكذلك تعزيز االستثمارات التحويلية ال�ت

الصمود �ف

ستساعد بدورها البلدان عىل إعادة بناء اقتصاداتها عىل نحو أفضل. 

ف  كاء من القطاع�ي ونحن نؤمن بأن تعاوننا المستمر مع الحكومات وال�ش

الخاص والعام، وطائفة واسعة من أصحاب المصلحة عنرص أسا�ي 

ي والتنمية. 
ي عودة البلدان إىل مسار مستدام للتعا�ف

�ف

ف  ف التوأم�ي ولدعم مواصلة التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف�ي

اتيجية مجموعة البنك  وأهداف التنمية المستدامة، وافقنا عىل إس�ت

الدوىلي للتعامل مع أوضاع الهشاشة والرصاع والعنف. وبالبناء عىل 

التنفيذ المستمر والناجح لوثيقة "التطلع إىل المستقبل" لعام 2016، 

اتيجية  س�ت ي عام 2018، فإن هذه االإ
وحزمة زيادة رأسمال البنك �ف

ي مساعدة البلدان 
تهدف إىل تعزيز فاعلية عمل مجموعة البنك �ف

كة الأوضاع الهشاشة والرصاع والعنف  عىل معالجة العوامل الُمحرِّ

ف  ك�ي وتداعياتها، وتقوية قدراتها عىل الصمود ومجابهة االأخطار، مع ال�ت

ف واالأشد احتياجا.  عىل فئات السكان المهمش�ي

اتيجية  س�ت ي وقت سابق من السنة المالية 2020، ناقشنا القضايا االإ
و�ف

والتشغيلية المتصلة بخلق الوظائف والتحول االقتصادي، والهجرة، 

وسالسل القيمة العالمية، والتحول الرقمي. وناقشنا أيًضا إجراءات 

ي تقدمها الوكالة، مما 
إصدار الضمانات وتسهيالت الضمانات ال�ت

يعمل عىل تعزيز االأسواق القائمة واستكشاف أسواق جديدة. كما 

ي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي الجديد للوكالة.
و�ش رحبنا بالسيد ه�ي

أدريان فرنانديز، لويز ليفونيان، كندا
أورغواي

، كونيل هوانغ، كوريا ف ناتاىلي فرانك�ي
بلجيكا

ف حسن،  زا حس�ي م�ي
الكويت )عميد 

المجلس(

 ، ي
أبارنا سوبراما�ف

الهند
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جان كلود 
تشاتشوانغ، 

ون الكام�ي

آن كاباغامب، 
أوغندا

 ، ف إلسا أغوست�ي
ف )عضو  الفلب�ي

مناوب(

كواليا تانتيميت، 
تايلند

ينغمينغ يانغ، 
ف الص�ي

خورخي أليخاندرو 
ف بريسا،  شاف�ي

المكسيك

ي تخص الوكالة، مثل وجود 
وناقشنا الموضوعات بالغة االأهمية ال�ت

ف بالقرب من الجهات والمؤسسات والبلدان المتعاملة مع  موظف�ي

الوكالة، وكيف نقيس نتائج التنمية؛ وآليات الوكالة المستقلة بشأن 

ي 2020. 
المساءلة؛ وإطار الحوكمة واستعراض هيكل المساهمة �ف

اتيجية وآفاق العمل  س�ت باالإضافة إىل ذلك، قمنا بمناقشة وإقرار االإ

المستقبىلي للوكالة للسنوات المالية 2021 - 2023 والموازنة الخاصة 

ي تساعد عىل تحديد توجه مجموعة البنك 
بالسنة المالية 2021 ال�ت

الدوىلي عىل مدار السنة المقبلة.

ف مختلف  ويدعم المجلس بقوة تحقيق العدالة والمساواة ب�ي

ي عملنا. وسنواصل إيالء 
االأعراق داخل مجموعة البنك الدوىلي و�ف

ي مختلف وحدات المجموعة 
االأولوية لتحقيق التنوع واالشتمال �ف

ي دعمنا للبلدان والمجتمعات المحلية المتعاملة معنا. ونعتقد 
و�ف

ي واالنتماء 
أنه من االأهمية بمكان دمج اهتمامنا بمراعاة االأصل العر�ت

ي مختلف أنحاء العالم، وأن 
نمائية �ف ي عملنا وبرامجنا االإ

ي �ف
ث�ف االإ

ي أماكن العمل يعكس القيم االأساسية 
تشجيع التنوع واالشتمال �ف

ي 
لمجموعة البنك. وستبقى هذه الجهود محط اهتمام كب�ي لدينا �ف

المقبل.  العام 

كوين دافيدس، 
هولندا

غ�ي إتش. هاردي، 
أيسلندا

باتريسيو باغانو، 
إيطاليا )عميد 

المجلس المشارك(

هشام العجيل، 
المملكة العربية 

السعودية

 ، ف رومان مارشاف�ي
االتحاد الرو�ي

نر غروبر،  ف�ي
سوي�ا

الراي هاجارا 
يا ُشعيبو، نيج�ي
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ليس من قبيل المغاالة أن نقول إن االقتصاد العالمي اليوم يختلف 

اختالفا جوهريا عما كان عليه قبل عام. 

وعىل الرغم من أن التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا ستستمر 

ر المبا�ش واضح بالفعل: فقدان الوظائف،  لسنوات، فإن الرصف

ي المبا�ش عىل  ي االستثمار االأجن�ب
واالنخفاض المتوقع بنسبة 40% �ف

مستوى العالم، ودفع نحو 100 مليون شخص إىل براثن الفقر 

اجع االآن المستثمرون العالميون الذين كانوا يتحلون  المدقع. وي�ت

فهم إىل االأسواق المحلية. ي وقت ما ويتحول ترك�ي
بالثقة �ف

ي 
و�ش رسالة من ه�ي

ماتانو

نائب الرئيس التنفيذي

ي السنة المالية 2020. وقد قدم ما يقرب من نصف ضماناتنا 
ع�ب الحدود �ف

اض من  ي البلدان )االأد�ف دخاًل( المؤهلة لالق�ت
وعات �ف المساندة لم�ش

ي بيئات هشة، وساهم أك�ش من 20% من 
المؤسسة الدولية للتنمية و�ف

وعات التكيف مع تغ�ي المناخ أو التخفيف من آثاره. ونتيجة  ي م�ش
إصداراتنا �ف

ي توف�ي 
ي السنة المالية 2020 �ف

لذلك، من المتوقع أن تساعد إصداراتنا �ف

ف  اء سلع بقيمة 4.3 مالي�ي الطاقة الكهربائية لحواىلي 12.4 مليون شخص،  و�ش

أ  ف طن من انبعاثات مكا�ف دوالر محلًيا كل سنة، وتجنب ما يقرب من 3 مالي�ي

ي أكسيد الكربون سنوياً.
ثا�ف

ف الذي يغطي  ي التأم�ي
لكن، عىل الرغم من أن منتجاتنا االأساسية تتمثل �ف

. ومن خالل  المخاطر السياسية وتعزيز االئتمان، فإن دورنا يتجاوز ذلك بكث�ي

ًا ما نقوم  ، فكث�ي ي مجموعة البنك الدوىلي
الوصول إىل البلدان االأعضاء �ف

وعات ذات الصلة عىل المسار الصحيح.  بإصالح العالقات ووضع الم�ش

نا عىل النفاذ إىل أسواق جديدة من  ف وقبيل هذه الجائحة، كنا نصب ترك�ي

ا  ف خالل التطبيقات المبتكرة لمنتجاتنا، وجاءت هذه الجائحة لتفرض ترك�ي

ورة إنجاز ذلك عىل نحو أ�ع. وتمثل جزء أسا�ي من عملنا  أشد عىل �ف

ف عىل  ك�ي ى إىل ال�ت ي التحول عن المعامالت المنفردة ذات المخاطر الك�ب
�ف

ي بيئة حافلة بالتحديات ولكنها ذات 
وعات أصغر حجًما وأعىل مخاطر �ف م�ش

إمكانات أك�ب تساعد عىل تحقيق نتائج إنمائية عىل أرض الواقع.

ن  ي التأم�ي
"وعىل الرغم من أن منتجاتنا الئساسية تتمثل �ن

الذي يغطي المخاطر السياسية وتعزيز الئتمان، فإن 

 ." دورنا يتجاوز ذلك بكث�ي

ف هو  ي هذا المشهد الذي يكتنفه الغموض وعدم اليق�ي
ودور الوكالة �ف

تشجيع المستثمرين من القطاع الخاص عىل مواصلة العمل وتوف�ي قدر 

ي تواجهها 
ي إدارة المخاطر ال�ت

أك�ب من االستقرار من خالل المساعدة �ف

ي إطار من التعاون وتضافر 
البلدان والتخفيف منها. وبالفعل، قمنا، �ف

ف معنا  من مؤسسات وبلدان، بتعبئة كائنا والمتعامل�ي  الجهود مع �ش

وعات تنمية من خالل إصدار ضمانات  7.3 مليارات دوالر لتمويل م�ش

بقيمة ما يقرب من 4 مليارات دوالر للمستثمرين من القطاع الخاص 
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كما قدمنا إعفاءات تخفف من المتطلبات الرأسمالية للمؤسسات المالية 

ها من القواعد والضوابط التنظيمية  فم بمتطلبات بازل وغ�ي ي تل�ت
الدولية ال�ت

ي االقتصادات النامية. ونتيجة 
ي يمكن أن تحد من القدرة التمويلية �ف

ال�ت

كات متناهية الصغر  لذلك، ومع استمرار تدفق االئتمان، ستستمر ال�ش

ي الحصول عىل السيولة عىل الرغم من هذه البيئة 
ة والمتوسطة �ف والصغ�ي

الحافلة بالتحديات.

ي إطار جهود التصدي لجائحة كورونا، كان تحركنا �يعا جنبا إىل جنب 
و�ف

مع قام به البنك الدوىلي ومؤسسة التمويل الدولية، فأعلنا عن تسهيل جديد 

ي أوائل أبريل/نيسان، وبناء 
�يع الرصف بقيمة 6.5 مليارات دوالر أمريكي �ف

اء معدات طبية  عىل هذا التسهيل يتم إعادة توجيه قدرات الوكالة نحو �ش

ة  وعات متناهية الصغر والصغ�ي عاجلة؛ وتوف�ي رأس المال العامل للم�ش

والمتوسطة والمؤسسات واالأفراد؛ ومساندة احتياجات الحكومات من 

التمويل القص�ي االأجل. وقد استخدم هذا التسهيل أربع آليات هي:

اض  •  تعزيز االئتمان للحكومات والمؤسسات التابعة لها لالق�ت
اء المعدات الطبية العاجلة، ومعدات الحماية،  وط السوق ل�ش ب�ش

واالأدوية، وتقديم الخدمات.

•  تقديم حلول تخفيف المخاطر للبنوك التجارية والمؤسسات 
قراض من خالل  ي تقديم خدمات االإ

المالية ح�ت يمكنها االستمرار �ف

ي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل
كات التابعة لها �ف ال�ش

ي تسعى 
•  تعزيز االئتمان للحكومات والمؤسسات التابعة لها ال�ت

ي 
وعات وبرامج التعا�ف إىل الوصول إىل أسواق االئتمان لتمويل م�ش

ي نقص السيولة.
ي بيئة تعا�ف

االقتصادي �ف

•  مساندة تمويل التجارة لضمان استمرار تدفق السلع ع�ب سالسل 
ي البلدان المنخفضة الدخل والبلدان 

مداد العالمية، ال سيما �ف االإ

ي من أوضاع هشاشة.
ي تعا�ف

ال�ت

ي قدمنا لها المساندة تمويل البنوك المحلية 
وعات ال�ت وتضمنت بعض الم�ش

ي نشأت عن أزمة كورونا، وتقديم االحتياطيات 
ي بنما لتجاوز قيود السيولة ال�ت

�ف

ي  منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. وبنهاية يونيو/ 
لزامية للعديد من البنوك �ف االإ

حزيران، قدمنا ضمانات بقيمة 2.1 مليار دوالر – أي أك�ش من نصف إجماىلي 

ي إطار جهودنا للتصدي لجائحة كورونا.
ي قدمناها– �ف

االإصدارات ال�ت

اتيجية السنوات المالية 2021 - 2023  افا للمستقبل، تحدد إس�ت واست�ش

ف لمجموعة البنك الدوىلي  ي عرضناها عىل مجلس المديرين التنفيذي�ي
ال�ت

هذا العام مسارا الستكشاف فرص جديدة بهدف زيادة االأثر الذي تحدثه 

ي يجري استكشافها توسيع 
الوكالة ونطاق تغطيتها. وتشمل االبتكارات ال�ت

نطاق العمليات لتشمل ضمانات تمويل التجارة؛ وتوسيع نطاق عدد 

ي تقدم الوكالة ضمانات مقابلها؛ والتعاون مع المستثمرين 
العمالت ال�ت

؛ ومساندة أسواق رأس المال؛ وزيادة التعاون مع مؤسسة  ف المحلي�ي

ها من بنوك التنمية متعددة االأطراف، ووكاالت  التمويل الدولية، وغ�ي

ائتمانات التصدير. 

