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التقرير على نحوٍ يبرزُ إستراتيجيتنا - دور املؤسسة 
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)األسواق عالية اخملاطر أو اجلديدة في التعامل، 
الصفحات، 50-57(، وما تقوُم به املؤسسة )تعبئة 
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وهما خلق الفرص وحتسني األحوال املعيشية للناس.

تعمل مؤسسة التمويل الدولية، منذ 
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الفرص للفقراء. وقد أسفر هذا التاريخ 

احلافل باالبتكار والنمو عن حتقيق أثر 
عاملي ملموس.
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مؤسسة 
التمويل 

الدولية
مجموعة البنك الدولي

األثر النتائج العاملية لعمل املؤسسة
25 أبرز مالمح األداء املالي للمؤسسة

25 أبرز أنشطة عمليات املؤسسة
26 النتائج العاملية لعمل املؤسسة

30 فريق إدارة املؤسسة

قصة املؤسسة
32 املؤسسة الرائدة في تنمية القطاع اخلاص

40 القطاعات ذات األولوية بالنسبة للمؤسسة
50 األسواق عالية اخملاطر أو اجلديدة في التعامل

58 تعبئة املوارد من أجل تعظيم األثر



مؤسسة التمويل 
الدولية تسعى جاهدة 
لتقدمي املوارد واخلدمات 

التي يتعذر احلصول 
عليها من أية جهة أخرى.

حتقيق النتائج طبقا لرؤيتنا
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تتيح مؤسسة التمويل الدولية للمتعاملني معها مزيجاً فريداً من االستثمارات 
واملشورة بغرض تشجيع التنمية املستدامة للقطاع اخلاص في بلدان األسواق 

الصاعدة. وتطلق املؤسسة على هذه امليزة اخلاصة اسم •العوامل اإلضافية 
Additionality“، التي ميثل استخدامها في تعظيم األثر اإلمنائي للمؤسسة 
حجر الزاوية في إستراتيجيتها. وتسترشد أنشطة املؤسسة بخْمس أولويات 

إستراتيجية تتيُح تقدمي املساعدة حيثما تكون احلاجة ماسة إليها وحيثما حتقق 
هذه املساعدات أفضل النتائج.

محاور تركيز 
املؤسسة 

اإلستراتيجية 
1

تدعيم التركيز على 
 األسواق عالية اخملاطر 
أو اجلديدة في التعامل

البلدان املؤهلة لالقتراض من 
املؤسسة الدولية للتنمية، 

والبلدان الهشة والبلدان املتأثرة 
بالصراعات، واملناطق عالية اخملاطر 
أو اجلديدة في التعامل في البلدان 

متوسطة الدخل

4
 تنمية األسواق 

املالية احمللية
بناء املؤسسات وتعبئة املوارد 

واستحداث أدوات مالية مبتكرة

2
معاجلة تغّير املُناخ 
وضمان االستدامة 
البيئية واالجتماعية

وضع مناذج جديدة لألعمال وأدوات 
جديدة للتمويل، وحتديد املعايير 

ورفع مستواها

5
بناء عالقات طويلة 

األمد مع اجلهات 
املتعاملة مع املؤسسة 

في األسواق الصاعدة
استخدام كامل منتجات املؤسسة 
وأدواتها وخدماتها في توجيه تنمية 

املتعاملني معها واملساعدة في 
حتقيق النمو االقتصادي عبر احلدود

3
معاجلة القيود املاثلة 

أمام منو القطاع اخلاص 
في مجاالت البنية 
التحتية، والصحة، 
والتعليم، وسالسل 
توريد املواد الغذائية
زيادة القدرة على احلصول على 

اخلدمات األساسية وتدعيم سلسلة 
القيمة في الصناعات الزراعية

بطاقة قياس األداء
حتقيق النتائج طبقا لرؤيتنا 
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األداء املؤشر 
السنة املالية 2011 السنة املالية 2012     

النتائج التنموية 
%67  %68  1)DOTS مشاريع االستثمار احلاصلة على درجة عالية )حسب التصنيف في نظام تتبع النواجت اإلمنائية
%67  %72 املشاريع االستشارية احلاصلة على درجة عالية2  

مجاالت التركيز

األسواق عالية اخملاطر أو اجلديدة في التعامل 
251  283 عدد مشاريع االستثمار املنفذة في البلدان املؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية 

 4867   5864 االرتباطات املقدمة في البلدان املؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية )مباليني الدوالرات( 
 107   122 اإلنفاق على اخلدمات االستشارية في البلدان املؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية )مباليني الدوالرات(3 
 2150   2733 االرتباطات املقدمة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء )مباليني الدوالرات( 
 1603   2210 االرتباطات املقدمة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )مباليني الدوالرات( 

شراكات اجلهات املتعاملة مع املؤسسة  
32  41 عدد مشاريع االستثمار فيما بني بلدان اجلنوب 

 1034   1515 االرتباطات اخلاصة مبشاريع االستثمار فيما بني بلدان اجلنوب )مباليني الدوالرات( 

تغير املناخ  
 1671   1621 االستثمارات ذات الصلة باملناخ )مباليني الدوالرات(4  

البنية التحتية والصحة والتعليم والغذاء  
 2200   3642 االرتباطات اخلاصة بقطاعات البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والغذاء5 )مباليني الدوالرات( 

األسواق املالية احمللية  
 8176   9375 االرتباطات اخلاصة باألسواق املالية )مباليني الدوالرات(6 
 6020   6077 االرتباطات اخلاصة بقطاع منشآت األعمال الصغرى والصغيرة واملتوسطة )مباليني الدوالرات(7 

مالحظات:

 1  درجات نظام تتّبع النواجت اإلمنائية: النسبة املئوية للشركات املتعاملة مع املؤسسة التي حصلت نواجتها التنموية على درجة تصنيفية عالية في 30 يونيو/حزيران من السنة املعنية، حسب متوسط متحرك لست سنوات من املوافقات )2003-2008- فيما يتعلق بالسنة 
املالية 2012(.

2 تستند تقديرات السنتني املاليتني 2012 و 2011 إلى مراجعة لتقارير اإلجناز املرفوعة في السنتني امليالديتني 2011 و 2010 على التوالي.  

3 األشكال اخلاصة بالسنتني املاليتني 2011 و 2012 تعكس املنهجية احملسنة املستخدمة في قياس نفقات اخلدمات االستشارية في البلدان املؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية، وإدراج املشاريع اإلقليمية.  

4 تشمل االستثمارات في مجالي الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة. 

5 ارتباطات اإلدارات املعنية في مؤسسة التمويل الدولية بالبنية التحتية، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والتمويل على مستوى مناطق وأقاليم البلدان، والصناعات الزراعية )وليس سلسلة توريد الغذاء بأكملها(. 

6 ارتباطات األسواق املالية في مؤسسة التمويل الدولية، باستثناء صناديق االستثمار وأسهم الشركات غير املدرجة في البورصة. 

 7  يتضمن ذلك منشآت األعمال الصغرى والصغيرة واملتوسطة املُقترضة بشكل مباشر، واملؤسسات املالية التي تشكل منشآت األعمال الصغرى والصغيرة واملتوسطة أكثر من 50 في املائة من املتعاملني معها، وأي استثمارات أخرى موجهة خصيصاً ملنشآت األعمال 
الصغرى والصغيرة واملتوسطة بوصفها الكيانات الرئيسية املستفيدة.

بطاقة قياس األداء
أداء املؤسسة في الركائز اإلستراتيجية 
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خلق الفرص حيثما تكون احلاجة ماسة إليها 
 من املنتفعون؟

تقدم مؤسسة التمويل الدولية واملتعاملون معها 
مجموعة متنوعة وواسعة النطاق من اإلسهامات 
في البلدان النامية. وميكن أن يُفضي جناح الشركات 
املتعاملة مع املؤسسة إلى حتقيق آثار ممتدة وواسعة 

االنتشار في مختلف قطاعات االقتصاد، مما يتيُح 
للكثير من الناس - مبا في ذلك الفقراء - فرصة حتسني 

أحوالهم املعيشية.
ومن خالل الشركات املتعاملة معها، تخلق   

املؤسسة الفرص للعاملني وعائالتهم، واجملتمعات 
ِّدين، واملستثمرين، والعمالء الذين يشترون  احمللية، واملور

ما تُنتجه هذه الشركات. وباإلضافة إلى ذلك، حتقق 
هذه الشركات إيرادات ضريبية كبيرة للحكومات 

الوطنية واحمللية؛ مما يؤدي إلى إتاحة موارد ملساعدة 
الفقراء. وفي مقدور هذه الشركات أيضاً أن تستفيد 

مما تقدمه املؤسسة من متويل ومشورة في توسيع 
منشآتها ومرافقها أو تطويرها، وحتسني األداء البيئي، 

وتعزيز حوكمتها، وحتسني أنظمة إدارتها والتزامها 
مبعايير الصناعة. 

يكمل عمل املؤسسة االستشاري استثماراتها،   
ويوفر الدعم للشركات واحلكومات - بغرض تعظيم 

األثر اإلمنائي. ويتراوح عمل املؤسسة مع احلكومات من 
مساندة إصالحات مناخ االستثمار إلى املساعدة في 

 تصميم وتنفيذ عالقات الشراكة بني القطاعني 
العام واخلاص في مجال البنية التحتية واخلدمات 

األساسية األخرى.

وفرت إحدى الشركات املتعاملة مع 
استثمارات املؤسسة 2.5 مليون 

فرصة عمل، منها حوالي 890 ألف 
وظيفة من خالل االستثمار في 

صناديق األسهم واالستثمار اخلاصة، 
وحوالي 450 ألف وظيفة في قطاع 

البنية التحتية األساسية؛ ونحو 390 
ألف وظيفة في قطاعي الصناعات 

الزراعية والغابات؛ وحوالي 370 
ألف وظيفة في قطاع الصناعات 

التحويلية. 
في الهند، استثمرت املؤسسة في   –

أحد صناديق االستثمار اخلاصة الذي 
وظفت الشركات املدرجة في حافظته 

حوالي 12 ألف شخص، منهم عدد 
متزايد من النساء.

قدم املتعاملون مع استثمارات 
املؤسسة 23 مليون قرض بقيمة 

إجمالية قدرها 201 مليار دوالر إلى 
منشآت األعمال الصغرى والصغيرة 

واملتوسطة. كما قاموا بإيصال 
الكهرباء واملياه والغاز إلى حوالي 148 
مليون مستهلك، وتركيب 172 مليون 
توصيلة هاتف. وقدموا كذلك خدمات 

الرعاية الصحية إلى أكثر من 12 
مليون مريض، وخدمات تعليمية إلى 

نحو مليون طالب وطالبة. 
في 2011، وفر أحد املتعاملني مع   –
استثمارات املؤسسة في الصني مياه 

الشرب إلى 2.6 مليون مستهلك 
منزلي - وخدمات الصرف الصحي 

واملياه املستعملة ملا يبلغ 5.5 مليون 
مستهلك. 

