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نبذة عن مؤسسة 
التمويل الدولية

مؤسسة التمويل الدولية، إحدى مؤسسات مجموعة البنك 
الدولي، هي أكبر مؤسسة إمنائية عاملية تركز حصريا على 

التعامل مع القطاع اخلاص.

وتضطلع املؤسسة مبساعدة البلدان النامية على حتقيق 
النمو املستدام من خالل متويل استثمارات القطاع اخلاص، 

وتعبئة رؤوس األموال في األسواق املالية الدولية، وتقدمي 
اخلدمات االستشارية إلى الشركات واحلكومات. وتلعب 

 املؤسسة دورا محفزا عن طريق إثبات ربحية االستثمارات 
في بلدان األسواق الصاعدة.

 ومؤسسة التمويل الدولية، التي أُنشئت في عام 1956، 
هي مؤسسة مملوكة للبلدان األعضاء البالغ عددها 184 بلدا، 

وتقوم مجموعة البلدان األعضاء معاً برسم سياساتها. 
وتعمل املؤسسة في أكثر من 100 بلد مما يتيُح للشركات 

واملؤسسات املالية في بلدان األسواق الصاعدة إمكانيات 
خلق الوظائف وفرص العمل، وحتقيق اإليرادات الضريبية، 

وحتسني حوكمة الشركات واألداء البيئي، واإلسهام في 
تدعيم اجملتمعات احمللية.

وتتمثل رؤية املؤسسة في أنه يجب أن تسنح للناس فرصة 
اخلالص من براثن الفقر وحتسني أحوالهم املعيشية.



كانت السنوات اخلمس األخيرة فترة اختبار 
جملموعة البنك الدولي ولقدرتها على 

االستجابة الحتياجات البلدان واجلهات 
املتعاملة معها. إذ واجهت البلدان النامية 

واملتقدمة خطرا ثالثيا متثل في أزمتي الغذاء 
والوقود واألزمة املالية. 

وقد واجهت هذه البلدان خطر اجلوع والفقر والبطالة والديون - 
وهي أزمة اقتصادية واجتماعية وإنسانية لها تداعيات وآثار سياسية. 

وفي هذه األوقات العصيبة، كثفت مجموعة البنك الدولي مساندتها 
للبلدان املتعاملة معها على نحو اتسم باملرونة والسرعة واالبتكار مع 

التركيز على حتقيق النتائج. وكنا دوماً نبحث بني ثنايا هذه التحديات 
عن خلق الفرص وبعث األمل. 

ساندت البلدان املساهمة في مجموعة البنك الدولي أولوياتنا 
ومستوى أدائنا من خالل تقدمي مساندة مالية من الطراز األول. وفي 

عامي 2007 و 2010، جنحت جهود عمليتي جتديد موارد املؤسسة 
الدولية للتنمية في تعبئة مستوى قياسي من املوارد بلغ أكثر من 

90 مليار دوالر. وفي عام 2010، ساندت البلدان املساهمة أول زيادة في 
رأسمال البنك الدولي لإلنشاء والتعمير منذ أكثر من 20 عاماً. واليوم، 

لدينا بنك يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية وتصنيف ائتماني من الفئة 
 .AAA

لقد قمنا بتحديث نظام تعددية األطراف من أجل إيجاد اقتصاد 
عاملي تتعدد فيه أقطاب النمو، وإضفاء الطابع الدميقراطي على 
عملية التنمية من خالل زيادة االنفتاح واملساءلة، وتبادل املعرفة 

واملعلومات. ونعمل اآلن على وضع األسس الالزمة لتوسيع نطاق 
املساءلة االجتماعية، ومكافحة الفساد، وبناء قواعد أفضل للحوكمة 

واإلدارة العامة. وقد حافظنا على تركيزنا على الفقراء في جميع 
مناطق عمل البنك، وخاصة في أفريقيا، مشددين على احلاجة إلقامة 

شبكات أمان إنسانية مسؤولة ماليا حلماية الفئات األكثر معاناة 
وتأثرا. وفي الوقت نفسه، طوعنا منتجاتنا وأدواتنا اجلديدة مبا يتالءم 

مع احتياجات البلدان متوسطة الدخل التي أصبحت محركات للنمو 
العاملي تزداد أهميتها يوما بعد يوم. وتضمنت أجندة عملنا القضايا 
املتعلقة باملساواة بني اجلنسني، واألمن الغذائي، وتغير املناخ والتنوع 

البيولوجي، واالستثمار في مرافق البنية التحتية، واتقاء الكوارث، 
واألدوات املالية املبتكرة، واالشتمال.

وقد أولت مجموعة البنك الدولي اهتماما خاصا للدور احملوري 
الذي يضطلع به القطاع اخلاص في مجال التنمية. وتساند اجملموعة 
حالياً تهيئة بيئة مواتية لالستثمار وأنشطة القطاع اخلاص؛ وإتاحة 
التمويل ملنشآت األعمال الصغيرة واملتوسطة ومؤسسات التمويل 
األصغر؛ ومساندة أنشطة متويل التجارة؛ وزيادة االهتمام بالشراكات 

بني القطاعني العام واخلاص؛ وتشجيع االستثمار في البلدان التي 
تشتد حاجتها إليه، وخاصة الدول الهشة واملتأثرة بالصراعات. 

وملؤسسة التمويل الدولية دورُ بالغ األهمية في هذه اجلهود. فمن 
خالل بناء القطاعات اخلاصة اإلنتاجية، تقوم املؤسسة بتحفيز النمو 

االقتصادي، وخلق فرص العمل، وحل املشكالت في كل من البلدان 
الفقيرة واملتوسطة الدخل. وتهتم املؤسسة مبساعدة رواد األعمال 

على حتقيق أحالمهم وإثراء مجتمعاتهم احمللية. ويؤدي عمل املؤسسة 
إلى جعل منشآت األعمال والبلدان أكثر مرونة عند نشوب األزمات 

وتسليحها بسبل التصدي ألعتى حتديات التنمية - من تغير املناخ إلى 
األمن الغذائي وخلق الثروة والدخل.

وفي السنة املالية 2012، فاق مستوى التمويل الذي قدمته 
املؤسسة 20 مليار دوالر، منه قرابة 5 مليارات دوالر متت تعبئتها من 

الشركاء. وحتت قيادة الرس ثونيل، وضعت املؤسسة البلدان واملناطق 
األشد فقرا في بؤرة إستراتيجيتها. وكان حوالي نصف املشاريع اجلديدة 
هذه السنة في بلدان مؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية 

حيث تستطيع مؤسسة التمويل الدولية أن حتُدث فرقا وأثرا عظيما. وفي 
السنة املالية 2012، استثمرت املؤسسة حوالي 6 مليارات دوالر في 283 

مشروعا في 58 بلدا مؤهال لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية.
وفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، التي متورُ 

باالضطرابات والتحوالت، تعمل املؤسسة على حتسني قدرة الشركات 
الصغيرة على احلصول على التمويل والتأكد من إمكانية اكتساب 

الشباب املهارات الوظيفية التي تُلبي احتياجات سوق العمل، ومتويل 
احتياجات البنية التحتية التي أُهِملت لفترة طويلة. ومنذ بزوغ حركة 
الربيع العربي في عام 2011، استثمرت املؤسسة أكثر من ملياري دوالر 

في املنطقة العربية.
قامت مؤسسة التمويل الدولية أيضا بزيادة أنشطتها في 

مجاالت التمويل قصير األجل الذي ميثل ُعنصرا أساسيا النسياب 
تدفق التجارة بني البلدان وإبقاء أسعار السلع األولية الضرورية ضمن 

احلدود املعقولة. ويُعطي هذا العمل دَفعة كبيرة للتنمية وانفتاح 
األسواق مع مخاطر ضئيلة نسبيا.

على صعيد آخر، تُثبت شركة إدارة األصول التابعة ملؤسسة 
التمويل الدولية كيف ميكن لفكرة مبتكرة أن حتُقق السرعة في جني 

الثمار واملنافع في االقتصادات النامية. إذ تخلُق هذه الشركُة قنواٍت 
جديدة لتعبئة رؤوس األموال: فهي تتولى حاليا إدارة 4.5 مليار دوالر، 

منها 3 مليارات دوالر تقريبا من جانب مستثمرين خارجيني ذوي خبرة 
محدودة في التعامل مع األسواق الصاعدة.

ويختتم الرس ثونيل أيضا فترة توليه منصب نائب الرئيس التنفيذي واملسؤول 
التنفيذي األول لشؤون مؤسسة التمويل الدولية. والواقع أن النجاحات التي 

حققتها املؤسسة في السنوات األخيرة تعكس رؤاه وقدرته على اإلبداع 
واالبتكار وقيادة تنمية القطاع اخلاص. لقد كان الرس شريكا ومستشارا فاعال 

في قيادة مجموعة البنك الدولي.

روبرت ب. زوليك
رئيس مجموعة البنك الدولي

30 يونيو/حزيران 2012

 رسالة من روبرت ب. زوليك، 
رئيس مجموعة البنك الدولي، 2007–2012
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ويؤكد التقرير أيضاً على أهمية التعاون فيما بني مؤسسات مجموعة 
البنك الدولي، وعلى العمل مع الشركاء اخلارجيني للمضي قدما 

بهدفنا املشترك املتمثل في حتقيق الرخاء والرفاهية والقضاء على 
الفقر. 

واليوم، لدى مجموعة البنك الدولي فرصة فريدة من نوعها 
لتسريع خطى النمو املستدام والشامل للجميع والتقدم االجتماعي. 

وسنواصل دعمنا للبلدان واجلهات املتعاملة معنا وهي تستجيب 
للضغوط املُلحة، وخاصة من خالل مساعدة البلدان على تطوير 

شبكات أمان اجتماعي بتكلفة معقولة. ولكننا أيضا في وضع جيد 
ميكننا من مساعدة البلدان في تصميم وتنفيذ إستراتيجيات إمنائية 

أطول أمدا، وذلك من خالل ما نقدمه من قروض ومعرفة وخبرات 
متخصصة وجتارب عملية. 

وأنا أتطلع للعمل مع مجلس اإلدارة والشركاء والبلدان واجلهات 
املتعاملة مع مجموعة البنك، وكذلك مع جهاز موظفينا اخمللصني 

العاملني في مقرنا بواشنطن العاصمة ومكاتبنا في مختلف أنحاء 
العالم. إن رسالتنا ال تزال أكثر أهمية من أي وقت مضى - وتتمثل في 
مساعدة البلدان النامية على االستجابة للضغوط املباشرة، والتطلع 
إلى الفرص املستقبلية. إنه من دواعي فخري واعتزازي أن أضطلع بهذا 

العمل العظيم.

جيم يونغ كيم
رئيس مجموعة البنك الدولي

1 يوليو/متوز 2012

بناء الرخاء 
 والقضاء 

على الفقر

 رسالة من جيم يونغ كيم، 
الرئيس اجلديد جملموعة البنك الدولي

يسعدني أن أقدم التقرير السنوي للبنك 
الدولي لعام 2012. يبرز هذا التقرير ما حققته 

املؤسسة من منجزات وما أبدته من فاعلية 
في عملها، رغم البيئة االقتصادية العاملية 

بالغة الصعوبة. 
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وفي ظل هذه املُعطيات األساسية، أعادت مؤسسة التمويل 
الدولية رسم مالمح التمويل اإلمنائي وطريقة أداء عملها. وقمنا بخلق 
طرق مبتكرة لتعبئة رأس املال ووّسعنا نطاق عملنا في املناطق األشد 
فقرا وهشاشة وضعفا في العالم. وقد ارتفعت استثماراتنا بأكثر من 

الضعف في أفريقيا خالل السنوات اخلمس املاضية وزادت أنشطتنا في 
متويل أسهم رأس املال والتمويل قصير األجل، مما وفر السيولة الالزمة 
للتجارة العاملية والشركات األصغر حجما. وساعدنا في بناء شراكات 
عاملية حيوية من أجل التنمية وكنا روادا في إعمال الفكر الثاقب في 

حتديات تنمية القطاع اخلاص.
لقد ساعد جناُح املؤسسة احلكومات واألطراف صاحبة املصلحة 

املباشرة في إدراك معالم الدور احليوي الذي ميكن أن يضطلع به 
القطاع اخلاص في التنمية. فوجود القطاع اخلاص الفاعل أمرٌ ال بد 
منه النطالقة ريادة األعمال وخلق فرص العمل في البلدان الفقيرة 
ولزيادة اإليرادات الضريبية حلكومات البلدان التي انعتقت لتوها من 

سنوات الصراع.
دعونا ننظر إلى احلاجة إلى مئات املاليني من الوظائف اجلديدة 

خلفض مستويات البطالة على مدى الِعقد القادم أو احلاجة إلى 
استثمارات سنوية مبا يصل إلى 300 مليار دوالر للتكيف مع تغير املناخ 

وتخفيف آثاره. ال ميكن فعل أي شيء بدون القطاع اخلاص. وبوصفها 
أكبر مؤسسة إمنائية عاملية معنية حصريا بالتعامل مع القطاع 
اخلاص، فإن الدور املنوط مبؤسسة التمويل الدولية هو دورٌ شديد 

الوضوح.
يغير الالعبون اجلدد في األسواق حاليا مالمح التنمية. ويجب 

علينا خلق املزيد من الفرص من خالل عالقات الشراكة - التعاون 
الوثيق مع مجموعة العشرين، واملؤسسات، وطائفة كاملة من 

الشركاء في احلشد والتعبئة، ومع زمالئنا في مجموعة البنك الدولي. 
ويُعزى لهذه الفلسفة وصولنا إلى التمويل، وعملنا االشتمالي 

مع مجموعة العشرين، وجهودنا املعنية بزيادة التمويل بالعمالت 
احمللية، وبرنامجنا للشراكة املعنية مبوارد املياه مع مؤسسات القطاع 
اخلاص من أجل تعزيز توافر املياه، وضغطنا لدفع املزيد من الشركات 

واملؤسسات اإلمنائية إلى تبني معاييرنا البيئية واالجتماعية.
لقد أطلقت األزمات االقتصادية واملالية األخيرة حتدياٍت جديدة. 

في أوقات تسودها الشكوك وعدم اليقني، غالبا ما حتتفظ البنوك 
برأس املال ُمحجمًة عن اإلقراض في اجملاالت املنطوية تقليديا على 

رسالة من الرس هـ. ثونيل، نائب الرئيس التنفيذي واملسؤول 
التنفيذي األول لشؤون مؤسسة التمويل الدولية

تتكيف مؤسسة التمويل الدولية مع عالمٍ 
كانت متثل فيما مضى حصًة صغيرة من  ميوُج بالتحواّلت. فالبلدان النامية التي 
 االقتصاد العاملي هي اآلن قوى رئيسية 

محركة للنمو العاملي. 

ولدى هذه البلدان فئة صاعدة من املستهلكني - وأكثر من مليار شخص 
يعيشون على أقل من 1.25 دوالر للفرد في اليوم. وأظهرت األزمات املالية 
احلاجة الشديدة إلى تسريع خطى خلق الوظائف وفرص العمل. وأوضح 

بزوغ وسائل التواصل االجتماعي اإللكتروني املطالب الشعبية على زيادة 
الشفافية ومساءلة احلكومات واملؤسسات العامة.

يغير الالعبون 
اجلدد في األسواق 

حاليا مالمح 
التنمية. 
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مخاطر، مبا في ذلك األسواق الصاعدة. وميكن أن تكون لذلك آثار 
وتداعيات شديدة. وتتمثل استجابتنا في إيجاد وتفعيل مصادر جديدة 

لرأس املال، وزيادة أنشطتنا في مجال التمويل قصير األجل، وإيالء عناية 
خاصة بخلق الفرص للنساء اللواتي ميلكن أكثر من ثُلث الشركات 

الصغيرة في البلدان النامية.
وارتبطت مجموعة البنك الدولي بتقدمي 27 مليار دوالر إلتاحة 

التمويل للبلدان املتأثرة بأزمة منطقة اليورو. ومؤسسة التمويل 
الدولية جزء أساسي من هذا اجلهد - فقد أطلقنا مجموعة من 

املبادرات املبكرة لزيادة توافر رأس املال وتدعيم األسواق املعرضة للخطر 
في شرق وجنوب أوروبا. 

 وفي عام 2009، أنشأت املؤسسة شركة إلدارة األصول، وهي 
شركة تابعة ومملوكة لها، حتى يتوافر للبلدان النامية مصدر جديد 

لرؤوس األموال طويلة األجل. وبالفعل حتُقق هذه الشركة اآلمال 
املعقودة عليها إذ بلغ ما تُديره من أصول 4.5 مليار دوالر في نهاية 
السنة املالية 2012. وقطعنا أيضا شوطا طويال في ضمان عدم 

تالشي متويل التجارة والسلع األولية في البلدان النامية - فبدون هذا 
التمويل تتوقف حركة التجارة الدولية. ويستمر منو استثماراتنا املعنية 

بتمويل التجارة، وهي طريقة منخفضة اخملاطر لتوسيع نطاق أثرنا 
اإلمنائي. 

نقوم أيضا بتغيير طريقة عملنا داخل مؤسسة التمويل 
الدولية في سياق توّجه جلعل موظفينا ودوائر اتخاذ القرار أكثر ُقربا 

من املتعاملني معنا. ويعمل أكثر من نصف موظفينا اآلن في مكاتب 
ميدانية في البلدان النامية. كما افتتحنا مكاتب جديدة في مجموعة 

من البلدان، ولدينا في إسطنبول مركز للعمليات من أجل تعجيل 
معاجلة معامالتنا. وقد أتاحت هذه التغييرات لنا تعظيم االستفادة 

مما منلكه من معرفة عاملية وخبرات تخصصية باجملتمعات احمللية. ونُعزز 
أيضا تركيزنا على حتقيق النتائج - حيث استحدثت املؤسسة ما 

يُعرف باألهداف اإلمنائية اخلاصة بها للمساعدة في توجيه إستراتيجية 
املؤسسة وعملية اتخاذ القرار.