وعىل نطاق أوسع، تهدف الوكالة إىل زيادة إجماىلي االإصدارات السنوية 

ي المتوسط، وتخصيص جزء أك�ب 
ف 5.5 و6.0 مليارات دوالر �ف إىل ما ب�ي

اض من المؤسسة  ي البلدان المؤهلة لالق�ت
وعات �ف لمساندة الم�ش

ي من الهشاشة والمتأثرة بالرصاعات. 
ي تعا�ف

الدولية للتنمية والبلدان ال�ت

ي تحقيق زيادة من 25% )السنوات المالية 2017 - 2019( إىل 
وهذا يع�ف

ي الضمانات السنوية الصادرة 
30-33% )السنوات المالية 2021-2023( �ف

ي هذه البيئات الحافلة بالتحديات والمشكالت. وباالإضافة إىل ذلك، 
�ف

تستهدف الوكالة ما ال يقل عن %35 من الضمانات السنوية الصادرة 

خالل السنوات المالية 2021-2025 لمساندة تمويل أنشطة التخفيف 

. من آثار تغ�ي المناخ، بما يتما�ش مع هدف مجموعة البنك الدوىلي

ي االأمل أننا من 
ي أوقات عصيبة، يحدو�ف

وعىل الرغم من أننا نعيش �ف

خالل التعاون مع عمالئنا من بلدان ومؤسسات سنساعد الناس عىل 

اجتياز هذه االأوقات. وما زلت متفائالً بأننا سنظل أوفياء لتحقيق رسالة 

. مجموعة البنك الدوىلي

از بموظفينا، كما أشعر باالمتنان لعمالئنا  ف ي أشعر ببالغ الفخر واالع�ت
كما أن�ف

 ، ف لمجموعة البنك الدوىلي من بلدان ومؤسسات ولمجلس المديرين التنفيذي�ي

ي ظل ظروف صعبة 
الذين تمكنوا من تحقيق المستهدفات الرئيسية ح�ت �ف

ي 
ي تلوح �ف

ة التحديات ال�ت . وعىل الرغم من ك�ش ف اكتنفها الغموض وعدم اليق�ي

رادة للتصدي لها وتجاوزها. مكانات واالإ االأفق، فإننا نملك االأدوات والموارد واالإ

 

ي ماتانو
و�ش ه�ي

نائب الرئيس التنفيذي

الوكالة الدولية لضمان االستثمار
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وس كورونا  بت جائحة ف�ي 2020، �ف أوائل عام  ي 
�ف

فرضت  حيث  العالم،  أنحاء  ي 
�ف البلدان  )كوفيد-19( 

عمليات  إىل  وأدت  الصحية،  االأنظمة  عىل  هائلة  تحديات 

االأعمال  مؤسسات  وإغالق  النطاق،  واسعة  إغالق 

تقريبا  البلدان  كل  وتواجه  الوظائف.  وفقدان  والمدارس، 

االقتصادي.  النشاط  ي 
�ف مسبوق  غ�ي  هبوطا 

ي طليعة االستجابة 
ووقفت مجموعة البنك الدوىلي �ف

العالمية لهذه الجائحة. ففي مارس/آذار، وافق مجلس 

ف عىل تسهيل جديد �يع الرصف  المديرين التنفيذي�ي

لمساعدة البلدان عىل تلبية احتياجاتها الصحية العاجلة 

وتعزيز تعافيها االقتصادي. وأطلق البنك الدوىلي المجموعة 

ي أبريل/
ي إطار هذا التسهيل �ف

وعات �ف االأوىل من الم�ش

نيسان بهدف تقوية االأنظمة الصحية، ومراقبة االأمراض 

وتدخالت الصحة العامة. وللتخفيف من وقع الصدمة 

االقتصادية، سارعت مؤسسة التمويل الدولية والوكالة 

الدولية لضمان االستثمار بالتحرك  لتوف�ي التمويل وزيادة 

كات عىل  فرص الحصول عىل رأس المال لمساعدة ال�ش

ف لديها. مواصلة عملياتها ودفع أجور العامل�ي

التصدي لجائحة 
وس كورونا ف�ي
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يا: قرض بقيمة 50 مليون دولر   نيج�ي
من مؤسسة التمويل الدولية إىل أحد البنوك المحلية للمساعدة 

ة والمتوسطة  قراض لمنشآت االأعمال الصغ�ي ي توسيع نطاق االإ
�ف

ح�ت تتمكن من مواصلة العمل والحفاظ عىل الوظائف، وذلك 

ي القادر عىل الصمود.
ي إطار الجهود الجارية لدعم التعا�ف

�ف

منغوليا: 27 مليون دولر 
من تمويالت البنك الدوىلي للمساعدة عىل توف�ي التدريب 

ف والمساعدين  الالزم الأطباء الرعاية الصحية الطارئة والممرض�ي

اء المعدات والمستلزمات الطبية والمعملية؛  ؛ و�ش ف الطبي�ي

وإعادة تأهيل منشآت الرعاية الصحية؛ وتقوية قدرة البلد عىل 

التصدي لالأزمات الصحية. 

: 12 مليون دولر  ن غ�ي جمهورية ق�ي
من تمويالت البنك الدوىلي للمساعدة عىل تعزيز قدرات 

ات  فرق االستجابة ال�يعة والمستشفيات والمخت�ب

من خالل توف�ي المستلزمات الطبية والمعملية، وأجهزة 

وحدات العناية المركزة، وتوف�ي المخصصات المالية 

لزيادة تأهب المستشفيات. 

كولومبيا: ضمانات بقيمة 385 مليون دولر  
من الوكالة الدولية لضمان االستثمار لمساندة التمويل قص�ي 

ة والمتوسطة  االأجل لمنشآت االأعمال متناهية الصغر والصغ�ي

ي الحصول عىل االئتمان نتيجة للجائحة. 
ي تواجه قيوداً �ف

ال�ت

اليمن: 27 مليون دولر 
من تمويالت البنك الدوىلي لمساعدة  البلد عىل الحد 

وس كورونا والمخاطر المصاحبة له، وذلك  ي ف�ي
من تف�ش

اك مع منظمة الصحة العالمية.  باالش�ت

الهند: 2.8 مليار دولر 
من تمويالت البنك الدوىلي لتقوية  خدمات الرعاية 

ة  الصحية، وتوف�ي المساندة لمنشآت االأعمال الصغ�ي

والمتوسطة، وتعزيز الحماية االجتماعية للفئات االأك�ش فقرا 

واالأشد احتياجا، والسيما النساء والعمالة المهاجرة. 

وتتوقع مجموعة البنك أن تقدم ما يصل إىل 160 مليار دوالر عىل 

ي يونيو/حزيران 2021 لمساندة جهود البلدان 
مدى 15 شهرا تنتهي �ف

وس كورونا، وذلك من خالل سلسلة من العمليات  لمكافحة ف�ي

الجديدة، وإعادة هيكلة العمليات القائمة، وتفعيل خيارات السحب 

المؤجل لمواجهة مخاطر الكوارث، ومساندة حلول القطاع الخاص 

. وقد تدفع الجائحة نحو  ي
ي تشجع إعادة الهيكلة والتعا�ف

المستدامة ال�ت

ي عام 2020. 
ي براثن الفقر المدقع �ف

100 مليون شخص آخر للسقوط �ف

وتُعد البلدان المتأثرة بتحديات الهشاشة والرصاع والعنف معرضة 

بوجه خاص للتأثر بالتداعيات الصحية واالجتماعية واالقتصادية 

ي هذه االأوضاع  عىل االستثمار 
ي نقدمها �ف

للجائحة. وتركز المساندة ال�ت

ي وقت االأزمات، وحماية رأس 
ي جهود الوقاية، ومواصلة العمل �ف

�ف

ي ذلك 
ي، ومساندة الفئات المهمشة واالأشد احتياجا بما �ف المال الب�ش

ي البلدان االأك�ش فقرا واالأشد تعرضا للمخاطر أيضا 
النازحون ق�ا. وتعا�ف

مداد والقيود  ، حيث يشكل تعطل سالسل االإ ي
من انعدام االأمن الغذا�أ

المفروضة عىل الصادرات خطرا عىل إمدادات الغذاء. ولمعالجة هذا 

الوضع، حثثنا البلدان عىل ضمان استمرار تدفق سالسل توريد الغذاء 

وعملها بشكل آمن، وساعدنا تلك البلدان عىل رصد تأث�ي الجائحة 

اء المواد الغذائية. وأيدنا إيجاد برامج حماية  عىل قدرة السكان عىل �ش

اجتماعية قوية لصالح الفئات االأك�ش فقرا واالأشد احتياجا لضمان 

امتالك الناس المال الالزم للحصول عىل الطعام وإمدادات االأغذية 

ي الوقت نفسه عىل حماية سبل كسب 
االأساسية، مع المساعدة �ف

العيش. 

ات واسعة النطاق  وقد تناولت منتجاتنا البحثية والمعرفية التأث�ي

للجائحة - وشمل ذلك تقارير آخر  المستجدات االقتصادية، وتقريرا 

عن تراجع تدفقات التحويالت العالمية، ومذكرة بشأن السياسات 

حول تأث�ي الصدمة عىل التعليم ومستقبل االأطفال. وح�ت بعد 

ة بوقت طويل، فإن البلدان ستحتاج إىل  انحسار االأزمة المبا�ش

ات الجائحة، ودعم النمو عىل االأمد  ي الحد من تأث�ي
المساندة �ف

الطويل. وأتاحت توصياتنا عىل صعيد السياسات السبل أمام البلدان 

دارة الرشيدة  ف نظم الحوكمة واالإ لتحقيق ذلك، بطرق منها تحس�ي

ي لحقت باالأسواق المالية، 
وبيئة االأعمال، ومعالجة االضطرابات ال�ت

ي التعليم والصحة من أجل االرتقاء بنواتج رأس المال 
واالستثمار �ف

ي، وتيس�ي االستثمارات الجديدة من خالل زيادة شفافية  الب�ش

الديون، وتوسيع مظلة شبكات االأمان النقدية للفقراء، ومراجعة 

سياسات تسع�ي الطاقة، وتطبيق إصالحات تتيح لرؤوس االأموال 

والعمالة التكيف ب�عة مع الهياكل الجديدة فيما بعد الجائحة. 

ي االستجابة لحاالت 
إن العمل مع القطاع الخاص يشكل عامال حيويا �ف

الطوارئ، وتتوقع مؤسسة التمويل الدولية تقديم 47 مليار دوالر 
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، إىل تعليق سداد مدفوعات  ودعا البنك، بجانب صندوق النقد الدوىلي

اض من  الديون الثنائية المستحقة عىل البلدان المؤهلة لالق�ت

ورية  المؤسسة الدولية للتنمية وذلك ح�ت تتوافر لديها السيولة الرصف

وس كورونا، وإجراء تقييم  ي ف�ي
للتصدي للتحديات الناجمة عن تف�ش

ي 15 أبريل/نيسان، استجاب قادة مجموعة 
الحتياجاتها التمويلية. و�ف

ين لهذه الدعوة وتوصلوا إىل اتفاق لتخفيف أعباء الديون يتم  الع�ش

بمقتضاه تعليق مدفوعات خدمة الديون الثنائية المستحقة عىل 

ي كلمته أمام لجنة 
ة اعتبارا من االأول من مايو/أيار. و�ف البلدان الفق�ي

اضية لمجموعة البنك وصندوق  ي اجتماعات الربيع االف�ت
التنمية �ف

، أث�ف رئيس البنك الدوىلي ديفيد مالباس عىل هذا  ف النقد الدولي�ي

نجاز التاريخي، حيث قال: "إن تخفيف الديون مبادرة قوية  االإ

ة".  ي البلدان الفق�ي
و�يعة المفعول ستحقق منافع حقيقية للناس �ف

ف عىل ورقة  ي يونيو/حزيران 2020، وافق مجلس المديرين التنفيذي�ي
و�ف

وس  بشأن النهج الواجب اتباعه تتناول بالتفصيل استجابتنا لجائحة ف�ي

ف هذه الورقة الصادرة بعنوان "إنقاذ االأرواح وزيادة االأثر  كورونا. وتب�ي

ي المراحل 
والعودة إىل المسار الصحيح" كيف ننظم استجابتنا لالأزمة �ف

ي القادر عىل الصمود. 
غاثة وإعادة الهيكلة والتعا�ف الثالث لتقديم االإ

ات  ي حاالت الطوارئ للتأث�ي
تشتمل المرحلة االأوىل عىل االستجابة �ف

ة للجائحة. وبعد أن تتمكن  الصحية واالجتماعية واالقتصادية المبا�ش

ي الجائحة وإعادة فتح اقتصاداتها، تركز 
البلدان من السيطرة عىل تف�ش

مرحلة إعادة الهيكلة عىل تقوية االأنظمة الصحية استعدادا لمواجهة 

االأزمات المستقبلية؛ واستعادة الناس لمستويات المعيشة السابقة 

وسبل كسب أرزاقهم من خالل التعليم وفرص العمل وسبل الحصول 

كات والمؤسسات المالية  عىل خدمات الرعاية الصحية؛ ومساعدة ال�ش

ي القادر 
عىل معاودة الوقوف عىل أسس صلبة. وتنطوي مرحلة التعا�ف

ي بناء مستقبل أك�ش استدامة وشموال 
عىل الصمود عىل مساعدة البلدان �ف

ي عالم شهد تحوالت واسعة بفعل الجائحة. 
وقدرة عىل الصمود �ف

ف  وسنواصل تقديم المساندة ب�عة ونطاق ال يَُضاَهيان، مع ترك�ي

ي الوقت نفسه عىل تحقيق أك�ب االأثر والحفاظ عىل قدراتنا 
جهودنا �ف

المالية التخاذ تداب�ي فاعلة. وبالعمل ع�ب مختلف مؤسسات مجموعة 

ف  يجاد المزيج الصحيح من حلول القطاع�ي البنك، سنواصل مساعينا الإ

كاء لمكافحة  العام والخاص والعمل مع الجهات المتعاملة معنا وال�ش

الجائحة. 