– وفي تونس، قام أحد املتعاملني مع 
استثمارات املؤسسة بزيادة حافظته 

من القروض الصغرى إلى أكثر من 
45 مليون دوالر، وحافظة قروضه 

للشركات الصغيرة واملتوسطة إلى 
حوالي 1.8 مليار دوالر. 

– وفي سري النكا، وفر أحد املتعاملني 
مع املؤسسة خدمات الهاتف حلوالي 

40 في املائة من مشتركي خطوط 
الهاتف في البالد والبالغ عددهم 

18.3 مليون. 
– وفي ملدوفا، ساندت خدمات 

املؤسسة االستشارية إنشاء مركز 
 جديد لألشعة والتصوير التشخيصي 

 من شأنه املساعدة في حتسني 
 الرعاية الصحية ألكثر من 100 

ألف مريض سنويا. 

العمالء فرص العمالة
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تساعُد سياسات املؤسسة وعملياتها 
ومعاييرها اخلاصة بأداء املتعاملني 

معها في تعزيز تأثيرها اإليجابي على 
اجملتمعات احمللية مع العمل في الوقت 

نفسه على تالفي أية آثار سلبية 
محتملة أو التخفيف من حدتها. 

في 2011، أنفق أحد املتعاملني   –
مع املؤسسة في أذربيجان 7 ماليني 

دوالر على برامج إمنائية مدفوعة 
باعتبارات اجملتمعات احمللية.

ونتيجة للخدمات االستشارية   –
التي قدمتها املؤسسة بهدف بناء 

قدرات املوردين احملليني في غينيا، وقعت 
شركات تعدين دولية عقود مشتريات 

جديدة تزيد قيمتها على 4 ماليني 
دوالر مع مؤسسات أعمال محلية 

صغيرة ومتوسطة. 

أتاح املتعاملون مع استثمارات 
املؤسسة فرصا تعاقدية كبيرة 

للموردين احملليني، منها نحو 40 مليار 
دوالر من السلع واخلدمات التي قام 

بشرائها املتعاملون معها في قطاعي 
الصناعات التحويلية واخلدمات. كما 

أفادت أنشطة املتعاملني مع املؤسسة 
في مجال الصناعات الزراعية ما 

مجموعه 3.3 مليون مزارع. 
في 2011، قامت إحدى شركات   –
التعدين املستفيدة من استثمارات 

املؤسسة وخدماتها االستشارية في 
جنوب أفريقيا بشراء سلع وخدمات 

تزيد قيمتها على 640 مليون دوالر من 
املوردين احملليني. 

وفي الهند، استثمرت املؤسسة   –
في شركة لصناعة األسمنت وفرت 

300 وظيفة، وساندت على نحو 
غير مباشر خلق 7200 وظيفة في 

سلسلة التوريد والتوزيع املتصلة بها، 
في إحدى أكثر واليات البالد فقرا. 

وفي بنغالديش، أفادت إحدى   –
شركات الصناعات الزراعية املتعاملة 
مع املؤسسة أكثر من 10 آالف مزارع 
وما يزيد على 45 ألفا من مؤسسات 

األعمال الصغرى والصغيرة 
واملتوسطة في سلسلة التوريد 

املتصلة بها. 

تساعد مشاريع املؤسسة في معاجلة 
تغير املناخ والنهوض باالستدامة 

البيئية واالجتماعية.
ساعد برنامج املؤسسة املعني   –

بتمويل مصادر الطاقة املستدامة في 
روسيا على تقدمي ما يقارب 34 مليون 
دوالر من التمويل حلوالي 71 مشروعا 
في مجال كفاءة استخدام الطاقة. 

وسيؤدي هذا البرنامج، إجماال، إلى 
خفض تكاليف شراء الطاقة في 

مؤسسات األعمال الروسية بحوالي 
29.7 مليون دوالر سنويا. 

ساعد عمل املؤسسة االستشاري   –
مع شركات البذور في بنغالديش، على 
تدريب أكثر من 22 ألف مزارع و 600 

وكيل وتاجر جتزئة على استخدام البذور 
التي تتحمل ظروف اإلجهاد املائي 

واحلراري، وممارسات اإلنتاج املستدام. 
وبفضل الدعم الذي قدمته املؤسسة، 

أتاحت وزارة الزراعة للمزارعني احملليني 
سبعة أصناف جديدة من البذور التي 

تتحمل ظروف اإلجهاد. 

في السنة املاضية، أسهم املتعاملون 
مع استثمارات املؤسسة بحوالي 22 

مليار دوالر في اإليرادات احلكومية. 
ويشمل ذلك أكثر من 6 مليارات دوالر 
من قطاعات النفط والغاز والتعدين؛ 

ونحو 5 مليارات دوالر من قطاع البنية 
التحتية األساسية؛ وحوالي 3 مليارات 
دوالر من قطاع الصناعات التحويلية. 

ويذهب نصف عمل املؤسسة 
االستشاري مباشرة إلى جهات 

حكومية. 
دفعت إحدى شركات النفط والغاز   –

املتعاملة مع املؤسسة في منطقة 
أمريكا الالتينية ضرائب ورسوما أخرى 

تقدر بحوالي 2.2 مليار دوالر إلى 
احلكومات. 

دفعت إحدى الشركات املتعاملة   –
مع املؤسسة في العراق ضرائب 

ورسوما أخرى تزيد على 500 مليون 
دوالر إلى احلكومة. 

في ليبريا، ساعد عمل املؤسسة   –
االستشاري احلكومة على إنشاء 
سجل للشركات أدى إلى اختصار 

متوسط عدد األيام الالزمة الستيفاء 
إجراءات بدء النشاط التجاري وتأسيس 

الشركات من 20 يوما إلى ستة أيام. 
وفي سان تومي وبرنسيبي، ساعد   –
عمل املؤسسة االستشاري احلكومة 

على تطبيق نظام الشباك الواحد 
one-stop shop بغرض تبسيط 

إجراءات تسجيل الشركات، مما أدى إلى 
اختصار متوسط عدد األيام الالزمة 

لبدء النشاط التجاري وتأسيس 
الشركات من 144 يوما إلى 10 أيام. 

احلكوماتالبيئةاملورّدوناجملتمعات احمللية
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عمل املؤسسة وخبراتها التخصصية

تتيح خبرات مؤسسة 
 التمويل الدولية - 

التي يغطي عملها جميع 
مناطق العالم وكل 

الصناعات تقريباً - لها 
تقدمي مجموعة فريدة من 

املزايا للمتعاملني معها.
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أين تعمل املؤسسة 

 تعمل مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها أكبر مؤسسة إمنائية عاملية يركز عملها على القطاع اخلاص، في أكثر 
من 100 بلد نام. 

وميكن للمؤسسة االستفادة من الدروس التي استخلصتها في أي من مناطق عملها في حل املشاكل التي   
تواجهها مؤسسات القطاع اخلاص في املناطق األخرى. وتساعُد املؤسسة الشركات احمللية على حتسني االستفادة 

من معارفها عن طريق املواءمة بني هذه املعرفة وبني الفرص املتاحة في البلدان النامية األخرى.

IFC Country Office Locations

يونيو/حزيران 2012
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األدوات واملنتجات
القروض

تقوم املؤسسة بتمويل املشاريع والشركات 
من خالل تقدمي قروض من حسابها اخلاص 

آلجال تتراوح في العادة بني 7 إلى 12 سنة. 
وتقدم املؤسسة أيضاً قروضاً إلى البنوك 

الوسيطة، وشركات التأجير التمويلي، 
وغيرها من املؤسسات املالية التي تقوم 

بإعادة إقراض األموال املُْقترَضة.
وفي حني كانت قروض املؤسسة في   

السابق ُمقوّمة بعمالت البلدان الصناعية 
الكبرى، فقد وضعت املؤسسة على سلم 

أولوياتها تنظيم منتجات اإلقراض بالعملة 
احمللية. وقد قدمت املؤسسة موارد متويلية 

بأكثر من 50 عملة محلية، منها: البيزو 
الكولومبي، والروبية اإلندونيسية، والتنغي 

الكازاخستاني، والدرهم املغربي، والسول 
البيروفي اجلديد، والبيزو الفلبيني، والفرانك 

الرواندي، والكواشا الزامبية.
وفي السنة املالية 2012، بلغت القروض   

اجلديدة التي ارتبطت املؤسسة بتقدميها 
حوالي 6.7 مليار دوالر. 

االستثمار في أسهم رأس املال
يتيُح االستثمارُ في أسهم رأس املال 

مساندة أنشطة التنمية وزيادة رؤوس 
األموال طويلة األجل التي حتتاجها الشركات 
اخلاصة، كما تتيح هذه االستثمارات الفرص 
ملساندة حوكمة الشركات وتعزيز املسؤولية 

االجتماعية.
تستثمر املؤسسة استثمارا مباشرا   

في أسهم رأس مال الشركات، ومن خالل 
صناديق االستثمار في أسهم الشركات 
اخلاصة أيضاً. وفي السنة املالية 2012، 

بلغت استثمارات املؤسسة في أسهم رأس 
املال حلسابها اخلاص حوالي 2.3 مليار دوالر 

من ارتباطات اإلقراض.
كما تستثمر املؤسسة عموماً في ما   
يتراوح بني 5 إلى 20 في املائة من أسهم 

رأس مال الشركة. وتشجع املؤسسة 
الشركات املستفيدة من استثماراتها على 

توسيع نطاق ملكية األسهم من خالل قيد 
 أسهم الشركة بالبورصة؛ مما يؤدي بدوره 

إلى تعميق أسواق رأس املال احمللية. وتقوم 
أيضا باالستثمار من خالل قروض املشاركة 

في األرباح، والقروض القابلة للتحويل، 
واألسهم املمتازة.

 مجاالت عمل املؤسسة الثالثة

تعمل مؤسسة التمويل الدولية في ثالثة 
مجاالت، هي: خدمات االستثمار، واخلدمات 

االستشارية، وشركة إدارة األصول التابعة لها، 
وهي مجاالت يعزز بعضها بعضاً؛ مما يتيُح تقدمي 

خبراتها العاملية إلى املتعاملني معها في البلدان 
النامية. 

وتوفر هذه اجملاالت للمؤسسة ميزة خاصة   
في مساعدة القطاع اخلاص على خلق الفرص 

في هذه البلدان - حيث ميكن تصميم ما تقدمه 
املؤسسة من استثمارات وخدمات استشارية 

مبا يناسب االحتياجات اخلاصة باجلهة املتعاملة 
معها، وعلى نحو مبتكر يحقق القيمة املضافة 
ألنشطتها. وحتقق قدرة املؤسسة على اجتذاب 

املستثمرين اآلخرين إلى مشاريعها مزايا ومنافع 
إضافية، مما يتيح للمتعاملني معها مصادر 

جديدة لرأس املال وسبال أفضل إلجناز األعمال. 
تبعث خدمات املؤسسة االستثمارية رسالة 

تذكير مهمة تفيد بأن بوسع مستثمري 
القطاع اخلاص إعطاء دفعة ألنشطة 
التنمية في بلدان األسواق الصاعدة، 

واملساعدة في احلد من الفقر، مع حتقيق 
الربح في الوقت نفسه.