أود أن أتقدم بالشكر إلى جميع أعضاء فريق العمل مبؤسسة 
التمويل الدولية الذين جعلوا فترة عملي باملؤسسة مثمرة على 

الصعيدين الشخصي واملهني. فقد أدى تفانيهم في العمل وتركيزهم 
دون كلٍل أو ملل على خلق الفرص وحتسني حياة الناس إلى سجل جناح 

باهر وملحوظ للمؤسسة.
إنه لشرٌف عظيم لي أن أكون جزءا من هذا اجلهد على مدى 
السنوات الست املاضية. فما نقوم به من عمل هنا له تأثير حيوي 

كبير - فهو يُحدث فرقا بالنسبة للفقراء وبناء قطاع خاص قادر على 
الصمود ومجابهة اخملاطر، على نحو لم يكن قائما في السابق. 

إني على ثقة من أن مؤسسة التمويل الدولية في وضعية 
وجاهزية مُتّكنها من معاجلة التحديات املاثلة حاليا أمام العالم النامي 

واالستجابة استجابة سريعة وبارعة للفرص اجلديدة من أجل حتقيق 
رؤيتنا في السنوات القادمة. 

الرس هـ. ثونيل
نائب الرئيس التنفيذي واملسؤول التنفيذي األول لشؤون مؤسسة 

التمويل الدولية
30 يونيو/حزيران 2012

أعادت مؤسسة 
التمويل الدولية 

رسم مالمح 
التمويل اإلمنائي 

وطريقة أداء 
عملها
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هذه هي قصة 
أثر مؤسسة 
التمويل الدولية 
 في عالم 
سريع التغيّر
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ولكن الصورة مختلفة اليوم. فقد أعادت 
املؤسسة منذ ذلك احلني رسم مالمح التمويل 

 اإلمنائي - عن طريق تصميم أدوات مالية 
وخدمات استشارية مبتكرة، وتأكيد أهمية 

املتعاملني معها، وتعظيم األثر اإلمنائي. 
 واملؤسسة اليوم هي أكبر مؤسسة إمنائية 
 عاملية معنية بالتعامل مع القطاع اخلاص 

ولها مكاتب في حوالي 100 بلد. 

ويتمثل مفتاح هذا التحول في: إستراتيجية 
متسقة لتعبئة جميع جوانب قوة املؤسسة 

وتفعيلها في دورها القيادي والريادي في تنمية 
القطاع اخلاص، وتركيز جهودها حيثما ميكن أن 

حتقق أفضل النتائج.

كان تركيز مؤسسة التمويل الدولية 
 ُمنصبا قبل خمس سنوات على 

متويل املشاريع وإدارة معظم أنشطة 
عملها خارج مقرها بواشنطن 
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اإلستراتيجية

األثر 
اإلمنائي

اخلدمات 
االستشارية

النمو

التميز
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حققت مؤسسة التمويل الدولية النجاح من خالل املثابرة 
والتحلي بروح اإلبداع واالبتكار. فبتطبيقها إستراتيجية 

مّطردة، أجنزت املؤسسة خمس سنوات من النمو واالبتكار 
واألثر اإلمنائي املطرد. واملؤسسة اآلن هي أكبر مؤسسة إمنائية 

عاملية معنية بالتعامل مع القطاع اخلاص.

اجلهات 
املتعاملة مع 

املؤسسة

شركة إدارة 
األصول

12

 توسيع نطاق عمل 
املؤسسة في أفريقيا

10

منو العمل
14

اخلدمات االستشارية
12

التركيز على األسواق عالية 
اخملاطر أو اجلديدة في التعامل 
والبلدان املؤهلة لالقتراض من 

املؤسسة الدولية للتنمية

16

التمويل قصير األجل

20

تعزيز القرب من املتعاملني معنا
18

إنشاء شركة إدارة األصول
22

بناء االسم املتميز
20

مؤسسة رائدة في مجال الفكر 
العاملي وشريٌك بالغ األهمية

22

تنفيذ اإلستراتيجية

الشركاء

 لبنات بناء جناح 
مؤسسة التمويل الدولية

إجنازات املؤسسة على مدى السنوات اخلمس املاضية

أفريقيا

التمويل 
قصير األجل

املؤسسة 
الدولية 
للتنمية
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مشروعامليار دوالرمشروعا

محمد نسيم أحمد، صاحب املشروع الصغير، وحافلته التي موّلت شراءها شركة ماجما 
فينكورب الهندية احملدودة، وهي شركة متعاملة مع مؤسسة التمويل الدولية.

تضاعفت املشاريع 
االستثمارية للمؤسسة 

لتصل إلى

تضاعفت ارتباطات 
حافظة االستثمار 
لتصل إلى أكثر من

توجيه حوالي نصف 
املشاريع االستثمارية 

للمؤسسة إلى البلدان 
املؤهلة لالقتراض من 

املؤسسة الدولية 
للتنمية



تضاعفت استثمارات املؤسسة في الشركات اخلاصة في البلدان النامية 
- إلى أكثر من 20 مليار دوالر، مما أدى إلى تفعيل قوة القطاع اخلاص في 

خلق فرص العمل، وإطالق طاقات االبتكار، ومعاجلة التحديات اإلمنائية 
األكثر إحلاحا في العالم. وأطلقت املؤسسة مبادرات رائدة لتخفيف آثار 

األزمات االقتصادية، وتوسيع نطاق عملها - من 66 إلى أكثر من 100 بلد.

النمو

األثر 
اإلمنائي

منو العمل
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ميثل حتفيز التنمية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء - حيث يعيش واحد من كل 
شخصني تقريبا على أقل من 1.25 دوالر للفرد في اليوم - أولوية بالنسبة ملؤسسة 
التمويل الدولية. وعلى مدى السنوات اخلمس املاضية، زادت استثمارات املؤسسة في 
هذه املنطقة بأكثر من الضعف إلى حوالي 4 مليارات دوالر، مبا في ذلك تعبئة املوارد. 

وحتظى هذه املنطقة بحوالي ُخْمس استثماراتنا العاملية سنويا. وخلقت اجلهات 
املتعاملة مع املؤسسة أكثر من 250 ألف فرصة عمل في منطقة أفريقيا جنوب 

 الصحراء في السنة املاضية. وهذه املنطقة هي األكثر تلقيا للخدمات االستشارية 
حيث متثل حوالي 30 في املائة من اإلنفاق على برامج اخلدمات االستشارية.

توسيع نطاق عمل املؤسسة في أفريقيا

املؤسسة 
الدولية 
للتنمية

أفريقيا

األثر 
اإلمنائي

األثر 
اإلمنائي

قمنا بتعزيز محور تركيزنا على البلدان األشد فقرا في العالم، والبلدان الهشة واملتأثرة 
بالصراعات، واملناطق عالية اخملاطر أو اجلديدة في التعامل في البلدان متوسطة الدخل، 
مما ساعد املؤسسة على الوصول إلى املزيد من الناس في نطاقات مكانية أكثر اتساعا 

من تلك املتصورة قبل ست سنوات. ومنذ السنة املالية 2005، زادت استثمارات مؤسسة 
التمويل الدولية في البلدان املؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية بواقع 

ستة أمثال لتصل إلى حوالي 6 مليارات دوالر. ويتم اآلن توجيه حوالي نصف املشاريع 
االستثمارية للمؤسسة وثلثي إنفاقها في برامج اخلدمات االستشارية إلى البلدان األشد 

فقرا املؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية. ومؤسسة التمويل الدولية مستثمرٌ 
نشط في 19 بلدا هشا ومتأثرا بالصراعات، فضال عن تقدمي خدمات استشارية إلى 32 بلدا.

التركيز على األسواق عالية اخملاطر أو اجلديدة في التعامل 
والبلدان املؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية

أتاحت اجلهات 
املتعاملة مع 
املؤسسة أكثر من 
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ألف فرصة عمل في منطقة 
أفريقيا جنوب الصحراء في 

السنة املاضية.

أدى عمل مؤسسة 
التمويل الدولية املعني 

بتحسني مناخ االستثمار 
في رواندا إلى خلق 16 

ألف فرصة عمل وإنشاء 8 
آالف شركة جديدة.



أدى برنامجنا للمعامالت املضمونة إلى مساعدة 
الشركات الصينية الصغيرة على احلصول على 

التمويل مبستويات كبيرة

 



تشكل اخلدمات االستشارية عنصرا أساسيا في 
عمل مؤسسة التمويل الدولية، حيث يجري دمجها 

وتضمينها في جميع أعمال املؤسسة من أجل 
تعزيز تنمية القطاع اخلاص. ويركز العمل االستشاري 

على توسيع فرص احلصول على التمويل، وحتسني 
مناخ االستثمار، وتسهيل عمليات الشراكة بني 

القطاعني العام واخلاص، وتشجيع أنشطة األعمال 
املستدامة. ومنذ السنة املالية 2008، ارتفع اإلنفاق 

على برامج اخلدمات االستشارية بحوالي 50 في املائة 
ليصل إلى قرابة 200 مليون دوالر. وتقدم املؤسسة 

خدمات استشارية إلى مؤسسات األعمال والشركات 
واحلكومات في 105 بلدان.

اخلدمات االستشارية

التمويل 
قصير 
األجل

األثر 
اإلمنائي
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قامت املؤسسة بتوسيع نطاق أنشطة التمويل قصير األجل 
من أجل توفير السيولة الالزمة للتجارة العاملية والشركات 

الصغيرة واملتوسطة. وفي إطار برنامج املؤسسة املعني 
بتمويل التجارة العاملية، أصدرت املؤسسة أكثر من 12 

ألفا من ضمانات متويل التجارة منذ عام 2005 ولم تتعرض 
خلسارة واحدة. وتُواصل املؤسسة ابتكار أدوات للتمويل قصير 

األجل، مبا في ذلك برنامج متويل موردي التجارة العاملية 
والبرنامج العاملي لتمويل املستودعات.

التمويل قصير األجل

 التمويل 
قصير األجل

األثر 
اإلمنائي

 منذ إنشائه في 
عام 2009، 

قام برنامج املؤسسة املعني بتوفير 
السيولة للتجارة العاملية بدعم معامالت 

جتارية فاقت قيمتها 21 مليار دوالر
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يقوم برنامج املؤسسة 
العاملي لتمويل املستودعات 
مبساعدة صغار املزارعني - 
مثل أعضاء جمعية بندو 

التعاونية في باراغواي - في 
احلصول على مستحقاتهم 

على نحوٍ أكثر سرعة.

التواصل مع أكثر من 

 ضمان في سياق برنامج متويل 
التجارة العاملية



تتيُح شركة إدارة األصول، التابعة واململوكة ملؤسسة التمويل 
الدولية، آلية واعدة لتوجيه التمويل إلى الفقراء ومساعدة 

املستثمرين على االستفادة من اخلبرات التي اكتسبتها املؤسسة 
من العمل على مدى 56 عاما في البلدان النامية. وقد أُنشئت 

هذه الشركة في عام 2009 بغرض زيادة رؤوس األموال طويلة األجل 
وتوفيرها للبلدان النامية وتعزيز اآلثار واألهداف اإلمنائية للمؤسسة. 

وتتولى الشركة اليوم إدارة أصول تبلغ قيمتها 4.5 مليار دوالر. ونفذت 
الشركة 33 استثمارا بلغت قيمتها إجماال أكثر من 1.7 مليار دوالر 
منذ عام 2009. ويتم تنفيذ نصف استثمارات الشركة تقريبا في 

البلدان األشد فقرا في العالم.

إنشاء 
شركة إدارة 

األصول

إنشاء شركة إدارة األصول

األثر
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يتم تنفيذ حوالي نصف 

 استثمارات شركة 
إدارة األصول 
في البلدان األشد فقرا

 مبساندة من مؤسسة التمويل الدولية 
وشركة إدارة األصول، يقدم بنك ساوث 
باسيفك )جنوب احمليط الهادئ( خدمات 

مصرفية متنقلة إلى املزارعني في املناطق 
النائية في بابوا غينيا اجلديدة.



في وقت يتسم بسرعة التغيرات االقتصادية والتكنولوجية، عززت 
املؤسسة قربها من املتعاملني معها لالستجابة سريعا لالحتياجات 
الناشئة. واليوم، يعمل أكثر من نصف جهاز موظفي املؤسسة في 

مكاتب ميدانية في البلدان النامية. وساعد هذا النهُج املؤسسة في 
تبسيط التواصل والتفاعل مع املتعاملني معها، وحتقيق التكامل بني 
االستثمار واخلدمات االستشارية، وزيادة األثر اإلمنائي لعملها. وتضطلع 

املؤسسة مبساعدة أكثر من 1700 جهة متعاملة معها على خلق 
الفرص وحتسني األحوال املعيشية للناس في البلدان النامية. 

تعزيز القرب من املتعاملني معنا

حتظى اخلبرات التخصصية ملؤسسة التمويل الدولية في مجال التنمية املستدامة للقطاع 
اخلاص باالعتراف والتقدير على نطاق واسع - مبا في ذلك من جانب البلدان الكبرى في 

مجموعة العشرين التي طلبت املساعدة من قبل املؤسسة في حتسني قدرة الشركات الصغيرة 
واملتوسطة على احلصول على التمويل. ويتطلع املتعاملون مع املؤسسة وشركاؤها إلى ريادتها 

في إطالق األفكار الثاقبة والرؤى املبتكرة، وقوتها في اجلمع بني األطراف اخملتلفة، والشواهد 
الواضحة على أثرها اإلمنائي. ويساعد عمُل املؤسسة في االرتقاء باملعايير البيئية واالجتماعية 

واحلوكمة الرشيدة. واملؤسسة هي أول بنك إمنائي متعدد األطراف يرفع تقارير عن النتائج 
التنموية لكامل حافظة األنشطة والعمليات.

مؤسسة رائدة في مجال الفكر العاملي وشريٌك بالغ األهمية

الشركاء

اجلهات 
املتعاملة مع 

املؤسسة

األثر 
اإلمنائي

األثر 
اإلمنائي
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تضطلع مؤسسة التمويل الدولية بدور الراعي الرئيسي جملموعة 
موارد املياه 2030، وهي شراكة مع مؤسسات القطاع اخلاص 

بهدف احلد من شحة املياه.

املؤسسة تقدم التمويل بأكثر 
من 50 عملة محلية



التواصل مع أكثر من

 في حملة عبر وسائل التواصل االجتماعي عن دور 
القطاع اخلاص في التنمية



اعتمدت مؤسسة التمويل الدولية نهجا قويا ُمهْيكال للتخطيط 
اإلستراتيجي. وشكلت املؤسسة فريقا من اخلبراء التنفيذيني احملنكني 

لضمان توزيع واستخدام مواردها بكفاءة وفاعلية مع التركيز على 
تعظيم األثر اإلمنائي وتلبية احتياجات املتعاملني معها. ومت الربط في 
كل مستوى من املستويات بني موارد امليزانية وأهداف األداء وحتقيق 

األولويات اإلستراتيجية. 

إنشاء هيكل إداري لتنفيذ اإلستراتيجية

عززت مؤسسة التمويل الدولية دورها الريادي بني املؤسسات املعنية 
بالتمويل الدولي. ومت ذلك من خالل تقوية وتفعيل عرض القيمة 

املتميزة للمؤسسة - سجل االبتكار في املؤسسة، وقدرتها باإليضاح 
والبرهان على إثبات منافع اإلقدام على العمل في األسواق احملفوفة 

بالتحديات، والنفوذ الذي متارسه املؤسسة لالرتقاء باملعايير وتشكيل 
السياسات، واألثر اإلمنائي لعملها. وقد تواصلت املؤسسة مع أكثر من 

مليون شخص في حملة عبر وسائل التواصل االجتماعي حول دور 
القطاع اخلاص في التنمية.