ي عدلنا من 
وعىل الرغم من النطاق غ�ي المسبوق لالأزمة والوسائل ال�ت

خاللها مسار تقديم المساندة للبلدان، فإن رسالتنا طويلة المدى لم 

ف  ف بتحقيق هدفينا المتمثل�ي فم�ي ، فنحن مازلنا مل�ت يطرأ عليها أي تغي�ي

ك عىل نحو مستدام.  ي إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المش�ت
�ف

ي القادر 
كز جهودنا عىل مساعدة البلدان عىل التعا�ف ولبلوغ ذلك، س�ف

ي 
ات الجائحة، وإعادة البناء عىل نحو أقوى �ف عىل الصمود من تأث�ي

نهاية المطاف. 

من المساندة المالية، وذلك ح�ت نهاية يونيو/حزيران 2021. بما يمثل 

ي تقدمها مجموعة البنك. وتتيح مؤسسة 
نصيبها من االستجابة ال�ت

كات  التمويل الدولية، كحزمة مبدئية، 8 مليارات دوالر لمساعدة ال�ش

عىل مواصلة عملياتها والحفاظ عىل موظفيها أثناء االأزمة. وستساند 

ي الصناعات االأك�ش تأثرا، 
هذه الحزمة  الجهات المتعاملة مع المؤسسة �ف

ي ذلك البنية التحتية والصناعات التحويلية والزراعة والخدمات؛ 
بما �ف

وستضخ السيولة للمؤسسات المالية ح�ت يمكنها تقديم تمويل تجاري 

اد وتصدير السلع؛ وستقدم تسهيالت  ي تقوم باست�ي
كات ال�ت لل�ش

ائتمانية لمساعدة منشآت االأعمال عىل تعزيز رأس مالها العامل. 

كما تقوم مؤسسة التمويل الدولية بإعداد المرحلة الثانية من 

ي ستدعم خاللها الجهات المتعاملة معها الحالية 
استجابتها، وال�ت

والجديدة. ويشمل ذلك "برنامج الصحة العالمي" الذي يهدف إىل 

زيادة فرص الحصول عىل مستلزمات الرعاية الصحية الحيوية، بما 

ي ذلك الكمامات، وأجهزة التنفس الصناعي، ومجموعات االختبار، 
�ف

ف  نامج التمويل للمصّنع�ي ي نهاية المطاف، اللقاحات. وسيوفر ال�ب
و�ف

وموردي المواد الخام الحيوية ومقدمي الخدمات من أجل توسيع 

القدرة عىل تقديم المنتجات والخدمات إىل البلدان النامية. 

وستساهم المؤسسة بمبلغ ملياري دوالر لحسابها الخاص، وتقوم 

كاء بالقطاع الخاص. كما  ف من ال�ش بتعبئة ملياري دوالر إضافي�ي

ي 
كات والمؤسسات المالية ال�ت ستساعد عىل إعادة هيكلة ورسملة ال�ش

. ي
تس�ي عىل طريقها للتعا�ف

كما أطلقت الوكالة الدولية لضمان االستثمار تسهيال �يع الدفع 

ف من  بقيمة 6.5 مليارات دوالر لمساعدة المستثمرين والمقرض�ي

ي البلدان منخفضة ومتوسطة 
القطاع الخاص عىل التصدي للجائحة �ف

الدخل. ويتيح هذا التسهيل إصدار ضمانات باستخدام إجراءات 

لة، كما يقدم تعزيزا ائتمانيا للحكومات والهيئات  طة وُمعجَّ ُمبسَّ

ات الطبية واالألبسة  ف اء المعدات والتجه�ي التابعة لها لتمكينها من �ش

ي 
الواقية واالأدوية والخدمات العاجلة، وتمويل جهود التعا�ف

االقتصادي. ويشتمل أيضا عىل تقديم حلول تخفيف المخاطر للبنوك 

التجارية والمؤسسات المالية، فضال عن المساندة لتمويل التجارة 

للبنوك المحلية. 

وبمساندة تمويل التجارة، تكمل أنشطة مؤسسة التمويل الدولية 

والوكالة الدولية لضمان االستثمار الجهود االأوسع نطاقا لمجموعة 

مداد العالمية، وخاصة فيما  البنك لضمان الحفاظ عىل سالسل االإ

يتعلق بإنتاج المستلزمات الطبية الحيوية وتوزيعها. وقد سارعنا 

ي الحصول عىل تلك المستلزمات 
بحشد الجهود لمساعدة البلدان �ف

من خالل التواصل مع الموردين لحساب حكومات البلدان المستفيدة. 

ي قد 
كما حذرنا الحكومات من مغبة اللجوء إىل التداب�ي الحمائية ال�ت

مدادات العالمية، وتؤدي إىل ارتفاع االأسعار، وتحول دون  تقلص االإ

ي تحتاجها. 
مدادات ال�ت حصول البلدان النامية عىل المستلزمات واالإ
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IBRD
نشاء والتعم�ي  البنك الدولي للإ

يقرض حكومات البلدان متوسطة 

الدخل والبلدان منخفضة الدخل 

االئتمانية باالأهلية  المتمتعة 

ICSID
المركز الدولي لتسوية منازعات 

الستثمار يقدم تسهيالت دولية 

ي منازعات 
للتوفيق والتحكيم �ف

االستثمار. 

MIGA
الوكالة الدولية لضمان الستثمار 

تقدم تأميناً ضد المخاطر السياسية، 

وأدوات لتعزيز االئتمان للمستثمرين 

ف بغية تسهيل االستثمار  والمقرض�ي

ي بلدان االقتصادات 
ي المبا�ش �ف االأجن�ب

الصاعدة. 

IFC
قروضاً،  تقدم  الدولية  التمويل  مؤسسة 

ي أسهم رأس المال، وخدمات 
ومساهمات �ف

الخاص  القطاع  استثمارات  لحفز  استشارية 

النامية.  البلدان  ي 
�ف

IDA
للتنمية الدولية   المؤسسة 

وط مي�ة جدا لحكومات   تقدم تمويال ب�ش

فقراً.  البلدان  أشّد 

مؤسسات مجموعة البنك الدولي 
ي العالم بالنسبة للبلدان النامية. 

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

ك،  ك بالحد من الفقر، وزيادة الرخاء المش�ت ام مش�ت ف وهي تتألف من خمس مؤسسات يجمعها ال�ت

 . ف المستدام�ي النمو والتنمية  وتشجيع 
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 تمويل مجموعة البنك الدولي
يكة للبلدان ال�ش

ف الدوالرات 20162017201820192020حسب السنوات المالية، مالي�ي

مجموعة البنك الدولي
 64,18561,78366,86862,34177,078االرتباطات أ

 49,03943,85345,72449,39554,367المدفوعات ب

نشاء والتعم�ي البنك الدولي للإ
 27,976 29,72922,61123,00223,191االرتباطات ج

 20,238 22,53217,86117,38920,182المدفوعات

المؤسسة الدولية للتنمية
 16,17119,513d24,010e21,932e30,365eاالرتباطات ج

 13,19112,718d14,38317,549 21,179eالمدفوعات

مؤسسة التمويل الدولية

 11,11711,85411,6298,92011,135االرتباطات و

 9,95310,35511,1499,07410,518المدفوعات

الوكالة الدولية لضمان الستثمار

 3,961  4,2584,8425,2515,548إجماىلي االإصدارات الضمانية

ي ينفذها المستفيدون
الصناديق الستئمانية ال�ت

3,641  2,9102,9622,9762,749االرتباطات

2,433 3,3632,9192,8032,590المدفوعات

ي ينفذها المستفيدون، وإجماىلي مبالغ إصدارات أ. 
، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والصناديق االستئمانية ال�ت نشاء والتعم�ي يشتمل عىل ارتباطات من كل من البنك الدوىلي لالإ

ي ينفذها المستفيدون، ولذلك، فإن إجماىلي ارتباطات مجموعة البنك الدوىلي تختلف عن المبلغ 
الوكالة الدولية لضمان االستثمار. وتشتمل ارتباطات الصناديق االستئمانية عىل جميع المنح ال�ت

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

ي بطاقة قياس االأداء المؤس�ي ال�ت
المذكور �ف

ي ينفذها المستفيدون.  ب. 
، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والصناديق االستئمانية ال�ت نشاء والتعم�ي يشتمل عىل مدفوعات كل من البنك الدوىلي لالإ

ي السنة المالية نفسها.  ج. 
ي تمت الموافقة عليها �ف

لغاء الكاملة ال�ت نهاء واالإ ال تشمل المبالغ عمليات االإ
تشتمل االأرقام عىل االرتباط بتقديم منحة بقيمة 50 مليون دوالر و�فها لصندوق التمويل الطارئ لمواجهة الجائحة. د. 

قراض ومدفوعات القروض واالعتمادات أنشطة نافذة القطاع الخاص التابعة لمؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار.  هـ. تستبعد ارتباطات االإ
ارتباطات طويلة االأجل مقدمة لحساب مؤسسة التمويل الدولية. وال يتضمن ذلك تمويالً قص�ي االأجل أو أمواالً تمت تعبئتها من مستثمرين آخرين. و. 

ارتباطات ومدفوعات مجموعة البنك الدولي وإجمالي إصداراتها
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 النتشار العالمي للوكالة
والنتائج القطرية 

88.1 مليون 
دولر

ق آسيا  منطقة �ش

والمحيط الهادئ

499.2 مليون 
دولر

منطقة أوروبا وآسيا 

الوسطى

3,961.4 مليون دولر
ي السنة المالية 2020

إجماىلي االإصدارات �ف

1,480 مليون دولر
منطقة أمريكا الالتينية 

ي والبحر الكاري�ب

1,282 مليون دولر
منطقة أفريقيا جنوب 

الصحراء
444.2 مليون دولر
منطقة جنوب آسيا

168 مليون دولر
ق االأوسط وشمال  منطقة ال�ش

أفريقيا

النتائج القطرية

وعات الموقعة/ ملحوظة: االأرقام مأخوذة من الم�ش

ي السنوات المالية 2015 - 2020.
المقفلة �ف

كولومبيا
1.5 ميار دولر
ي تمت 

القروض ال�ت
مساندتها

كوت ديفوار
1.7 مليون 
االأشخاص الذين تم تزويدهم 
بخدمة كهرباء جديدة أو 
محّسنة

ي
جيبو�ت

122 مليون دولر
تعبئة االأموال من 
مؤسسات خاصة )بصورة 
ة( ة وغ�ي مبا�ش مبا�ش

غينيا
2,500

ة  الوظائف المبا�ش
)المؤقتة + الدائمة(

 السنغال
ن 4.4 ملي�ي

االأشخاص الذين تم 
تزويدهم بخدمة كهرباء 

جديدة أو محّسنة
اليون س�ي

18.6 مليون 
دولر

ائب والرسوم  الرصف
ي السنة(

)�ف جزر سليمان
10.8 مليون دولر

تعبئة االأموال من مصادر 
خاصة لتمويل االأنشطة 

المناخية 

جنوب أفريقيا
ن  4.2 ملي�ي
تجنب غازات الدفيئة )أطنان 
ي أكسيد الكربون 

أ ثا�ف من مكا�ف
ي السنة(

�ف

صدارات إجمالي الإ
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تمويل   تعبئة 

7.3 مليارات دولر

اة محلياً  سلع مش�ت

ي السنة
ن دولر �ن 4.3 ملي�ي

ائب والرسوم  الرصف

المدفوعة سنويا 

المضيفة   للحكومات 

197 مليون دولر

ي تعمل 
الطاقة المركبة ال�ت

)بالميجاواط(  بالكهرباء 

1,226

توسيع نطاق توليد الطاقة 

)بالجيجاواط(  الكهربائية 

 سنويا 

5,547

االأشخاص الذين تم 

تزويدهم بخدمة كهرباء 

نة  جديدة أو محسَّ

12.4 مليون

 تجنب انبعاثات غازات الدفيئة

ي أكسيد 
ئ ثا�ن ن طن مكا�ن 3 ملي�ي

ي السنة 
الكربون �ن

ي 
حجم القروض ال�ت

 تمت مساندتها

5.5 مليارات دولر

نمائية المتوقعة من جانب الوكالة الدولية لضمان  النتائج الإ
ي السنة المالية 2020

وعات الموقعة �ن الستثمار من الم�ش
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التسهيل 
رسيع الرصف 

من الوكالة 
للتصدي 

لكورونا

ي أبريل/نيسان 2020، أطلقت الوكالة تسهياًل بقيمة 
�ف

6.5 مليارات دوالر لمساعدة البلدان النامية والقطاع الخاص 

للتصدي الآثار جائحة كورونا.  وجاءت جهود الوكالة للتصدي 

لهذه االأزمة عىل عدة مستويات وتستهدف تغطية ثالث 

ي تتناول 
مراحل من هذه الجائحة: )1( االستجابة االأوىل، ال�ت

ي المقام االأول عىل 
ي تركز �ف

االحتياجات الطارئة العاجلة ال�ت

؛ )2( مرحلة تعاٍف تساند  ف العام والماىلي دعم القطاع�ي

ف القص�ي  ي االأجل�ي
استعادة االأنشطة االقتصادية الحالية �ف

وعات  ي القطاعات العقارية والم�ش
والمتوسط، ال سيما �ف

ف العام  ي القطاع�ي
والمؤسسات الخاصة؛ و)3( االستثمار �ف

والخاص لضمان تعزيز القدرة عىل مجابهة االأخطار عىل 

المدى الطويل. وح�ت أغسطس/آب 2020، قدمت الوكالة 

وعات تستهدف التخفيف من أثر  2.6 مليار دوالر لم�ش

ي االأسواق الناشئة واالقتصادات النامية. وهناك أيضاً 
االأزمة �ف

عداد للتصدي  ضافية قيد االإ وعات االإ ة من الم�ش مجموعة كب�ي

ي السنة القادمة.
الآثار كورونا، ومن المتوقع أن يتم إقفالها �ف

   16السنة المالية 2020 للوكالة الدولية لضمان االستثمار



ركائز التسهيل رسيع الرصف من الوكالة للتصدي لكورونا

ة 1: ن الرك�ي

اء اللوازم الطبية/التعاقد عىل  �ش

الخدمات الطبية لمواجهة كورونا 

اء السلع  ي �ش
•  مساندة الحكومات المضيفة �ف

والخدمات الطبية الالزمة )عىل سبيل 

ي 
المثال، أدوات فحص حاالت االشتباه �ف

ي المستشفيات، 
كورونا، والقمصان الواقية �ف

والكمامات، وأجهزة التنفس الصناعي، 

واالأدوية(

 