ومن شأن اجملموعة الكبيرة من منتجات   
املؤسسة وخدماتها املالية تخفيف حدة 
الفقر وحفز النمو طويل األمد عن طريق 

تعزيز منشآت األعمال القابلة لالستمرار، 
وتشجيع تنظيم مشاريع األعمال وتعبئة 

املوارد التي ال يكون توفرها ممكناً لوال جهود 
املؤسسة. ويجري تصميم منتجات التمويل 

في املؤسسة بحيث تلبي االحتياجات 
اخلاصة بكل مشروع. وتوفر املؤسسة 

رأس املال الالزم لتحقيق النمو، ولكن اجلزء 
األعظم من هذا التمويل يأتي من أصحاب 

الشركات اخلاصة الذين يتحملون أيضاً 
مسؤولية قيادة املشاريع وإدارتها.

في السنة املالية 2012، استثمرت   
املؤسسة حوالي 15.5 مليار دوالر في حوالي 

576 مشروعاً، منها قرابة 6 مليارات دوالر 
في مشاريع في البلدان املؤهلة لالقتراض 
من املؤسسة الدولية للتنمية، كما عبأت 

حوالي 5 مليارات دوالر لدعم القطاع اخلاص 
في البلدان النامية.

خدمات 
االستثمار 

التي تقدمها 
املؤسسة
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متويل التجارة
يضمن برنامج متويل التجارة العاملية 

التابع للمؤسسة التزامات الدفع اخلاصة 
باملؤسسات املالية املعتمدة املرتبطة 
بتمويل التجارة. ويعمل البرنامج على 

توسيع وتكملة قدرة البنوك على تقدمي 
متويل األنشطة التجارية عن طريق خدماته 

املتعلقة بتخفيف اخملاطر على أساس كل 
معاملة على حدة ألكثر من 200 بنك في 

أكثر من 80 بلداً. 
وفي السنة املالية 2012، شكل متويل   
التجارة حوالي 6 مليارات دوالر - وهو أكثر 

من ثلث االرتباطات التي قدمتها املؤسسة 
حلسابها اخلاص. وقد ساند برنامج توفير 

السيولة للتجارة العاملية معامالت جتارية 
تصل قيمتها إلى 21 مليار دوالر في البلدان 

النامية منذ إطالقه عام 2009.

القروض املشتركة
ميثل برنامج املؤسسة للقروض املشتركة، 

وهو أكبر برنامج لتقدمي القروض املشتركة 
على مستوى جميع البنوك اإلمنائية متعددة 

األطراف، أداةً مهمًة من أجل تعبئة رأس 
املال الالزم لتلبية احتياجات التنمية. ومنذ 

إنشائه في عام 1957، قام البرنامج بتعبئة 
ما يزيد على 40 مليار دوالر من أكثر من 

550 مؤسسًة مالية لتنفيذ أكثر من 
1000 مشروع في أكثر من 110 بلدان من 

بلدان األسواق الصاعدة.
وفي السنة املالية 2012، شاركت   

املؤسسة في تقدمي قروض قيمتها 2.7 مليار 
دوالر. وشمل ذلك تقدمي قروض من الفئة 

”ب“، وقروض موازية، ذهب 38 في املائة منها 
إلى مقترضني من البلدان املؤهلة لالقتراض 

من املؤسسة الدولية للتنمية واملناطق 
عالية اخملاطر أو اجلديدة في التعامل. وتلقى 

املقترضون في قطاع البنية التحتية 41 في 
املائة من مجموع املوارد التي متت تعبئتها. 

ومتكنت املؤسسة من توسيع قاعدة 
مستثمريها، حيث أضافت بنوكاً جتارية في 
بلدان األسواق الصاعدة، وثالث مؤسسات 

متويل إمنائي، وصندوقا في أوروبا الغربية، 
وبنكا جتاريا في الشرق األوسط. وفي السنة 
املالية 2012، بلغ مجموع حافظة القروض 

املشتركة للمؤسسة 11.2 مليار دوالر. 

التمويل املنظم )املُهيكل(
تستخدم املؤسسة املنتجات املُنّظمة 

)املُهيكلة( واملُورّقة لتقدمي أشكال مجدية 
من التمويل، وهي أدوات لم تكن لتتاح 

بسهولة للمتعاملني مع املؤسسة لوال 
اتباع هذا النهج التمويلي من جانبها. 

وتشمل هذه املنتجات واألدوات: ضمانات 
جزئية لالئتمانات، وتسهيالت ُمنظَمة 

للسيولة، وحتويل مخاطر احلوافظ، وعمليات 
التوريق، ومتويالً إسالمياً. وتستغل املؤسسة 
خبراتها في تنظيم وهيكلة هذه األدوات - 
 AAA ومتتعها بتصنيف ائتماني من املرتبة

على الصعيد الدولي - في مساعدة اجلهات 
املتعاملة معها على تنويع مصادر التمويل، 

ومتديد آجال االستحقاق، واحلصول على متويل 
بالعملة التي تختارها. 

 خدمات إدارة مخاطر املتعاملني 
مع املؤسسة

تقدم املؤسسة منتجات مشتقة 
للمتعاملني معها لتمكينهم من التحوط 

ضد مخاطر أسعار الصرف أو العمالت أو 
أسعار السلع األولية. وتؤدي املؤسسة دور 

الوساطة بني املتعاملني معها في البلدان 
النامية وصانعي أسواق املشتقات من أجل 

إتاحة الفرصة للمتعاملني مع املؤسسة 
 للنفاذ إلى األسواق للحصول على أدوات 

إدارة اخملاطر.

 التمويل اخملتلط 
جتمع مؤسسة التمويل الدولية بني التمويل 

امليسر - الذي يأتي عادة من الشركاء 
املانحني - ومواردها اخلاصة لتمويل املبادرات 

وحتقيق األثر اإلمنائي الذي قد ال يتحقق 
بغير ذلك. وقد طبقت املؤسسة هذا النهج 

في ثالثة مجاالت ذات أولوية إستراتيجية، 
هي: تغير املناخ، والصناعات الزراعية واألمن 
الغذائي، وتقدمي التمويل ملؤسسات األعمال 

الصغيرة واملتوسطة. ومتزج املؤسسة بني 
التمويل امليسر ومواردها اخلاصة منذ أكثر 

من 15 عاما. ومنذ السنة املالية 2007، 
قدمت املؤسسة أكثر من 250 مليون دوالر 

 من أموال املانحني، واستقطب ذلك أكثر 
من 3 مليارات دوالر من موارد املؤسسة 

والقطاع اخلاص. 

استثمرت 
املؤسسة مبلغ 

15.5
مليار دوالر في 

حوالي 580 
مشروعا.

ساند برنامج 
توفير السيولة 

للتجارة العاملية 
معامالت جتارية 

تصل قيمتها 
إلى 

21
مليار دوالر منذ 

إطالقه عام 
.2009 

شاركت 
املؤسسة في 
تقدمي قروض 

مشتركة بلغ  
مجموعها

2.7
مليار دوالر في 
السنة املالية 

.2012
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حتتاج تنمية القطاع اخلاص إلى أكثر من 
مجرد التمويل. وتظهر اخلبرة العملية الدور 

القوي الذي ميكن للخدمات االستشارية 
القيام به في إطالق عنان االستثمارات 

ومساعدة منشآت األعمال على التوسع 
وخلق فرص العمل.

وملساعدة القطاع اخلاص في بلدان   
األسواق الصاعدة، تقدم املؤسسة املشورة، 

وخدمات حل املشكالت، والتدريب الالزم 
للشركات والصناعات والهيئات احلكومية. 

وتوضح اخلبرة العملية للمؤسسة أن 
الشركات في حاجة إلى ما هو أكثر من 

االستثمارات املالية لتحقيق التقدم واالزدهار 
- فهي حتتاج إلى بيئة تنظيمية تسهل 

إجراءات تأسيس املؤسسات وتشغيلها، وإلى 
احلصول على املشورة بشأن أفضل ممارسات 
أنشطة األعمال. ويتضمن عمل املؤسسة 
إسداء املشورة للحكومات الوطنية واحمللية 

حول كيفية حتسني مناخ االستثمار 
وتدعيم البنية التحتية األساسية، وتقوم 
املؤسسة أيضاً مبّد يد العون للمتعاملني 

مع استثماراتها من أجل مساعدتهم على 
حتسني حوكمة الشركات وحتويلها إلى 

كيانات أكثر قدرة على االستمرار.
تعمل املؤسسة في 105 بلدان، ولها   

أكثر من 630 مشروعا جاري تنفيذه حاليا. 
وتأتي املوارد التمويلية من الشركاء املانحني، 
واملؤسسة، باإلضافة إلى املتعاملني معها. 

وفي السنة املالية 2012، بلغ مجموع 
اإلنفاق اإلجمالي على برامج اخلدمات 

االستشارية حوالي 200 مليون دوالر، وهي 
زيادة نسبتها 8 في املائة عن السنة املالية 
2011. وإجماالً، ذهبت نسبة 65 في املائة 
من ذلك إلى البلدان املؤهلة لالقتراض من 

املؤسسة الدولية للتنمية، و 17 في املائة 
إلى البلدان الضعيفة واملتأثرة بالصراعات. 

مجاالت عمل املؤسسة 
القدرة على احلصول علي التمويل

تساعد مؤسسة التمويل الدولية في 
زيادة توفر اخلدمات املالية بتكلفة معقولة 

وإتاحتها لألفراد ومنشآت األعمال الصغرى 
والصغيرة واملتوسطة. وتتمثل أولويات 

املؤسسة في مساعدة املتعاملني معها 
على تقدمي خدمات مالية عريضة القاعدة 
إلى األفراد، وإنشاء البنية التحتية للنظام 
املالي الالزمة لتحقيق معدالت مستدامة 

من النمو والتشغيل. وفي نهاية السنة 
املالية 2012، تضمنت حافظة عمليات 
املؤسسة اجلارية 245 مشروعاً في هذا 

اجملال- قيمتها 295.7 مليون دوالر - أدت إلى 
تشجيع فرص احلصول على التمويل في 71 
بلداً. وفي السنة املالية 2012، بلغ مجموع 

اإلنفاق اإلجمالي على برامج اخلدمات 
االستشارية حوالي 63 مليون دوالر، منها 

64 في املائة في البلدان املؤهلة لالقتراض 
من املؤسسة الدولية للتنمية، و16 في 

املائة للبلدان الهشة واملتأثرة بالصراعات.

