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 مجموعة البنك الدولي. 1

 والهيئات التابعة لها نظمةالم

3 



 الدولي البنك مجموعة
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تسوية منازعات 

االستثمار بالتوفيق 

 والتحكيم

ضمان استثمارات 

القطاع الخاص عبر 

الحدود ضد المخاطر 

غير التجارية 

 (السياسية)

 

قروض ومنح بدون 

 فوائد لحكومات  

 البلدان األشد فقرا  

 

إلى حكومات قروض 

البلدان المتوسطة 

الدخل والبلدان األقل 

دخال  التي تتمتع بأهلية 

 ائتمانية

 تقديم الحلول

 تنمية ل

 القطاع الخاص

IBRD 
 

 لإلنشاء الدولي البنك

 والتعمير

IDA 
 

 الدولية المؤسسة

 للتنمية

 

 

IFC 
 

 الدولية التمويل مؤسسة

MIGA 
 

 الدولية الوكالة

 االستثمار لضمان

 

ICSID 
 

 الدولي المركز

 منازعات لتسوية

 االستثمار



 الدولي البنك لمجموعة هدفان
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 القضاء على

 الفقر

 المدقع

 

 تعزيز الرفاهية  

 المشتركة

 

 في المائة   18من 

في المائة من  30إلى 

 2030سكان العالم في 

 

زيادة دخول شريحة األربعين 

األدنى في %( 40)في المائة 

 كل بلد نام

 :                  فرصة غير مسبوقة

 جيل واحدالقضاء على الفقر في    



 الفروق بين مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
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 صندوق النقد الدولي مجموعة البنك الدولي

مصدر تمويل ومساعدة فنية فقط للبلدان النامية 

 والبلدان السائرة على طريق التحول االقتصادي

جميع البلدان األعضاء تستطيع االستفادة من 

 خدمات وموارد الصندوق

 تصدى للتحديات طويلة األجلت•

عمل على دمج البلدان في االقتصاد العالمي ت•

 لتحسين النمو المستدام وتقليص الفقر

تستثمر في قطاعات محددة في النشاط •

 االقتصادي للبلدان المقترضة

 يتصدى للتحديات قصيرة األجل•

يشجع التعاون النقدي الدولي ويعمل على •

 ضمان استقرار النظام المالي العالمي



 البنك الدوليمجموعة  ملكية

 البلدان األعضاء
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 مجلس المحافظين

 المديرين التنفيذيينمجلس 

 الرئيس

 الموظفون

(  بلدا   187)األعضاء البالغ عددها تختار البلدان 
 محافظيها

المحافظون يفوضون مجلس المديرين التنفيذيين للقيام 
 بمهام محددة

يصدر مجلس المديرين التنفيذيين قرارات بشأن قروض البنك 

الدولي لإلنشاء والتعمير واعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية، 
 .ويضع السياسات التي توجه إدارة هذه المؤسسة

يستجيب الرئيس لمشورة مجلس المديرين التنفيذيين، وهو مسؤول 
 .عن إدارة مجموعة البنك الدولي بوجه عام

 مكتبا  في جميع أنحاء العالم 130ألف موظف في  100



 187البالغ عددها األعضاء لبلدان لحصص التصويت 
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 بقية العالم 
55% 

 الواليات المتحدة
16% 

 اليابان
8% 

 ألمانيا
5% 

 فرنسا
4% 

 المملكة المتحدة
4% 

 الصين
3% 

 السعودية
3% 

 روسيا
3% 



 تمثيل مصر

 
سعادة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون :  المحافظ

 الدولي
 

 

(الكويت)حسين حسن ميرزا  /السيد:  المدير التنفيذي 
 

 

(مصر)كريم ويصا / السيد: المدير التنفيذي المناوب 
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 للبنك الدولي لإلنشاء والتعميرالرئيسية األدوات 

 التمويل. 1
 عمليات االستثمار 
 النتائجمن أجل البرامج 
 التنميةألغراض سياسات ( العمليات)القروض 

 الخدمات االستشارية والتحليلية. 2
 العمل االقتصادي والقطاعي 
المساعدة الفنية 
الخدمات االستشارية مستردة التكاليف 
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مؤسسة التمويل الدوليةأدوات   

 الخدمات االستثمارية. 1

القروض 

االستثمار في أسهم رأس المال 

تمويل التجارة 

القروض المشتركة 

التمويل الُموّرق 

إدارة المخاطر 

 المختلطالتمويل 

 الخدمات االستشارية. 2

توفير التمويل 

مناخ االستثمار 

أسلوب العمل المستدام 

 والخاصالشراكات بين القطاعين العام 

 شركة إدارة أصول المؤسسة. 3

شركة تابعة مملوكة كليا للمؤسسة 

تدير األموال الخاصة لحصص رؤوس األموال 

تستثمر رؤوس أموال الغير مع المؤسسة 
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 أدوات الوكالة الدولية لضمان االستثمار

 السياسيةلتغطية المخاطر  الوكالة التأمينية التي تقدمها الضمانات . 1

 تخفيف المخاطر السياسية المتصورة 

مساندة المشروعات ذات األثر اإلنمائي اإليجابي 

إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية 

حشد واستكمال القدرات التأمينية من شركات تأمين عامة وخاصة 

 االقتراضتوفير التمويل وخفض تكاليف 

 :المخاطر التي تغطيها. 2

 قابلية العمالت للتغيير والقيود على التحويالتعدم 

نزع الملكية 

الحروب واالضطرابات المدنية 

مخالفة العقود 

عدم الوفاء بااللتزامات المالية السيادية 
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 برنامج مجموعة البنك الدولي في مصر. 2