بناء متيز املؤسسة

اإلستراتيجية

التميز

األثر 
اإلمنائي

األثر 
اإلمنائي
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في السنة املالية 2012، 
أدت استثمارات املؤسسة 

وما تُقدمه من مشورة 
إلى إزالة احلواجز املاثلة 
أمام النمو، ومساعدة 

القطاع اخلاص في خلق 
الوظائف، وتعزيز البنية 
التحتية، وحتسني األمن 

الغذائي، والتصدي لتغير 
املناخ، ومعاجلة التحديات 

اإلمنائية األخرى في 
األسواق الصاعدة.
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2008  2009  2010  2011  2012 أبرز مالمح األداء املالي ملؤسسة التمويل الدولية  
مباليني الدوالرات للسنوات املالية املنتهية في 30 يونيو/حزيران* 

 1,547  (151)   1,746   1,579  1,328 صافي الدخل )اخلسارة( 
 500  450   200   600  330 منح إلى املؤسسة الدولية للتنمية 
 2,047   299   1,946   2,179  1,658 الدخل قبل تقدمي املنح إلى املؤسسة الدولية للتنمية 
 49,471   51,483   61,075   68,490  75,761 مجموع األصول 
 23,319   22,214   25,944   29,934  31,438 صافي القروض واملساهمات في أسهم رأس املال وسندات الديون 
 10,979   7,932   10,146   13,126  11,977 القيمة العادلة التقديرية لالستثمارات في أسهم رأس املال 
النسب الرئيسية          

%3.4  %0.3-  %3.1  %2.4  %1.8  )GAAP العائد على متوسط األصول )مبادئ احملاسبة املقبولة
%9.6  %0.9-  %10.1  %8.2  %6.5  )GAAP العائد على متوسط رأس املال )مبادئ احملاسبة املقبولة
%62  %75  %71  %83  %77 االستثمارات النقدية والسائلة كنسبة مئوية من صافي االحتياجات النقدية املُقّدرة على مدى السنوات الثالث التالية 

1.6:1  2.1:1  2.2:1  2.6:1  2.7:1 نسبة الديون إلى املساهمات في رأس املال 
 10.4   10.9   12.8   14.4  15.5 إجمالي املوارد الالزمة )مبليارات الدوالرات(  
 15.0   14.8   16.8  17.9  19.2 إجمالي املوارد املتاحة )مبليارات الدوالرات(  

%5.5  %7.4  %7.4  %6.6  %6.60 مجموع احتياطي تغطية خسائر القروض إلى حافظة القروض املدفوعة 
http://www.ifc.org/FinancialReporting .انظر مناقشات وحتليالت جهاز اإلدارة والقوائم املالية املوحدة لالطالع على املزيد من التفاصيل بشأن كيفية احتساب هذه األرقام *

2008  2009  2010  2011  2012 أبرز أنشطة عمليات مؤسسة التمويل الدولية  
مباليني الدوالرات للسنة املالية املنتهية في 30 يونيو/حزيران 

ارتباطات عمليات االستثمار اجلديدة          
372  447  528  518  576 عدد املشاريع 
85  103  103  102  103 عدد البلدان 
11,399  10,547  12,664  12,186 حلساب املؤسسة اخلاص   15,462 

تعبئة املوارد األساسية *          
3,250  1,858  1,986  4,680  2,691 القروض املشتركة1 
1,403  169  797 التمويل املنظم )مهيكل(  -   -  
 -  1,927  2,358  1,340  1,727 مبادرات املؤسسة وغيرها 
 -  8  236  454  437 شركة إدارة األصول 
 -   -   -   -  41 حشد الشراكة بني القطاعني العام واخلاص2 
4,653  3,962  5,377  6,474  4,896 مجموع املوارد األساسية التي متت تعبئتها 

مدفوعات االستثمار          
7,539  5,640  6,793  6,715  7,981 حلساب املؤسسة اخلاص 
2,382  1,958  2,855  2,029  2,587 القروض املشتركة3 

حافظة ارتباطات املؤسسة          
1,490  1,579  1,656  1,737  1,825 عدد الشركات 
32,366  34,502  38,864  42,828  45,279 حلساب املؤسسة اخلاص 
7,525  8,299  9,302  12,387  11,166 القروض املشتركة4 

اخلدمات االستشارية          
130.8  157.8  166.4   181.7   197.0 اإلنفاق على برنامج اخلدمات االستشارية 

%49  %52  %62  %64  %65 حصة البلدان املؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية من برنامج اخلدمات االستشارية5 
 * التمويل املُقدم من مؤسسات مالية أخرى غير املؤسسة الذي أصبح متاحا للمتعاملني مع مؤسسة التمويل الدولية بفضل مشاركتها املباشرة في تعبئة املوارد. 

 .A-Loan Participation Sales “(1) يتضمن قروضا من الفئة ”ب“، وقروضا موازية، ومبيعات قروض املشاركة من الفئة ”أ 
 (2) التمويل املُقدم من الغير املتاح ملشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص نتيجة لقيام مؤسسة التمويل الدولية بدور املستشار الرئيسي للمؤسسات املالية الوطنية واحمللية أو احلكومية األخرى. 

 (3) يتضمن قروضاً من الفئة ”ب“، وقروضاً موازية.  
 (4) يتضمن قروضا من الفئة ”ب“، ومبيعات قروض املشاركة من الفئة ”أ“، وقروضا موازية من خالل وكالء Agented Parallel Loans، ومشاركة غير ممولة في حتمل اخملاطر.

(5) جميع اإلشارات الواردة في هذا التقرير إلى النسب املئوية لإلنفاق على برامج اخلدمات االستشارية في البلدان املؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية واملناطق الهشة واملتأثرة بالصراعات تستبعد املشاريع العاملية.  
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في السنة املالية 2012، سجلت استثمارات 
مؤسسة التمويل الدولية مستوى قياسيا بلغ 

20.4 مليار دوالر في 103 من البلدان النامية، 
انعكاسا الزدياد االرتباطات السنوية مبقدار الضعف 

على مدى السنوات اخلمس املاضية. وتضمنت 
هذه االستثمارات تعبئة حوالي 5 مليارات دوالر 
من مستثمرين آخرين. وبلغ إجمالي استثمارات 
املؤسسة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء 

2.7 مليار دوالر - أي قرابة ضعف مستواها قبل 
خمس سنوات. وارتفع اإلنفاق على برامج اخلدمات 
االستشارية ليصل إلى 197 مليون دوالر، أي بزيادة 
بنسبة أكثر من 50 في املائة على مدى السنوات 

اخلمس املاضية.
ومرة أخرى، حقق املتعاملون مع املؤسسة 
االستفادة الكاملة من استثماراتها وخدماتها 

االستشارية، مما أحدث أثرا إمنائيا حقيقيا بالنسبة 
للفقراء. وساعدت استثمارات املؤسسة اجلهات 

املتعاملة في مساندة 2.5 مليون وظيفة في عام 
2011 إلى جانب تقدمي 23 مليون قرض بقيمة 

إجمالية بلغت أكثر من 200 مليار دوالر إلى 
الشركات الصغرى والصغيرة واملتوسطة. كما 
ساعدت اخلدمات االستشارية 33 حكومة من 

احلكومات املتعاملة معنا على إجراء 56 إصالحا 
ملناخ االستثمار، وإبرام اتفاقيات شراكة بني 

القطاعني العام واخلاص لتحسني حصول أكثر من 
16 مليون شخص على اخلدمات األساسية.

والواقع أن هذا أثر إمنائي كبير أجنزته املؤسسة 
مع حتقيق الربح. فقد بلغ صافي الدخل اإلجمالي 

ملؤسسة التمويل الدولية - قبل املنح التي قدمتها 
إلى املؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي 

املعنية بالبلدان األشد فقرا - 1.66 مليار دوالر. ومنذ 
السنة املالية 2007، بلغت املساهمات التي قدمتها 
مؤسسة التمويل الدولية من دخلها إلى املؤسسة 

الدولية للتنمية أكثر من ملياري دوالر. وباإلضافة 
إلى ذلك، استثمرت املؤسسة أكثر من 23 مليار 

دوالر في البلدان املؤهلة لالقتراض من املؤسسة 
الدولية للتنمية، ووصل حجم االستثمار إلى حوالي 

6 مليارات دوالر في السنة املالية 2012 وحدها. 

النتائج 
العاملية لعمل مؤسسة 

التمويل الدولية
3.7 مليار دوالر
أمريكا الالتينية والبحر 

الكاريبي

2.9 مليار دوالر
أوروبا وآسيا الوسطى

2.2 مليار دوالر
الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا

2.5 مليار دوالر
شرق آسيا واحمليط 

الهادئ

2.7 مليار دوالر
أفريقيا جنوب الصحراء

1.3 مليار دوالر
جنوب آسيا
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20.4 مليار دوالر
من االستثمارات، منها 15.5 مليار دوالر 

استثمرتها املؤسسة حلسابها اخلاص

%65
 من اإلنفاق على مشاريع اخلدمات االستشارية 

 كانت في البلدان األشد فقرا املؤهلة لالقتراض 
من املؤسسة الدولية للتنمية
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 ارتباطات املؤسسة في السنة 
املالية 2012 حسب فئة التصنيف 

البيئي واالجتماعي
عدد االرتباطات   الفئة1  
املشاريع )ماليني الدوالرات(    
17  931  A
153  3.629  B
267  6,975  C
120  3,340  FI
2  140  FI-1
11  37  FI-2
6  37  FI-3
576   15,462 اجملموع  

1 انظر وصف الفئات في الصفحة 37 على الوجه اآلخر من التقرير.

 البلدان األكبر اقتراضاً من 
املؤسسة في السنة املالية 2012 1

 حتى 30 يونيو/حزيران 2012 
)استناداً إلى حساب املؤسسة(

% احلافظة حافظة االرتباطات    البلدان  
على مستوى )مباليني الدوالرات(   )الترتيب( 
العالم   

% 9   3,965 الهند (1)  
% 6   2,572 البرازيل (2)  
% 5   2,429 الصني (3)  
% 5   2,329 تركيا (4)  
% 5   2,263 االحتاد الروسي (5)  
% 3   1,188 املكسيك (6)  
% 3   1,153 مصر (7)  
% 2   1,106 نيجيريا (8)  
% 2   1,055 الفلبني (9)  
% 2   1,025 فييتنام (10)  

1ماعدا حصص البلدان املنفردة من املشاريع اإلقليمية والعاملية.

ارتباطات السنة املالية 2012
املبالغ مباليني الدوالرات 

(%100.00) 15,461.76 اجملموع  

حسب الصناعات 
(%38.83) 6,003.67 متويل التجارة  
(%21.80) 3,371.33 األسواق املالية  
(%9.36) 1,447.43 البنية التحتية  
(%8.89) 1,374.82 املستهلكون واخلدمات االجتماعية  
(%6.61) 1,021.30 الصناعات التحويلية  
(%6.60) 1,020.92 الصناعات الزراعية والغابات  
(%3.17) 490.55 النفط والغاز والتعدين  
(%3.13) 484.28 صناديق االستثمار  
(%1.60) 247.45 االتصاالت السلكية والالسلكية وتكنولوجيا املعلومات  

حسب املنتجات واألدوات 
(%43.13) 6,667.88 قروض1  
(%41.40) 6,401.66 الضمانات2  
(%14.76) 2,281.91 اكتتابات في أسهم رأس مال3  
(%0.71) 110.30 منتجات إدارة اخملاطر  

 1يشمل منتجات من نوع القروض وأشباه أسهم رأس املال.
 2يشمل متويل التجارة.

3يشمل منتجات من نوع أسهم رأس املال وأشباه أسهم رأس املال. 

حسب املناطق 
(%23.80) 3,679.79 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي  
(%18.86) 2,915.37 أوروبا وآسيا الوسطى  
(%17.68) 2,733.25 أفريقيا جنوب الصحراء  
(%16.48) 2,548.15  شرق آسيا واحمليط الهادئ  
(%14.29) 2,209.71 الشرق األوسط وشمال أفريقيا  
(%8.49) 1,312.16 جنوب آسيا  
(%0.41) 63.31 على الصعيد العاملي  

تشمل بعض املبالغ حصص املناطق من االستثمارات املصنفة رسمياً باعتبارها مشاريع عاملية. 

حافظة ارتباطات املؤسسة 
حلساب املؤسسة حتى 30 يونيو/حزيران 2012 

(%100) 45,279 اجملموع 

حسب الصناعات 
(%31) 13,881 األسواق املالية  
(%19) 8,608 البنية التحتية  
(%12) 5,578 الصناعات التحويلية  
(%8) 3,826 املستهلكون واخلدمات االجتماعية  
(%8) 3,556 الصناعات الزراعية والغابات  
(%7) 2,961 متويل التجارة  
(%7) 2,952 صناديق االستثمار  
(%5) 2,392 النفط والغاز والتعدين  
(%3) 1,520 االتصاالت السلكية والالسلكية وتكنولوجيا املعلومات  
(%0) 5 مجاالت أخرى  

حسب املناطق 
(%23) 10,503 أوروبا وآسيا الوسطى  
(%23) 10,371 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي  
(%16) 7,216 منطقة شرق آسيا واحمليط الهادئ  
(%14) 6,461 أفريقيا جنوب الصحراء  
(%12) 5,585 الشرق األوسط وشمال أفريقيا  
(%10) 4,697 جنوب آسيا  
(%1) 445 على الصعيد العاملي  

تشمل بعض املبالغ حصص املناطق من االستثمارات املصنفة رسمياً باعتبارها مشاريع عاملية. 
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درجات نظام تتّبع النواجت اإلمنائية خلدمات 
االستثمار العامة املرجحة وغير املرجحة

السنة املالية 2011

السنة املالية 2011

السنة املالية 2012

  غير مرجح     مرجح

درجات نظام تتّبع النواجت اإلمنائية خلدمات االستثمار في السنة املالية 2012 حسب الصناعات
 (3,478) 80 البنية التحتية  
 (945) 73 صناديق االستثمار  
 (2,903) 71 الصناعات الزراعية والغابات  
 (20,775) 218 األسواق املالية  
 (3,352) 88 الصناعات التحويلية  
 (1,918) 29 النفط والغاز والتعدين  
 (1,762) 84 املستهلكون واخلدمات االجتماعية  
 (765) 25 االتصاالت السلكية والالسلكية وتكنولوجيا املعلومات  
 (35,897) 668 إجمالي مؤسسة التمويل الدولية  

العدد املوجود في نهاية اجلانب األمين لكل عمود هو مجموع عدد الشركات التي مت تقييمها. العدد الذي بني قوسني ميثل مجموع استثمارات املؤسسة )مباليني الدوالرات( في هذه املشاريع.  
 

درجات نظام تتّبع النواجت اإلمنائية خلدمات االستثمار في السنة املالية 2012 حسب املناطق
 (5,645) 96 منطقة شرق آسيا واحمليط الهادئ  
 (2,569) 78 جنوب آسيا  
 (9,984) 148 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي  
 (4,717) 102 أفريقيا جنوب الصحراء  
(8,861) 158 أوروبا وآسيا الوسطى  
 (3,824) 75 الشرق األوسط وشمال أفريقيا  
 (35,897) 668 إجمالي مؤسسة التمويل الدولية  

العدد املوجود في نهاية اجلانب األمين لكل عمود هو مجموع عدد الشركات التي مت تقييمها. العدد الذي بني قوسني ميثل مجموع استثمارات املؤسسة )مباليني الدوالرات( في هذه املشاريع.  
 

اإلنفاق على اخلدمات االستشارية في السنة املالية 2012 
املبالغ مباليني الدوالرات 

(%100.00) 197.0 اجملموع  

حسب مجاالت العمل 
(%32) 62.6 احلصول على التمويل  
(%29) 56.5 ُمناخ االستثمار  
(%24) 47.9 أساليب العمل املستدام  
(%15) 30.0 الشراكات بني القطاعني العام واخلاص  

حسب املناطق 
(%29) 57.4 أفريقيا جنوب الصحراء  
(%17) 34.4 أوروبا وآسيا الوسطى  
(%14) 28.2 منطقة شرق آسيا واحمليط الهادئ  
(%14) 27.6 جنوب آسيا  
(%11) 20.9 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي  
(%9) 17.9 الشرق األوسط وشمال أفريقيا  
(%5) 10.6 على الصعيد العاملي  

جائزة القيادة التي تقدمها املؤسسة

تقّدم مؤسسة التمويل الدولية جائزة 
القيادة في كل سنة إلحدى الشركات 

املتعاملة معها تقديراً ملا حققته من جناح 
كبير يُجّسد على أفضل وجه روح القيادة 

وفاعلية اإلبداع واالبتكار والتميز في مجال 
حوكمة الشركات. وهي طريقة العتراف 

املؤسسة بأن الشركة الفائزة جتسد القيم 
التي تؤمن بها املؤسسة وتشاطرها االلتزام 

بأفضل املمارسات وحتقيق أثر التنمية 
املستدامة. 

تقوم املؤسسة في هذه السنة بتكرمي عمل 
شركة أدوية احلكمة، وهي شركة أردنية 

رائدة في تصنيع األدوية البديلة في الشرق 
األوسط. وتوفر هذه الشركة أدوية وفق أعلى 

مستويات اجلودة بأسعار معقولة في هذه 
املنطقة التي ال يتوفر للكثير من الناس بها 

فرص احلصول على رعاية صحية حديثة. 
ومتثل شركة احلكمة منوذجا فريدا - من 

حيث إنها أول شركة لألدوية واملستحضرات 
الطبية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

حتصل على موافقات من إدارة الغذاء والدواء 
األمريكية (FDA)، فضال عن إنتاجها أدوية 

للسوق احمللية بأعلى مستويات اجلودة 
للتصدير.

في عام 2009، طرحت شركة أدوية احلكمة 
مستحضرات ملعاجلة السرطان باحلْقن 

بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 80 في املائة 
عن األسعار السائدة حينئذ في السوق. وأدى 

ذلك إلى استفادة ملموسة للمرضى الذين 
سيعجزون لوال أدوية احلكمة عن حتمل كلفة 

عالج السرطان. ولدى هذه الشركة أيضا 
برامج قوية للتحلي باملسؤولية االجتماعية 

املؤسسية وتفعيل مشاركة موظفيها 
واجملتمع احمللي األوسع نطاقا من خالل 

التدريب املهني واحلمالت التثقيفية املتعلقة 
بزيادة الوعي البيئي والتنمية. 

%71
%82

%67
%77

%68
%72

%69

%76

%72
%73

%70

%56

%63
%57

%68

%80
%73
%72

%64
%61
%60

%68

الدكتور عبداهلل عويدي 
يعالج مرضى السرطان 
بأدوية احلكمة في 
مستشفى اجلامعة األردنية.
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يضطلع فريق متمرس من املسؤولني التنفيذيني في مؤسسة التمويل الدولية بضمان توزيع واستخدام مواردها بفاعلية، مع التركيز على تعظيم األثر اإلمنائي وتلبية 
وهي خصائص نوعية ُمعززة للطابع الفريد للمؤسسة. ويقوم الفريق بوضع إستراتيجية املؤسسة وسياساتها، مما ميكنها من املساعدة في حتسني حياة املزيد من الناس  احتياجات املتعاملني مع املؤسسة. ويُثري فريق اإلدارة عمل املؤسسة من خالل سنوات اخلبرة الطويلة في مجاالت التنمية والتنوّع الغني في املعرفة واملنظور الثقافي 

في البلدان النامية. كما يؤدي املسؤولون التنفيذيون باملؤسسة دوراً حيوياً في تعزيز ثقافة األداء واملساءلة واملشاركة التفاعلية في املؤسسة.