ُمناخ االستثمار
تساعد مؤسسة التمويل الدولية احلكومات 
في تطبيق إصالحات من شأنها حتسني بيئة 
ممارسة أنشطة األعمال، وتشجيع استبقاء 

االستثمار؛ مما يساعد بدوره في تعزيز قدرة 
األسواق على املنافسة، وحتقيق النمو، وخلق 
فرص العمل. وتتمثل أولويات املؤسسة في 
تصميم ودعم إصالحات إجرائية من شأنها 
مساندة البيئات املواتية ألنشطة األعمال 

والتجارة، مع املساعدة في الوقت نفسه في 
معاجلة مواطن الضعف في األطر القانونية 

والسياسات التي تشكل عائقاً أمام تدفق 
االستثمارات. وفي نهاية السنة املالية 

2012، ضّمت حافظة عمليات املؤسسة 
اجلارية 129 مشروعاً في مجال حتسني مناخ 

االستثمار في 60 بلداً مبا قيمته 226.7 
مليون دوالر. وفي السنة املالية 2012، 

بلغ مجموع اإلنفاق اإلجمالي على برامج 
اخلدمات االستشارية 57 مليون دوالر، منها 
77 في املائة في البلدان املؤهلة لالقتراض 

من املؤسسة الدولية للتنمية، و25 في 
املائة للبلدان الهشة واملتأثرة بالصراعات.

 الشراكة بني القطاعني 
العام واخلاص

تساعد املؤسسة احلكومات على تصميم 
برامج شراكات بني القطاعني العام 

واخلاص وتنفيذها في قطاع البنية التحتية 
واخلدمات العامة األساسية األخرى. وتساعد 

املشورة التي تقدمها املؤسسة للحكومات 
في حتقيق النمو االقتصادي طويل األجل 

وحتسني مستويات املعيشة، وذلك عن 
طريق االستفادة من قدرات وإمكانات 

القطاع اخلاص لزيادة سبل احلصول على 
اخلدمات العامة - مثل الكهرباء واملياه 

والرعاية الصحية والتعليم، مع تعزيز 
نوعيتها وكفاءتها في الوقت نفسه. وفي 

نهاية السنة املالية 2012، ضّمت حافظة 
عمليات املؤسسة اجلارية في هذا اجملال 

85 مشروعاً مشتركا بني القطاعني العام 
واخلاص في 46 بلداً بقيمة حوالي 106 
ماليني دوالر. وفي السنة املالية 2012، 

بلغ مجموع اإلنفاق اإلجمالي على برامج 
اخلدمات االستشارية 30 مليون دوالر، منها 
55 في املائة في البلدان املؤهلة لالقتراض 

من املؤسسة الدولية للتنمية، و13 في 
املائة للبلدان الهشة واملتأثرة بالصراعات.

أساليب العمل املستدام
تساعد مؤسسة التمويل الدولية الشركات 
على اعتماد املمارسات البيئية واالجتماعية 

واإلدارية والتكنولوجيات التي تولد لديها 
ميزة نسبية. وتسعى املؤسسة إلى اعتماد 

هذه املمارسات على نطاق واسع لتحويل 
األسواق وحتسني األحوال املعيشية للناس. 

كما تساعد على إعطاء دفعة لسيدات 
األعمال، وتدعيم صغار املزارعني والشركات 

الصغيرة؛ وإشراك القطاع اخلاص في احللول 
ذات الصلة بتغير املناخ. وفي نهاية السنة 

املالية 2012، ضّمت حافظة عمليات 
املؤسسة اجلارية 173 مشروعاً في مجال 
األعمال املستدامة في 59 بلداً مبا قيمته 

265.8 مليون دوالر. وفي السنة املالية 
2012، بلغ مجموع اإلنفاق اإلجمالي على 

برامج اخلدمات االستشارية 48 مليون 
دوالر، منها 59 في املائة في البلدان املؤهلة 

لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية، 
و10 في املائة للبلدان الهشة واملتأثرة 

بالصراعات.

اخلدمات 
االستشارية 

للمؤسسة

 تتوفر برامج 
اخلدمات 

االستشارية 
التي تقدمها 
املؤسسة في 

105
بلدان بها أكثر 

من 630 مشروعا 
جاري تنفيذه 

 حاليا.

بنهاية السنة 
املالية 2012، 

شملت حافظة 
مشاريع جارية 

173
مشروعا جتاريا 
مستداما في 

59 بلدا، قيمتها 
 266 مليون دوالر.

%65
من نفقات 

برامج اخلدمات 
االستشارية 

كانت في 
بلدان مؤهلة 

لالقتراض 
من املؤسسة 

الدولية 
للتنمية.
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تقوم شركة إدارة األصول التابعة ملؤسسة 
التمويل الدولية، وهي شركة مملوكة 

بالكامل لها، بتعبئة أموال الغير وإدارتها 
ألغراض االستثمار في أسواق البلدان 

النامية واألسواق عالية اخملاطر أو اجلديدة 
في التعامل. وقد أُنشئت هذه الشركة في 

عام 2009 بغرض زيادة رؤوس األموال طويلة 
األجل وتوفيرها لهذه األسواق؛ مما يؤدي إلى 

تعزيز األهداف والغايات اإلمنائية للمؤسسة 
وحتقيق الربح للمستثمرين.

وتستثمر شركة إدارة األصول جنباً   
إلى جنب مع املؤسسة، وتتبنى جميع 

استثماراتها معايير األداء اخلاصة باملؤسسة. 
وتقوم الشركة بتعبئة األموال لصالح 

مؤسسات االستثمار التي تتطلع إلى زيادة 
تعامالتها في األسواق الصاعدة، والتي 

ترغب في املشاركة في املشاريع والعمليات 
املزمعة ونهج االستثمار وسجل املنجزات 

السابقة احلافل بالعوائد اجملزية للمؤسسة. 
يُشار هنا إلى أن متوسط معدل العائد 
الداخلي على استثمارات املؤسسة في 

أسهم رأس املال خالل العشرين عاماً األخيرة 
قد جتاوز 20 في املائة سنوياً. 

وتساعد الشركة في الوفاء بإحدى   
أهم رسائلها اإلمنائية - أال وهي تعبئة 
املزيد من رؤوس األموال لالستثمار في 

منشآت األعمال اخلاصة املنتجة في البلدان 
النامية. وتضطلع أيضاً بتعزيز األثر اإلمنائي 

للمؤسسة، وذلك عن طريق زيادة عمليات 
االستثمار التي تقوم بها املؤسسة كماً 

وكيفاً. 

وحتى 30 يونيو/حزيران 2012، كانت   
الشركة قائمة بإدارة أصول تبلغ قيمتها 
4.5 مليار دوالر تقريباً. وهي تدير صناديق 

االستثمار حلساب مجموعة متنوعة 
وواسعة النطاق من مؤسسات االستثمار، 

مبا في ذلك الصناديق السيادية، وصناديق 
املعاشات التقاعدية، ومؤسسات التمويل 

اإلمنائي. وتتضمن حافظة الصناديق اجلارية 
ما يلي:

صناديق شركة إدارة 
األصول

 صندوق املؤسسة املعني 
بإعادة الرسملة

يتألف صندوق املؤسسة املعني بإعادة 
الرسملة، الذي تبلغ موارده 3 مليارات دوالر، 

من: صندوق مساهمات في أسهم رأس 
املال مببلغ حوالي 1.3 مليار دوالر، وصندوق 

الديون الثانوية مببلغ حوالي 1.7 مليار 
دوالر. ويساعد صندوق إعادة الرسملة، 

الذي دشنته املؤسسة عام 2009، في 
تدعيم البنوك املهمة في اجلهاز املصرفي 

في بلدان األسواق الصاعدة، وتعزيز قدرتها 
على مواجهة األزمات املالية واالقتصادية. 
ويشارك في تدعيم هذا الصندوق كل من 

البنك الياباني للتعاون الدولي )مليارا دوالر( 
واملؤسسة )مليار دوالر(. ومنذ إنشائه وحتى 

نهاية السنة املالية 2012، بلغ مجموع 
االرتباطات االستثمارية لهذا الصندوق 

1.3 مليار دوالر في 11 بنكا جتاريا في كل 
من: البحرين وهندوراس ومالوي ومنغوليا 

وسلطنة عمان وبابوا غينيا اجلديدة و 
باراغواي والفلبني وصربيا وفييتنام وفي أحد 

البنوك األفريقية اإلقليمية.

صندوق املؤسسة املعني بأفريقيا 
وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 

مت تدشني الصندوق املعني مبنطقتي 
أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبي برأسمال قدره مليار دوالر 

في عام 2010، ولديه ارتباطات من كل 
من: مؤسسة التمويل الدولية، ومؤسسة 

بي جي جي إم الهولندية القائمة بإدارة 
صندوق املعاشات التقاعدية، وشركة 
كوريا لالستثمار، والصندوق احلكومي 

للنفط في جمهورية أذربيجان، والصندوق 
املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي 
األمم املتحدة، وجهاز أبو ظبي لالستثمار، 

وأحد صناديق االستثمار السعودية. ويقوم 
هذا الصندوق بتنفيذ استثمارات مشتركة 

مع املؤسسة في أسهم رأس املال في 
قطاعات عريضة في منطقة أفريقيا جنوب 

الصحراء ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر 
الكاريبي. ومنذ إنشائه وحتى نهاية السنة 
املالية 2012، قدم الصندوق ارتباطات بلغ 

مجموعها 361 مليون دوالر. 

صندوق إعادة رسملة أفريقيا
تأسس صندوق إعادة رسملة أفريقيا في 
السنة املالية 2011 برأسمال قدره 182 

مليون دوالر لالستثمار في املؤسسات 
املصرفية التجارية املهمة للجهاز املصرفي 

في شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء. 
ويشمل املستثمرون كال من: البنك األفريقي 

للتنمية، وبنك االستثمار األوروبي، وصندوق 
األوبك للتنمية الدولية، وصندوق أبو ظبي 

للتنمية، ومؤسسة سوميتومو ميتسو 
املصرفية، ومؤسسة الكومونولث للتنمية. 

وفي نهاية السنة املالية 2012، بلغ مجموع 
االرتباطات االستثمارية لهذا الصندوق 

11.5 مليون دوالر في غانا ومالوي. 

الصندوق الروسي التابع 
 للمؤسسة املعني بإعادة 

رسملة املصارف
تأسس الصندوق الروسي التابع للمؤسسة 

املعني بإعادة رسملة املصارف في يونيو/
حزيران 2012 برأسمال قدره 275 مليون 

دوالر بغرض االستثمار في البنوك التجارية 
املرخصة، والشركات القابضة املالكة 

لبنوك، واألوعية االستثمارية األخرى ذات 
الصلة بالبنوك في روسيا، سواء التي ميلكها 

القطاع اخلاص، أو احلكومة، أو التي تعتزم 
احلكومة خصخصتها. وحصل الصندوق 
على ارتباطات من املؤسسة، ووزارة املالية 

الروسية، والبنك االقتصادي اخلارجي 
الروسي.

شركة إدارة 
األصول التابعة 

للمؤسسة 

متوسط معدل 
العائد الداخلي 

على استثمارات 
املؤسسة في 

أسهم رأس املال 
جتاوز

%20
 سنويا.

بلغت قيمة 
املوجودات التي 
تديرها شركة 

إدارة األصول

4.5
مليار دوالر في 
نهاية السنة 

املالية 2012.
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خبرة املؤسسة في الصناعات

تعكس معالم الدور الريادي ملؤسسة 
التمويل الدولية وقيادتها ملسيرة 

تنمية القطاع اخلاص امليزة اخلاصة 
التي تتمتع بها - من حيث اخلبرة 

العميقة واسعة النطاق التي 
اكتسبتها على مدى أكثر من 50 

عاماً في مساعدة شركات األسواق 
الصاعدة على حتقيق النجاح والنمو.