ة 2: ن الرك�ي

مجابهة االآثار االقتصادية السلبية خالل 

أزمة كورونا 

•  برنامج تعزيز االئتمان– مساندة الحكومات 
وعات المؤهلة السيادية  عىل مستويات الم�ش

وشبه السيادية والمملوكة للدولة لتوف�ي 

التمويل قص�ي االأجل ومساندة رأس المال 

ة والمتوسطة  كات الصغ�ي العامل لل�ش

والمؤسسات واالأفراد خالل االأزمة

•  تعظيم االستفادة من رأس المال - مساندة 
قراض  ي توسيع نشاط االإ

المؤسسات المالية �ف

ي البلدان المضيفة من خالل تحرير االأصول 
�ف

المرجحة بالمخاطر المجمدة لدى البنوك 

المركزية للحفاظ عىل مستويات االحتياطيات 

لزامية لهذه المؤسسات. االإ

ة 3:  ن الرك�ي

ي حقبة ما بعد 
مساندة تمويل التجارة �ف

كورونا 

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

ي تمس 
ويشمل ذلك السلع االأساسية ال�ت

ي البلدان المؤهلة 
الحاجة إليها، ال سيما �ف

اض من المؤسسة الدولية للتنمية  لالق�ت

ي من الهشاشة والمتأثرة 
ي تعا�ف

والبلدان ال�ت

بالرصاعات
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 أفريقيا
)عىل مستوى العديد من البلدان(

ق أفريقيا والجنوب االأفريقي  أصدرت الوكالة ضمانات بقيمة 359 مليون يورو لبنك �ش

للتجارة والتنمية، وهو بنك تنمية إقليمي يضم 22 دولة عضواً. وستساعد هذه 

ف عىل واردات  ك�ي الضمانات عىل تنويع مصادر التمويل طويلة االأجل للبنك، وزيادة ال�ت

وس  اد أجهزة التعامل مع ف�ي االأغذية والوقود ذات االأهمية البالغة، وتسهيل است�ي

قامة مرافق الرعاية الصحية والمستشفيات من خالل نشاط  كورونا ومواد البناء لالزمة الإ

منظم الأغراض تمويل التجارة.

، وغانا،  ي
بوتسوانا، وإسواتي�ن

وليسوتو، وموزامبيق، 
يا، وزامبيا ونيج�ي

ي إطار 
ست راند ليمتيد �ف تم إصدار ضمانات بقيمة 235 مليون دوالر لمؤسسة ف�ي

ة 2 من حزمة استجابة الوكالة للتصدي لجائحة كورونا.  وعملت هذه الضمانات  ف الرك�ي

ست راند عىل  كات السبع التابعة لمؤسسة ف�ي عىل تحرير رأس المال، مما ساعد ال�ش

اجتياز االأزمة وتدعيم العمليات، وإرساء االأساس لنمو طويل االأجل. 

ألبانيا

ي وقت تشتد 
ي يقوم بها بنك ألفا ألبانيا، �ف

قراض ال�ت وع عمليات االإ يساند هذا الم�ش

فيه الضغوط الناجمة عن جائحة كورونا.  وسيساند جزء كب�ي تبلغ قيمته 47.5 مليون 

ة  كات متناهية الصغر والصغ�ي يورو من الضمانات المقدمة من الوكالة ال�ش

ي ألبانيا.
والمتوسطة، وهي قاطرة النمو الرئيسية والمصدر الرئي�ي لفرص العمل �ف

ن الئرجنت�ي

ي سانتاندر 
عملت الوكالة عىل توسيع نطاق التغطية الستثمارات بنك سانتاندر �ف

. وتُحرر هذه الضمانات  ف ي االأرجنت�ي
ريو بهدف تعزيز تقديم التسهيالت االئتمانية �ف

ي مساندة ضخ التسهيالت االئتمانية الالزمة 
قدرة البنك ح�ت يتس�ف له االستمرار �ف

ي تشجعها 
ي تشمل العديد من أنشطة االستجابة ال�ت

لالأنشطة االقتصادية، وال�ت

ة والمتوسطة.  وعات الصغ�ي الحكومة للتصدي لجائحة كورونا وبرامج الم�ش

ي هذا الوقت 
وستكون هناك حاجة ماسة إىل المساندة المقدمة من الوكالة �ف

العصيب للغاية.

كولومبيا

ي كولومبيا "بنكولديكس" لتمويل 
قدمت الوكالة ضمانًا لقرض سيستخدمه بنك التنمية �ف

كات والمؤسسات  ي حاالت الطوارئ لل�ش
عدة مبادرات حكومية تهدف إىل توف�ي السيولة �ف

ي إطار جهود التصدي لجائحة كورونا.  
ة والمتوسطة �ف متناهية الصغر والصغ�ي

امج الحكومية، عىل سبيل المثال،  وسُيستخدم القرض المضمون من الوكالة لتمويل ال�ب

امج. هما من ال�ب برنامج "كولومبيا تستجيب" و"برنامج كولومبيا تستجيب للجميع"، وغ�ي

البوسنة والهرسك، وكوسوفو، 
والجبل الئسود، ومقدونيا 

الشمالية، ورصبيا

ستعمل الضمانات المقدمة من الوكالة عىل تخفيف الضغوط الناجمة عن 

ي بنك  نوفا ليوبليجانسكا، وحافظة 
تقليص الرفع الماىلي )التمويل بالديون( �ف

وعات البنك بسبب جائحة كورونا.  كما ستعمل هذه الضمانات عىل تحرير  م�ش

كات  قراض من خالل ال�ش رأس المال، مما يوفر قدرة إضافية عىل إعادة االإ

ورة ذلك.  ي الرصف
قية، عندما تقت�ف ي أوروبا ال�ش

الست التابعة للبنك �ف

بنما

ي بنما يقوم عىل الدولرة  ومع عدم وجود بنك 
نظًرا الأن النشاط االقتصادي �ف

مركزي، فمن الصعب عىل بنما أن تتصدى للصدمات االقتصادية من خالل 

السياسة النقدية. وسيساعد قرض مضمون من الوكالة عىل تمويل جهود مؤسسة 

كاجا دي أهوروس لمواجهة االأزمة االقتصادية بسبب جائحة كورونا.  وستستخدم 

كات  ها من ال�ش ة والمتوسطة وغ�ي كات الصغ�ي حصيلة القرض لتوف�ي السيولة لل�ش

ي بنما.
ي االقتصادي �ف

ف التعا�ف ف قدرتها عىل المجابهة والصمود وتحف�ي لتحس�ي

وعات الممولة من التسهيل رسيع الرصف المقدم من الوكالة للتصدي  الم�ش
ي السنة المالية 2020

لكورونا �ن
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وعات: أبرز الم�ش

وعات  نظرة متفحصة عىل م�ش
ي السنة المالية 2020

الوكالة �ن

   19السنة المالية 2020 للوكالة الدولية لضمان االستثمار



ي 
وع لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح �ف وقد ساندت الوكالة  أول م�ش

كة  ي من خالل تقديم ضمانات بقيمة 91.6 مليون دوالر ل�ش
جيبو�ت

ي الوقت الحاىلي تصميم 
ي ويند ليميتد. وتدعم هذه الضمانات �ف

جيبو�ت

ي 
وتطوير وبناء وتشغيل وصيانة مزرعة رياح بقوة 58.9 ميجاواط �ف

ة العسل  ف بح�ي ي منطقة أرتا )ب�ي
ي �ف

غوبت إىل جانب مرافق الربط البي�ف

ي العاصمة(. وتغطي هذه الضمانات ما يصل إىل %90 
ومدينة جيبو�ت

وع  ي الم�ش
ي تم القيام بها واالأرباح المستقبلية �ف

من االستثمارات ال�ت

لمدة تصل إىل 20 سنًة.  ومن شأن هذه الضمانات الحماية من 

مخاطر عدم إمكانية تحويل العملة، والقيود عىل تحويل االأموال 

للخارج، ونزع الملكية، ومخالفة العقود، والحروب، واالضطرابات 

االأهلية. 

 : ي
 جيبو�ت

نجاح باهر 
وع طاقة  لم�ش

الرياح 

وع لمحطة إنتاج كهرباء مستقلة  وع أول م�ش وسيكون هذا  الم�ش

بطاقة الرياح، وسيكون له آثار جوهرية.  ومن المتوقع أال يغطي 

وع مجرد الحفاظ عىل تعريفة تنافسية  نطاق مساندة الوكالة للم�ش

ي 
وخفض انبعاثات غازات الدفيئة فحسب، بل أيضا تحّول جيبو�ت

ي الوقت ذاته. وسيؤدي 
إىل الطاقة المتجددة مع تعزيز أمن الطاقة �ف

أ  وع إىل تجنب انبعاثات حواىلي 154,500 طن من مكا�ف هذا الم�ش

ي أكسيد الكربون سنويًا عند تشغيله.  وبنفس القدر من االأهمية، 
ثا�ف

ف ثقة القطاع الخاص وتعبئة المزيد  وع إىل تحس�ي يهدف هذا الم�ش

، وهي من البلدان  ي
ي جيبو�ت

من االستثمارات االأجنبية الخاصة �ف

ي من الهشاشة 
اض من المؤسسة الدولية للتنمية وتعا�ف المؤهلة لالق�ت

وع أيضاً من المساندة المقدمة من  والرصاعات1. ويستفيد هذا الم�ش

ة  ي إطار العملية الثامنة ع�ش
نافذة القطاع الخاص التابعة للوكالة �ف

لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية مع تقاسم الخسارة االأوىل 

بتغطية تبلغ 44 مليون دوالر.

وع  سيعمل هذا الم�ش
 عىل تقليل االعتماد 

 عىل الكهرباء 
المستوردة ومساندة 

ي إىل الطاقة 
تحّول جيبو�ت

المتجددة.

ي قائمة مجموعة البنك الدوىلي 
1  مدرجة �ف

ي السنوات 
المنسقة الأوضاع الهشاشة �ف

المالية 2017 - 2019
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ي مجال الطاقة ويرجع ذلك إىل حد 
جزر سليمان بلد يواجه تحديات صعبة �ف

.  ومن المالحظ عدم تكافؤ الفرص المتاحة  ي
كب�ي إىل حجمه وموقعه النا�أ

ي هذه الجزر من حيث الحصول عىل الكهرباء من 
للمجتمعات المحلية �ف

ي العاصمة هونيارا الذين يمكنهم 
الشبكة العمومية؛ فنسبة السكان �ف

ي مناطق أخرى من 
الحصول عىل الكهرباء تبلغ 66% مقارنة بأقل من 10% �ف

ًا عىل المولدات  البالد. وباالإضافة إىل ذلك، تعتمد جزر سليمان اعتماًدا كب�ي

ي عدم موثوقية إمدادات الكهرباء 
المتقادمة والديزل المستورد، مما يتسبب �ف

وع تنمية الطاقة المائية  ي م�ش
وارتفاع تكلفتها.  ودعمت الوكالة االستثمارات �ف

ي نهر تينا لزيادة استقاللية قطاع الطاقة.  وأصدرت الوكالة ضمانات بقيمة 
�ف

كة هيونداي الهندسية  14.09 مليون دوالر لمؤسسة كوريا لموارد المياه و�ش

 جزر سليمان: 
مساندة 

توليد الطاقة 
الكهربائية 

النظيفة 

المحدودة لتغطية مخاطر نزع الملكية، ومخالفة العقود، والحروب، 

وع من محطة  واالضطرابات االأهلية لمدة تصل إىل 20 عاماً. ويتكون الم�ش

ق  للطاقة المائية بطاقة 15 ميجاواط عىل نهر تينا عىل بعد 20 كم جنوب �ش

وع إىل خفض يبلغ 1.3 مليون  مدينة هونيارا . ويمكن أن يؤدي هذا الم�ش

ي أكسيد الكربون عىل مدى عمره.  وهو أيًضا أول 
أ ثا�ف طن من انبعاثات مكا�ف

اض من  ي جزر سليمان،  وهي من البلدان المؤهلة لالق�ت
وع للوكالة �ف م�ش

ي من الهشاشة والرصاعات. ويستفيد هذا 
المؤسسة الدولية للتنمية  وتعا�ف

وع أيضاً من المساندة المقدمة من نافذة القطاع الخاص التابعة  الم�ش

ة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية  ي إطار العملية الثامنة ع�ش
للوكالة �ف