Nena Stoiljkovic
نائب الرئيس لشؤون 

اخلدمات االستشارية 
ملؤسسات األعمال

Rashad Kaldany
نائب الرئيس لشؤون 

الصناعات العاملية

Dorothy Berry
نائب الرئيس لشؤون املوارد 

البشرية واالتصاالت واإلدارة

Lars H. Thunell
نائب الرئيس التنفيذي 

واملسؤول التنفيذي األول 

Gavin Wilson
املسؤول التنفيذي األول 

بشركة إدارة األصول التابعة 
ملؤسسة التمويل الدولية 

Saadia Khairi
نائب الرئيس لشؤون إدارة 

اخملاطر والتقارير املالية 
وإستراتيجية الشركات

Jorge Familiar 
Calderon

نائب الرئيس والسكرتير 
املؤسسي

)ال تتوفر صورة(



فريق إدارة مؤسسة 
التمويل الدولية

Janamitra Devan
نائب الرئيس للشؤون املالية 

وتنمية القطاع اخلاص 

Jingdong Hua
نائب الرئيس لشؤون أمانة 
اخلزانة والقروض املشتركة 

وتكنولوجيا املعلومات

Rachel Robbins
نائب الرئيس واملستشار 

القانوني العام

Dimitris Tsitsiragos
نائب الرئيس لشؤون 

شرق وجنوب أوروبا، وآسيا 
الوسطى، والشرق األوسط 

وشمال أفريقيا 

Karin Finkelston
نائب الرئيس لشؤون آسيا 

واحمليط الهادئ

Thierry Tanoh
نائب الرئيس لشؤون أفريقيا 

جنوب الصحراء، وأمريكا 
الالتينية والبحر الكاريبي، 

وأوروبا الغربية
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نهج املؤسسة الشامل 
بشأن خلق الوظائف

36
الدور العاملي للمؤسسة 

في توسيع نطاق احلصول 
على التمويل

34
مؤسسة التمويل الدولية 

وقوة القطاع اخلاص

38
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يعتبر وجود قطاع خاص مفعم باحليوية والنشاط أمرا 
ال غنى عنه من أجل معاجلة التحديات األكثر إحلاحا 
أمام التنمية في العالم. ولكن ذلك يتطلب نوعية 

خاصة من القيادة لضمان وصول منافع منو القطاع 
اخلاص إلى الفقراء الذين تكون حاجتهم ماسة إليها. 

وبوصفها أكبر مؤسسة إمنائية عاملية معنية بالتعامل 
مع القطاع اخلاص، فإن مؤسسة التمويل الدولية 

تسعى سعيا حثيثا لتوفير تلك القيادة.

تهدف مؤسسة التمويل الدولية إلى خلق الفرص 
للناس للخالص من براثن الفقر وحتسني أحوالهم 
املعيشية. وحتحُقق املؤسسة ذلك من خالل تفعيل 

حضورها على الساحة العاملية واالستفادة من 
خبراتها التخصصية في توفير االستثمار وتقدمي 

املشورة ملساعدة البلدان النامية على النمو املستدام 
طويل األمد. تقدم املؤسسة مجموعة فريدة من 

اإلمكانات: فهي تبتكر لتقوية القطاع اخلاص، ومتارس 
النفوذ لالرتقاء باملعايير وتشكيل السياسات، وتحُثبت 

باإليضاح والبرهان منافع العمل في األسواق احملفوفة 
بالتحديات، وحتحُقق آثارًا إمنائية ميكن قياسها.
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نصيب مؤسسة التمويل الدولية 
من مجمل التمويل اإلمنائي املقدم 
إلى القطاع اخلاص من مؤسسات 

التمويل الدولية

تنمية القطاع اخلاص34



الوظائف. االبتكار. الفرصة. القطاع اخلاص قادر على 
تهيئة كل ذلك. 

في البلدان النامية، يحُغذي القطاع اخلاص النمو 
االقتصادي والريادة في تنظيم مشاريع األعمال التي 

حتحُّسن األحوال املعيشية ومتنح الناس فرصة احلياة 
األفضل. كما أنه مصدر حيوي لإليرادات الضريبية وتزويد 

احلكومات باألموال الالزمة خلدمات الصحة والتعليم 
والبنية التحتية. وللقطاع اخلاص أهمية خاصة في 

األوضاع املتقلبة حيث يتطلع العالم باطراد إلى 
األسواق الصاعدة لتوفير قوة دافعة للمزيد من النمو 

االقتصادي.
تتمتع مؤسسة التمويل الدولية بوضعية 
فريدة لتحفيز قوة القطاع اخلاص في خلق النمو 

املفيد للفقراء. فهي متثل حوالي ثحُلث إجمالي التمويل 
اإلمنائي الذي تقدمه جميع مؤسسات التمويل الدولية 

للقطاع اخلاص، وتحُقدم خدمات استشارية رفيعة 
املستوى لتحسني مناخ االستثمار وجعل مؤسسات 

األعمال أكثر قدرة على االستمرار. وتعمل املؤسسة مع 
اجلهات املتعاملة معها وواضعي السياسات من أجل 

االرتقاء باملعايير البيئية واالجتماعية ومعايير احلوكمة 
الرشيدة وممارسات إدارة اخملاطر التي تحُزيد من قوة األسواق 

وشفافيتها وجاذبيتها من منظور املستثمرين.
وبوصفها عنصرا محوريا في أنشطة مجموعة 
البنك الدولي لتفعيل قوة القطاع اخلاص نحو النمو 

االقتصادي القوي واملستدام، حددت مؤسسة التمويل 
الدولية عددا من اجملاالت التي ميكن أن حتحُدث فيها فْرقا، 
وهي مجاالت ذات احتياجات هائلة ال ميكن تلبيتها عن 

طريق املوارد احلكومية وحدها. 
وتساند املؤسسة الشراكات بني القطاعني العام 

واخلاص في مجاالت البنية التحتية من أجل حتسني 
االتصاالت السلكية والالسلكية واملوانئ وتوليد الطاقة 
الكهربائية والنقل البري وخدمات مياه الشرب والصرف 

الصحي. فبدون القطاع اخلاص، ال ميكن متويل مشاريع 

البنية التحتية احليوية - حيث حتتاج البلدان النامية 
إلى إنفاق سنوي يحُقدر بحوالي 1.1 تريليون دوالر من أجل 

تلبية الطلب على خدمات البنية التحتية. ويجب أن 
تأتي معظم هذه املوارد من مصادر القطاع اخلاص.

ناخ أفضل  تعمل املؤسسة أيضا على تهيئة محُ
لالستثمار في البلدان النامية ألن مؤسسات األعمال 

كنها حتقيق االزدهار وخلق فرص العمل إذا كانت  ال ميحُ
اإلجراءات البيروقراطية والتشريعات غير الضرورية 

تقف حجر عثرة أمام رواد األعمال. ويستهدف عملنا مع 
املؤسسات األخرى األعضاء في مجموعة البنك الدولي 
مساعدة احلكومات على تهيئة بيئة قانونية وتنظيمية 
ومؤسسية مالئمة خللق فرص العمل والنمو االقتصادي.
وفي األسواق املالية، تهدف مشاريع املؤسسة إلى 
إعطاء الشركات الصغيرة واملتوسطة قدرة أفضل على 

احلصول على اخلدمات املالية، وتعزيز أسواق السندات 
بالعمالت احمللية. وتعمل املؤسسة أيضا على تعزيز 

التجارة التي تعتبر مسؤولة عن نصف الناجت االقتصادي 
العاملي وحصنا منيعا واقيا من األزمات االقتصادية. 

وتقوم برامج املؤسسة املعنية بتمويل التجارة وسالسل 
التوريد مبساعدة الشركات في األسواق الصاعدة في 

احلصول على التمويل الالزم وضمان النمو والعمالة.
كما تلجأ إلينا املؤسسات العاملية الرئيسية 

املعنية بوضع السياسات لالستفادة من خبراتنا 
العريضة في تنمية القطاع اخلاص. وتعمل مؤسسة 

التمويل الدولية حاليا مع بلدان مجموعة العشرين 
من أجل تشجيع مناذج األعمال القائمة على االبتكار 

واالشتمال. وقامت مسابقة مجموعة العشرين 
لالبتكار واالشتمال في األعمال، التي أدارتها املؤسسة 
في السنة املالية 2012، بتكرمي 15 شركة طرحت طرقا 
مبتكرة لتحسني حياة ماليني الناس عند قاعدة الهرم 

االقتصادي. 
 

 مؤسسة التمويل الدولية 
وقوة القطاع اخلاص

1.1 تريليون دوالر
مطلوبة سنويا للبنية التحتية في 

البلدان النامية

على اليمني
•عمل مؤسسة التمويل الدولية 

بشأن املباني اخلضراء يعني 
مستقبال أفضل إلندونيسيا“ - 

أنتون سوبارالن، رئيس شركة بناء 
في جاكرتا
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الوظيفة بالنسبة للفقير هي الطريق املوثوق نحو حياة 
أفضل. فبدون العمل، من الصعب - بل من املستحيل 

غالبا - أن يستطيع املرء إعالة نفسه وأسرته. وتنشأ 
عندئذ االضطرابات والقالقل االجتماعية واالقتصادية، 

وتتكرر الدورة، وتشتد أوضاع الفقر.
هذا هو السبب في أن البطالة هي التحدي األكثر 

إحلاحا في وقتنا هذا. والوضع أشد ما يكون إحلاحا في 
البلدان النامية حيث إن بها ثالثة أرباع العاطلني عن 

العمل في العالم - حوالي 150 مليون شخص. 
واحلاجة ماسة إلى ماليني الوظائف ببساطة جملاراة 

النمو السكاني وخفض معدل البطالة العاملية. وال 
ميكن حتقيق ذلك بدون القطاع اخلاص الذي ميثل فعليا 
90 في املائة من الوظائف في البلدان النامية. تعمل 

املؤسسة مع اجلهات املتعاملة معها والشركاء لضمان 
أن القطاع اخلاص ال يخلق الكثير من الوظائف فحسب، 

بل يخلق وظائف جيدة - وظائف في بيئة عمل آمنة، 
ومزايا جيدة، وفرص كثيرة لترقية العمال إلى وظائف 

أفضل.
يتسم الوضع باحلدة واخلطورة في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا، حيث لم يحصل الشباب 
بصفة خاصة على التدريب أو التعليم املالئم لتلبية 

احتياجات سوق العمل اليوم. وتعالج مؤسسة التمويل 
الدولية عدم التوافق هذا من خالل حشد الشركاء 

املانحني، والعمل مع شبكة واسعة من اجلهات املتعاملة 
مع املؤسسة، واالستثمار في التعليم عالي اجلودة 

في سياق مبادرة التعليم من أجل التوظيف املعنية 
بالشباب العربي. 

تقوم املؤسسة أيضا بتمويل مشاريع مهمة في 
توفير الوظائف. ومن املتوقع أن يؤدي استثمار املؤسسة 

250 مليون دوالر في شركة أوراسكوم لإلنشاءات 
والصناعة في مصر إلى توفير أكثر من 2500 وظيفة 

واملساعدة في زيادة اإلنتاج الزراعي.
في منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، 

يحُتوقع أن يؤدي استثمار املؤسسة 130 مليون دوالر في 
شركة بيلكورب ملستحضرات التجميل في بيرو إلى خلق 

9 آالف وظيفة تشغل النساء ثالثة أرباعها.
ندرك أن منافع استثماراتنا وعملنا االستشاري 
ليست دائما منافع مباشرة، حيث ميكن أن تكون غير 

مباشرة وصعبة القياس. فعملنا لتحسني احلصول 
على التمويل ومناخ االستثمار، مثال، يحُترجم إلى وظائف 

لم تكن لتتوفر دون هذا اجلهد، ولكن ليس من السهل 
قياس هذه اآلثار.

ولتحسني فهم تأثير مؤسسة التمويل الدولية 
غير املباشر في خلق الوظائف، أجرت املؤسسة دراسة 

مفتوحة املصدر بشأن مساهماتها في خلق الوظائف، 
وهي أول دراسة من نوعها لتعميق فهمها للقطاع 

اخلاص وتوظيف العمالة وتشكيل مالمح طريقتها في 
اتخاذ القرارات. وقدمت االستنتاجات املبكرة رؤى رئيسية 

حول الروابط بني النمو االقتصادي واإلنتاجية وخلق 
فرص العمل. 

لن يقتصر تطبيق املعلومات والدروس التي 
تعلمناها من املتعاملني معنا على عمل املؤسسة 

فحسب، بل سوف تساعد واضعي السياسات 
ومؤسسات التمويل اإلمنائي األخرى والشركات اخلاصة 
على ريادة تنظيم املشاريع واملنافسة ثم خلق الوظائف 

وفرص العمل في النهاية. 

 نهج املؤسسة الشامل 
بشأن خلق الوظائف

150 مليون 
شخص عاطلني عن العمل في 

البلدان النامية

نعمل للتأكد من قيام القطاع 
اخلاص بخلق وظائف جيدة - في 

بيئة عمل آمنة، ومزايا جيدة، 
وفرص الترقية والتقدم.
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 من الوظائف في 90%
 البلدان النامية 

مصدرها القطاع اخلاص
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400
مليون شركة تفتقر إلى 

التمويل الالزم للنمو

تنمية القطاع اخلاص38



ميثل احلصول على التمويل عامال أساسيا لتحقيق 
الرخاء. ولكن واحدا من كل شخصني في البلدان 

النامية ليس لديه حساب بنكي - أي أكثر من 2.5 مليار 
شخص. وتفتقر حوالي 400 مليون شركة إلى التمويل 

الالزم لنموها. وتبلغ تقديرات الفجوة االئتمانية لهذه 
الشركات 2 تريليون دوالر.

أدركت البلدان املتقدمة والنامية األعضاء في 
مجموعة العشرين أن هذا القصور يشكل عقبة كبيرة 
أمام التنمية. فطلبت مجموعة العشرين من مؤسسة 

التمويل الدولية تنفيذ العمل املرتبط مببادرة جديدة 
للمجموعة هي الشراكة العاملية من أجل االشتمال 
املالي، التي مت تصميمها لتحسني حصول الشركات 

واألفراد على التمويل الالزم.
تؤدي املؤسسة دورا بالغ األهمية، إذ يتطلب األمر 

مهارات فريدة وشراكات واسعة - تشمل احلكومات 
واملؤسسات اإلمنائية والقطاع اخلاص - للتصدي 

لتحديات بهذا احلجم. وهذه هي نقطة قوة للمؤسسة، 
حيث تتمتع باخلبرة على مدى عشرات السنني في 

املساعدة في توسيع نطاق احلصول على التمويل في 
البلدان النامية، والعمل من خالل شبكة تضم أكثر من 

800 مؤسسة مالية.
في السنة املالية 2012، وفي سياق العمل املرتبط 

مبجموعة العشرين، أنشأت مؤسسة التمويل الدولية 
املنتدى العاملي لتمويل الشركات الصغيرة واملتوسطة، 

وهي مبادرة لتبادل املعرفة لتعزيز دور مؤسسات األعمال 
الصغيرة واملتوسطة في النمو والتوظيف واحلد من 

الفقر. ونشرت املؤسسة أيضا عدة تقارير بحثية حول 
أفضل ممارسات تشجيع متويل الشركات الصغيرة 

واملتوسطة - مبا في ذلك دليل سياسة متويل الشركات 
الصغيرة واملتوسطة، وهو مرجع للحكومات واجلهات 

التنظيمية.
ميكن أن يكون لعمل املؤسسة آثار حتفيزية كبيرة، 

حسبما أوضحه أحد مشاريعها االستشارية في الصني. 
وبالنسبة للكثير من الشركات الصينية الصغيرة، ميثل 

احلصول على التمويل حتديا كبيرا ألن هذه الشركات 
تفتقر إلى نوع الضمان املقبول من مؤسسات اإلقراض 

احمللية. 
وفي عام 2005، شرعت السلطات الصينية في 

إجراء إصالحات لتشجيع التمويل مقابل طائفة متنوعة 
وأوسع نطاقا من الضمانات - حتديدا، األصول القيمة 

املنقولة، مثل اخملزون واحلسابات املدينة. وكانت مؤسسة 
التمويل الدولية شريكا نشطا في هذا اجملال. فقد 

ساعد مشروع املؤسسة املعني باملعامالت املضمونة 
في الصني على تشجيع تنمية الشركات الصغيرة 

واملتوسطة التي متثل أولوية وطنية مهمة.
وأوضح تقييم خارجي لهذا املشروع أن الشركات 

الصينية حصلت على ائتمان قدره 3 تريليونات دوالر من 
خالل 385 ألف قرض حتى يونيو/حزيران 2011. وشريحة 

كبيرة من املستفيدين من هذا املشروع هي شركات 
صغيرة أصولها غالبا في شكل مخزون وحسابات 

مدينة.

 الدور العاملي للمؤسسة 
 في توسيع نطاق احلصول 

على التمويل

أكثر من 
800

مؤسسة مالية تعمل مع مؤسسة 
التمويل الدولية في مختلف أنحاء 

العالم

قرض من بانكاميا، شركة للتمويل األصغر 
تساندها مؤسسة التمويل الدولية، يؤدي 

إلى حتسني ورشة ميالر الندي ماتيوس 
كيروغا لقطع ونشر األخشاب، كولومبيا.

ساعدت مؤسسة التمويل الدولية على رفع 
مستوى دخل مزارعي النب في إثيوبيا عن طريق 

زيادة كمية ونوعية ما ينتجونه من النب.
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قامت البلدان النامية بخفض معدل الفقر بواقع 
النصف في السنوات العشرين املاضية. ولكن ال 

يزال هناك 1.3 مليار شخص يعيشون على أقل من 
1.25 دوالر للفرد في اليوم. وفي العقود القادمة، من 

احملتمل أن تواجه هذه البلدان مخاطر جديدة كبيرة 
تحُهدد الرخاء - مبا في ذلك هجرة السكان من الريف 

إلى احلضر مما يؤدي إلى الضغط على البنية التحتية، 
وتعريض األمن الغذائي للخطر، واإلضرار بالبيئة.

