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إهناء الفقر املُدِقع خالل جيل واحد وتعزيز  تسىع مجموعة البنك الدويل إىل حتقيق هدفني مطوحني مها: 
الرخاء املشرتك. والغرض من هذين اهلدفني، عىل التوايل، هو:

• خفض عدد من يعيشون عىل أقل من 1.9 دوالر للفرد يف اليوم إىل 3% حبلول عام 2030.	

• زيادة مستوى الدخل بني أفقر 40% من الساكن يف لك بلد. 	

طلبات  تتلىق  ويه  النامية.  للبلدان  والفنية  املالية  املساعدات  لتقدمي  رئيسيًا  مصدرًا  الدويل  البنك  مجموعة  وتعد 
لملساعدة من خمتلف بلدان العامل للحصول عىل بياناهتا أو معارفها أو أحباثها لتجشيع االبتاكر وتعزيز إماكنيات 
التمنية يف البلدان املعنية. وإضافة إىل القروض اليت متنحها بأسعار فائدة تفضيلية، يقدم البنك الدويل أيضا مساندة 

لبناء القدرات احمللية واألمعال التحليلية، ويتبادل خرباته يف أفضل املامرسات الدولية.

من حنن
عرض موجز ملؤسسات مجموعة البنك الدويل
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من حنن

تتألف مجموعة البنك الدويل من مخس مؤسسات تديرها الدول األعضاء. وتضم مجموعة البنك الدويل، اليت تأسست عام 1944 يف 
واشنطن، حنو 15 ألف موظف يعملون يف أكرث من 120 مكتبا حول العامل.

واملؤسسات اخلمسة التي تشكل اجملموعة هي كالتالي:

• البنك الدويل لإلنشاء والتعمري	
املنخفضة  والبلدان  الدخل  املتوسطة  البلدان  القروض حلكومات  بتقدمي  والتعمري  لإلنشاء  الدويل  البنك  يقوم 

الدخل املمتتعة باألهلية االئمتانية.

• املؤسسة الدولية للتمنية 	
تقدم املؤسسة الدولية للتمنية قروضًا بدون فوائد )اعمتادات(، ومنحًا حلكومات أشّد البلدان فقرًا.

ويشلك البنك الدويل لإلنشاء والتعمري واملؤسسة الدولية للتمنية معا البنك الدويل.

• مؤسسة المتويل الدولية	
املال وخدمات استشارية حلفز استمثار  الدولية قروضًا ومسامهات يف أهسم رأس  المتويل  تقدم مؤسسة 

القطاع ا خلاص يف البلدان النامية. 

• الواكلة الدولية لضامن االستمثار 	
تقدم الواكلة الدولية لضامن االستمثار مضانات ضد اخلسائر النامجة عن املخاطر غري التجارية اليت يواجهها 

املستمثرون يف البلدان النامية.

• املركز الدويل لتسوية منازعات االستمثار	
منازعات  والتحكمي يف  املصاحلة  أجل  من  دولية  تهسيالت  االستمثار  منازعات  لتسوية  الدويل  املركز  يقدم 

االستمثار.

عرض موجز ملؤسسات مجموعة البنك الدويل
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ما الذي تتضمنه املساندة املالية والفنية 
للبلدان النامية؟

تبادل املعارف املبتكرة 

براجم  من خالل  النامية  للبلدان  املساندة  الدويل  البنك  يقدم 
والدراسات  والبحوث  السياسات،  جمال  يف  املشورة 
التحليلية، واملساعدة الفنية. وكثريًا ما تشلك أمعاله التحليلية 
إثراء معليات  البنك، ويساعد يف  يقدمه  الذي  للمتويل  ركزية 
ذلك،  عىل  عالوة  النامية.  البلدان  هبا  تقوم  اليت  االستمثار 
هلا  يقدم  اليت  البلدان  القدرات يف  بناء  الدويل  البنك  يدمع 
واملنتديات  املؤمترات  من  العديد  برعاية  ويقوم  اخلدمات. 
بشأن قضايا التمنية عرب استضافهتا أو املشاركة فهيا، ويمت 

ذلك يف الغالب بالتعاون مع اجلهات الرشيكة.