ف دوالر. مع تقاسم الخسارة االأوىل بتغطية  تبلغ 5.1 مالي�ي

ومن المالحظ عدم تكافؤ الفرص المتاحة للمجتمعات 
ي هذه الجزر من حيث الحصول الكهرباء من 

المحلية �ف
ي العاصمة هونيارا الذين 

الشبكة العمومية؛ فنسبة السكان �ف
يمكنهم الحصول عىل الكهرباء تبلغ 66% مقارنة بأقل من 

ي مناطق أخرى من البالد.
10% �ف
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ف  ي بنك�ي
ي السنة المالية 2020، ساندت الوكالة االستثمارات �ف

�ف

ي المنطقة، وزيادة 
قراض �ف ، مما أدى إىل تعزيز نشاط االإ ف أفريقي�ي

وس  ي جائحة ف�ي
ي خضم تف�ش

ف عىل الصمود �ف قدرة هذين البنك�ي

كورونا. وأصدرت الوكالة ضمانات بقيمة 497 مليون دوالر لمجموعة 

ي توسيع إمكانية الحصول 
ي جنوب أفريقيا للمساعدة �ف

أبسا جروب �ف

ي سبعة بلدان: غانا، وكينيا، وموريشيوس، وموزامبيق، 
عىل التمويل �ف

قراض عىل زيادة التمويل  كز نشاط االإ وسيشل، وأوغندا، وزامبيا. وس�ي

ي يمكن 
وعات ال�ت ة والمتوسطة، والم�ش كات الصغ�ي للمؤسسات وال�ش

مجموعة أبسا جروب ليميتد 
ست راند  ومؤسسة ف�ي

ليميتد: زيادة قدرة البنوك 
ي 

عىل مجابهة الئخطار �ن
أفريقيا 

ي إطار تسهيل 
ضافة إىل ذلك، و�ف كة. وباالإ أن تحقق منافع مناخية مش�ت

الرصف ال�يع لمواجهة جائحة كورونا، أصدرت الوكالة ضمانات 

ي 
ي بوتسوانا وإسواتي�ف

كاتها التابعة �ف ست راند لمساندة �ش لمؤسسة ف�ي

يا وزامبيا. وتعمل هذه الضمانات  وغانا وليسوتو وموزامبيق ونيج�ي

كات التابعة بمواصلة عملياتها  عىل تحرير رأس المال، مما يسمح لل�ش

ي مواجهة الضغوط الناجمة عن هذه الجائحة.
والصمود �ف

 Communities across the archipelago have uneven access

 to grid-connected electricity; 66 percent of residents in

 the capital, Honiara, have access, compared with less than

.10 percent in other regions of the country

ف  ي بنك�ي
ساندت الوكالة االستثمارات �ف

، مما أدى إىل تعزيز نشاط  ف أفريقي�ي
ي المنطقة، وزيادة قدرة 

قراض �ف االإ
ي خضم 

ف عىل الصمود �ف هذين البنك�ي
وس كورونا. ي جائحة ف�ي

تف�ش
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السنة المالية 
2016

السنة المالية 
2018

السنة المالية 
2019

السنة المالية 
2020

السنة المالية 
2017

عرض عام للئعمال والعمليات

تهدف الوكالة الدولية لضمان االستثمار إىل جذب االستثمار العابر للحدود إىل 

نهاء الفقر المدقع  االقتصادات النامية دعما لرسالة مجموعة البنك الدوىلي الإ

ي تدفقات االستثمار 
ك. وعىل الرغم من االنخفاض الكب�ي �ف وتعزيز الرخاء المش�ت

ي المبا�ش إىل البلدان النامية نتيجة للجائحة، واصلت الوكالة  تعبئة  االأجن�ب

ي هذه السنة المالية. وتعمل الوكالة 
ي االقتصادات النامية �ف

االستثمارات الخاصة �ف

وع وكل جهة راعية  كي تكون ضماناتها مناسبة لالحتياجات الفريدة لكل م�ش

وع نواتج إنمائية إيجابية للبلدان المعنية.  وع، كما تعمل كي يحقق كل م�ش للم�ش

ي السنة المالية 2020، أصدرت الوكالة ضمانات جديدة بقيمة 4 مليارات دوالر 
و�ف

ي تناولت مجااًل أو أك�ش من 
وعات ال�ت وعا. وبلغت نسبة الم�ش لمساندة 47 م�ش

اض  وعات:  البلدان المؤهلة لالق�ت المجاالت ذات االأولوية للوكالة 70% من هذه الم�ش

من المؤسسة الدولية للتنمية، والبلدان الهشة والمتأثرة بالرصاعات، وتغ�ي المناخ. 

ي إجماىلي التغطية 
بلغ إجماىلي التغطية الضمانية للوكالة 22.6 مليار دوالر، وبلغ صا�ف

الضمانية 9.2 مليارات دوالر.

التغطيات  إجمالي محفظة 

الضمانية )بالمليار دولر(

ي محفظة التغطيات الضمانية 
صا�ن

)بالمليار دولر(

14.2

17.8

21.2

23.322.6

6.76.8
7.98.3

9.2



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

اض من  ي البلدان المؤهلة لالق�ت
امها بتعميق االأثر �ف ف حافظت الوكالة عىل ال�ت

المؤسسة الدولية للتنمية، والبلدان الهشة والمتأثرة بالرصاعات ويعيش حالياً 
اض من المؤسسة الدولية للتنمية ما يقدر بنحو %63  ي البلدان المؤهلة لالق�ت

�ف
ي اليوم أو 

ي العالم )الذين يعيشون عىل  1.90 دوالر �ف
ائح فقًرا �ف من أشد ال�ش

ي مع زيادة 
نما�أ أقل(، ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة. ويزداد هذا التحدي االإ

ف سنة  ي الثالث�ي
موجات الرصاعات العنيفة االآن عىل نحو أك�ش بكث�ي مما حدث �ف

ي فقراء 
الماضية.  وتش�ي التقديرات أنه بحلول 2030، سيعيش ما يصل إىل ثل�ش

ي بلدان هشة ومتأثرة بالرصاعات والعنف. 
ف �ف العالم المدقع�ي

وعىل الرغم من بيئة االستثمار الحافلة بالتحديات، واصلت الوكالة إعطاء 
ي السنة المالية 2020، أصدرت الوكالة ضمانات بقيمة 

االأولوية لهذه البلدان. و�ف
اض من المؤسسة الدولية للتنمية.  كما  ي 15 بلداً مؤهالً لالق�ت

1.7 مليار دوالر �ف
ي ثالثة 

وعات �ف أصدرت الوكالة ضمانات بلغت 495 مليون دوالر لمساندة م�ش
يا وجزر سليمان. وقد زاد  ي من هشاشة و�اعات:  كوسوفو ونيج�ي

بلدان  تعا�ف
اض من المؤسسة  ي البلدان المؤهلة لالق�ت

إجماىلي التغطية الضمانية للوكالة �ف
ي من هشاشة و�اعات بنسبة 13% و25% عىل 

ي تعا�ف
الدولية والبلدان ال�ت

التواىلي منذ السنة المالية 2019. 

واستفادت الوكالة  من نافذة القطاع الخاص بالمؤسسة الدولية للتنمية لمساندة 
ي 

ي السنة المالية 2020. وقد تم إنشاء هذه النافذة �ف
وعات �ف العديد من الم�ش

ة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية بهدف تعبئة  إطار  العملية الثامنة ع�ش
اض من المؤسسة، ال  ي البلدان المؤهلة فقط لالق�ت

استثمارات القطاع الخاص �ف
ي من هشاشة و�اعات.  وخالل السنة المالية 2020، أصدرت 

ي تعا�ف
سيما ال�ت

الوكالة أربعة ضمانات بقيمة إجمالية بلغت 193.1 مليون دوالر بمساندة من 
ي إطار 

هذه النافذة، وتنازلت عن  73.5 مليون دوالر للمؤسسة الدولية للتنمية �ف
ي تمت مساندتها مرافق الطاقة 

وعات ال�ت تغطية الخسارة االأوىل. وتشمل الم�ش
. ي

ي جيبو�ت
وع مزرعة للرياح �ف ي نيبال وجزر سليمان، فضال عن م�ش

المائية �ف

اتيجية  س�ت المجالت الإ
ذات الئولوية للوكالة 

ي تناولت مجااًل 
وعات ال�ت وبلغت نسبة الم�ش

واحًدا عىل االأقل من المجاالت الثالثة 
اتيجية للوكالة 70% من  س�ت ذات االأولوية االإ
ي السنة  

ي تمت مساندتها �ف
وعات ال�ت الم�ش

ي بلغ عددها 47: 
 المالية 2020 وال�ت

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

بالرصاعات، وتغ�ي المناخ.

كة  وع الوكالة الخاصة ب�ش م�ش

اليون ي س�ي
ا تروبيكال �ف س�ي
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السنوات المالية 2021 - 2023

ي البلدان المؤهلة 
افا الآفاق المستقبل، ستواصل الوكالة جهودها �ف است�ش

ي من هشاشة 
ي تعا�ف

اض من المؤسسة الدولية للتنمية والبلدان ال�ت لالق�ت

ي مجال تغ�ي المناخ؛ وستعمل عىل تعميق أثرها عند تنفيذ  
و�اعات و�ف

ي السنوات المالية 2021 - 
اتيجية وآفاق العمل المستقبىلي للوكالة �ف س�ت االإ

اض من  ي البلدان المؤهلة لالق�ت
فم الوكالة زيادة استثماراتها �ف 2023.  وتع�ت

ي من هشاشة و�اعات، وقامت 
ي تعا�ف

المؤسسة الدولية للتنمية والبلدان ال�ت

ف بصورة رئيسية عىل زيادة  ك�ي ي بهدف ال�ت و�ب ف إىل ن�ي بنقل أحد كبار الموظف�ي

ي البلدان المنخفضة الدخل والبيئات الهشة. 
المساندة للمعامالت الجديدة �ف

كما ستواصل الوكالة وضع نموذج االأنشطة المناخية الخاص بها باستخدام 

اء، والصناعات  ي الخرصف
ي مجال النقل العام، والمبا�ف

الطاقة النظيفة، و�ف

. الزراعية المراعية للظروف المناخية، والتمويل االأخرصف

اتيجية وآفاق العمل المستقبىلي  س�ت لمزيد من المعلومات حول الإ

ي السنوات المالية 2021 - 2023، يرجى زيارة الموقع: 
 للوكالة �ن

https://www.miga.org/about-us

ُّ المناخ  تغ�ي

ي مجموعة البنك الدوىلي 
يشكل تغ�ي المناخ تهديداً بالغا أمام تحقيق هد�ف

ة، ال سيما،  ك(. ولتغ�ي المناخ آثار كب�ي )إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المش�ت

هم ضعفا وحاجة إىل الرعاية، وبحلول  ائح المجتمع فقًرا، وأك�ش عىل أشد �ش

ي 
ي �ف

2030، يمكن أن تؤدي هذه االآثار إىل سقوط 100 مليون شخص إضا�ف

هوة الفقر. وعالوة عىل ذلك، بحلول 2025، فإن ما يصل إىل 143 مليون 

ي أفريقيا جنوب الصحراء ، و 
ي ثالث مناطق فقط )86 مليون �ف

شخص �ف

ي أمريكا الالتينية( قد يضطرون إىل 
ي جنوب آسيا، و 17 مليون �ف

40 مليون �ف

ام بالحد من آثار  ف الهجرة بسبب تغ�ي المناخ. ولذلك، فإن استمرار االل�ت

تغ�ي المناخ والتكيف معها أمر بالغ االأهمية. 

ي هذه السنة المالية، قامت الوكالة بتعبئة 1.3 مليار دوالر لتمويل 
و�ف

وعات ساهمت  االأنشطة المناخية من القطاع الخاص من خالل م�ش

ي التخفيف من آثار تغ�ي المناخ أو التكيف معها. واتسمت المساندة 
�ف

ي منطقة 
وعات الطاقة بقوة خاصة ال سيما �ف المقدمة من الوكالة لم�ش

وعات  شمال أفريقيا ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وتمت إضافة م�ش

ي جمهورية مرص 
وعات للطاقة الشمسية �ف أخرى، عىل سبيل المثال 6 م�ش

ي السنغال، باالإضافة 
وعان �ف ي جنوب أفريقيا، وم�ش

وعان �ف العربية، وم�ش

وع  ي جنوب أفريقيا وم�ش
ف لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح �ف وع�ي إىل م�ش

ي من أوضاع هشاشة و�اعات.  وتتضمن 
، وهي بلد يعا�ف ي

ي جيبو�ت
آخر �ف

وعاً لتحويل النفايات إىل  ي تمت مساندتها م�ش
وعات االأخرى ال�ت الم�ش

وعات للطاقة المائية قادرة عىل مجابهة أخطار تغ�ي  ي �بيا، وم�ش
طاقة �ف

ي من هشاشة و�اعات( 
ي جزر سليمان )وهي بلد يعا�ف

التكيف مع المناخ �ف

ونيبال- وهذان البلدان معرضان بشدة للتأثر بأخطار تغ�ي المناخ. كما 

ي القطاع الماىلي من خالل 
ركزت الوكالة عىل الجهود الرامية إىل مراعاة البيئة �ف

ي 
ي بنوك إقليمية �ف

ي قروض تمويل االأنشطة المناخية �ف
مساندة التوسع �ف

كينيا وموريشيوس، حيث تقوم االآن بمساعدة البنوك لعمل تغطية تأمينية 

وعات المناخية.   بقيمة 325 مليون دوالر تغطي أنشطة تمويل جديدة للم�ش

ي السنة المالية 2020 عىل تجنب 
ي تم توقيعها �ف

وعات ال�ت وستساعد الم�ش

ي أكسيد الكربون سنويًا. 
أ ثا�ف ف طن من مكا�ف ما يقدر بنحو 3 مالي�ي
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ف للوكالة باستخدام رأس مالها بكفاءة والحد  يسمح نشاط إعادة التأم�ي