ميثل التصدي لهذه األخطار أولوية بالنسبة ملؤسسة 
التمويل الدولية. ويساعدحُ عملحُ املؤسسة مع القطاع 
اخلاص في حتديث البنية التحتية حيثما تكون احلاجة 

ماسة إلى ذلك - وال سيما في أفريقيا - وتوسيع 
فرص حصول الناس على التعليم اجليد والرعاية 
الصحية. ويساعد في زيادة تنويع مصادر اإلمداد 

بالغذاء حيثما تكون تلك اإلمدادات شحيحة. كما 
يساعدحُ في إنشاء أسواق مالية محلية قوية ومرنة. 

ومن شأنه متكني مؤسسات األعمال في البلدان 
النامية من فعل الشيء الكثير لتخفيف آثار تغير 

املناخ والتكيف معه.
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تشجيع وجود دورة قوية 
فاعلة من خالل حتديث 

البنية التحتية في أفريقيا
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1.6 مليار دوالر
ارتباطات مقدمة إلى 

استثمارات متعلقة باملناخ

%
 من األموال الالزمة ملعاجلة تغير 

املناخ تأتي من القطاع اخلاص

القطاعات ذات األولوية42



في البلدان النامية، تتعرض املوارد األساسية، مثل 
الغذاء واملياه واألراضي، لضغوط مطردة نتيجة للتوسع 

العمراني والنمو السكاني. ويحُزيد تغير املناخ من شدة 
هذه الضغوط، وخاصة بالنسبة للفئات والشرائح 

األشد فقرا. 
والقطاع اخلاص هو طرف أساسي في معاجلة هذه 

التحديات - إذ يتعني عليه تقدمي ما يحُقدر بحوالي 80 
في املائة من االستثمارات الالزمة لتثبيت أوضاع تغير 

املناخ. واستثمارات بهذا احلجم تتطلب عمليات شراكة 
بني احلكومات واجملتمع املدني واملؤسسات املالية الدولية. 

وفضال عن ذلك، فإن ابتكارات القطاع اخلاص ميكن أن 
تخفض تكاليف تخفيف آثار تغير املناخ والتكيف معه. 
تقوم مؤسسة التمويل الدولية فعليا بدمج تغير 

املناخ في كل جانب من جوانب عملها. كما حتفز االبتكار 
من خالل تقدمي االستثمارات، التي تشمل رأس املال 

اخملحُاطر والتمويل اخملتلط، واخلدمات االستشارية - مبا في 
ذلك وضع املعايير وإجراء بحوث رئيسية بشأن مخاطر 

األعمال التي يثيرها تغير املناخ. وفي السنوات القالئل 
املاضية، حققت املؤسسة أيضا سجال قويا ملشاريع 

تتضمن عمليات شراكة بني القطاعني العام واخلاص 
تعلقة باملناخ. محُ

وفي السنة املالية 2012، استثمرت املؤسسة 
1.6 مليار دوالر في عمليات مرتبطة باملناخ - مبا نسبته 

أكثر من 10 في املائة من مجمل االرتباطات للسنة 
املالية. وتهدف املؤسسة إلى أن تشكل ارتباطاتها 

اخلاصة بالتمويل طويل األجل 20 في املائة من 
إجمالي ارتباطات قروضها بحلول السنة املالية 2015. 
واشتمل حوالي 70 في املائة من استثمارات املؤسسة 

في قطاع الطاقة الكهربائية على عمليات كفاءة 
استخدام الطاقة وكذلك الطاقة املتجددة - مبا في 

ذلك كرادزالوفو، وهي مزرعة شهيرة للطاقة الشمسية 
بقدرة 60 ميجاوات في بلغاريا. ونفذت املؤسسة أيضا 
حافظة عاملية لبرامج استشارية تبلغ 35 مليون دوالر 

لدعم استثمارات القطاع اخلاص املرتبطة باملناخ. 
كما كان حوالي 30 في املائة من العمليات اجلديدة 
للمؤسسة - بشأن الشراكات بني القطاعني العام 

واخلاص - مرتبطا باملناخ.
ميكن لزيادة كفاءة استخدام الطاقة في املكاتب 

واملنازل واملباني األخرى أن حتحُدث أثرا كبيرا. فقد تتضاعف 
انبعاثات غازات الدفيئة املرتبطة باملباني بحلول عام 

2030، ويأتي معظم هذه الزيادة من جانب البلدان 
النامية. وتساعد مؤسسة التمويل الدولية شركات 

البناء في جميع أنحاء العالم على التأكيد مجددا على 
أهمية االستدامة وكفاءة استخدام الطاقة - وذلك 

من خالل زيادة استثمارات املؤسسة وسن قوانني البناء 
مبا يؤدي خلفض تكاليف التشغيل واحلد من االنبعاثات 

الكربونية والتعرض ألحداث مناخية شديدة.
في كولومبيا، نعمل مع احلكومة املركزية والغرفة 

الوطنية للبناء من أجل سن أول قانون وطني للمباني 
اخلضراء. وسوف يتم تطبيق القانون اجلديد على بناء 
ما يصل إلى 700 ألف وحدة سكنية حملدودي الدخل، 

أو ما ميثل 72 في املائة من اإلنشاءات اجلديدة حتى 
عام 2020. ويجري القيام بعمل مماثل في بنغالديش 

وإندونيسيا واملكسيك والفلبني وفييتنام.
وقد لعبت املؤسسات املالية احمللية أيضا دورا 

محوريا في متويل األنشطة املرتبطة باملناخ. وتساند 
مؤسسة التمويل الدولية حتوّل القطاع املالي الصيني 
بتقدميها إرشادات وموارد لواضعي السياسات والبنوك 

في الصني. والواقع أن السياسة املبتكرة لالئتمان 
األخضر تحُشجع البنوك الصينية على زيادة االستثمار 
في الشركات املستدامة ذات الكفاءة في استخدام 

الطاقة. ولهذا املشروع أهمية بالغة في بلد تنبعث منه 
غازات الدفيئة بدرجة أكبر من أي بلد آخر - وسيكون 

املشروع قدوة حسنة لبقية أنحاء العالم.

 معاجلة تغير املناخ، 
أولوية ملحة وعاجلة

أدت مساندتنا إلى متكني مؤسسة 
(EnergyStroy) من إصالح وحتديث 
محطات توليد الطاقة الكهربائية 

بالبخار في روسيا.
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 دوالر استثمارات في 
 البنية التحتية 

في أفريقيا

1.6 مليار
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على الرغم من وجود أطقم العمل التي تضع 
اللمسات األخيرة على الطرق واملوانئ ومحطات الطاقة 
الكهربائية التي مت إنشاؤها حديثا في أنحاء أفريقيا، فإن 

شعوب القارة باقتصاداتها املتنامية تطلب املزيد.
والواقع أن النمو االقتصادي في أفريقيا مؤخرا 

يحُبرز - بل يحُعّمق - املشكالت الهيكلية التي طال أمدها 
حيث يفشل منو البنية التحتية في مسايرة التطورات. 

فمشاهد الطرق املزدحمة ونقص املياه النظيفة 
واالنقطاع املتكرر للكهرباء تجٌسد كلها حقيقة الوضع 

في الكثير من املدن األفريقية. وال حتصل نسبة كبيرة 
من سكان أفريقيا على خدمات الكهرباء على اإلطالق.

ارتقت استجابة مؤسسة التمويل الدولية إلى 
مستوى تاريخي في عام 2012. فللمرة األولى، تبلغ 
استثمارات املؤسسة وما قامت بتعبئته من موارد 

االستثمار قرابة 1.6 مليار دوالر في جميع أنواع البنية 
التحتية اخلاصة في أفريقيا. ويزيد هذا االستثمار على 

ضعف مستواه في عام 2011.
تركز املؤسسة على لبنات البناء التي يتطلبها أي 

اقتصاد حديث: املوانئ والسكك احلديدية واالتصاالت 
السلكية والالسلكية والطاقة الكهربائية مبا في ذلك 

الطاقة املتجددة.
وتسلط املشاريع الناجحة األخيرة الضوء على 

الطرق املتعددة التي تحُساعد املؤسسةحُ من خاللها 
أفريقيا في إنشاء بنيتها التحتية. ففي السنغال، 

ساندت املؤسسة مشاركة القطاع اخلاص في مشروع 
طريق داكار بخاصية حتصيل رسوم املرور، الذي سيؤدي 

على نحوٍ ملموس إلى حتسني النقل والتجارة في 
العاصمة واملناطق احمليطة بها. وفي توغو، تساعد 

استثمارات املؤسسة وخدماتها االستشارية شركة 
كهرباء توغو في تطوير وبناء وتشغيل محطة للطاقة 

احلرارية قدرتها 100 ميجاوات في العاصمة لومي.

وتؤكد هذه العمليات والكثير من املشاريع األخرى 
أهمية الوثبات التي حتققها أفريقيا. ولكن األمر يتطلب 

بعض الوقت واستمرار االستثمار في القارة إلقامة 
أساس متني للبنى التحتية.

للمؤسسة أيضا قصب السبق والريادة في تعزيز 
الدراية واملعرفة في أفريقيا بشأن كيفية تطوير وتوجيه 

مشاريع البنية التحتية بطرق حتقق التوازن الصحيح 
بني املصالح اخلاصة والعامة وإدارة اخملاطر البيئية 

واالجتماعية.
وقد جنحت املؤسسة أيضا في إسداء املشورة 

للحكومات األفريقية، مبا في ذلك البلديات، حول كيفية 
إشراك القطاع اخلاص في تقدمي اخلدمات العامة 

األساسية، وكيفية إعادة هيكلة املؤسسات اململوكة 
للدولة. ومن املتوقع أن تسفر مساندة املؤسسة 

للشراكات بني القطاعني العام واخلاص في السنوات 
املالية 2008-2012 عن تسهيل تعبئة موارد متويل 

من القطاع اخلاص بأكثر من 175 مليون دوالر للبنية 
التحتية والصحة، وتوفير خدمات محسنة حلوالي 500 

ألف نسمة.
مازالت اخملاطر السياسية والفساد والتدخالت 
في اإلجراءات التنظيمية تشكل عقبة كؤودا، ولكن 

االقتصاديني واحملللني يشيرون إلى مالمح دورة قوية 
فاعلة: فالنمو في أفريقيا يجتذب زيادة االستثمار 

واخلبرات التخصصية في التمويل ويقود حركة التوسع 
في املستقبل.

تشجيع وجود دورة قوية فاعلة 
من خالل حتديث البنية

التحتية في أفريقيا

500 ألف شخص
يحصلون على خدمات محسنة

أقصى اليمني في إطار املساندة في ظل 
عالقة شراكة مع مؤسسة التمويل 

الدولية، أجنز مرفق الكهرباء الرئيسي في 
ليبريا تركيب 33600 توصيلة جديدة في 

مونروفيا.

على اليمني مجموعة زورلو للطاقة 
تستغل إمكانات طاقة الرياح في باكستان 
للمساعدة في تخفيف النقص املزمن في 

الطاقة الكهربائية في البالد.
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ينتج العالم كميات وفيرة من الغذاء - هي أكثر من كافية لغذاء 
كل رجل وامرأة وطفل. ومع ذلك، يعاني من اجلوع يوميا حوالي مليار 

شخص معظمهم في البلدان النامية.
وتعكس هذه املفارقة حقيقة غير سارة، وهي أن: اجلوع والفقر 

صنوان ال يفترقان. ينفق الفقراء معظم دخلهم الشحيح على 
الغذاء، مما يجعلهم أشد تأثرا ومعاناة من الزيادات في أسعار املواد 
الغذائية. فحتى الزيادات قصيرة األمد ميكن أن تكون لها تداعيات 

وآثار طويلة األمد، إذ حترم أطفالهم من الغذاء الضروري حلياة صحية 
نتجة. محُ

شهدت أسعار الغذاء ارتفاعات حادة في السنوات القالئل 
املاضية، مما أثار حتديات إمنائية ملحة وعاجلة. وكانت استجابة 

مؤسسة التمويل الدولية قوية؛ وأصبح األمن الغذائي أولوية 
إستراتيجية بالنسبة لها، فأطلقت مجموعة متنوعة من املبادرات 

املبتكرة للمساعدة في توفير املواد الغذائية حيثما تكون احلاجة 
ماسة إليها بأسعار ميكن حتملها. 

يتسم نهج املؤسسة هذا بالشمولية. فهو يؤكد أهمية 
زيادة قدرة املزارعني والصناعات الزراعية على احلصول على التمويل، 

وتهيئة بيئة استثمار أكثر مواتاة وإيجابية، وتعزيز نقل املعرفة 
والتكنولوجيا، واالستدامة البيئية واالجتماعية، وعمليات الشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص، وزيادة كفاءة استخدام األراضي واملياه 

والطاقة.
في السنة املالية 2012، أطلقت املؤسسة برنامج متويل 

السلع األولية احلرجة بغية زيادة متويل تارة السلع الزراعية في جميع 
البلدان النامية مع القيام في الوقت نفسه مبعاجلة احتياجات 
الطاقة في البلدان األشد فقرا. ويتوقع أن يقدم هذا البرنامج 

الدعم واملساندة لتجارة تصل قيمتها إلى 18 مليار دوالر على مدى 
السنوات الثالث القادمة.

ساعدت املؤسسة املزارعني على حتقيق دخل مستمر من 
خالل برنامجها العاملي لتمويل املستودعات. فالبرنامج يسمح 

للمزارعني بسرعة احلصول على النقد عند تسليم محاصيلهم 
إلى املستودعات. وكان معتادا أن يضطر املزارعون إلى االنتظار حلني 
شحن سلعهم من املستودعات - وذلك ميكن أن يستغرق أسابيع. 

ويحُتيح البرنامج للمزارعني إمكانية االقتراض الفوري على أساس 
إيصاالت تسليم سلعهم الزراعية.

باإلضافة إلى ذلك، وَسعت املؤسسة نطاق برنامج إدارة 
اخملاطر املتعلقة بأسعار املنتجات الزراعية ليشمل أفريقيا والشرق 
األوسط، مما يتيح احلصول على التمويل وإدارة اخملاطر للمستوردين 

واملصدرين في هاتني املنطقتني احليويتني.
وتتولى املؤسسة أيضا إدارة نافذة القطاع اخلاص في البرنامج 

العاملي للزراعة واألمن الغذائي، وهو برنامج جملموعة البنك الدولي 
يتمثل الهدف منه في زيادة التمويل الالزم لبرامج األمن الغذائي 

في البلدان النامية. وتقدم نافذة القطاع اخلاص بهذا البرنامج 
قروضا وضمانات ائتمانية واستثمارات في أسهم رأس املال من أجل 

تدعيم أنشطة القطاع اخلاص املعنية بتقوية األمن الغذائي.
نعلمحُ أن األمن الغذائي يشكل حتديا ال نستطيع التصدي له 
مبفردنا. ونظرا للنمو السكاني في العقود األربعة القادمة، فإن من 

الضروري أن يزيد إنتاج الغذاء بنسبة 70 في املائة. وحتتاج البلدان 
النامية إلى استثمارات تبلغ 83 مليار دوالر في املتوسط سنويا. 

ويتطلب ذلك األمر اإلبداع واالبتكار وتضافر اجلهود على الصعيد 
الدولي. ومؤسسة التمويل الدولية في وضٍع مثالي يتيح لها أداء 

هذا الدور احليوي.

 تعزيز األمن الغذائي 
في البلدان النامية

استجابت مؤسسة 
التمويل الدولية بقوة 
 الرتفاع أسعار الغذاء، 
 إذ ساعدت على توفير 
 املواد الغذائية حيثما 

 تكون احلاجة ماسة 
إليها وبأسعار معقولة.
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30
يعاني العمال غير املتعلمني اآلن حرمانا شديدا في ظل 
اقتصاد عاملي سريع التغير. فبدون التدريب التخصصي، 

يستحيل تقريبا العثور على وظائف جيدة - أي الوظائف 
التي تتيح االستقرار االقتصادي واحلراك االجتماعي.

غالبا ما يكون ذلك هو حال ذوي الدخل املنخفض 
واملتوسط في البلدان النامية. وعندما يتعاقب جيل بعد 

اآلخر دون احلصول على أي تدريب، يضربحُ الفقر بجذوره. 
تعمل مؤسسة التمويل الدولية، من خالل 

االستثمار في التعليم، على وضع حد لهذا االتاه. 
فمشاريعها تعزز احلصول على التعليم اجليد واملهارات 

املالئمة الحتياجات السوق العاملية. وتستثمر املؤسسة 
على نحو مباشر في شركات التعليم، وتدعم تقدمي 

القروض إلى الطالب، فضال عن حتقيق استنارة 
السياسة احلكومية، وتبادل املعرفة التي اكتسبتها 

املؤسسة في هذا اجملال.
في السنوات العشر املاضية، استثمرت املؤسسة 
أكثر من 2.2 مليار دوالر في شركات اخلدمات التعليمية 

والصحية في األسواق الصاعدة، ونفذت مشاريع في 
أكثر من 30 بلدا. ولعمل املؤسسة املرتبط بالتعليم 

الفني واملهني - وهو مجال تنشط فيه املؤسسة باطراد 
جٌ كبير وملموس. فهذه البرامج تستهدف املفتقرين  - أثر

إلى اخلدمات الكافية وهم في أغلب احلاالت أول من 
يحصل بني أفراد عائالتهم على تعليم بعد املرحلة 

الثانوية.
قدمت املؤسسة قرضا مبا قيمته 24 مليون دوالر 
إلى شركة تي سي جي في الفلبني، التي تدير سلسلة 
من الكليات املتخصصة في صناعة الضيافة. ويساعد 
هذا االستثمار في توسعة منطقتني في احلرم اجلامعي 

للكلية اآلسيوية لفنون الضيافة وإنشاء أربع مناطق 

جديدة وإضافة قدرة الستيعاب 5 آالف من الطلبة 
والطالبات اجلدد.