أفضل  عىل  احلصول  من  املعنية  البلدان  متكن  ولضامن 
أحدث  إنتاج  يف  واملساعدة  العاملية،  التخصصية  اخلربات 
املعارف، يسىع البنك الدويل باسمترار إىل حتسني أساليب 
معه  املتعاملة  اجلهات  مع  معارف  من  حوزته  ملا يف  التبادل 

وامجلهور بشلك عام.
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التعلمي، والرعاية الصحية، واإلدارة العامة، والبنية التحتية، وتمنية  وتساند هذه األنواع من المتويل طائفة عريضة من االستمثارات يف جماالت متعددة مهنا: 
القطاع املايل والقطاع اخلاص، والزراعة، وإدارة البيئة واملوارد الطبيعية. ويشارك يف متويل بعض مشاريعنا احلكومات، وبنوك أخرى متعددة األطراف، 

وبنوك جتارية، وواكالت ائمتان الصادرات، ومؤسسات استمثارية خاصة.

ويقدم البنك الدويل أيضًا املوارد المتويلية أو يهسل احلصول علهيا عرب رشااكت الصناديق االستمئانية مع املاحنني الثنائيني ومتعددي األطراف. وطلب الكثري 
من الرشاكء من البنك الدويل املساعدة يف إدارة مبادرات تليب االحتياجات يف مجموعة عريضة من القطاعات واملناطق النامية.

وأولوياتنا يف هذا املجال يه مكا ييل:

النتاجئ
يواصل البنك زيادة تركزيه عىل مساعدة البلدان النامية لتمتكن من حتقيق نتاجئ مملوسة.

اإلصالحات
كيفية تصممي املشاريع، وإتاحة املعلومات، وتعزيز آليات العمل وتصممي معليات  العمل عىل حتسني مجيع جوانب أمعالنا: 

البنك بشلك قريب ووثيق باحلكومات واملجمتعات احمللية ذات العالقة.

التمنية املفتوحة
للجمهور االطالع دون  يعرض البنك مجموعة متنامية من األدوات املجانية هسلة االستخدام. فيتيح موقع "البيانات املفتوحة" 
مقابل عىل مجموعة شاملة ميكن تزنيلها من املؤرشات املتعلقة بالتمنية يف خمتلف بلدان العامل. وتتيح صفحة  البنك الدويل 
نقاشات مفتوحة أمام املشاركني من أحناء العامل ـ جزءًا أساسيًا من اجمتاعات الربيع واالجمتاعات السنوية للبنك  مبارش - 

الدويل وصندوق النقد الدويل.

األدوات واخلدمات املالية
يقدم البنك الدويل للبلدان النامية قروضا بفائدة منخفضة، واعمتادات بدون فائدة، ومنحا، وخدمات استشارية تسرتد تاكليفها.
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ساعد التقدم االقتصادي واالجمتايع الكبري الذي حتقق يف اجلزائر 
خالل العقود املاضية يف القضاء عىل الفقر املدقع وحتفزي المنو، مع 

مضان االستقرار السيايس واالجمتايع. 

اجلزائر
 معل مجموعة البنك الدويل
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وتتألف حمفظة البنك الدويل يف اجلزائر من 10 مشاريع لملساعدة الفنية يف ستة قطاعات، يه اكلتايل:

 الزراعة والتمنية الريفية  
يف ضوء رغبة اجلزائر خفض اعمتادها عىل الواردات من السلع الرئيسية اكحلليب واحلبوب، يساعد البنك الدويل السلطات املعنية يف وضع اآلليات 
الالزمة لتعزيز اإلنتاج احمليل. ولضامن وجود منوذج مستدام، فإن هذه املساندة تسىع إىل بدء إنتاج ال يقوم عىل الطلب القامئ حفسب بل أيضا عىل 

سلسلة عرض اكملة التشغيل من احلقل إىل املسهتلك.

المتويل
فميا يتصل بتحديث القطاع املايل، يعمل البنك الدويل مع احلكومة اجلزائرية عىل تمنية القطاع املايل يك يصبح مستقرا شامال قادرا عىل الصمود. 
وهلذا الغرض، يساند البنك الدويل اجلهود اإلصالحية اليت تبذهلا احلكومة عىل جهبات عديدة، من بيهنا إدارة البنوك العامة، وحتديث مكتب حتديد 

اجلدارة االئمتانية، وتدعمي القدرات الرقابية لبنك اجلزائر.