وقد انتقلت املؤسسة   
لالستفادة مما اكتسبته من معارف 

عاملية في مجال الصناعات في 
التصدي ألكبر حتديات التنمية في 

السنوات القادمة - ومنها تغير املناخ 
والبطالة واألمن الغذائي واملائي. 

الصناعات الزراعية والغابات
ميكن للصناعات الزراعية أن تضطلع بدور مهم في 

جهود احلد من الفقر. فهذا القطاع يشكل على 
أقل تقدير نصف إجمالي الناجت احمللي والعمالة في 

العديد من البلدان النامية. ولهذا السبب، فإنه ميثل 
أولوية إستراتيجية للمؤسسة.

وتساعد املؤسسة القطاع اخلاص في معاجلة   
ارتفاع الطلب والتصّدي لتزايد أسعار املواد الغذائية، 

وذلك على نحو مستدامٍ بيئياً واجتماعياً يشمل 
فئات اجملتمع كافة. كما تساند املؤسسة املبادرات 

العاملية الستدامة إنتاج السلع األولية الزراعية، 
وتقدم تسهيالت رأس املال العامل ملساعدة 

املتعاملني معها في متويل بناء اخملزونات، وتوفير 
البذور، واألسمدة، واملواد الكيماوية، والوقود الالزم 
للمزارعني. ولتيسير التجارة وتخفيض التكاليف، 

تواصل املؤسسة تنفيذ االستثمارات في جتهيزات 
البنية التحتية، مثل املستودعات ومخازن التبريد. 
وإلدخال األراضي إلى دائرة اإلنتاج املستدام، تعمل 

املؤسسة على حتسني اإلنتاجية عن طريق نقل 
التكنولوجيات، وحتقيق االستخدام األفضل للموارد.

وتساعد املؤسسة الشركات في حتديد معايير   
مرجعية لإلنتاج املسؤول، وفقاً ألفضل املمارسات 
اخلاصة بالصناعة. وفي السنة املالية 2012، بلغ 

مجموع االرتباطات اجلديدة للمؤسسة في قطاع 
الصناعات الزراعية والغابات ما يزيد قليال على 

مليار دوالر، أو حوالي 7 في املائة من االرتباطات التي 
قدمتها املؤسسة حلسابها اخلاص.

األسواق املالية
األسواق املالية السليمة هي عصب التنمية - فهي 
تكفل كفاءة تخصيص املوارد وتوزيعها، وخلق فرص 

العمل، وحتفيز النمو االقتصادي. 
وقد أكدت األزمة االقتصادية العاملية حاجة   

األسواق املالية املاسة إلى أنشطة املؤسسة 
وعملياتها؛ فقد عانت منشآت األعمال الصغيرة 

واملتوسطة، التي يعمل بها أكثر من نصف العمالة 
في العالم، من انخفاض أو عدم توفر االعتمادات 

والتسهيالت االئتمانية. ومع إحجام املستثمرين عن 
الدخول في أسواق رأس املال، تدخلت املؤسسة لسد 

هذه الفجوة. 

يركز عمل املؤسسة على عدة محاور رئيسية،   
منها مساعدة منشآت األعمال الصغرى والصغيرة 
واملتوسطة، وقطاع التمويل األصغر، والتجارة، وتغير 

املناخ. وهي مستثمر رئيسي في مجال التمويل 
األصغر؛ وتعمل على استحداث أدوات مبتكرة 

بغرض مساعدة الفقراء، ومعاجلة التحديات اإلمنائية 
الرئيسية. وتقوم املؤسسة بإعادة بناء استثماراتها 

في مجال متويل اإلسكان ومساندة تنمية أسواق 
رأس املال على ضوء األزمة املالية العاملية. وفي 

السنة املالية 2012، بلغ إجمالي ارتباطات املؤسسة 
في األسواق املالية حوالي 3.4 مليار دوالر، أي حوالي 
22 في املائة من االرتباطات التي قدمتها حلسابها 

اخلاص.

املستهلكون واخلدمات االجتماعية
تعد خدمات الرعاية الصحية والتعليم التي يقدمها 

القطاع اخلاص عنصرا مهما لتحقيق التنمية 
البشرية واالقتصادية - إذ تلعب الرعاية الصحية 
دوراً أساسياً في حتسني نوعية احلياة، في حني يعّد 

التعليم أداة قوية للحد من الفقر وتكوين رأس املال 
البشري.

واملؤسسة هي أكبر مستثمر متعدد األطراف   
على مستوى العالم في هذين القطاعني. وتعمل 

املؤسسة على زيادة سبل احلصول على خدمات 
الرعاية الصحية والتعليم ذات اجلودة العالية، 

مع املساعدة في الوقت نفسه أيضا في تدعيم 
القطاعات التي تؤدي إلى خلق فرص العمل، 

مثل السياحة وجتارة التجزئة والعقارات. وتساعُد 
املؤسسُة في حتسني معايير اجلودة والكفاءة، 

وتسهيل تبادل أفضل املمارسات، وخلق فرص العمل 
للمهنيني املهرة. وتركز على مساعدة الشركات 

املتعاملة معها في زيادة أثرها اإلمنائي. 
وباإلضافة إلى االستثمارات املباشرة في   

الشركات املسؤولة اجتماعياً، يشمل دور املؤسسة 
تبادل املعرفة واخلبرات اخلاصة بالصناعات، ومتويل 

الشركات األصغر حجماً، واالرتقاء باملعايير الطبية 
والتعليمية، ومساعدة املتعاملني معها على توسيع 

نطاق اخلدمات املقدمة إلى الفئات والشرائح 
األقل دخالً. وفي السنة املالية 2012، بلغ مجموع 

االرتباطات اجلديدة التي قدمتها املؤسسة في 
 قطاع املستهلكني واخلدمات االجتماعية حوالي 
1.4 مليار دوالر، أو نحو 9 في املائة من االرتباطات 

التي قدمتها حلسابها اخلاص.
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وتركز املؤسسة على املتعاملني معها في   
مجال الصناعات التحويلية الذين يعتبرون، أو في 

مقدورهم أن يكونوا، أطرافاً فاعلة وقوية في األسواق 
احمللية. وبالنسبة للبلدان متوسطة الدخل، تدعم 

املؤسسة باطراد الشركات احمللية من الصف الثاني 
واالستثمارات عبر احلدود. ومبا أن هذه الصناعات متثل 

بعض القطاعات األشد إنتاجاً النبعاثات الكربون، فإن 
املؤسسة تساعد املتعاملني معها على إعداد وتنفيذ 
االستثمارات التي من شأنها أن تساعد في تخفيض 

انبعاثات الكربون واحلد من استهالك الطاقة.
وفي السنة املالية 2012، بلغ مجموع   

االرتباطات اجلديدة التي قدمتها املؤسسة إلى 
قطاع الصناعات التحويلية ما يزيد قليال على مليار 

دوالر، أو حوالي 7 في املائة من ارتباطات اإلقراض 
التي قدمتها املؤسسة حلسابها اخلاص.

النفط والغاز والتعدين
تُعتبر الصناعات التي ميكنها االستفادة من 

املوارد الطبيعية مبثابة العصب احليوي للكثير من 
البلدان األكثر فقرا في العالم. وهي مصدر رئيسي 

للوظائف والطاقة واإليرادات احلكومية، وطائفة 
عريضة من املنافع األخرى لالقتصادات احمللية. 

ففي أفريقيا، على سبيل املثال، ميكن لالستثمارات 
املستدامة الكبيرة في هذه الصناعات أن حتقق 

مكاسب كبيرة في التنمية االقتصادية. 
وتتمثل رسالة املؤسسة في قطاع النفط   

والغاز والتعدين في مساعدة البلدان النامية على 
جني هذه املنافع. وهي تقدم التمويل واملشورة إلى 
املتعاملني معها من القطاع اخلاص، كما تساعد 

احلكومات أيضاً على اعتماد إجراءات تنظيمية 
فاعلة وتعزيز قدراتها على إدارة هذه الصناعات في 

سلسلة القيمة.
وتساند املؤسسة استثمارات القطاع اخلاص في   

هذه الصناعات، وتعمل على ضمان متتع اجملتمعات 
احمللية مبزايا ملموسة. كما تساعد في تنمية 

شركات صغيرة محلية، واملشاركة مع اجملتمعات 
احمللية في حتسني املنافع التنموية طويلة األمد 

الناجتة عن املشاريع، وتعزيز الشفافية واحلوكمة من 
أجل محاربة الفساد. وفي السنة املالية 2012، بلغ 

مجموع ارتباطات املؤسسة اجلديدة في هذا القطاع 
حوالي 491 مليون دوالر، أو حوالي 3 في املائة من 

االرتباطات التي قدمتها املؤسسة حلسابها اخلاص.

البنية التحتية
حتفز مرافق البنية التحتية احلديثة النمو االقتصادي، 
وتؤدي إلى حتسني مستويات املعيشة، وميكن أن تلعب 

دورا حيويا في معاجلة التحديات اإلمنائية الناشئة، 
ومنها التوسع احلضري السريع وتغير املناخ. 

وتشكل البنية التحتية أحد اجملاالت املهمة التي   
ميكن للقطاع اخلاص تقدمي مساهمة ملموسة فيه، 

بحيث تتيح اخلدمات األساسية ألعداد كبيرة من 
الناس على نحو يتسم بالكفاءة وانخفاض التكلفة 

والربحية. ويتمثل محور تركيز املؤسسة في: مساندة 
مشاريع البنية التحتية اخلاصة التي ميكن محاكاة 

مناذج العمل املبتكرة عالية التأثير التي تعتمدها 
على نطاق واسع. 

وتساعد املؤسسة في زيادة القدرة على احلصول   
على الكهرباء، وخدمات النقل، واملياه من خالل 

متويل مشاريع البنية التحتية وتقدمي املشورة إلى 
احلكومات املتعاملة معها حول إمكانات الشراكة 

بني القطاعني العام واخلاص. وحتقق املؤسسة قيمة 
مضافة عن طريق إعداد املشاريع املبتكرة وعالقات 
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص في األسواق 

الصعبة، كما تقوم بتخفيف اخملاطر وتفعيل 
االستفادة من الهيكلة املالية املتخصصة والقدرات 

واإلمكانات األخرى. وفي السنة املالية 2012، بلغ 
مجموع ارتباطات املؤسسة في هذا القطاع حوالي 

1.4 مليار دوالر، أو حوالي 9 في املائة من ارتباطات 
اإلقراض التي قدمتها املؤسسة حلسابها اخلاص.

الصناعات التحويلية
يلعب قطاع الصناعات التحويلية دوراً حيوياً في 
خلق الفرص وتقليص الفقر في البلدان النامية. 