وقد أسفر ذلك عن: حصول الطالب من ذوي الدخل 
املنخفض واملتوسط في الفلبني - مبا في ذلك عدد كبير 

من النساء اللواتي يعانني الضعف واحلرمان - على 
فرصة أفضل لتلقي التدريب التخصصي وتعزيز األمل 

في العثور على وظيفة جيدة. 
التعليم والصحة من بني أهم األولويات بالنسبة 

ملؤسسة التمويل الدولية - وقد استثمرت املؤسسة 
أكثر من أية مؤسسة دولية أخرى في خدمات القطاع 

اخلاص في الصحة والتعليم في األسواق الصاعدة. 
وتتعاون املؤسسة على نحو وثيق مع البنك الدولي في 
تصميم إستراتيجيات للبلدان التي ليست لديها موارد 

لتوفير رعاية صحية جيدة أو خدمات تعليمية جلميع 
السكان.

وتعمل املؤسسة حاليا على زيادة فرص احلصول 
على رعاية صحية جيدة من خالل استثمارها في مناذج 

العمل املبتكرة. وفي السنوات العشر املاضية، استثمرت 
املؤسسة 1.6 مليار دوالر في مجال الرعاية الصحية. 

أتاح عملنا مع مؤسسة أرشميدس العاملية 
طريقة جديدة لتوفير اخلدمات الصحية األساسية 

للسكان الذين يعانون من عدم كفاية اخلدمات. ففي 
سياق أول استثمار مباشر في قطاع التأمني الصحي، 

استثمرت املؤسسة 3 ماليني دوالر في أسهم رأس مال 
شركة أرشميدس للنهوض باألوضاع الصحية، وهي 

شركة متخصصة في تقدمي التأمني الطبي واخلدمات 
الصحية في جورجيا وكازاخستان. ويساعد هذا 

االستثمار شركة أرشميدس على فتح 24 مستوصفا 
وتوفير التأمني لنحو 670 ألف شخص قبل عام 2018. 

 مساعدة الفقراء في احلصول على 
خدمات أفضل في التعليم والرعاية الصحية

2.2 مليار دوالر 
 استثمرتها املؤسسة في 

شركات اخلدمات التعليمية 
والصحية في األسواق الصاعدة

أعلي، في الوسط
ساعد دعمنا للتدريب املهني التخصصي 
في الفلبني جوفيلني مانامات على حتسني 
إمكاناتها الوظيفية في صناعة الضيافة 

في البالد.

استفادة 30 بلدا من مشاريع 
مؤسسة التمويل الدولية في 

قطاعي الصحة والتعليم
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 نقدم التمويل بأكثر 
من خمسني عملة

+
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في معظم البلدان النامية، يواجه صغار رواد األعمال 
الراغبون في توسيع أعمالهم عقبة فورية: تتمثل في 

محدودية احلصول على متويل بالعملة احمللية.
عادة ما تكون أسواق السندات بالعمالت احمللية 

أسواقا صغيرة وغير متطورة. وتكون البنوك غالبا أكثر 
ارتياحا في إقراض الشركات األكبر األكثر رسوخا. وهذا 
يعنى أن التمويل طويل األجل بالعملة احمللية ال يتوافر 
بسهولة للشركات الصغيرة واملتوسطة مما يضطرها 

إلى االقتراض بالعمالت األجنبية من أجل حتقيق منوها. 
وإدراكا للمخاطر التي يثيرها هذا األمر، دعا وزراء 

املالية ومحافظو البنوك املركزية في البلدان الرئيسية 
املتقدمة والنامية في مجموعة العشرين إلى تنسيق 

اجلهود من أجل دعم أسواق السندات بالعملة احمللية في 
البلدان النامية. وقالوا في العام املاضي إن مبقدور هذه 
األسواق إتاحة •مصدر إضافي“ في وقت األزمة املالية، 
وتفعيل االستفادة من املستثمرين احملليني باعتبارهم 

مصدرا قويا بديال للتمويل.
ونحن نعرفحُ هذا اجملال جيدا. وقد حصلت املؤسسة 

هذا العام على موافقة من غانا و8 بلدان أعضاء في 
االحتاد النقدي لغرب أفريقيا على وضع برامج للسندات 

بالعمالت احمللية بغرض تقوية أسواق رأس املال احمللية 
ودعم تنمية القطاع اخلاص في البلدان حيثما تكون 

احلاجة ماسة إليها. وفي سياق برنامجها الرئيسي 
للسندات متوسطة األجل بالعمالت احمللية في أفريقيا، 

سوف تحُصدر املؤسسة سندات بأكثر من مليار دوالر 
بالسيدي الغاني والفرنك الغرب أفريقي على مدى 

العشر سنوات القادمة.
اضطلعت املؤسسة على مدى أكثر من عشر 

سنوات بأداء دور قيادي في توسيع نطاق توافر التمويل 
بالعمالت احمللية في البلدان النامية. وكانت املؤسسة 

أول جهة تصدر ضمانات ائتمانية جزئية إلصدارات 
السندات احمللية في اجلزائر والهند واملكسيك وروسيا 

واململكة العربية السعودية وتايلند. وقدمت املؤسسة 
التمويل بأكثر من 50 عملة محلية - أي أنها فاقت في 

ذلك أية مؤسسة إمنائية أخرى متعددة األطراف.
ولتعزيز التقدم في اإلقراض وإصدار السندات 

بالعملة احمللية في أفريقيا، وقعت املؤسسة اتفاقية 
رئيسية مع البنك األفريقي للتنمية بشأن الدخول في 

عمليات مبادلة العمالت. وتتيح هذه االتفاقية استفادة 
كل طرف من إصدارات سندات الطرف اآلخر بالعملة 
احمللية، إلى جانب تعزيز قدرة املؤسسة على مساندة 

املشاريع اإلمنائية للمتعاملني معها. وهذه هي االتفاقية 
األولى من نوعها للبنك األفريقي للتنمية أو ملؤسسة 

التمويل الدولية مع مؤسسة مالية أخرى متعددة 
األطراف.

كانت املؤسسة أول مؤسسة متعددة األطراف 
توقع اتفاقية مبادلة محلية مع البنوك الصينية 
من أجل توفير اإلقراض بالعملة احمللية. ومن شأن 

االتفاقيتني املبرمتني مع البنك الصيني للتنمية وبنك 
االستيراد والتصدير الصيني متكني املؤسسة من تقدمي 

قروض طويلة األجل بالرينمينبي ملشاريع تنمية القطاع 
اخلاص.

ميثل توسيع نطاق التمويل طويل األجل بالعملة 
احمللية حجر الزاوية في إستراتيجية املؤسسة املعنية 

بتقوية أسواق رأس املال في البلدان النامية. وميكن 
للمؤسسة، من خالل التعاون مع اجلهات التنظيمية 

واملؤسسات احمللية، أن تقوم بتشجيع اللوائح والقواعد 
الفاعلة املنظمة ألسواق رأس املال. ويتيح هذا التعاون 

أيضا مساعدة اجلهات املتعاملة مع املؤسسة على 
ّكنها من خلق فرص  تخفيف مخاطر العملة بطرق متحُ

العمل وتوسيع أنشطة األعمال.

 أنشطة رائدة في 
التمويل بالعمالت احمللية 

أكثر من 10 
سنوات 

ومؤسسة التمويل الدولية رائدة في 
التمويل بالعملة احمللية
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ملكافحة الفقر، من الضروري أن نعرف أين يعيش 
الفقراء. كانت اإلجابة سهلة ومباشرة قبل عقدين 
من الزمان - فنسبة 90 في املائة من الفقراء كانوا 
يعيشون في البلدان الفقيرة. أما اليوم، فيعيش في 

البلدان منخفضة الدخل 25 في املائة فقط من أصل 
1.3 مليار شخص يعيشون على أقل من 1.25 دوالر 
للفرد في اليوم، في حني يعيش الباقون في البلدان 

متوسطة الدخل.

تؤكد هذه األرقام احلاجة إلى نهج محدد ملكافحة 
الفقر. وعادة ما يضرب الفقر بجذوره في البلدان 

األشد فقرا. وحتى في ظل النمو االقتصادي القوي، 
فإن معدالت الفقر تتراجع بوتيرة بطيئة في مناطق 

مثل أفريقيا. ومن الصعب أيضا تراجع معدالت 
الفقر في البلدان التي ترزح حتت وطأة الصراعات أو 

انعدام االستقرار السياسي. ومتثل هذه البلدان أولوية 
بالنسبة ملؤسسة التمويل الدولية. وينطبق األمر 

نفسه على املناطق األشد فقرا في البلدان متوسطة 
الدخل التي تنتظر فيها أعداد غفيرة من الناس دعم 

املؤسسة.
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كانت الوظائف شحيحة ونادرة في أوانامينثي، وهي مدينة صغيرة في 
شمال شرق هايتي. وعانت روالندي بريسلز، وآالف غيرها، األمرّين في 

سعيها للعثور على عمل إلعالة أسرتها. 
تغير هذا الوضع بعد إنشاء مجّمع كوديفي، وهو مجمع صناعي 

متتلكه مجموعة إم (Groupo M) وهي مجموعة شركات في اجلمهورية 
الدومينيكية. أدت املساندة التي قدمتها مؤسسة التمويل الدولية 
إلى متكني هذه اجملموعة من توسعة هذا اجملمع. ونتيجة لذلك، أصبح 

6500 شخص يشغلون وظائف اآلن في مجمع كوديفي املتخصص في 
صناعة املالبس مبوديالت عالية اجلودة للتصدير. ويتمتع هؤالء العمال 

اآلن مبزايا اخلدمات الصحية والتعليمية، ورعاية احتاد عمالي نشط، وهذه 
مزايا نادرة الوجود في هايتي.

تقول بريسلز: •بعد أن كنت عاملة على ماكينة حياكة، أصبحتحُ 
شرفة، ثم مسؤولة تنسيق اآلن. يساعدني الراتب الذي أتقاضاه في  محُ

رعاية أسرتي واالعتناء مبنزلي“.
تعاني هايتي والبلدان األخرى األشد فقرا مصاعب كبيرة في 

سعيها للقضاء على األمراض التي ميكن الوقاية منها، والتغلب على 
الصراعات، واحلد من تفشي الفقر. وميثل خلق الفرص والنمو املستدام 

في هذه البلدان - املؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية، وهي 
صندوق البنك الدولي املعني بالبلدان األشد فقرا - أولوية بالنسبة 

ملؤسسة التمويل الدولية. وتفعل املؤسسة ذلك عن طريق تقدمي 
مساندة متكاملة من االستثمارات واخلدمات االستشارية.

منذ عام 2005، ارتفعت استثمارات املؤسسة في البلدان املؤهلة 
لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية بواقع ستة أمثال لتصل إلى 
قرابة 6 مليارات دوالر في السنة املالية 2012. وتستأثر البلدان املؤهلة 

لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية بحوالي نصف املشاريع 
االستثمارية ملؤسسة التمويل الدولية و65 في املائة من إنفاقها على 

برامج اخلدمات االستشارية. وملؤسسة التمويل الدولية سجل منجزات 
ْستَثَمر في أسهم رأس املال،  رائعة في هذه البلدان: فمقابل كل دوالر محُ

حصلت املؤسسة على عائد قدره 2.45 دوالر. 
أتاح األداء املالي املتميز ملؤسسة التمويل الدولية تقدمي مساهمات 
كبيرة في عمليات تديد موارد املؤسسة الدولية للتنمية - إذ بلغت هذه 
املساهمات 2.2 مليار دوالر حتى اآلن. ويقترب هذا املبلغ من مستوى رأس 

املال املدفوع ملؤسسة التمويل الدولية الذي يبلغ 2.4 مليار دوالر.

 إطالق شرارة النمو االقتصادي والفرص 
في البلدان األشد فقرا

على اليسار ساعدت مؤسسة التمويل 
الدولية مجموعة Groupo M في 
توسعة مصنع كوديفي للمالبس، 

وأتاحت آلالف العمال، مثل روالندي 
بريسلز، فرصة حتسني أحوالهم 

املعيشية.

أسفل  بدأ ماميكون يبرمييان نشاطه 
في منتجات األلبان في عام 2011 

بقرض من البنك التعاوني الزراعي في 
أرمينيا وهو أحد املتعاملني مع مؤسسة 

التمويل الدولية.
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في عملها في البلدان املؤهلة لالقتراض من 
املؤسسة الدولية للتنمية، ركزت مؤسسة التمويل 

الدولية على املشاريع التي تتيح خلق الفرص وحتسني 
األحوال املعيشية للناس بوتيرة سريعة قابلة 

لالستدامة. وفي السنة املالية 2012، مثال، قدمت 
املؤسسة متويال قدره 5.5 مليون دوالر إلنشاء فندق 

هيلتون بسعة 138 غرفة في بوروندي - التي خرجت من 
سنوات الصراعات والقالقل األهلية التي دمرت اقتصاد 

البالد فعليا.
عملت بوروندي مع املؤسسة الدولية للتنمية 

من أجل استعادة االستقرار وتقوية اقتصادها وحتديثه. 
وشهدت بوروندي بالفعل حتسنا كبيرا. وفي تقرير ممارسة 

أنشطة األعمال 2012، الذي تحُصدره مجموعة البنك 
الدولي، احتلت بوروندي الترتيب السابع عامليا من حيث 

أكبر حتّسن في تسهيل ممارسة أنشطة األعمال.
سوف يؤدي الفندق اجلديد إلى حتسني جاذبية 
بوروندي من منظور مؤسسات األعمال واملسافرين 

الدوليني، وإتاحة أماكن لإلقامة واملبيت حسب املعايير 
العاملية وقاعات عالية اجلودة للمؤمترات واالجتماعات. 

ويتوقع أن يخلق هذا املشرع 155 وظيفة دائمة، وتشغل 
النساء ثحُلث هذه الوظائف. 

استثمار

6 مليارات دوالر
في البلدان املؤهلة لالقتراض من 

املؤسسة الدولية للتنمية

زادت استثمارات مؤسسة 
التمويل الدولية في البلدان 

املؤهلة لالقتراض من 
املؤسسة الدولية للتنمية 

بواقع ستة أمثال منذ 2005.
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7 مليارات دوالر
االستثمار في مناذج العمل 

الشاملة للجميع
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تستطيع الهواتف احملمولة إحداث حتوّل في حياة الناس 
- ما لم يكن املرء واحدا من 1.6 مليار شخص يعيشون 

في مناطق نائية ال تعمل فيها هذه الهواتف.
ال تغطي معظم شركات الهاتف احملمول األماكن 
النائية في البلدان التي ال تكون فيه اخلدمة - ببساطة 

- ممكنة من الناحية التجارية؛ فاملسافات شاسعة 
بالنسبة لهذه الشركات، وعدد السكان ضئيل للغاية 
وال يبرر تكاليف تركيب املعدات الالزمة. ونتيجة لذلك، 

يحُحرم بعض الناس من االستفادة من ثورة االتصاالت.
ولكن بعض رواد األعمال يرون فرصة في جلب 

خدمات الهاتف لساكني املناطق النائية. ولدى 
مؤسسة التمويل الدولية قدرة تخصصية في دعم 

هؤالء الرواد الذين تؤدي مناذج عملهم االشتمالية 
إلى تقدمي حلول بتكلفة معقولة لتحسني األحوال 

املعيشية للناس الذين يشكلون قاعدة الهرم 
االقتصادي. ويساعد عمل املؤسسة أيضا في حتسني 
األحوال املعيشية للناس في املناطق عالية اخملاطر أو 

اجلديدة في التعامل في البلدان متوسطة الدخل.
يقول مايك فيتزجيرالد، املسؤول التنفيذي األول 

لشركة ألتوبريدج، وهي شركة للتكنولوجيا في أيرلندا: 
•اجملتمعات احمللية النائية ليست مناطق مصير السعي 

فيها الفشل احملتوم. على العكس متاما، هناك اآلن 
شواهد ملموسة ودراسات حاالت مؤكدة بشأن أفريقيا 

وآسيا والشرق األوسط تدحض مقولة إن اجملتمعات 
النائية غير قادرة على إعطاء عوائد جذابة على 

االستثمار“.
على مدى السنوات الثماني املاضية، مثلت مناذج 

العمل الشاملة للجميع حوالي 7 إلى 10 في املائة 
من االرتباطات السنوية ملؤسسة التمويل الدولية مبا 
يبلغ إجماال أكثر من 7 مليارات دوالر. والواقع أن عمل 

املؤسسة - مع أكثر من 300 جهة متعاملة على 
أساس مناذج العمل الشاملة للجميع في أكثر من 80 

بلدا - قد ساعدها في الوصول إلى أكثر من 250 مليون 
شخص عند قاعدة الهرم االقتصادي.

تعمل املؤسسة أيضا على تقوية القطاع اخلاص 
في املناطق عالية اخملاطر أو اجلديدة في التعامل في 

البلدان متوسطة الدخل، مما يساعد في تقدمي حلول 
مبتكرة للتحديات اإلمنائية العاجلة. في كرواتيا، مثال، 
تقوم املؤسسة بتمويل مزرعة رياح بالقرب من مدينة 

سيبنك تقدم إمدادات مستمرة من الطاقة الكهربائية 
للمنازل واملصانع مع املساعدة في الوقت نفسه على 

مكافحة تغير املناخ.
حُنتج الرئيسي لشركة  وفي إندونيسيا، يتمثل امل
ألتوبريدج في نظام محطة ”lite site“ الذي يساعد 

على توصيل خدمات الهاتف احملمول للمناطق النائية، 
ويحُباع هذا النظام لشركات الهاتف احملمول في البلدان 

ْمس تكلفة األنظمة  النامية بسعر 50 ألف دوالر - أي خحُ
التقليدية الباهظة التكلفة في املناطق الريفية. ويحُدار 

هذا النظام ببرنامج إلكتروني ذي ملكية مسجلة 
وألواح الطاقة الشمسية املنخفضة التكلفة. وقد أدت 
أنظمة ألتوبريدج إلى متكني املتعاملني مع املؤسسة من 
الوصول بكفاءة إلى مجتمعات محلية يقيم بكل منها 

3 آالف نسمة.
قامت املؤسسة باستثمار في مرحلة مبكرة 

في أسهم رأس املال بقيمة 5 ماليني دوالر في شركة 
ألتوبريدج. وقد قامت شركة إندوسات، وهي إحدى 
الشركات الكبيرة في إندونيسيا، باستخدام نظام 

ألتوبريدج للوصول إلى مشتركني جدد في مامبي، وهي 
قرية نائية في منطقة سوالويسي على بعد 15 ساعة 

بالسيارة من أقرب مطار. 
وحتى فترة قريبة، لم يكن أمام سكان مامبي 

أية خيارات لالتصاالت، فكانوا يسافرون ملدة 3 ساعات 
إلجراء مكاملة هاتفية - أو السفر ملدة 5 ساعات للوصول 

إلى أقرب مستشفى. ويستطيع هذا املستشفى اآلن 
أن يبعث إليهم رسائل بتحديثات املعلومات الصحية. 