 مناخ االستمثار
يف إطار اجلهود الرامية إىل تعزيز المنو وزيادة تنويع األنشطة االقتصادية، يعمل البنك مع احلكومة عىل حتسني مناخ األمعال. ويسىع هذا املرشوع 

إىل تدعمي القدرات املؤسسية ودمع تنفيذ اإلصالحات اليت تسهتدف تجشيع القطاع اخلاص.

امحلاية االجمتاعية
يعمل البنك الدويل مع نظرائه يف اجلزائر عىل وضع آليات تعويض جيدة االسهتداف يك تليب مبزيد من الفعالية احتياجات امحلاية االجمتاعية 

لملواطنني لتأقملهم مع اإلصالحات االقتصادية.

اإلدارة املتاكملة للصحراء
ميثل احلفاظ عىل األنمظة اإليكولوجية للصحراء وحتسني سبل العيش لساكهنا عنرصا حيويا يف التمنية الشاملة املستدامة لملناطق الصحراوية.  

ويسىع هذا املرشوع إىل بناء قدرات املؤسسات الوطنية واملستفيدين وإرساء األساس الالزمة لإلدارة املتاكملة للصحراء.
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مبوجب هذا املرشوع، ُقدم للحكومة اجلزائرية 
مساعدة فنية لتصممي وإعداد مسودة رؤية 

اجلزائر 2035، مبا يف ذلك األدوات التحليلية 
واخلدمات االستشارية فميا يتعلق بالقطاعات 

االقتصادية الرئيسية )اإلدارة، والقطاع املايل، 
ورأس املال البرشي، ورأس املال اإلنتايج، 
والبنية التحتية، وسياسة االقتصاد اللكي(. 

وتسهتدف هذه الوثيقة إنتاج تقرير يرمس صورة 
ملا ستبدو هيلع اجلزائر من رخاء عام 2035 
وكيفية حتقيق هذا اهلدف. ويستعرض هذا 

التقرير اإلصالحات اليت قام بتنفيذها بلدان 
أخرى لتصبح بلدان مرتفعة الدخل أقل اعمتادا 

عىل النفط.

“رؤية اجلزائر 2035”
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• تعزيز المنو عرب براجم تنويع األنشطة االقتصادية،	

• تجشيع التمنية املستدامة واحلد من التباينات املاكنية،    	

• وتدعمي التخطيط االقتصادي، ومتابعة املؤسسات وتقيميها.	

إىل: الرباجم  هذه  وتسىع   

ما يه اخلدمات االستشارية املسددة 
التاكليف؟

يه براجم يقدمها البنك الدويل للجهات املتعاملة 
الدخل.  واملرتفعة  املتوسطة  البلدان  من  معه 
اخلدمات  هذه  فإن  اإلقراض،  خدمات  وخبالف 
تسهتدف تقدمي مساعدات معينة جلهات مؤهلة.

مع  الدويل  البنك  يعمل  الرباجم،  هذه  ومبوجب 
خدمات  بتقدمي  ويقوم  طلهبا،  عىل  بناء  البلدان 
التنفيذ. مث  ومساندة يف  وخدمات حتليلية  فنية 

يسرتد البنك تلكفة هذه اخلدمات االستشارية.

تاكليفها  ُتسرتد  اليت  اخلدمات  هذه  وتتسم 
تناسب  حبيث  تصمميها  وهسولة  باملرونة 
احتياجات البلد املعين، وميكن أن تأخذ أشاكال 
عديدة، من بيهنا املشورة بشأن سياسات التمنية، 
وتنسيق  والتخشيصية،  التحليلية  واألمعال 
مساعدات املاحنني، وتقيمي األثر، واملساعدة يف 
من  والتعمل  املعارف،  وتبادل  الرباجم،  تنفيذ 

األقران.

ويمت استمكال اخلدمات االستشارية ببعض أنشطة العمل التحلييل واملساعدة الفنية 
اليت يمت متويلها عرب البنك الدويل أو موارد أخرى. وتتعلق هذه األنشطة بإصالح 
بيئة  الريفية، وكذلك حتسني  )احلليب(، والتمنية  الزراعة  القمية يف  الدمع، وسالسل 

األمعال، ومؤرشات تقرير ممارسة أنشطة األمعال.

باإلضافة إىل اخلدمات املُسرتّدة التاكليف اليت ُقدمت لبنك القرض الشعيب اجلزائري، 
تقدمها  اليت   اخلدمات  أكرب  تعد  واليت  اجلزائر،  يف  احلكومية  البنوك  أكرب  وهو 

مؤسسة المتويل الدولية.
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