ومييل املتعاملون مع املؤسسة في هذا القطاع 
إلى خلق املزيد من الفرص للعمالة أو احلفاظ على 
الوظائف القائمة على نحوٍ أكبر من أي قطاع آخر.
وقد قامت املؤسسة بزيادة أنشطتها في هذا   

القطاع الذي يشمل مواد التشييد والبناء، واآلالت 
املتسمة بكفاءة استخدام الطاقة، والكيماويات، 

واملعدات، واستخدام الطاقة الشمسية والرياح في 
توليد الكهرباء. وتستثمر املؤسسة في الشركات 

القائمة بتطوير منتجات وأسواق جديدة وإعادة 
الهيكلة والتحديث حتى تصبح قادرة على املنافسة 

على الصعيد الدولي.

االتصاالت السلكية والالسلكية 
وتكنولوجيا املعلومات

تؤدي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة إلى 
تسهيل حصول الفقراء على املوارد واخلدمات. وتخلق 

هذه التكنولوجيا مزيداً من الفرص، كما تؤدي إلى 
زيادة كفاءة األسواق واملؤسسات.

وتعمل املؤسسة على توسيع نطاق توفر هذه   
التكنولوجيا لتشجيع النمو االقتصادي املستدام 

واحلوكمة الرشيدة وتعزيز االشتمال االجتماعي 
وتقليص الفقر. وتوجه املؤسسة االستثمارات إلى 

الشركات اخلاصة القائمة بإنشاء بنية حتتية حديثة 
لقطاع االتصاالت والشراكات العاملة في قطاع 

تكنولوجيا املعلومات، وتطوير تكنولوجيات غير 
مضرة بالبيئة.

وتقوم املؤسسة باطراد مبساعدة اجلهات   
املتعاملة معها على تخطي حدودها الوطنية 

والولوج إلى أسواق أخرى في البلدان النامية. وفي 
السنة املالية 2012، بلغت إجمالي ارتباطات 

املؤسسة اجلديدة في هذا القطاع حوالي 247 
مليون دوالر.
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وضع املعايير

معايير األداء اخلاصة باملؤسسة
زيادة الطلب على املوارد الطبيعية. النمو السكاني. 

التباين االقتصادي. تغير املناخ. هذه بعض األمثلة 
القليلة على التحديات التي تتطلب استجابة 
إستراتيجية طويلة األجل من القطاع اخلاص. 

تؤمن املؤسسة أن من شأن ممارسة األعمال   
على نحو قابل لالستمرار أن يؤدي إلى حتقيق نتائج 

إمنائية إيجابية، ويساعد في الوقت نفسه الشركات 
على إيجاد الفرص من أجل النمو واالبتكار في عالم 
سريع التغير. وحتدد معايير األداء اخلاصة باملؤسسة 

أدوار املتعاملني معها ومسؤولياتهم بشأن إدارة 
مشاريعهم على نحو قابل لالستمرار. 

وتساعد هذه املعايير الشركات في حتديد اخملاطر   
واآلثار احملتملة، وعلى استنباط احللول التي تصب 

في صالح أعمالها، واملستثمرين، والبيئة واجملتمعات 
احمللية. وميكن أن يشتمل ذلك على تقليل التكاليف 

عن طريق حتسني كفاءة استخدام الطاقة، وزيادة 
اإليرادات واحلصة السوقية من خالل املنتجات 
واخلدمات السليمة بيئيا واجتماعيا، أو تكوين 

عالقات أفضل مع األطراف املعنية عن طريق تعزيز 
العالقة بينهم. 

وتساعد هذه املعايير في حتسني األحوال   
املعيشية للناس في البلدان النامية - من حيث 

تهيئة ظروف عمل أكثر أمنا، وإمدادات مياه شرب 
أنظف، إلى زيادة فاعلية املشاركة من جانب 

اجملتمعات احمللية. 
وفي حافظة استثمارات املؤسسة نفسها، فقد   
شهدنا كيف يرتبط األداء البيئي واالجتماعي اجليد 
باألداء املالي في األمد الطويل. ويرى املتعاملون مع 

املؤسسة أيضاً هذا الفارق ويقدرونه. وفي دراسة 
استقصائية أُجريت مؤخرا، قال 93 في املائة من 

املتعاملني مع املؤسسة إنهم يعتقدون أن الشروط 
البيئية واالجتماعية للمؤسسة كانت في مصلحة 

أعمالهم في األجل الطويل. 
أصبحت معايير األداء اخلاصة باملؤسسة، منذ   

دخولها حيز التنفيذ في عام 2006، أفضل معايير 
قياس معترف بها على مستوى العالم في التعامل 

مع إدارة اخملاطر البيئية واالجتماعية في القطاع 
اخلاص. 

وباإلضافة إلى ذلك، تتم اإلشارة إلى تطبيق   
معايير األداء هذه في عمليات 15 مؤسسة أوروبية 

للتمويل اإلمنائي و32 وكالة الئتمانات الصادرات 
في بلدان أعضاء في منظمة التعاون والتنمية في 

امليدان االقتصادي. وتستخدم حكومات، كبنغالديش 
وكندا والصني وفييتنام، معايير املؤسسة في 

املساعدة على إثراء أفكارها بشأن كيفية مضي 
الشركات - وخاصة في القطاع املالي وقطاع 
الصناعات التحويلية - إلى األمام في اعتماد 

املمارسات املستدامة. 

وتشكل معايير األداء الثمانية للمؤسسة جزءاً   
من إطارها املعني باالستدامة )انظر الصفحة 36(، 

وقد مت حتديثها في أعقاب عملية تشاور استمرت 
على مدى 18 شهرا. وأصبحت املعايير احملدثة سارية 

 املفعول اعتبارا من األول من يناير/كانون 
 الثاني 2012. ميكن االطالع على املزيد من 

 املعلومات عن هذه املعايير على املوقع التالي: 
.http://www.ifc.org/performancestandards

معايير األداء باملؤسسة

1
تقييم وإدارة اخملاطر واآلثار البيئية 

واالجتماعية 

2
العمالة وأوضاع العمل

3
كفاءة املوارد ومنع التلوث
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حوكمة الشركات 
يشكل حتسني حوكمة الشركات - بني املتعاملني 
مع املؤسسة وفي مؤسسات القطاع اخلاص في 

البلدان النامية - إحدى أولويات املؤسسة.
وتقدم املؤسسة املشورة بشأن أفضل املمارسات   

من أجل حتسني ممارسات مجالس إدارة الشركات، 
وتعزيز حقوق املساهمني، وحتسني إدارة اخملاطر 

واإلفصاح في الشركات. وتقدم املؤسسة أيضاً 
املشورة إلى اجلهات التنظيمية، وأسواق األوراق 

املالية، وغيرها من اجلهات املهتمة بتحسني حوكمة 
الشركات، كما تعكف حاليا على تعزيز برامجها 

اخلاصة بحوكمة الشركات في املناطق التي ال 
حتصل على ما يكفي من اخلدمات - وخاصة في 

أفريقيا وأمريكا الالتينية وجنوب آسيا. 
وتتيح جتارب املؤسسة وخبراتها لها وضع مبادئ   

عاملية مبا يتناسب مع احلقائق املتعلقة بالقطاع 
اخلاص في البلدان النامية. ونتيجة لذلك، تتطلع 
بنوك التنمية واملستثمرون اآلخرون العاملون في 

بلدان األسواق الصاعدة إلى االستفادة من دور 
املؤسسة القيادي والريادي في مجال حوكمة 

الشركات. 
وحتقق املؤسسة ذلك مبجموعة متنوعة من   

األساليب، منها: من خالل إنشاء منهجيتها 
اخلاصة بحوكمة الشركات، ونظام تقييم ما يتعلق 
بحوكمة الشركات من مخاطر وفرص- وهو األكثر 
تقدماً من نوعه على مستوى مؤسسات التمويل 

اإلمنائي. وتشكل هذه املنهجية األساس لنهج 
مشترك حلوكمة الشركات تقوم بتطبيقها حاليا 

29 مؤسسة متويل إمنائي رائدة تعمل في بعض أكثر 
األسواق صعوبة في العالم. 

كما تساعد املؤسسة، من خالل املنتدى العاملي   
حلوكمة الشركات وهو برنامج متعدد املانحني 

يتم متويله من صناديق استئمانية عدة، واملشاريع 
اإلقليمية في البلدان النامية، في قيادة العمل 

بشأن أجندة حوكمة الشركات فيما بني واضعي 
السياسات واجلهات التنظيمية، وجمعيات أعضاء 

مجالس اإلدارات الرئيسية، ووسائل اإلعالم التجارية. 
وتعمل أيضا على تطوير أدوات وإرشادات في مجال 

حوكمة الشركات بغرض تلبية احتياجات املتعاملني 
معها. 

الزراعة املستدامة
ميكن لسبل استغالل الشركات لألراضي واملياه 

وغيرهما من املوارد الطبيعية، مع إتاحة فرص العمل 
والغذاء لتلبية احتياجات السكان املتزايدة أعدادهم، 

أن تكون لها آثارا عميقة ألجيال املستقبل. 
تعمل مؤسسة التمويل الدولية مع املتعاملني   

معها والشركاء على تشجيع أساليب الزراعة 
املستدامة، وتساعد اآلن في بناء توافق عاملي في 

اآلراء من أجل استدامة اإلنتاج، وحتسني املعايير التي 
يتم في إطارها إنتاج وجتهيز وتبادل مجموعة متنوعة 

من السلع األولية. 
وتساند املؤسسة اجتماعات املائدة املستديرة   

املعنية بالسلع الزراعية األولية، مثل اجتماع املائدة 
املستديرة املعني باإلنتاج املستدام لزيت النخيل 
الذي أجري في عام 2004. ومن خالل التعاون مع 
االحتاد اإلندونيسي ملنتجي زيت النخيل، وشركة 

يونيلفر، ومجموعة بنك إتش إس بي سي، والصندوق 
العاملي لألحياء البرية، ومنظمة أوكسفام، وجهات 

أخرى، أصبح زيت النخيل املنتج وفقاً للمعايير 
املعتمدة ومبادئ االستدامة متاحا ألول مرة في 

األسواق في نوفمبر/تشرين الثاني 2009. ومنذ 
ذلك التاريخ، مت إنتاج أكثر من 5.7 مليون طن متري 

معتمد منه - ويشكل ذلك حوالي 11 في املائة من 
املعروض العاملي من زيت النخيل. 

وتساعد املعايير البيئية واالجتماعية للمؤسسة   
الشركات على التحلي بروح املسؤولية في عمليات 

اإلنتاج، مع العمل في الوقت نفسه على حتسني 
أدائها. فمثال، عملت املؤسسة مع منظمة 

تيكنوسيرف، وهي منظمة غير حكومية، ملساعدة 
اآلالف من مزارعي النب في إثيوبيا على زيادة دخلهم، 

وذلك من خالل زيادة إنتاجهم من النب وحتسني 
نوعيته. 