ويستطيع صغار رواد األعمال إجراء مكاملات عبر 
هواتف إندوسات، مما يساعد في حتسني كفاءة أنشطة 

أعمالهم. 

حتسني األحوال املعيشية للناس في املناطق 
 عالية اخملاطر أو اجلديدة في التعامل 

في البلدان متوسطة الدخل

أدى استثمار املؤسسة في تكنولوجيا 
ألتوبريدج منخفضة التكلفة إلى متكني 

شركات الهاتف احملمول من خدمة 
العمالء في القرى النائية في إندونيسيا.
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األسواق عالية اخملاطر أو اجلديدة في التعامل
توسيع الفرص االقتصادية أمام النساء

تعتبر أجور الوظائف في قطاع الصناعات الكيماوية أجورا 
رمن في  مرتفعة بصفة عامة. ولكن النساء في الهند ححُ

السابق من دخول هذا اجملال - بناء على فرضية أنهن ال 
يستطعن العمل بأمان في بيئة كهذه.

من خالل عملها مع إحدى اجلهات املتعاملة معها وهي 
شركة ميغماني أورجانيكس، أثبتت مؤسسة التمويل الدولية 

خطأ هذا النهج. وفي عام 2008، ساعدت املؤسسة شركة 
ميغماني في إنشاء أول مصنع كيميائي به نساء عامالت. 

ومبساعدة من املؤسسة، وضعت الشركة سياسات تلبي على 
نحو أفضل احتياجات النساء العامالت في مصنعها اجلديد 
(FineChem) - مبا في ذلك ساعات العمل املرنة ومتطلبات 
أساسية خاصة بالصحة والسالمة. وأنشأت الشركة أيضا 

غرفا مستقلة حلفظ األغراض الشخصية واملتعلقات 
الشخصية للنساء العامالت باإلضافة إلى أماكن مخصصة 

لهن لالغتسال واالستحمام.
كانت النتيجة جيدة تستحق اإلشادة، وهي تضرب مثال 

لشركات الكيماويات األخرى في الهند. ويعمل حوالي 45 امرأة 
اآلن في مصنع فاينتشيم وأغلبنهن من قرى قريبة من ميناء 

داهيج بوالية غوجورات. ووجدت الشركة أن النساء قادرات 
على أداء مهام وظائفهن متاما كالرجال - وأنهن أكثر إنتاجية 

والتزاما بقواعد السالمة. والنساء العامالت، من جانبهن، 
يتمتعن بوظائف مستقرة ودخل أعلى فضال عن الشعور 

بالتمكني والقوة في بيوتهن وقراهن.
وتعتبر النساء مصدرا قويا للنمو االقتصادي والفرص. 

وهن ميثلن في البلدان النامية حوالي ثحُلث الشركات الصغيرة 
واملتوسطة - التي تعتبر محركا قويا خللق فرص العمل. 

ويشكل النساء 40 في املائة من القوى العاملة في العالم. 
وبتوسيع الفرص أمام النساء في أدوارهن بوصفهن رائدات 

أعمال وموظفات ومستهلكات وصاحبات مصلحة مباشرة، 
نستطيع أن نحُحدث حتوالت هائلة في األسواق احمللية والعاملية.

تقوم املؤسسة بزيادة قدرة سيدات األعمال على احلصول 
على التمويل. وتحُزيل املؤسسة أية حواجز ماثلة أمام النساء في 
مزاولة األنشطة. كما تعمل مع املتعاملني معها على حتسني 
أوضاع عمل املرأة، وتتعاون مع الغرف التجارية احمللية والشركاء 

اآلخرين لتزويد سيدات األعمال بالتدريب الكتساب مهارة 
العمل التجاري واإلدارة.

في مصر، على سبيل املثال، عملت املؤسسة مع شركة 
القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية إلجراء مراجعة لنظام 

حوكمة الشركات، مما شجع هذه الشركة التي تدير أكبر 
شبكة للمدارس اخلاصة في البالد على ضم نساء جمللس 

إدارتها. وبناء على توصية املؤسسة، قامت هذه الشركة بتنويع 
أعضاء مجلس إدارتها. ومتثلت نتيجة ذلك في حتسن كبير في 

فاعلية اجمللس، حسبما أفادت الشركة.
 Banking منذ أن أطلقت برنامج •االعتماد على املرأة

on Women“ في أواخر عام 2010، استثمرت املؤسسة أكثر 
من 78 مليون دوالر ملساندة صاحبات الشركات الصغيرة في 
أوروبا الشرقية وشرق آسيا، وذلك في سياق البناء على تربة 

املؤسسة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. وقدمت اجلهات 
املتعاملة مع املؤسسة حوالي 760 ألف وظيفة للنساء في 

عام 2011. واستثمرت املؤسسة 200 مليون دوالر في الصندوق 
العاملي اجلديد لتمويل الشركات الصغيرة واملتوسطة، الذي 

يحُتوقع أن يقوم على مدى حياته لفترة 10 سنوات بتقدمي متويل 
حُبعها مملوك لنساء. لـ 600 ألف شركة صغيرة - ر

قرض متويل أصغر من إحدى اجلهات املتعاملة مع مؤسسة التمويل 
الدولية يساعد مستورة أسوويفا في توسيع نشاطها في صناعة 

السالل في طاجيكستان.
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البدء من جديد ليس سهال بالنسبة لـ 1.5 مليار شخص يعيشون في 
مناطق متأثرة بالصراعات وعدم االستقرار. فاحلروب واالضطرابات األهلية 

تطيح باألمن وتلحق الضرر بالبنية التحتية والتجارة وتحُدمر اإلطار التنظيمي 
ومتنع حصول رواد األعمال احملتملني على االئتمان.

تقدم مؤسسة التمويل الدولية مساندة فورية وطويلة األمد ملساعدة 
هذه املناطق على التعافي. فاملؤسسة تساعد في إعادة بناء القطاع اخلاص 

وتشجيع رواد األعمال وعودة سكان هذه املناطق إلى العمل. 
مس سكانه في مذابح  في رواندا ذلك البلد الذي فقد ما يصل إلى خحُ

جماعية قبل أقل من عشرين عاما، ميثل النمو االقتصادي واستثمارات 
القطاع اخلاص العاملني الرئيسيني لتخفيف حدة الفقر. ولكن رواد األعمال 
في رواندا واجهوا عقبات قانونية وإدارية مرهقة - فالروتني يؤدي إلى صعوبة 

تسجيل الشركات وتسوية املنازعات التجارية أو االنخراط في تارة عبر 
احلدود. 

من خالل برنامج إصالح مناخ االستثمار في رواندا، ساعدت املؤسسة 
احلكومة الرواندية في حتديث اإلجراءات التنظيمية املعقدة. وكانت نتيجة 

ذلك خلق أكثر من 16 ألف وظيفة جديدة وإنشاء 8 آالف منشأة أعمال 
جديدة. وتعتبر رواندا اآلن واحدة من رواد إصالح مناخ االستثمار على مستوى 

العالم، طبقا لتقرير ممارسة أنشطة األعمال الذي تصدره سنويا مجموعة 
البنك الدولي. ويؤدي حتسني مناخ االستثمار إلى زيادة إقبال رواد األعمال على 

األرجح على إنشاء الشركات وخلق فرص العمل واالستثمار في البالد. 

وفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
- حيث أدى الربيع العربي إلى تعميق حتديات التنمية 

- استثمرت املؤسسة أكثر من ملياري دوالر منذ بداية 
االضطرابات في عام 2011. وأطلقت املؤسسة مبادرات 

مصممة لزيادة قدرة الشركات الصغيرة واملتوسطة 
على احلصول على التمويل، ومعاجلة البطالة في 

صفوف الشباب وحتسني املهارات الوظيفية، وزيادة 
التمويل الالزم ملبادرات البنية التحتية احلرجة.

متثل اخلدمات االستشارية منطيا اخلطوة األولى 
ملؤسسة التمويل الدولية في املناطق اخلارجة من أتون 
كنحُها  الصراعات - فهذه اخلدمات تتذب االستثمار، وميحُ

أن تكون، على الصعيد الفردي، أداة إلحداث التحول 
بالنسبة لرواد األعمال الساعني إلى بداية جديدة. 

وفي كوت ديفوار الغنية باملعادن، مثال، أدت 
االضطرابات السياسية والعسكرية ملدة 10 سنوات 

إلى شل حركة صناعة التعدين تقريبا. واستثمرت 
املؤسسة حوالي 1.2 مليون دوالر، من خالل شركة سما 
للموارد في غرب أفريقيا، من أجل دعم مشروع التنقيب 

عن النيكل والنحاس. وسوف يؤدي هذا املشروع إلى 
خلق فرص العمل وتشجيع النمو، وكذلك وضع معايير 

بيئية واجتماعية سليمة لالستثمار في كوت ديفوار 
مستقبال. 

في السنة املالية 2012، استثمرت املؤسسة 
537 مليون دوالر في 45 مشروعا في املناطق الهشة 

واملتأثرة بالصراعات، ونفذت برنامجا للخدمات 
االستشارية بتكلفة قدرها 31 مليون دوالر. وفي فبراير/

شباط، افتتح البنك الدولي في نيروبي، كينيا، مركزا 
عامليا جديدا معنيا بالصراعات واألمن والتنمية. ويقوم 

هذا املركز، من خالل املساندة املالية واخلبرة التخصصية 
الضرورية، مبساعدة الفقراء واجملتمعات احمللية التي 

مزقتها احلروب على إعادة بناء االقتصاد. 

 مساعدة البلدان على التعافي 
من آثار الصراعات وعدم االستقرار

537 مليون دوالر
استثمارات في املناطق املتأثرة 

بالصراعات

 متويل 45 مشروعا في 45
املناطق املتأثرة بالصراعات

57



أحدثت االحتماالت االقتصادية العاملية اجملهولة 
انخفاضا كبيرا في تدفق رؤوس األموال إلى البلدان 

النامية. فقد انكمشت التدفقات اخلاصة بنسبة 25 
في املائة تقريبا خالل العامني املاضيني. كما انخفضت 

املعونة املقدمة إلى البلدان النامية أيضا.

في وقت تشح فيه املوارد، استمرت مؤسسة التمويل 
الدولية في تقدمي رؤوس أموال كبيرة إلى البلدان 

النامية. وزادت أنشطة املؤسسة لتحقيق مشاركة 
مستثمرين آخرين بتقدمي موارد إضافية الستكمال 

استثمارات املؤسسة املتنامية أصال. وفي السنة 
املالية 2012، مثال، قدم هؤالء املستثمرون قرابة 5 

حُبع إجمالي االرتباطات  مليارات دوالر - تعادل تقريبا ر
االستثمارية من جانب املؤسسة. 

يشكل إطالق العنان ملصادر جديدة لرأس املال عامال 
محوريا في النهج الذي تتبعه املؤسسة. ويتم ذلك عن 
طريق تشجيع مؤسسات األعمال في البلدان النامية 
على االستثمار في بلدان نامية أخرى، واالستفادة من 

موارد صناديق املساهمات اخلاصة في أسهم رأس املال، 
وإيجاد طرق متنوعة ومبتكرة لتحرير رأس املال حيثما 

تكون احلاجة ماسة إليه.

58



إتاحة رأس املال الالزم 
للتنمية في األسواق 

الصاعدة

62
قوة تعبئة املوارد

60
األهمية املتنامية 

لالستثمار فيما بني بلدان 
اجلنوب

64
 أسباب أهمية متويل 

التجارة بالنسبة للتنمية

65

59



مليار دوالر متت تعبئتها في 2.7
شكل قروض مشتركة

تعبئة املوارد من أجل تعظيم األثر اإلمنائي60



في السنة املالية 2007 )انظر أبرز أنشطة عمليات 
مؤسسة التمويل الدولية الصفحة 25(. 

وتقوم املؤسسة عادة بتعبئة موارد من الغير من 
خالل برنامجها املعني باإلقراض املشترك، وهو األقدم 
واألكبر على مستوى بنوك التنمية متعددة األطراف. 

وبتقدميها مجموعة متنوعة من أدوات القروض 
املشتركة، تتيح املؤسسة انضمام مستثمرين آخرين 
للعمل في أسواق محفوفة بالتحديات. وفي السنة 

املالية 2012، قامت املؤسسة بتعبئة قروض مشتركة مبا 
قيمته 2.7 مليار دوالر.

متثل شركة إدارة األصول عنصرا متناميا بسرعة 
في جهود املؤسسة لتعبئة املوارد. وبوصفها شركة 

تابعة ومملوكة بالكامل ملؤسسة التمويل الدولية، فإن 
شركة إدارة األصول تتيح للمستثمرين االستفادة من 

اخلبرات التخصصية للمؤسسة وحتقيق عوائد قوية على 
االستثمار في أسهم رأس املال فضال عن األثر اإلمنائي. 

وفي السنة املالية 2012، قامت شركة إدارة األصول 
بتعبئة 437 مليون دوالر من إجمالي ارتباطات املؤسسة 

وما قامت بتعبئته من موارد.
انضمت إلى املؤسسة في مشروع السكك 

احلديدية ثالث مؤسسات أوروبية للتمويل اإلمنائي - 
بنك التنمية الهولندي، واملؤسسة األملانية لالستثمار 

والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية - وصندوق تديره 
شركة إدارة األصول اململوكة للمؤسسة. وهناك شركة 

خاصة لعبت دورا رئيسيا أيضا هي شركة القلعة 
لالستثمار املباشر ومقرها في القاهرة، مصر.

أصبحت التحسينات التي طرأت على السكك 
احلديدية واضحة بالفعل. فقد زاد شحن البضائع بنسبة 
8 في املائة. وارتفع تواتر قطارات الركاب مبقدار الضعف. 
وانخفض وقوع احلوادث مبقدار النصف تقريبا. ولم تكن 
مؤسسة التمويل الدولية تستطيع أن حتقق كل ذلك 

وحدها. 

قوة تعبئة املوارد
من مومباسا على احمليط الهندي إلى شواطئ بحيرة 

فكتوريا، ميتد خط السكك احلديدية من كينيا إلى أوغندا 
عبر حوالي 1500 ميل من األراضي القاحلة ذات األشجار 
اخلفيضة واملرتفعات والوديان. وهذا الطريق شريان حيوي 

للنقل والتجارة في شرق أفريقيا.
قبل سنوات قالئل، أخذت شبكة السكك احلديدية 

في التدهور بسبب شحة موارد التمويل وعدم كفاية 
اإلدارة. تكرر وقوع احلوادث، وتعذر التنبؤ مبواعيد حتسني 

العربات.
أصبح من الضروري توفير استثمارات خاصة إلعادة 

تشغيل هذا اخلط التاريخي. وفي عام 2011، انضمت 
مؤسسة التمويل الدولية إلى عدة مؤسسات مالية 

لتدبير متويل يبلغ حوالي 274 مليون دوالر لشركة سكك 
حديد أفريقيا احملدودة، املالك اجلديد. واستثمرت الشركة 

املالكة في شراء املعدات اجلديدة واالستعانة بخبراء 
فنيني لبناء خط سكة حديد أكثر سرعة وأكثر أمانا.

تشكل تعبئة أموال من مستثمرين آخرين - 
يستثمرون معنا - جانبا مركزيا في إستراتيجيتنا. 
فتعبئة املوارد تسمح لنا بإجناز ما هو أكثر مما ميكن 

أن نحققه مبفردنا. كما أنها ال تتيح لنا تميع املوارد 
فحسب، بل تميع املعرفة واخلبرات التخصصية أيضا. 

سجل الربحية القوية واملستمرة للمؤسسة 
ميّكنها من تعبئة رؤوس األموال بفاعلية. ففي السنة 

املالية 2012، عملت املؤسسات مع البنوك واملؤسسات 
املالية الدولية والصناديق السيادية واملنظمات والشركاء 

اآلخرين لتعبئة قرابة 5 مليارات دوالر من أجل التنمية 
- أي بزيادة قدرها 1.1 مليار دوالر عن ما متت تعبئته 

1460 ميال
هي طول الطريق احليوي بني 

كينيا وأوغندا

على اليمني
بعد تعرضها فيما مضى للتأخير واحلوادث، 

شهدت شبكة السكك احلديدية بني كينيا 
وأوغندا، اململوكة لشركة من القطاع اخلاص، 

حتسنا كبيرا مبساعدة من مؤسسة التمويل 
الدولية.

على اليسار
ساعدت مؤسسة التمويل الدولية كولومبيا في 

تدبير 2.7 مليار دوالر لطريق دل سول السريع الذي 
يعتبر أحد شرايني النقل الرئيسية في البالد.
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10
يصل إلى 4 مليارات دوالر إلقراض الشركات الصغيرة 

واملتوسطة في األسواق الصاعدة.
حتظى مؤسسة التمويل الدولية بسجل طويل 
لالبتكارات في خلق مصادر جديدة لرأس املال من أجل 

مساندة التنمية في األسواق الصاعدة - وال سيما في 
أوقات األزمات وعدم اليقني. وميكن أن تؤدي استثمارات 

األموال اخلاصة دورا كبيرا في هذا اجملال حسبما توضحه 
تربة املؤسسة.