ي 
ف �ف ي الوقت نفسه، تسهم إعادة التأم�ي

ات المخاطر. و�ف ف من ترك�ي

ي شكل عموالت التنازل )أي أن الوكالة تحتفظ بنسبة 
إيرادات الوكالة �ف

 .) ف كات إعادة التأم�ي ي يتم التنازل عنها ل�ش
من االأقساط ال�ت

نموذج عمل الوكالة الدولية لضمان الستثمار )بمليارات الدولرات(

ي التغطيات 
صا�ن

 الضمانية

9.2

 البلدان
المضيفة

الفئة 2

 رأس المال المدفوع

0.36

 البلدان
المستثمرة

الفئة 1

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

تنازلت عن 1.6 مليار دوالر من االأنشطة الجديدة خالل السنة المالية 

اتيجية الحفاظ عىل رأس  ف تماشياً مع إس�ت 2020 إىل سوق إعادة التأم�ي

ي 30 يونيو/حزيران 2020، تمت 
. و�ف المال لتمويل النمو المستقبىلي

ف 58% من إجماىلي محفظة التغطيات الضمانية القائمة  إعادة تأم�ي

بقيمة 13.2 مليار دوالر.  وعىل مدى السنوات الخمس الماضية، زادت 

ي محفظة التغطيات الضمانية 
ف �ف الوكالة من استخدام إعادة التأم�ي

الخاصة بها بمبلغ 5.7 مليارات دوالر ، مما سمح للوكالة بتدعيم 

مسار نموها من خالل زيادة القدرة عىل تقديم الضمانات دون 

ي من مساهميها.
الحاجة إىل رأس مال إضا�ف

ن  إعادة التأم�ي

الضمانات

22.6

كات إعادة  رسش
الخاصة ن  التأم�ي

كات إعادة  رسش
العامة ن  التأم�ي

مستثمرون من 
القطاع الخاص

ن إعادة التأم�ي

13.2

السنة المالية 
2020

السنة المالية 
2019

السنة المالية 
2018

السنة المالية 
2017

السنة المالية 
2016

13.2 
14.9 
13.3 
11.0 
7.5

5.7+
ي رأس مال 

�ف
ف إعادة التأم�ي

مجموعة البنك الدولي
خدمات متكاملة

الوكالة الدولية لضمان 
الستثمار

 مؤسسة التمويل
الدولية

مجموعة البنك الدولي 
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ي السنة المالية 2020، واصلت الوكالة االستفادة من عالقاتها 
�ف

ي مجموعة البنك الدوىلي والحكومات والقطاع 
كاء �ف مع ال�ش

الخاص، ال سيما بنوك التنمية متعددة االأطراف. 

وزادت الوكالة من مشاركتها مع بنوك التنمية متعددة االأطراف من خالل عقد 

سلسلة من الفعاليات، وتضمن ذلك أول مؤتمر من نوعه تناول الضمانات 

الخاصة ببنوك التنمية متعددة االأطراف خالل االجتماعات السنوية لمجموعة 

ي 2019، وحلقات العمل الفنية، 
البنك الدوىلي وصندوق النقد الدوىلي �ف

ف بنوك  واللقاءات الثنائية. وقد عززت هذه المشاركات واالأنشطة الحوار فيما ب�ي

يجاد سبل لتعزيز  التنمية متعددة االأطراف، وتتعاون الوكالة مع هذه البنوك الإ

وعات التنمية واستكمال هذه المساندة وتحقيق  مساندتها بعضها البعض لم�ش

ي تعزز 
تكاملها.  وتقوم الوكالة أيضا بإعداد دليل يسلط الضوء عىل المبادئ ال�ت

ف ضد المخاطر  التعاون الناجح مع بنوك التنمية متعددة االأطراف بشأن التأم�ي

ي تعاونت فيها بنوك 
وعات ال�ت ز هذا الدليل أمثلة عىل الم�ش السياسية، كما ي�ب

التنمية متعددة االأطراف عىل نحو مبتكر، وأفضل الممارسات لتحقيق النجاح. 

مها مع أعضاء  ي ت�ب
ي اتفاقيات االأنشطة ال�ت

شد الوكالة بهذه المبادئ �ف وستس�ت

مجتمع التنمية.

وفيما يتعلق بسبل زيادة تعزيز التعاون مع مؤسسات مجموعة البنك الدوىلي 

ف سبل إضافية للتعاون  كة وتحس�ي االأخرى، تعمل الوكالة عىل تطوير منتجات مش�ت

ي أجندة القطاع الخاص. 
ك أك�ب �ف مع مؤسسة التمويل الدولية لتحقيق أثر مش�ت

ي السنة المالية 
يكاً فنًيا للصندوق العالمي للبنية التحتية �ف كما أصبحت الوكالة �ش

اكة  ي زيادة ال�ش
اتيجية للوكالة المتمثلة �ف س�ت 2020، بما يتفق مع االأهداف االإ

وأنشطة المراحل التمهيدية. ويتيح الصندوق العالمي للبنية التحتية فرصة للوكالة 

لتعزيز سبل التعاون وتضافر الجهود مع بنوك التنمية متعددة االأطراف االأخرى، 

ي تساند 
ي االأنشطة التمهيدية ال�ت

كما يتيح سبل الوصول إىل الموارد للمشاركة �ف

ي المستقبل.
تنمية أنشطة االأعمال �ف

الستفادة من 
اكات الوكالة  رسش
الدولية لضمان 

الستثمار 
لتعظيم الئثر 

ي 
نما�ئ الإ
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 الستدامة البيئية 

والجتماعية

م الوكالة الدولية لضمان االستثمار بالعمل مع الجهات المتعاملة  ف تل�ت

ي تساندها باالستدامة البيئية 
وعات ال�ت معها لضمان تمتع الم�ش

ي تعتمدها 
ي واالجتماعي ال�ت

واالجتماعية. وتعد عملية الفحص البي�أ

ي إطاره تحديد المخاطر البيئية و/أو 
الوكالة إجراء شامال يتم �ف

االجتماعية المحتملة، ومن ثم االتفاق عىل تداب�ي التخفيف من 

ف استدامة  آثارها. ويمكن للجهات والبلدان المتعاملة مع الوكالة تحس�ي

وعات، وتحقيق قيمة من خالل نشاط االأعمال الذي يتم القيام  الم�ش

وعات.  وت�ي معاي�ي االأداء  به، مع إمكانية خفض تكاليف الم�ش

وعات تماشيا مع متطلبات سياسة الوكالة  الخاصة بالوكالة عىل الم�ش

المعنية باالستدامة البيئية واالجتماعية.

ي تساندها 
وعات ال�ت ام الم�ش ف وتتابع الوكالة بانتظام مدى ال�ت

ي 30 يونيو 2020، تضمنت محفظة 
بالمتطلبات البيئية واالجتماعية. و�ف

ي أفريقيا، و%21 
وعات، منها حواىلي 45% �ف الوكالة  حواىلي 209 م�ش

ق االأوسط وشمال أفريقيا،  ي ال�ش
ي أوروبا وآسيا الوسطى، و14% �ف

�ف

ق آسيا والمحيط الهادئ، و%4  ي �ش
ي أمريكا الالتينية، و8% �ف

و8% �ف

ي جنوب آسيا. وقبل فرض القيود عىل السفر بسبب جائحة كورونا، 
�ف

ي هذه السنة المالية الأغراض 
وًعا �ف تم إجراء زيارات لمواقع 45 م�ش

المتابعة البيئية واالجتماعية. كما تم إجراء 20 تقييما ذاتيا لالأداء 

ي واالجتماعي. 
البي�أ

قياس الئثر 

ي 
ي تستند إىل أدلة وشواهد غاية �ف

تُعد االأنظمة القوية لقياس النتائج ال�ت

ي الذي تحققه الوكالة.  ولما كانت الوكالة تسعى 
نما�أ االأهمية لتقييم االأثر االإ

وعات، فقد أطلقت مؤخرا  ف سبل قياس نتائج الم�ش باستمرار إىل تحس�ي

وعات. وتقيس هذه االأداة  إطار أداة المقارنة لقياس االأثر وتقييم الم�ش

ات عىل االستثمار  وعات، فضالً عن التأث�ي النواتج المتوقعة الخاصة بالم�ش

ي هذا االإطار مكماًل لنظام الوكالة 
وع. ويأ�ت ي تتجاوز نطاق الم�ش

ي ال�ت االأجن�ب

االأوسع نطاقا لقياس النتائج. ويهدف هذا االإطار المنقح إىل:

ي مع االأبعاد المماثلة 
نما�أ •  مواءمة التقييم المسبق لالأثر االإ

ي التقييم الالحق
المستخدمة �ف

•  تحقيق االتساق مع  إطار مؤسسة التمويل الدولية لقياس ورصد 
وعات  ي للم�ش

نما�أ االأثر المتوقع، وتنسيق تصنيفات تقييم االأثر االإ

ف المؤسسة والوكالة كة ب�ي المش�ت

وعات ي المتوقع للم�ش
نما�أ ي إجراء تحليل مقارن لالأثر االإ

•  المساعدة �ف
وعات بناء عىل معلومات دقيقة، استنادا إىل  •  تحديد أولويات الم�ش

ي 
نما�أ تقييم مسبق وصارم يستند إىل أدلة وشواهد بشأن االأثر االإ

المتوقع

وعات  •  اتباع نهج مرن لدمج  أداة المقارنة لقياس االأثر وتقييم الم�ش
ي تقوم 

ي عمليات الضمانات الحالية ال�ت
عىل نحو يتسم بالكفاءة �ف

بها الوكالة

اهة ن ال�ن

ي دور 
ي عمليات الوكالة عامالً أساسياً �ف

اهة وإدارة مخاطر السمعة �ف ف تُعد ال�ف

اهة والسمعة  ف .  ولذلك، تدرس الوكالة مخاطر ال�ف ي
يك إنما�أ الوكالة ك�ش

ي تعامالتها مع عمالئها من مؤسسات وبلدان.  ولما كان 
وعاتها و�ف ي م�ش

�ف

ي 
فم بإرشادات مكافحة الفساد للبنك الدوىلي ال�ت االأمر كذلك، فهي تل�ت

كراه والعرقلة عوائق رئيسية أمام  تعت�ب االحتيال والفساد والتواطؤ واالإ

التنمية، كما تعت�ب هذه االأمور ممارسات تستوجب العقوبة. ويقوم فريق 

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

الوكالة المع�ف

االأعمال وأنشطة الضمانات، كما يقوم برصد ومتابعة محفظة التغطيات 

اهة والسمعة  ف الضمانية للوقوف عىل إشارات التحذير من مخاطر ال�ف

ي هذا العمل موارد 
ي الظهور.  وتستخدم الوكالة �ف

المحتملة واالآخذة �ف

ي يتمتع 
مكتبية تتضمن قواعد بيانات بشأن حقوق الملكية، والمعرفة ال�ت

بها البنك الدوىلي ومؤسسة التمويل الدولية باالأوضاع المحلية، ومقاييس 

ة السابقة مع المؤسسات والبلدان المتعاملة مع الوكالة،  السوق، والخ�ب

ي السنة المالية 2020، واصلت الوكالة 
ي الموقع. و�ف

والتقييمات الميدانية �ف

اهة من خالل التعاون وتضافر  ف تعميم أفضل الممارسات المتعلقة بال�ف

ي 
كاء التنمية، و�ف ي مجموعة البنك الدوىلي و�ش

الجهود مع أعضاء آخرين �ف

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

الوكالة والبيئة والجوانب 
الجتماعية والحوكمة
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معاي�ي الئداء لدى الوكالة الدولية لضمان الستثمار 

ي تعتمدها الوكالة بشأن الستدامة البيئية والجتماعية
معاي�ي الئداء ال�ت

 معيار االأداء رقم 1:

 تقييم وإدارة المخاطر والآثار البيئية والجتماعية

يشدد عىل أهمية تحديد المخاطر واالآثار البيئية واالجتماعية، وإدارة االأداء 

وع ي طوال دورة حياة الم�ش
االجتماعي والبي�أ

 معيار االأداء رقم 5:

ن الق�ي ي وإعادة التوط�ي
الستيلء عىل الئرا�ن

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

ي أو التجمعات المهملة
، مثل نزع ملكية االأرا�ف ي

االأرا�ف

 معيار االأداء رقم 2:
 

العمالة وظروف العمل

يقر بأن مواصلة النمو االقتصادي عن طريق خلق فرص العمل وتوليد الدخل 

البد أن تُوازنها حماية الحقوق االأساسية للعمال

معيار االأداء رقم 6:

دارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية حفظ التنوع الحيوي والإ

ف للموارد  دارة واالستخدام المستدام�ي تشجع حماية التنوع البيولوجي، واالإ

الطبيعية

 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 فرصا لتحقيق الكفاءة
أعىل من تلوث الهواء والمياه واالأرا�ف

 معيار االأداء رقم 7:
 

الشعوب الئصلية

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

 معيار االأداء رقم 4:

صحة المجتمعات المحلية وسلمتها وأمنها

وعات يمكن أن تعود بالنفع عىل المجتمعات المحلية ولكن  يقر بأن الم�ش

يمكن أيضا أن تزيد احتمال التعرض للمخاطر واالآثار الناتجة عن الحوادث، 

واالنهيارات الهيكلية، والمواد الخطرة

 معيار االأداء رقم 8:
 

ي
اث الثقا�ن  ال�ت

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

وعات ومساندة الحفاظ عليه أنشطة الم�ش

منافع معاي�ي الئداء

 خلق قيمة لئنشطة الئعمال

كات  اتيجيات أنشطة االأعمال. وتدرك �ش ي إس�ت
أصبحت االستدامة عامال مهما �ف

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

ف صورتها وسمعتها، وتدعيم عالقاتها مع أصحاب المصلحة. تكاليفها وتحس�ي

 رخصة اجتماعية لمزاولة النشاط 

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

نمائية عىل الصعيد المحىلي وتشجيع تطبيق مبدأ المواَطنة الصالحة  االإ

كة وسمعتها عامىلي  كات. وقد تكون القيمة المعززة لالسم التجاري لل�ش لل�ش

ف جدد. جذب لمستثمرين أو ممول�ي

 الستفادة من الفرص المتاحة والتحوط ضد المخاطر غ�ي المتوقعة

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

وع والوقاية منها، وحماية اسمها التجاري، و/أو الوصول إىل االأسواق  الم�ش

الدولية.