وبفضل املساعدة التي قدمتها املؤسسة،   
جنحت اجلمعيات التعاونية إلنتاج النب في إثيوبيا في 
تخفيض استهالك املياه، وحتسني إدارة مياه الصرف. 
وحصلت جميع اجلمعيات التعاونية التسع واألربعني 

التي ساندتها تيكنوسيرف على شهادات تفيد 
تطبيقها األساليب املستدامة إلنتاج النب، ويتيح 

لها ذلك أن تكون ضمن املوردين املعتمدين لسلسلة 
محالت ستار باكس. ومكنت معايير االستدامة 

األعلى هذه اجلمعيات التعاونية من دخول أسواق 
جديدة واحلصول على أسعار أعلى إلنتاجها. 

تعمل املؤسسة مع اجلهات الزراعية املتعاملة   
معها لتدعيم سالسل التوريد، وخاصة فيما يتعلق 

بقضايا العمالة والسالمة والتنوع البيولوجي. 
وتقوم حاليا بإعداد خريطة عاملية من شأنها 

املساعدة في حتديد اخملاطر البيئية واالجتماعية 
اخلاصة بكل بلد على حدة ملا يبلغ 150 سلعة أولية.

مبادئ التعادل

 ،(Equator Principles) تستند مبادئ التعادل
وهي إطار إلدارة اخملاطر البيئية واالجتماعية 
تستخدمه 77 مؤسسة مالية في مختلف 

أنحاء العالم، إلى معايير األداء اخلاصة 
مبؤسسة التمويل الدولية.



يتجلى التزام مؤسسة 
التمويل الدولية 

بالعمل على التخفيف 
من حدة الفقر وبخلق 

الفرص من أجل الفئات 
األكثر ضعفاً في بلدان 

العالم النامية في 
ثقافتها املؤسسية. 

موظفونا وممارساتنا
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يبني تاريخ املؤسسة أنها تتعلم من جتاربها 
وتتصدى باستمرار لتحديات جديدة. وجهاز 

موظفيها في وضع أفضل ميكنه أكثر من أي 
وقت مضى من تعظيم األثر اإلمنائي لعملها. 

فأكثر من نصف موظفيها يتمركزون في 
البلدان النامية بالقرب من املتعاملني معها 

واجملتمعات احمللية التي تخدمها املؤسسة، كما 
يُعتبر أكثر تنوعاً من أي وقت مضى ـ فحوالي 

ثلثي املوظفني من البلدان النامية.

أسلوب عمل 
مؤسسة 

التمويل الدولية

تشكل التقاليد املؤسسية القوية عنصرا 
محوريا في قدرة أية مؤسسة على حتقيق 

النجاح والتكيّف مع التحديات اجلديدة. 
وميثل ”أسلوب عمل مؤسسة التمويل 

الدولية“ طريقة العمل التي تعتمدها في 
حتديد وتعزيز تقاليدها املؤسسية واسمها 
التجاري، وعملية تشرك من خاللها جميع 
العاملني على كافة املستويات وفي سائر 
املناطق لتوفير املعلومات الالزمة لعملية 
اتخاذ القرارات اإلدارية. وهي تتضمن رؤية 

املؤسسة وقيمها األساسية والغرض منها 
وطريقة عملها.

رؤية املؤسسة
ضرورة أن تُتاح للناس فرصة اخلالص من براثن 

الفقر وحتسني أحوالهم املعيشية

قيم املؤسسة
التفوق، وااللتزام، والنزاهة، والعمل اجلماعي، 

والتنوع

غرض املؤسسة
خلق الفرص للناس للخالص من براثن الفقر 

وحتسني أحوالهم املعيشية من خالل حفز 
الوسائل الالزمة لتحقيق النمو االقتصادي 

املستدام الذي يشمل اجلميع، وذلك من خالل: 

تعبئة مصادر التمويل األخرى من   – 
أجل تنمية مؤسسات األعمال التابعة 

للقطاع اخلاص
تشجيع األسواق املفتوحة والقادرة على   –

املنافسة في البلدان النامية
مساندة الشركات والشركاء اآلخرين في   –

القطاع اخلاص حيثما تكون هناك فجوة
املساعدة في خلق فرص العمل املنتجة   –

وتقدمي اخلدمات األساسية إلى الفقراء 
واملعرضني للمعاناة

ولتحقيق هذا الغرض، تتيح مؤسسة   
التمويل الدولية حلوالً لها أثر إمنائي 

من خالل إجراءات تدخلية على مستوى 
الشركات )استثمارات مباشرة، وخدمات 
استشارية، وشركة إدارة األصول التابعة 

لها(؛ وتشجيع العمل اجلماعي العاملي من 
خالل تدعيم احلوكمة ونظم اإلدارة الرشيدة 

ووضع املعايير؛ ومن خالل العمل املتعلق 
بتحسني بيئة األعمال.

كيفية عمل املؤسسة:
مساعدة املتعاملني معها على النجاح   –

في عالم متغيّر
العمل اجليد مستدام، واالستدامة   – 

عمل جيد
مؤسسة واحدة، فريق واحد، هدف واحد  –

التنوّع يخلق القيمة  –
خلق الفرص يتطلب الشراكة  –
املعرفة العاملية واخلبرة احمللية  –

االبتكار يستحق اخملاطرة  –
نتعلم من التجارب  –

لنعمل بذكاء ونْسعد بعملنا  –
ما من مجال جديد بعيد املنال أو شديد   –

الصعوبة
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األهداف اإلمنائية ملؤسسة التمويل الدولية 
هي غايات تتعلق بنطاق أنشطتها، وقدرتها 

على إتاحة الفرص، أو أية نواجت إمنائية 
ملموسة أخرى يُتوقع أن حتققها املشاريع 
التي وافقت عليها أو ارتبطت مبساندتها 

خالل عمر هذه املشاريع. 
وال يزال بعض هذه األهداف في مرحلة   

االختبار، لكن يجري باطراد استخدامها 
باعتبارها إدارة إستراتيجية. وعند إعداد 

إستراتيجياتها للسنوات املالية 2013-
2015 هذا العام، فإن معظم إدارات 

املؤسسة لم تكتف مبجرد حتديد أهداف 
تتعلق بارتباطات االستثمار والعمل 

االستشاري فحسب، بل قامت أيضا مبناقشة 
الغايات املستهدفة من األهداف اإلمنائية 

للمؤسسة. 
وقد تبينت فائدة هذه األهداف في   
تشجيع جهاز موظفي املؤسسة على 

العمل عبر جميع اإلدارات ومجاالت العمل 
االستشاري، واعتماد نهج عمل مشتركة 

وبرامجية لتعزيز أثرها اإلمنائي. 
وال ترمي املؤسسة من وراء أهدافها   
اإلمنائية إلى تغطية جميع مشاريعها، 

لكن ثمة اتفاقا على ضرورة أن تغطي هذه 
األهداف نسبة كبيرة من أعمال املؤسسة 

كي تكون لها فائدتها باعتبارها أداة إدارة 
إستراتيجية. إال أن املؤسسة تهدف إلى أن 

تغطي هذه األهداف معظم أنشطتها. 
وستستخدم املؤسسة أنظمة الرصد 

والتقييم لديها للتحقق من مدى تنفيذ 
النتائج التي وعدت بها هذه األهداف مع مرور 

الوقت. 
وقد تلقت املؤسسة تعليقات وردودا   
إيجابية من أصحاب املصلحة املباشرة 
اخلارجيني حول هذه األهداف في إحدى 

كيف تقيس مؤسسة التمويل الدولية نتائجها التنموية 

يُعد قياس نتائج عمل مؤسسة التمويل الدولية 
أمرا بالغ األهمية في فهم مدى سالمة عمل 

إستراتيجيتها - وما إذا كانت أنشطتها تصل إلى 
الناس واألسواق التي تكون في أشد احلاجة إلى 

مساعدتها. 
يساعد نظام قياس نتائج عمل املؤسسة   
في توجيه إستراتيجيتها وعملية اتخاذ القرارات 
بشأن عملياتها. ويبرز هذا النظام ثالثة مكونات 
مترابطة ومتداعمة يعزز بعضها بعضا: أهداف 

املؤسسة اإلمنائية، ونظام رصد لقياس النتائج 
التنموية، ونظام لتقييم نواجت وأثر أنشطة 
املؤسسة. وباإلضافة إلى النتائج التنموية، 

تسعى املؤسسة كذلك إلى تتبع ”العوامل 
اإلضافية additionality“ لعملها - أي املزايا 

واملنافع املميزة التي تنشأ عن مشاركتها في أي 
مشروع. 

ويتيح هذا النهج املدروس واملنهجي   
للمؤسسة أن تتبع التقدم احملرز في مشاريعها 

طوال دورة حياتها، واستيعاب الدروس املستفادة 
ودمجها في عملياتها كي ميكنها حتسني عملية 
وضع األهداف وتصميم املشاريع في املستقبل. 

ويشكل هذا النهج جزءا ال يتجزأ من جهود 
املؤسسة في أن تصبح أكثر تركيزا على النتائج، 

وزيادة شفافيتها وخضوعها للمساءلة أمام 
أصحاب املصلحة املباشرة. 

األهداف اإلمنائية 
ملؤسسة التمويل 

الدولية

الفعاليات التي نظمتها للتواصل مع 
اجلمهور في سبتمبر/أيلول من العام املاضي. 
وبناء على توصياتهم، أدخلت املؤسسة بعض 

التغييرات على األهداف واملؤشرات. كما 
قامت ببعض التعديالت كي تعكس الدروس 
املستفادة التي استخلصتها املؤسسة بعد 
عامني من االختبار. وال تزال املناقشات جارية 

بشأن قياس اجملاالت األخرى ذات األولوية 
لعمل املؤسسة - مثل مناخ االستثمار - دون 

إضافة تعقيدات ال مسوغ لها. 
وللتصدي للمخاوف من أن تؤدي هذه   

األهداف إلى زيادة تركيز املؤسسة فقط على 
املشاريع التي لها مستفيدون أكثر عددا 

على حساب املشاريع القائمة في البلدان 
األصغر التي تعاني بيئة أعمال أكثر صعوبة، 

تختبر املؤسسة حاليا نهجا ميكن استخدامه 
إلعطاء أوزان مناسبة للمشاريع التي يجري 
تنفيذها في البلدان األصغر حجما واألكثر 

فقراً. 
عالوة على ذلك، لتحديد مدى مساهمة   

املؤسسة في أية تغيرات إضافية في أنشطة 
أي شركة متعاملة معها، يجري حاليا رصد 

قواعد العزو واإلحالة باستخدام بطاقات 
قياس أداء اإلدارات بالتزامن مع التطبيق 
التجريبي لألهداف اإلمنائية للمؤسسة. 

وهذه القواعد تقوم في جانب منها على 
احلجم النسبي لعمليات استثماراتها ونوعها 

- سواء إذا كانت، مثال، عمليات إقراض أو 
استثمار في أسهم رأس املال. 

وحركت املؤسسة اثنني من أهدافها   
اإلمنائية من مرحلة االختبار إلى مرحلة 

التنفيذ الكامل في السنة املالية 2013 - 
وهما الهدفان املتعلقان بالصحة والتعليم 
واخلدمات املالية. باإلضافة إلى ذلك، تعكف 

املؤسسة حاليا على إعداد غايات خاصة 
بالهدف اإلمنائي املتعلق بالنمو االقتصادي. 