 لعمليات الجاريةا
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 الحافظة الحالية الستثمارات البنك الدولي لإلنشاء والتعمير 

4.62  الكبرىمليار دوالر متضمنة الصناديق االستئمانية 

24 مشروعا  في القطاعات التالية 
  

 الدولي البنك مجموعة 14

 التمويل
13% 

 القطاعات االجتماعية
6% 

 النقل
19% 

 الزراعة والمياه
14% 

 الطاقة والبيئة
48% 



 العمليات االستثمارية الجارية للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير 

15 

 الموافقة المبل : اسم المشروع القطاع

 (األولمشروع البنية األساسية المتكاملة للصرف الصحي )المشروع .1 البنية التحتية/األساسية
 مشروع البنية األساسية المتكاملة للصرف الصحي )المشروع الثاني(. 2
 إعادة هيكلة السكك الحديدية . 3
 مشروع تطوير مطار القاهرة )المشروع الثاني(. 4
 . مشروع ال ر  ال حي5

$ 120 M 
$ 200 M 
$ 600 M 
$ 280 M 

$ 80 M 

3/20/2008 
6/30/2011 
3/17/2009 
2/23/2010 
6/15/2000 

 مشروع تحسين التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. 6 القطاعات االجتماعية
 مشروع كثيف استخدام األيدي العاملة. 7
 . تطوير نظم التأمين الصحي8

$ 20 M 
$ 200 M 

$ 75 M 

2/15/2005 
6/28/2012 

12/22/2009 

 مشروع التمويل العقاري الميسر. 9 القطاع المالي
 تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل.  10

$ 300 M 
$ 300 M 

9/24/2009 
3/9/2010 

 مشروع تطوير الري على مستوى المزرعة. 11 الزراعة والتنمية الريفية
 مشروع اإلدارة المتكاملة لتحسين الري. 12

$ 100 M 
$ 120 M 

12/14/2010 
5/3/2005 

 مشروع العين السخنة للطاقة الكهربائية. 13 الطاقة الكهربائية
 . مشروع الطاقة الكهربائية في شمال الجيزة14
 . مشروع تنمية طاقة الريا 15
 . مشروع ك رباء  نو  حلوان16
 . مشروع تو يل ال از الطبيعي17

$ 600 M 
$ 840 M 

$ 70 M 
$ 585 M 

$ 75 M 

1/29/2009 
6/8/2010 

6/15/2010 
6/27/2013 
1/24/2008 

 M 3/23/2006 20 $ . المشروع الثاني للتخفيف من حدة التلو 18 البيئة

 



 استثمارات مؤسسة التمويل الدولية

 ارتبطت المؤسسة بتقديم ما يزيد  2014إلى  2011السنوات المالية ما بين في ،

(.  مليون دوالر تجري تعبئتها 303منها  )مشروعا   17على مليار دوالر في 

مشروعا  في  34وبلغ إجمالي حافظة المؤسسة حوالي مليار دوالر في 

وهي أكبر حافظة في منطقة الشرق األوسط وشمال ، 2013كانون األول /ديسمبر

 .أفريقيا

وتتضمن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية: 
  ،قطاعات األسواق المالية، والكيماويات، والبترول والغاز، والصناعات الزراعية

 .  والصناعات التحويلية، والرعاية الصحية

 برنامج ضخم من األنشطة االستشارية يكمل برنامجها االستثماريللمؤسسة  .

ويتضمن هذا حوكمة الشركات، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات الجديدة وبدء 

ممارسة النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء، وتسهيل إنشاء الشركات 

الصغيرة والمتوسطة، وإدخال خدمات الوساطة، وتقديم المشورة بشأن المعامالت 

للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات الصحة، والتعليم، والبنية 

 .األساسية
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 ضمانات الوكالة الدولية لالستثمار

 مليون دوالر،  150، قدمت الوكالة ضمانا  بقيمة 2013السنة المالية في

إلعادة تأمين التغطية الخاصة بشركة االستثمار الخاص الخارجي في 

الواليات المتحدة لشركة أباتشي الستكشاف وتطوير وإنتاج النفط الخام 

والغاز الطبيعي، للمساعدة في توفير  إمدادات طاقة تالحق الطلب المحلي 

 . المتزايد

 اإلعالن عن مشروعين مقترحين في مجال الصناعات التحويلية، تم

 .2014والبترول والغاز حتى اآلن في السنة المالية 
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مناقشة. 3  

 أسئلة عامة
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 أسئلة عامة 

في رأيك، ما هي تحديات التنمية الرئيسية في مصر، وهل تتوافق 1.

 ؟منظور مجموعة البنك الدوليمع 

كيف يمكن لمجموعة البنك الدولي مساندة مصر على أفضل وجه 2.

 في مواجهة تحديات التنمية؟

في رأيك، أي المجاالت التي تتمتع فيها مجموعة البنك الدولي بقيمة 3.

 مضافة؟

 ما هي اقتراحاتك لعمل مجموعة البنك الدولي بطريقة مختلفة؟4.
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