 اكتساب مكانة وسمعة دولية

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

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

ى �ف الك�ب

التقديرات إىل أن هذه المبادئ تغطي أك�ش من 70% من ديون تمويل 

ي االأسواق الصاعدة.
وعات �ف الم�ش

لمزيد من المعلومات حول معاي�ي أداء الوكالة الدولية لضمان االستثمار، 

 يرجى زيارة: 

https://www.miga.org/guidelines-policy

ن الئداء المالي والتشغيىلي  تحس�ي
يمكن لتطبيق معاي�ي االأداء أن يساعد عىل تحقيق االستفادة المثىل من 

المدخالت، كالمياه والطاقة، فضال عن الوصول إىل أد�ف حد من االنبعاثات 

والنفايات السائلة والصلبة، مما يؤدي إىل زيادة كفاءة التشغيل وفاعلية 

التكلفة.
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ف  تعمل مجموعة البنك الدوىلي مع الهيئات التابعة للقطاع�ي

ي سد 
العام والخاص بالبلدان المتعاملة معها للمساعدة �ف

ف الرجال والنساء عىل مستوى العالم من أجل  الفجوات ب�ي

ي القضاء عىل الفقر وحفز نمو اقتصادي 
تحقيق آثار دائمة �ف

ك.  وبناء عىل ذلك، وضعت  مستدام  لتعزيز الرخاء المش�ت

ف  اتيجية جديدة بشأن تحقيق المساواة ب�ي الوكالة إس�ت

ي هذه السنة المالية من شأنها دمج هذه المفهوم 
ف �ف الجنس�ي

ي 
ي تقوم بها، والعمل به عند انخراطها �ف

ي العمليات ال�ت
�ف

امها بإيجاد فرص  ف ي ال�ت
وعات والمشاركة مع عمالء، و�ف م�ش

ي تقوم بها الجهات 
للنساء من خالل االأنشطة االستثمارية ال�ت

والمؤسسات والبلدان المتعاملة معها. 

العمليــات 

ف عىل جميع مستويات  ف الجنس�ي تسعى الوكالة باستمرار إىل تحقيق التكافؤ ب�ي

ي  مكان العمل. وتستفيد الوكالة  من 
، وتدعم التنوع والشمول �ف ف الموظف�ي

أنشطة مجموعة البنك الدوىلي لتعزيز جهودها الرامية إىل معالجة قضايا 

ي القطاع الخاص. وتتناول سياسة الوكالة بشأن 
ف �ف ف الجنس�ي المساواة ب�ي

ف تناواًل شاماًل  ف الجنس�ي االستدامة البيئية واالجتماعية موضوع المساواة ب�ي

عىل جميع المستويات.  وتدعو هذه السياسة المؤسسات والبلدان المتعاملة 

مع الوكالة إىل الحد من المخاطر المرتبطة بنوع الجنس، بسبب أنشطة 

.  وتعمل الوكالة  ف ف الجنس�ي ف ب�ي االأعمال، واالآثار غ�ي المقصودة  بسبب التمي�ي

ي أثناء المشاورات المتعلقة 
ف �ف ف الجنس�ي عىل ضمان تقييم قضايا المساواة ب�ي

ي وضع 
وعات، كما تهدف إىل مساندة الجهات والبلدان المتعاملة معها �ف بالم�ش

، إن دعت  ف ف الجنس�ي ف ب�ي تداب�ي مستدامة للتخفيف من االآثار الناجمة عن التمي�ي

الحاجة إىل ذلك. 

ن الوكالة عىل تحقيق  ترك�ي
ن ن الجنس�ي المساواة ب�ي

السيدة أيساتا إس. بيفوغو، المدير العام لمؤسسة غينيا 

ألومينا تحصل عىل جائزة الوكالة الأفضل مسؤول تنفيذي 

ي 2020
ف �ف ف الجنس�ي ي دعم المساواة ب�ي

أول �ف
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ن ن الجنس�ي جائزة الوكالة للمدير التنفيذي للمساواة ب�ي

 ، ف ف الجنس�ي ي 2016، أطلقت الوكالة جائزة المدير التنفيذي للمساواة ب�ي
�ف

ي مجال 
نجازات �ف تقديراً لعمالء الوكالة الذين لديهم سجالت حافلة باالإ

ف  تهيئة بيئات داعمة ودائمة تخلق فرًصا للمرأة وتشجع المساواة ب�ي

ي هذا العام السيدة أيساتا إس. بيفوغو، 
، وقد كرمت الوكالة �ف ف الجنس�ي

ف السيدة بيفوغو عىل تنفيذ   المدير العام لمؤسسة غينيا ألومينا.  وت�ش

اتيجية ذات  س�ت ي غينيا واالإ
ي أك�ب استثمار جديد �ف

التنمية المستدامة �ف

ي هذه 
الصلة، مما يقدم مثاال رائدا عىل كيفية عمل صناعة التعدين �ف

ي إطار رؤيتها 
ي غينيا. و�ف

كة دولية �ف المنطقة. وهي أيضا أول مدير ل�ش

ي تمتلكها نساء عىل 
وعات ال�ت لتعزيز مساندة مؤسسة غينيا ألومينا للم�ش

كات  ، تقود بيفوغو مبادرات المسؤولية االجتماعية لل�ش المستوى المحىلي

ف وتدعيم التنمية المستدامة واالبتكار والنمو  ي من شأنها تحقيق التمك�ي
ال�ت

ي غينيا.
االقتصادي وخلق فرص العمل �ف

بانك دافيفيندا، كولومبيا

ة وعات الصغ�ي  قروض للم�ش

ي تملكها نساء
والمتوسطة ال�ت

ي كولومبيا تحديات تمويلية 
تواجه رائدات االأعمال �ف

ي 
ة.  وتتخىل حواىلي 14.6% من رائدات االأعمال �ف كب�ي

كولومبيا عن أنشطتهن بسبب نقص التمويل مقابل أقل 

ف  ي المنطقة، مثل االأرجنت�ي
ي بلدان أخرى �ف

من 10% �ف

و وأورغواي. وعالوة عىل ذلك، يواجه 30% من  وب�ي

ي 
ي تملكها نساء �ف

ة والمتوسطة ال�ت المؤسسات الصغ�ي

كولومبيا قيوًدا ائتمانية، مما يمثل فجوة تمويلية رسمية 

تبلغ حواىلي 5.4 مليارات دوالر تقريًبا. 

ي السنة المالية 2020، أصدرت الوكالة ضمانة بقيمة 
و�ف

47.5 مليون دوالر لمساندة بنك دافيفيندا، وهو بنك 

ي كولومبيا، لمساندة نمو 
ي �ف

ي النظام المرص�ف
له أهمية �ف

ة  كات الصغ�ي محفظة قروضه - ال سيما إقراض ال�ش

وع جزءا  ي تملكها نساء. وكان هذا الم�ش
والمتوسطة ال�ت

تيبها  من حزمة تمويل بقيمة 600 مليون دوالر قامت ب�ت

مؤسسة التمويل الدولية. ومن المتوقع أن تزيد حزمة 

التمويل من القروض المقدمة من بنك دافيفيندا 

ي تملكها نساء بمقدار 
ة والمتوسطة ال�ت كات الصغ�ي لل�ش

 . ي
350 مليون دوالر، أي ما يعادل نحو 5200 قرض إضا�ف

مؤسسة كاجا دي أهوروس، بنما

سكان للنساء تمويل الإ

ي تعولها 
ي بنما، ال تملك النساء أو االأ� المعيشية ال�ت

�ف

ي 
ي سياق المساعدة �ف

نساء سوى 29% من المنازل. و�ف

ي تملك المنازل، 
ف �ف ف الجنس�ي معالجة هذه الفجوة ب�ي

ائح  تساند الوكالة صندوًقا لتقديم قروض إسكان لل�ش

منخفضة ومتوسطة الدخل مع مؤسسة كاجا دي 

أهوروس، و سيستهدف هذا الصندوق 50% من 

ي يعلن أ�اً معيشية.  ويتيح هذا 
النساء أو النساء الال�ت

وع فرصة لزيادة نسبة امتالك المرأة للمنازل  الم�ش

ف  وة وإمكانية تحس�ي ي بنما، ومساعدتها عىل بناء ال�ش
�ف

رفاهيتها االقتصادية واالجتماعية. 

سكان المقدمة من مؤسسة  كاجا دي أهوروس  المستفيدون من قروض االإ
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مجلس إدارة الوكالة الدولية لضمان الستثمار
، اللذان  ف ف ومجلس المديرين التنفيذي�ي يوجه مجلس المحافظ�ي

ف كل من 
ّ يمثالن 182 بلدا عضوا، برامج الوكالة وأنشطتها. ويع�ي

هذه البلدان محافظاً واحداً ومحافظاً مناوباً. وتُناط سلطات الوكالة 

ف الذي يفوض معظم صالحياته  المؤسسية بمجلس المحافظ�ي

ف يضم 25 مديراً. وحقوق التصويت مرّجحة  لمجلس مديرين تنفيذي�ي

ي يمثلها كل مدير. ويجتمع المديرون 
حسب حصة رأس المال ال�ت

ي واشنطن، حيث 
ي مقر مجموعة البنك الدوىلي �ف

بصفة منتظمة �ف

فون عىل  وعات ضمان االستثمار وي�ش ي م�ش
يستعرضون ويبتون �ف

دارة بشكل عام. سياسات االإ

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحة المجلس:
http://www.worldbank.org/en/about/leadership/governors

مكتب المحقق/المستشار لشؤون التقّيد بالئنظمة
مكتب المحقق/ المستشار لشؤون التقيد باالأنظمة هو آلية مساءلة 

مستقلة خاصة بالوكالة الدولية لضمان االستثمار، ومؤسسة التمويل 

الدولية. ويرد المكتب عىل شكاوى من أناس تأثروا بأنشطة تساندها 

ف النواتج البيئية واالجتماعية  الوكالة والمؤسسة وذلك بهدف تحس�ي

. ف ميدانيا وتعزيز مساءلة الجمهور للمؤسست�ي

 للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع المكتب: 

/http://www.cao-ombudsman.org

المراجعة الداخلية بمجموعة البنك الدولي
تقدم المراجعة الداخلية بمجموعة البنك ضمانات ومشورة مستقلة 

وموضوعية وقيمة تستند إىل تحليل المخاطر بغرض حماية قيمة 

دارة ومجلس المديرين  مجموعة البنك وتعزيزها. كما تقدم لجهاز االإ

ف تطمينات معقولة بأن االإجراءات الخاصة بإدارة المخاطر  التنفيذي�ي

ومراقبتها - فضال عن نظم حوكمتها بشكل عام - مصممة بصورة 

مالئمة وتعمل عىل نحو فاعل. وتتبع المراجعة الداخلية رئيس مجموعة 

اف لجنة المراجعة. البنك الدوىلي كما تخضع الإ�ش

 للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع المراجعة الداخلية: 

 http://www.worldbank.org/internalaudit

مجموعة التقييم المستقلة
اتيجيات الوكالة الدولية لضمان االستثمار  تقّيم مجموعة التقييم المستقلة إس�ت

نمائية للوكالة. ومجموعة التقييم  ف النتائج االإ وعاتها لتحس�ي وسياساتها وم�ش

هي آلية مستقلة عن إدارة الوكالة وترفع تقاريرها بما تخلص إليه من نتائج إىل 

ف للوكالة ولجنة فاعلية التنمية التابعة للمجلس. مجلس 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 