تعتبر املؤسسة داعما كبيرا لصناديق االستثمار 
في األسواق الصاعدة، وهي تستثمر في هذه الصناديق 

منذ ثمانينيات القرن العشرين. وحافظة املؤسسة 
لالستثمار املباشر في الشركات اخلاصة التي تبلغ 3 

مليارات دوالر يتم استثمارها في حوالي 180 صندوقا 
في مختلف أنحاء العالم. ومن خالل االستثمار في هذه 

الصناديق، تنقل املؤسسة معايير أدائها ومتطلبات 
السياسات إليها، مما ميكن أن يساعد في تعزيز األداء 

البيئي واالجتماعي ملشاريع تلك الصناديق.
تدعم املؤسسة صناديق االستثمارات اخلاصة 
ألنها تقدم رأس املال واخلبرة إلى الشركات الصغيرة 

واملتوسطة. وفي عام 2011، ساعدت استثماراتنا 
املباشرة في الشركات اخلاصة في دعم حوالي 795 

ألف وظيفة - أي ما يقارب ثلث إجمالي الوظائف التي 
أتاحتها اجلهات املتعاملة مع املؤسسة.

غالبا ما تكون املؤسسة هي أول مستثمر مباشر 
في بعض البلدان األشد فقرا. وقد نفذت املؤسسة في 
هذه السنة أول استثمار مباشر في هايتي بعد الزلزال 

املدمر. ومن املتوقع أن يسفر استثمار املؤسسة 10 
ماليني دوالر في صندوق ليوبارد الرأسمالي في هايتي عن 
مساندة أنشطة إنشاء وحدات سكنية بأسعار معقولة، 

والطاقة املتجددة، وإنتاج الغذاء. 

استثمار 10 ماليني 
دوالر في هايتي بعد 

الزلزال املدمر

 إتاحة رأس املال الالزم 
للتنمية في األسواق الصاعدة

يعتبر احلصول على قرض أمرا صعبا بالنسبة للشركات 
الصغيرة في البلدان النامية. وميكن أن يزداد هذا الوضع 

سوءا في القريب العاجل.
في أعقاب األزمة االقتصادية العاملية، حترص 

اجلهات التنظيمية على العثور على طرق إلبعاد دافعي 
الضرائب عن حتمل تكلفة إنقاذ البنوك. وطبقا للقواعد 
العاملية اجلديدة، يتعني على البنوك تدبير أكثر من 600 

مليار دوالر لتغطية اخلسائر احملتملة. وسوف تواجه 
البنوك خيارات صعبة عند دخول هذه القواعد حيز 

التنفيذ في عام 2013.
ميكن أن يتمثل أحد اخليارات في احلد من اإلقراض 

- وال سيما بالنسبة للشركات الصغيرة واملتوسطة في 
بلدان األسواق الصاعدة حيث تتسم متطلبات رأس املال 

بارتفاعها نسبيا.
توقعت مؤسسة التمويل الدولية هذا التحدي 
- وساعدت في إنشاء صندوق مبتكر لتمكني البنوك 

من زيادة القروض املقدمة إلى الشركات الصغيرة 
واملتوسطة في األسواق الصاعدة دون تخطي احلدود 

املقررة لرأس املال. واستثمرت املؤسسة هذا العام 100 
مليون دوالر في صندوق جديد لتحرير رأس املال وإعادة 

توزيعه تديره شركة إدارة أموال خاصة هي كريستوفرسن 
روب وشركاه.

ويتيح هذا الصندوق للبنوك نقل بعض اخملاطر 
االئتمانية لقروض الشركات الصغيرة واملتوسطة إلى 

أطراف ثالثة، وحترير رأس املال وإتاحته للمزيد من اإلقراض. 
ومن املتوقع أن يستقطب 300 مليون دوالر إضافية 
من مستثمرين آخرين، مما يؤدي إلى تسهيل إتاحة ما 
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 في السنة 
 املالية 2012، 

نفذت مؤسسة 
التمويل الدولية 

أول استثمار 
مباشر في 

أنشطة خاصة 
في هايتي.
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حتتاج االقتصادات الصاعدة إلى رأس املال اخلاص، ولكنه 
ال ميكن أن ينشأ بأكمله في البلدان املتقدمة حيث ميكن 

أن يؤدي عدم اليقني االقتصادي إلى الضغط على قدرة 
البنوك واستعدادها لإلقراض. 

تشكل حركة رأس املال من أحد البلدان النامية أو 
املتوسطة الدخل إلى بلد آخر - أي االستثمار بني بلدان 
اجلنوب - طريقة مهمة باطراد لتعميق األسواق املالية 
وتوليد النمو واستخدام مصادر جديدة للموارد املالية. 

متثل تلك احلركة أولوية إستراتيجية بالنسبة 
ملؤسسة التمويل الدولية. فعلى مدى السنوات الثماني 
املاضية، شكل هذا االستثمار ما يصل إلى 20 في املائة 
من حجم مشاريع وارتباطات املؤسسة - وكان ذلك على 

نحو متزايد في البلدان األشد فقرا، وأفريقيا، والشرق 
األوسط. وطبقا جملموعة التقييم املستقلة، فقد حقق 

هذا االستثمار نتائج تنموية قوية وساعد في االرتقاء 
باملعايير البيئية واالجتماعية. 

تعمل املؤسسة مع البنوك والشركات الصينية 
للتأكد من أن استثماراتها املتنامية في أنحاء أخرى من 

العالم ال حتقق الربح فحسب بل يجب أيضا أن تكون قابلة 
لالستدامة. ومن خالل االلتزام مبعايير بيئية واجتماعية 

قوية، ستكون هذه املشاريع أكثر جناحا في املدى البعيد مما 
يحقق منافع مباشرة للفقراء. 

في السنة املالية 2012، استثمرت املؤسسة 1.5 
مليار دوالر في 41 مشروعا فيما بني بلدان اجلنوب. وقامت 

املؤسسة بترتيب برنامج متويلي قيمته 115 مليون دوالر 
لشركة فودافون غانا، مبا في ذلك 72 مليون دوالر في شكل 

قروض موازية من البنك الصيني للتنمية وبنك االستيراد 
والتصدير الصيني. ومتثل هذه االتفاقية املرة األولى 

ملشاركة البنوك الصينية في برنامج تعبئة ملؤسسة 

 األهمية املتنامية لالستثمار 
فيما بني بلدان اجلنوب

%20
من حجم االستثمار في مشاريع 

فيما بني بلدان اجلنوب

التمويل الدولية في أفريقيا، وتستخدم االتفاقية القطاع 
املصرفي لتثبيت املعايير البيئية واالجتماعية، وهو مسار 
جديد لعمل املؤسسة. وسوف يكون لهذه العملية تأثير 

إيجابي على الفقراء ألنها تزيد من موثوقية االتصاالت 
السلكية والالسلكية ومعقولية تكلفتها إلى جانب حتفيز 

املنافسة.
ال يتدفق االستثمار لبلدان اجلنوب من الصني فقط. 
فمؤسسة التمويل الدولية تساعد أيضا في توجيه أموال 

القطاع اخلاص إلى املناطق الفقيرة. وتعمل املؤسسة 
مع XacBank، وهو رابع أكبر بنك في منغوليا واجلهة 

الرئيسية إلقراض التمويل األصغر، ومستثمرين آخرين 
من أجل إنشاء شركة لالئتمان األصغر في زينجيانغ، وهي 
واحدة من املناطق النائية األشد فقرا. ويخلق هذا املشروع 

فرص عمل عالوة على تشجيع رواد األعمال من خالل 
توسيع فرص حصول الشركات الصغيرة واملتوسطة على 

التمويل.
تقوم املؤسسة أيضا بتشجيع البلدان األفريقية 

على االستثمار عبر احلدود، وهو اتاه ميكن أن يساعد 
البلدان اخلارجة من سنوات الصراع فضال عن تهيئة بيئة 

مالئمة لتنظيم مشاريع األعمال. 
وفي السنة املالية 2012، قدمت املؤسسة 2.8 

مليون دوالر ملساعدة فيتافوم نيجيريا على توسيع نطاق 
خدماتها في سيراليون. وهذا هو أول مشروع صناعي 

للمؤسسة في سيراليون منذ انتهاء احلرب األهلية قبل 
عشر سنوات، وهو يوضح أهمية االستثمار بني البلدان 

األفريقية ويرسل إشارة مؤداها أن سيراليون مفتوحة 
ملزاولة أنشطة األعمال. واألهم أن هذا املشروع سيخلق 
فرص عمل وإيرادات حكومية، إلى جانب احلد من اعتماد 

سيراليون على الواردات.

التمويل الذي قدمته مؤسسة 
التمويل الدولية يساعد 
مجموعة زورلو التركية 

للطاقة في إنشاء مزرعة رياح 
ستساعد في تخفيف النقص 

احلاد في الطاقة الكهربائية 
في باكستان.
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25
متنح التجارة الدولية القوة للتنمية االقتصادية - وتعتمد التجارة 

على توافر التمويل. ولكن متويل التجارة، بالنسبة ملؤسسات األعمال 
في البلدان النامية، من أول األشياء التي تتوقف وتنقطع في أوقات 

االضطرابات املالية.
وقد أدى التراجع االقتصادي في البلدان املتقدمة، في هذه 

السنة، إلى إحلاق الضرر مبؤسسات األعمال في آسيا وأفريقيا 
وأمريكا الالتينية. وقامت عدة بنوك بخفض عملياتها في الكثير 

من البلدان النامية بعد أن كانت تقليديا أكبر موردي متويل التجارة. 
ونظرا لضآلة توافر متويل التجارة، فإن تكلفته ارتفعت بدرجة كبيرة.

تدخلت مؤسسة التمويل الدولية لسد الفجوة وأداء دور قيادي 
بني بنوك التنمية متعددة األطراف. وعلى مدى السنوات القالئل 

املاضية، زادت استثمارات املؤسسة زيادة ملموسة في متويل التجارة، 
وأطلقت طائفة من املبادرات العاملية املبتكرة لتوسيع نطاق هذا 
التمويل في البلدان النامية. وأصبحت املؤسسة في هذه السنة 

أول مؤسسة مالية دولية تبدأ في قياس األثر التنموي لعملها في 
مجال متويل التجارة. 

ترى املؤسسة أن متويل التجارة يتيح مجاال كبيرا لفرصة تعزيز 
األثر اإلمنائي لعمل املؤسسة. ويحُعزى ذلك جزئيا إلى أن القطاع 

اخلاص ال يستطيع تلبية االحتياجات مبفرده - ألن •فجوة السوق“ 
في متويل التجارة تبلغ على األقل 25 مليار دوالر حسب بعض 

التقديرات. كما يرجع األمر أيضا إلى أن املؤسسة وجدت أن متويل 
التجارة يسمح لها بتحقيق تقدم على صعيد جميع أولوياتها 

اإلستراتيجية، مما يساعد في حتسني األحوال املعيشية للناس حيثما 
تكون احلاجة ضرورية وماسة.

 أسباب أهمية متويل التجارة 
بالنسبة للتنمية

أصدر برنامجنا العاملي لتمويل التجارة أكثر من 
12500 ضمان مبا قيمته إجماال 19 مليار دوالر منذ عام 
2005، واته أكثر من النصف إلى البلدان األشد فقرا. 

وفتح عمل املؤسسة باب االنخراط في أكثر من 15 
منطقة هشة ومتأثرة بالصراعات. ومن بني ضمانات 
متويل التجارة التي يتم إصدارها مبوجب هذا البرنامج، 

كان أكثر من 80 في املائة منها مفيدا للشركات 
الصغيرة واملتوسطة. وكان أكثر من 25 في املائة من 

ارتباطاتنا في سياق البرنامج موجها ملساندة املزارعني 
والصناعات الزراعية.

عالوة على ذلك، قام برنامج املؤسسة املعني 
بتوفير السيولة للتجارة العاملية، منذ إنشائه في عام 

2009، مبساندة معامالت تارية قيمتها 21 مليار 
دوالر. وفي السنة املالية 2012، بلغ إجمالي ارتباطات 

املؤسسة في البرنامجني 6.1 مليار دوالر - أي بزيادة 
بنسبة 23 في املائة عن مثيله في السنة املالية 2011.

%80
من ضمانات متويل 

التجارة مفيدة 
للشركات الصغيرة 

واملتوسطة

من ارتباطات متويل 
التجارة تساند املزارعني 

والصناعات الزراعية %
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فيس بوك
www.facebook.com/IFCwbg 

تويتر
www.twitter.com/IFC_org 

#IFC and #IFCAR2012 

 LinkedIn شبكة
http://www.ifc.org/LinkedIn 

 Scribd موقع
www.scribd.com/IFCpublications 

يوتيوب
www.youtube.com/IFCvideocasts 

موقع مؤسسة التمويل الدولية
www.ifc.org 

Social Media Index
www.ifc.org/SocialMediaIndex 

التقرير السنوي
www.ifc.org/AnnualReport 

للمزيد من املعلومات عن العديد من 
املوضوعات الرئيسية، يحُرجى زيارة مواقع 

الويب التالية:

تقرير ممارسة أنشطة األعمال ملؤسسة 
التمويل الدولية/البنك الدولي 

www.doingbusiness.org

مشروع املرأة واألعمال والقانون املشترك بني 
مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي

http://wbl.worldbank.org/

استقصاءات مؤسسة التمويل الدولية/
البنك الدولي املعنية مبؤسسات األعمال

www.enterprisesurveys.org

مواجز قضايا مؤسسة التمويل الدولية
www.ifc.org/issuebriefs

أداة رسم خرائط مشاريع مؤسسة التمويل 
الدولية

www.ifc.org/projectmappingtool

أفريقيا - قوة القطاع اخلاص 
www.ifc.org/TOSAfrica

تغير املناخ - حلول القطاع اخلاص 
www.ifc.org/TOSClimatechange

البنية التحتية - كيف ميكن للقطاع اخلاص 
املساعدة؟ 

www.ifc.org/TOSInfrastructure

يتيح موقع اإلنترنت www.ifc.org معلومات 
شاملة عن جميع أوجه أنشطة عمل املؤسسة؛ 
إذ يشمل معلومات عن كيفية االتصال مبكاتبها 

في مختلف أنحاء العالم، والبيانات الصحفية 
واملوضوعات والبيانات اخلاصة بقياس النتائج، ووثائق 
اإلفصاح عن املعلومات اخلاصة بعمليات االستثمار 

املقترحة، والسياسات واإلرشادات األساسية التي 
تؤثر في املؤسسة والشركات املتعاملة معها.

وتتيح النسخة اإللكترونية للتقرير السنوي 
ملؤسسة التمويل الدولية لعام 2012 إمكانية 

تنزيل جميع املواد الواردة في هذا اجمللد والترجمات 
عند توفرها بصيغة PDF. وهي متاحة على 

املوقع التالي: www.ifc.org/annualreport. كما 
يتيح املوقع اإللكتروني مزيداً من املعلومات بشأن 

االستدامة، مبا في ذلك مؤشر املبادرة العاملية 
إلعداد التقارير. 

تابعونا
موارد الويب ووسائل اإلعالم االجتماعي

www.ifc.org/annualreport

66



Julio Etchart/Panos :22 الصفحة
Tim Smith/Panos :24 الصفحة

Abdallah Awidi :29 الصفحة
Iwan Bagus :31-30 الصفحتان

Shiho Fukada/Panos :33 الصفحة
Adi Setiadi :34 الصفحة

Mads Nissen/Panos :35 الصفحة
Belcorp :36 الصفحة

Truong Vu Minh Hieu :37 الصفحة
John McNally :38 الصفحة
Chris Jordan :39 الصفحة

Tim Smith/Panos :40 الصفحة
Alexander Charin :42 الصفحة

الصفحة Sandro Moore :44 )على اليمني(
الصفحة Zorlu Energy Group :44 )على اليسار(

Xaykham Manilasith :46 الصفحة
الصفحة ASHA Philippines :47 )على اليمني(

 Abbie Trayler-Smith/Panos  :47 الصفحة 
)على اليسار(

Sven Torfinn/Panos :48 الصفحة
Kesara Ratnavibhushana :49 الصفحة

Alfredo Caliz/Panos :51 الصفحة
الصفحة Harutyun Poghosyan :52 )أعاله(

الصفحة William Daniels/Panos :52 )أسفل(
Romel Simon :53 الصفحة

Altobridge :54 الصفحة
Chris Wright :56 الصفحة

 Great Lakes Communication  :57 الصفحة 
and Media Center

Crispin Hughes/Panos :58 الصفحة
Citadel Capital SAE :60 الصفحة

Constructora Noberto Odebrecht :61 الصفحة
الصفحة josine/Getty :63 )أعاله(

الصفحة Thony Belizaire/Getty :63 )أسفل(
Zorlu Energy Group :64 الصفحة
Sven Torfinn/Panos :65 الصفحة
Julio Etchart/Panos :67 الصفحة

تقدير وعرفان 
 هذا العمل من إعداد قسم العالقات 

التجارية مبؤسسة التمويل الدولية.
Addison :التصميم 

www.addison.com

Sandy Alexander :الطباعة 
www.sandyinc.com

الصور الفوتوغرافية:
الغالف الداخلي:

Mikkel Ostergaard/Panos
Deborah Campos :2 الصفحة

Ray Rayburn :3 الصفحة
Iwan Bagus :4 الصفحة

Dorling Kindersley/Getty :7 الصفحة
Dilip Banerjee :10 الصفحة

 Great Lakes Communication  :13 الصفحة
and Media Center

Natalie Behring/Panos :15-14 الصفحتان
John McNally :17 الصفحة

Sara King :19 الصفحة
Dieter Telemans/Panos :21 الصفحة

67


