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 דגשים פעילות עיקרית סכום )דולר ארה"ב( בנק

World Bank IDA/IBRD 6 אשראי להצטיידות של מדינות - מיליארד 
האצה ועדכון של פרוייקטים לשיפור  -

 מערכות בריאות
מענה לצרכי האוכלוסיות המוחלשות  -

ביותר, בראשם פליטים ומהגרים 
)ככל הנראה באמצעות האו"מ 

 וארגוני סיוע אחרים(.
מחיקת ודחיית תשלומי חובות של  -

 מדינות מתפתחות

דגש לרכש ציוד של מעבדות,  מתן 
טכנולוגיות למתן שירותי רפואה 

מרחוק והכשרה של צוותים 
רפואיים לאיתור, מניעה ומעקב 

 אחר מגפות.
ליישום רשימת פרוייקטים מאושרים 

 מהיר
רשימת פרוייקטים בשלבי הכנה 

הכוללים מרכיב של מענה לאתגרי 
 הקורונה

IFC 8 אשראי והזרמת הון ישירות ללקוחות  - מיליארד
 קיימים

אשראי וערבויות לבנקים ומוסדות  -
פיננסים במדינות מתפתחות על מנת 

פעילות סחר שיעניקו אשראי לייצור ו
 של חברות בעולם המתפתח

חברות ישראליות יכולות לסייע 
לספקים ולקוחות שלהן בעולם 
המתפתח לקבל סיוע להמשך 

 על אף ההאטה הכלכלית. םפעילות

IDB אספקת ציוד רפואי ואמצעים לרפואה  - מיליארד 12 -כ
 מרחוק

 סיוע לקבוצות האוכלוסיה החלשות -
סיוע למגזר העסקי, במיוחד עסקים  -

 קטנים ובינוניים
סיוע לממשלות בהשגת יציבות   -

 .תקציבית

ניסיון לעודד חברות מקומיות  -
מהיבשת למתן מענה לצרכים 

השונים ע"מ לעודד את הכלכלה 
 המקומית

מפרסם מאגר מידע עדכני על  -
 מצב הוירוס באמל"ט

ADB 20 מיליארד 
בשלב המענה  מיליארד 6.5 -כ

מיליארד מימון להאצת  13.5המיידי+ 
 ההתאוששות הכלכלית

 מימון מענה מיידי במדינות החברות -
 אשראי לעסקים קטנים ובינוניים -
קבוצות האוכלוסיה תמיכה ב -

 המוחלשות

שילוב בין תמיכה לממשלות וקרן 
 תמיכה ישירה לעסקים.

מספר פרוייקטים כבר אושרו 
ופורסמו )בעיקר הצטיידות בציוד 

 רפואי(.
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הבנק מעניק סיוע טכני )יעוץ( גם 
 .ברמת מדינה וגם ברמת אזור
 רשימת פרוייקטים מאושרים

AIIB 10 חיזוק תשתיות מערכת הבריאות- מיליארד 
 קו אשראי לתעשיה כדי לשפר נזילות-
סיוע תקציבי למדינות )ככל הנראה הכוונה  -

להשתתפות בהסדר פריסת החובות למדינות 
 מתפתחות(

 פרוייקטים מאושריםרשימת  -

EBRD 4  קו אשראי ללקוחות קיימים של הבנק  - יורומיליארד
 .שיקלעו לקשיים

 למימון סחרהגדלת הפעילות  -
מתן דגש לאיתנות ותפקוד של  -

 תשתיות חיוניות

 3מיליארד $ בהלוואות,  5 -כ
מיליארד בהלוואות בתנאים 

 מועדפים ומענקים

AFDB 10 מיליארד   

DFC )טרם הודיע על פעילות הארגון  )ארה"ב
 לקורונה ישירות  הקשורה

להשקעה בפרוייקטים קול קורא הושק 
הכולל העדפה קלה  וחברות בתחום הבריאות

 של הצעות הקשורות להתמודדות עם קורונה

-  

CDC )מענה בעיקר ללקוחות קיימים וסיוע להמשך  תלא נמסר על הקצאה מיוחד )בריטניה
 פעילות

 

DFIs לקריאה נוספת   שונים 
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