اهة وحدة مستقلة �ف ف يُعد مكتب نائب الرئيس لشؤون ال�ف

ي العقوبات المتعلقة بمزاعم االحتيال والفساد 
، ويتوىل التحقيق �ف الدوىلي

ي تمولها مجموعة البنك 
وعات ال�ت ي الم�ش

كراه والعرقلة �ف والتواطؤ واالإ

، فضال عن االحتيال والفساد من جانب موظفي مجموعة البنك  الدوىلي

الدوىلي والموردين ومقدمي الخدمات لمجموعة البنك. وفضاًل عن ذلك، 

اهة، يعمل مكتب نائب الرئيس لشؤون  ف من خالل مكتب االمتثال لل�ف

وط المطلوبة لرفع العقوبات.   اهة مع االأطراف المعنية الستيفاء ال�ش ف ال�ف

اهة بتعميم الرؤى واالأفكار الثاقبة  ف ويقوم مكتب نائب الرئيس لشؤون ال�ف

والمتبرصة بشأن عمليات التحقيق بغية الحد من مخاطر االحتيال والفساد 

ي دعم المسؤولية المالية 
وعات، كما يقوم  بدور أسا�ي �ف ي الم�ش

�ف

ي تديرها.
نمائية ال�ت والتعاقدية لمجموعة البنك فيما يتعلق بالموارد االإ

اهة:  ف  للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع مكتب نائب الرئيس لشؤون ال�ف

 www.worldbank.org/integrity

ي حاالت احتيال أو فساد أو ممارسات  تستوجب 
بالغ عن االشتباه �ف لالإ

، يرجى زيارة  ي تمولها مجموعة البنك الدوىلي
وعات ال�ت ي الم�ش

العقوبة �ف

 www.worldbank.org/fraudandcorruption

الحوكمة 

 الرقابة
والمساءلة

   32السنة المالية 2020 للوكالة الدولية لضمان االستثمار

http://www.cao-ombudsman.org/
http://www.cao-ombudsman.org/
http://www.worldbank.org/internalaudit
http://ieg.worldbankgroup.org/
http://ieg.worldbankgroup.org/
http://www.worldbank.org/integrity
http://www.worldbank.org/fraudandcorruption


ف الدوالرات 20162017201820192020السنة المالية ــ مالي�ي

663592685717756إجمالي رأس المال القتصاديأ

ن 9891,2131,2611,3201,335حقوق المساهم�ي

1,3291,3981,4711,5421,591رأس المال المتداول

نسبة إجمالي رأس المال القتصادي 
48%47%47%42%50%إل رأسمال العمليات )%(

ف وتكاليف الوساطة كات إعادة التأم�ي ي يتم التنازل عنها إىل �ش
ي دخل االأقساط يساوي إجماىلي دخل االأقساط وعموالت التنازل مطروحا منها االأقساط ال�ت

أ.   صا�ف

ها من مزايا ما بعد التقاعد دارية تتضمن المرصوفات من خطط المعاشات التقاعدية وغ�ي ب. المرصوفات االإ

دارية ف مخصوما منه المرصوفات االإ ي الدخل من أقساط التأم�ي
ج.  دخل العمليات يعادل صا�ف

أ.  إجماىلي رأس المال االقتصادي يعادل استهالك رأس المال من محفظة الضمانات، مضافا إليه رأس المال المطلوب لتغطية مخاطر العمليات ومخاطر االستثمار. واعتبارا من السنة المالية 2017، 

ي تقوم عىل نموذج أقدم لرأس المال االقتصادي.
ات السابقة ال�ت يعتمد رأس المال االقتصادي عىل نموذج جديد، وال يمكن مقارنته بالف�ت

تداب�ي رأس المال

النتائج المالية

ف الدوالرات 20162017201820192020السنة المالية ــ مالي�ي

ن 139.8179.7210.1237.9232.3إجمالي الدخل من أقساط التأم�ي

أ ن ي الدخل من أقساط التأم�ي
86.493.2104.1115.1117.1صا�ن

داريةب 48.151.351.657.861.1المصاريف الإ

38.341.952.557.356.0الدخل المتحقق من العملياتج

ي الدخل
56.8200.240.982.457.2صا�ن

ي 
دارية/صا�ن نسبة المرصوفات الإ

ن 52%50%50%55%56%الدخل من أقساط التأم�ي

أبرز ملمح الئداء المالي للوكالة
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الجتماعات السنوية لمجموعة البنك 

ي واشنطن 
/صندوق النقد الدولي �ن الدولي

ين الئول 2019  العاصمة، أكتوبر/ت�ش

حرصف أك�ش من 250 شخصاً فعالية "حفز االستثمار 

ي 
ي الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة" ال�ت

�ف

ي إطار االجتماعات السنوية لمجموعة 
نظمتها الوكالة �ف

.  وقد جمعت هذه الفعالية مستثمرين  البنك الدوىلي

من القطاع الخاص لمناقشة كيفية قيامهم بدمج 

اتيجياتهم  ي إس�ت
ي واالجتماعي والحوكمة �ف

االأثر البي�أ

كاء مثل الوكالة المساعدة  االستثمارية وكيف يمكن ل�ش

ي مساندة هذه االأهداف. وأشارت هذه الفعالية 
�ف

ف طيبة نادياي لطاقة الرياح،  إىل مزرعة بارك إيول�ي

ي غرب أفريقيا، وتوفر الطاقة 
وهي أك�ب مزرعة رياح �ف

ي نسمة. 
النظيفة لحواىلي مليو�ف

ي حلقة النقاش راخي كومار،  
ف �ف ف المشارك�ي وكان من ب�ي

العضو المنتدب ورئيس مؤسسة ESG لالستثمارات 

يت لالستشارات  اف عىل االأصول، وستيت س�ت واالإ�ش

العالمية؛  وسوجوي بوس، الرئيس التنفيذي 

ي الهند؛ 
ي لالستثمار والبنية التحتية �ف

للصندوق الوط�ف

اء العمليات بالوكالة  ، رئيس خ�ب وس. فيجاي إي�ي

الدولية لضمان االستثمار؛ و كيكو هوندا نائب 

الرئيس والمسؤولة التنفيذية االأوىل بالوكالة الدولية 

لضمان االستثمار سابقا. وأدار هذه الحلقة النقاشية 

نيس ويك. ف غ ب�ي ، محرر من بلوم�ب جِول وي�ب

مؤتمر الضمانات الخاصة ببنوك 

التنمية متعددة الئطراف

استضافت الوكالة أول مؤتمر من نوعه بشأن 

الضمانات الخاصة ببنوك التنمية متعددة 

االأطراف خالل االجتماعات السنوية لمجموعة 

ي 2019. 
البنك الدوىلي وصندوق النقد الدوىلي �ف

وحرصف هذا المؤتمر كبار قادة ورؤساء هذه 

البنوك، وأتاحوا فرصة للوكالة لتقديم المساندة 

بغية التعاون وتحقيق تضافر الجهود عىل نحو 

ومنهجي. منتظم 

دارة العليا  ي جهاز الإ
التعيينات �ن

ي 
ي ماتانو نائباً للرئيس التنفيذي �ف

و�ش ف ه�ي تم تعي�ي

ي 2019. وتوىل إيثيوبيس تافارا 
ين الثا�ف /ت�ش نوفم�ب

ي بالمخاطر 
ف المع�ف منصبه كنائب للرئيس، والم�ش

/أيلول 2019. ي سبتم�ب
دارية �ف والشؤون القانونية واالإ

تسليط الضوء عىل السنة المالية 2020 
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ي الوكالة
عضوية الصومال �ن

ي مارس/آذار، أصبحت الحكومة االتحادية 
�ف

ي "الوكالة الدولية 
الصومالية العضو رقم 182 �ف

لضمان االستثمار"، بعد تطبيع عالقتها المالية 

. وتتيح عضوية الصومال فرصا  مع البنك الدوىلي

ة  جديدة لها لجذب االستثمارات االأجنبية المبا�ش

ي السنوات المقبلة. 
وتعزيز النمو االقتصادي �ف

 وثيقة المبادئ التشغيلية

دارة الئثر لإ

اير 2020، أصبحت الوكالة من االأطراف  ي شباط/ف�ب
�ف

دارة  الموقعة عىل وثيقة المبادئ التشغيلية الإ

االأثر، أو "مبادئ االأثر". وتتيح هذه المبادئ إطاراً 

للمستثمرين لضمان دمج اعتبارات إحداث االأثر عىل 

ي جميع مراحل دورة حياة االستثمار.  
نحو هادف �ف

وبصفة الوكالة أحد االأطراف الموقعة عىل هذه 

امها بتنفيذ معيار  ف الوثيقة، فهي تعلن للجميع ال�ت

دارة االستثمارات من أجل تحقيق االأثر.  عالمي الإ

فصاح عن كيفية  ي كل عام االإ
ويُطلب من الوكالة �ف

ي عملية االستثمار الخاصة بها ومدى 
إدماج كل مبدأ �ف

اتساق العملية مع كل مبدأ.

 جائزة الوكالة لئفضل مسؤول

ن  ي دعم المساواة ب�ي
تنفيذي أول �ن

ن 2020  الجنس�ي

ي مارس/آذار 2020، حصلت السيدة أيساتا إس. 
�ف

بيفوغو، المدير العام لمؤسسة غينيا ألومينا، عىل 

ي دعم 
جائزة الوكالة الأفضل مسؤول تنفيذي أول �ف

ف المرأة  ي تمك�ي
ف لقيادتها �ف ف الجنس�ي المساواة ب�ي

ي العمل.
ورفع مستوى مكانتها �ف
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سارفاش سوري 
مدير العمليات

إثيوبيس تافارا
ي 

ف المع�ف نائب الرئيس والم�ش

بالمخاطر والشؤون القانونية 

دارية واالإ

آردهانا كومار كابور
المدير والمستشار العام للشؤون القانونية

لي مارجريت بارودي م�ي
مدير شؤون االقتصاد واالستدامة 

ي ماتانو
و�ش ه�ي

نائب الرئيس التنفيذي

محمد فال
اء  المدير المعاون ورئيس خ�ب

الضمانات والعمليات 

إس. فيجاي إي�ي
نائب الرئيس وكب�ي مسؤوىلي 

 العمليات 

ي
سانتياغو آسالي�ن

مدير شؤون التمويل والمخاطر

من نحن  
جهاز إدارة الوكالة الدولية لضمان االستثمار
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دارة العليا جهاز الإ

ي ماتانو
و�ش ه�ي

نائب الرئيس التنفيذي 
hmatano@worldbank.org

إس. فيجاي إي�ي
 نائب الرئيس وكب�ي

مسؤوىلي العمليات
sviyer@worldbank.org

إثيوبيس تافارا

ي
ف المع�ف  نائب الرئيس والم�ش

دارية بالمخاطر والشؤون القانونية واالإ
 etafara@worldbank.org

سارفاش سوري
مدير العمليات

ssuri1@worldbank.org

محمد فال
اء  المدير المعاون ورئيس خ�ب
الضمانات، وشؤون العمليات

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 القطاع، الصناعات 
التحويلية، والصناعات الزراعية والخدمات

nfawaz@worldbank.org

إيلينا بالي
الرئيس العالمي ومدير القطاع، البنية التحتية ــ 

 النقل والمياه والرصف الصحي واالتصاالت 
 epalei@worldbank.org

كريس ميلورد
الرئيس العالمي ومدير القطاع، التمويل وأسواق 

رأس المال
 cmillward@worldbank.org

ماركوس وليامز
 الرئيس العالمي ومدير القطاع، الطاقة

والصناعات االستخراجية
 mwilliams5@worldbank.org

المناطق 

هدى مصطفى
مدير منطقة أفريقيا

 hmoustafa@worldbank.org

أولغا سكلوفسكايا
مدير منطقة أوروبا وآسيا الوسطى
 osclovscaia@worldbank.org

جيه هيوانغ كوون
 رئيس منطقة جنوب وشمال آسيا

)عدا اليابان(
 jkwon@worldbank.org

تيم هيستد
ق آسيا،  رئيس منطقة جنوب �ش

الية االآسيوية والمنطقة االأس�ت
 thisted@worldbank.org

أولغا كالبوزو غاريدو
 رئيس منطقة أمريكا الالتينية

ي ومنطقة البحر الكاري�ب
 ocalabozogarrido@worldbank.org

ي هياشيدا
سويت�ش

رئيس منطقة اليابان
 shayashida@worldbank.org

روزبه آشايري 
 خب�ي ضمانات أول، قطاع أنشطة االأعمال

بأمريكا الشمالية
 rashayeri@worldbank.org

ليالي عابدين
ق ة ضمانات أوىل منطقة ال�ش  خب�ي

االأوسط وشمال أفريقيا
 labdeen@worldbank.org

ن تشينغ ل�ي
ف خب�ي ضمانات، الص�ي

 lcheng1@worldbank.org

المحاسبة وإعداد التقارير

توماس أوبويا
مراقب الحسابات

tobuya@worldbank.org

ن إعادة التأم�ي

كريستينا ديشل
ف القائم بأعمال رئيس قطاع إعادة التأم�ي

 cdeischl@worldbank.org

القتصاد والستدامة 

ن نيب موري�ت
مدير قطاع، شؤون االقتصاد

mnebe@worldbank.org

يارس إبراهيم
 رئيس قطاع، شؤون االستدامة )البيئة

والجوانب االجتماعية( والمناخ
yibrahim@worldbank.org

س  جوديث ب�ي
اهة ف الرئيس العالمي، شؤون ال�ف

jpearce@worldbank.org

يان صامويل ش�ي
كب�ي مسؤوىلي التقييم، شؤون التقييم

 csamuel@worldbank.org

الستفسار عن أنشطة الئعمال
 

 migainquiry@worldbank.org

معلومات التصال والتواصل 
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منذ إنشائها، أصدرت 

الوكالة ضمانات زادت 

قيمتها عىل 59 مليار 

ي 118 بلدا ناميا.
دولر �ن

لمتابعة أخبار الوكالة الدولية لضمان االستثمار:

https://www.linkedin.com/company/wb-miga/

@miga

MIGAWorldBank

��مجموعة البنك الدو
��البنك الدو

البنك الدو�� ل��نشاء والتعم�� . المؤسسة الدولية للتنمية
مؤسسة

التمويل الدولية
الوكالة الدولية

لضمان ا��ستثمار

https://www.linkedin.com/company/wb-miga/
https://twitter.com/miga?lang=en
https://www.youtube.com/channel/UCtH2I0d3ks-gjPJHdtt_YaA