ومن املتوقع أن تبدأ في وضع األهداف اإلمنائية 
األخرى موضع التنفيذ في السنة املالية 

 .2014 األهداف

الرصد واملتابعةالتقييم
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تقييم النتائج
تستخدم املؤسسة نظامها اخلاص بتتّبع النواجت 

اإلمنائية (DOTS) لرصد النتائج التنموية 
الستثماراتها وخدماتها االستشارية. وعلى صعيد 

املؤسسات املالية الدولية التي تركز على تنمية 
القطاع اخلاص، فإن نظام تتّبع النواجت اإلمنائية هو 

النظام الرئيسي املستخدم في قياس النتائج 
التنموية. 

فبالنسبة خلدمات االستثمار، يغطي نظام تتّبع   
النواجت اإلمنائية - بعد احتساب بعض االستبعادات 

واالستثناءات- 1535 شركة خاضعة إلشراف 
املؤسسة. ويركز هذا التقرير على 668 من بني 

حوالي 720 عملية استثمار متت املوافقة عليها 
خالل فترة السنوات 2003-2008 والتي بلغت من 

النضج واملالءمة درجة مُتّكن املؤسسة من تصنيفها. 
وتعكس التقديرات التصنيفية للسنة املالية 2012 
بيانات املتعاملني مع املؤسسة ومستوى أدائهم في 
عام 2011. ويجري سنوياً حتريك مجموعة عمليات 

االستثمار التي يغطيها التقرير إلى األمام بواقع عام 
واحد. ويتناول هذا التقرير أيضاً نطاق التغطية احلالية 

جلميع االستثمارات اجلارية في حافظتها. وتقيس 
مؤشرات نطاق التغطية عدد األشخاص الذين يصل 

إليهم املتعاملون مع املؤسسة، أو املنفعة املالية التي 
تعود على أصحاب مصلحة محددين، بغض النظر عن 

حجم استثمار املؤسسة.
وال يتتبع نظام تتّبع النواجت اإلمنائية في العادة   

بعض املشاريع، منها املشاريع التي تُعتبر توسعا في 
مشاريع قائمة بالفعل، واملشاريع املنبثقة عن مشاريع 

أخرى، وبعض األدوات املالية، مثل االكتتابات اخلاصة 
 .(rights issues)

وتُعتبر املؤسسة أول بنك إمنائي متعدد األطراف   
يرفع تقاريرَ عن النتائج التنموية حلافظة أنشطته 
وعملياته بالكامل، وتكلف شركة خارجية ملراجعة 

نتائج حافظة عملياتها والتأكيد على سالمتها. ومع 
تعميم إطار نظام تتّبع النواجت اإلمنائية ليشمل برنامج 

متويل التجارة العاملية هذا العام، ستكون املؤسسة 
أول جهة تبدأ في قياس النتائج التنموية ألنشطة 

متويل التجارة، ليس على صعيد البرامج فحسب، بل 
أيضا على صعيد املشاريع.

رصد النتائج 
وتتبعها 

وبالنسبة للخدمات االستشارية، يغطي نظام   
تتّبع النواجت اإلمنائية جميع املشاريع اجلارية أو املنجزة 

أو املتوقفة التي تعود إلى السنة املالية 2006. 
ومتثل التقديرات التصنيفية للسنة املالية 2012 

استعراضا يشمل 166 تقريرا من تقارير اإلجناز التي مت 
رفعها في عام 2011، وميكن تقييم 133 تقريرا منها. 
ويستند املتوسط املتحرك إلى استعراض 529 تقريرا 

من تقارير اإلجناز التي مت رفعها في السنوات امليالدية 
2009-2011، وجرى تقييم 414 تقريرا منها. أما 
املشاريع التي لم ميكن تقييمها لتحديد فاعليتها 

اإلمنائية فإنها لم تكن تنطوي على تعامل مباشر مع 
املتعاملني، أو أن نواجتها وآثارها لم تكن قد حتققت 

حتى تاريخ االستعراض.

يُعد التقييم املنتظم لنتائج عمل املؤسسة عنصرا 
أساسيا في تعزيز األثر اإلمنائي الستثمارات املؤسسة 

وخدماتها االستشارية من خالل دمج الدروس 
املستفادة في املشاريع واإلستراتيجيات. وميكن 

لعمليات التقييم، عن طريق الكشف عن عوامل 
النجاح أو الفشل، مساعدة املؤسسة في فهم ما 

حتتاج إليه بالضبط لبلوغ رسالتها. 
وفي السابق، ركزت عمليات التقييم على املشاريع    

االستشارية. وتنفذ املؤسسة حاليا إستراتيجية 
تقييم جديدة تشمل كال من املشاريع االستثمارية 

واملشاريع االستشارية، على نحو يهدف إلى تعظيم 
الفرص من أجل التعّلم. ولهذه اإلستراتيجية 

اجلديدة أربعة أهداف رئيسية، هي: (1) حتديد األثر 
اإلمنائي للمؤسسة على نحو يتسم باملصداقية؛ (2) 

تعلم كيفية تعظيم فاعلية اإلجراءات التدخلية 
للمؤسسة؛ (3) تقدمي معلومات مفيدة حول أنشطة 

األعمال للمتعاملني مع املؤسسة وشركائها؛ (4) 
تبادل املعارف مع األطراف اخلارجية الفاعلة. 

وستركز اإلستراتيجية اجلديدة للمؤسسة   
االهتمام، على وجه اخلصوص، على آثار عمل 

املؤسسة على جهود احلد من الفقر - وهي آثار يتعذر 
في العادة حتديدها من خالل عملية الرصد وحدها. 

وجتري املؤسسة تقييمات ذاتية رسمية في   

األهداف اإلمنائية ملؤسسة التمويل 
الدولية 

1:	الصناعات	الزراعية	
زيادة فرص الزراعة املستدامة أو حتسينها 

2:	الصحة	والتعليم	
حتسني خدمات الرعاية الصحية والتعليم 

3:	اخلدمات	املالية	
زيادة القدرة على احلصول على اخلدمات املالية 

لألفراد وعمالء مؤسسات التمويل األصغر 
ومؤسسات األعمال الصغيرة واملتوسطة 

4:	البنية	التحتية	
زيادة خدمات البنية التحتية أو حتسينها 

5:	النمو	االقتصادي	
زيادة القيمة املضافة من جانب املتعاملني مع 

املؤسسة في اقتصادات بلدانهم 

6:	تغير	املناخ		
تقليل انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس 

احلراري 
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ظلت النتائج التنموية لعمليات االستثمار 
ملؤسسة التمويل الدولية دون تغير بشكل 
عام في السنة املالية 2012، وذلك بعد أن 
شهدت تراجعا في السنة السابقة نتيجة 

لألزمة املالية العاملية واألوروبية واألحداث 
اجلارية في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا. واستمرت درجات النواجت اإلمنائية 
العامة - التي تبلغ 68 في املائة - في جتاوز 
الهدف طويل األمد الذي حددته املؤسسة 

والبالغ 65 في املائة.
ولم تطرأ أية تغيرات أيضا على التقديرات   
التصنيفية للمناطق والقطاعات األساسية 
تقريبا. وارتفعت معدالت النجاح في البلدان 

املؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية 
للتنمية إلى 65 في املائة، مقابل 59 في 

املائة العام املاضي، وكانت مدفوعة في املقام 
األول بتحسن أداء مشاريع املؤسسة في 

منطقة آسيا الوسطى ومنطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا. ومتثل البلدان املؤهلة 
لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية بيئة 

أعمال حافلة باملصاعب والتحديات، ولذلك 
تقوم مؤسسة التمويل الدولية في الغالب 

بعمليات استثمار مقترنة بتقدمي اخلدمات 
االستشارية. وقد أظهر التحليل أن من شأن 

هذا املزيج أن يزيد من فرص حتقيق نتائج 
تنموية جيدة. 

وعلى الرغم من أن التغيرات اإلقليمية   
كانت هامشية بصفة عامة، فقد تفاوتت 

االجتاهات األساسية من منطقة إلى أخرى. 
وحتسنت النتائج التنموية في األسواق 

املالية في أنحاء منطقتي أفريقيا جنوب 
الصحراء وجنوب آسيا؛ ففي األولى، كان 

التحسن مدفوعا بنهج برامجي أكثر 
إستراتيجيًة في هذا القطاع. وفي كلتا 

املنطقتني، تراجعت التقديرات التصنيفية 
لقطاع الصناعات التحويلية. وتأثر قطاع 
الصناعات التحويلية في منطقة جنوب 

مختلف عملياتها منذ عام 2005، وتنمو 
استثمارات املؤسسة التي يجري تقييمها 

باطراد منذ ذلك احلني. وجتري املؤسسة 
تقييمات على مستوى املشاريع والبرامج 
أو محاور التركيز، أو كليهما، وكذلك على 
مستوى التسهيالت التي ميولها املانحون، 

والبلدان، واملناطق. 
وتكّلف املؤسسة خبراء تقييم خارجيني   

إلجراء معظم عمليات التقييم، ويشرف 
عليها أخصائيو تقييم تابعون للمؤسسة، 
وتطبق هذه التقييمات مناهج تقوم على 

أفضل املمارسات. ويجري تخطيط عمليات 
التقييم وتنفيذها باالشتراك مع املعنيني 

من موظفي مختلف إدارات املؤسسة، ويتم 
دمجها في مراحل تصميم املشاريع والبرامج، 

وفي وقت مبكر من دورة حياة املشاريع 
والبرامج متى كان ذلك ممكنا. 

وتكمل إستراتيجية التقييم اجلديدة عمل   
مجموعة التقييم املستقلة )انظر الصفحة 

30( - التي ترفع تقاريرها مباشرة إلى مجلس 
إدارة املؤسسة وهي مكلفة بتقدمي تقييماتها 
الذاتية والدروس املستفادة من اخلبرة العملية. 

وتتضمن تقييمات مجموعة التقييم 
املستقلة النتائج التي تخلص إليها في 

عمليات الرصد والتقييم اخلاصة باملؤسسة. 
ويعمل موظفو التقييم باملؤسسة عن كثب 

مع مجموعة التقييم املستقلة ملناقشة 
برامج العمل، وتبادل املعارف، وحتقيق التوافق 

بني جهودهما، متى أمكن ذلك. 

نتائج عمليات 
االستثمار

كيف ترصد مؤسسة التمويل الدولية نتائج 
أنشطتها 

يتيح نظام تتّبع النواجت اإلمنائية )STOD( إمكانية تتبع آنية 
للنتائج التنموية طوال مراحل دورة املشروع. ويحدد املعنيون 

من جهاز موظفي املؤسسة مؤشرات مالئمة وميكن التحقق 
منها لها أسس وأهداف عند بداية أي مشروع، ويقومون بتتبع 

التقدم احملرز على مدار مرحلة اإلشراف؛ مما يسمح بإتاحة 
تعليقات ومالحظات تقييمية آنية للعمليات حتى تاريخ إقفال 

املشروع. 
ويعرض هذا التقرير درجة نظام تتّبع النواجت اإلمنائية -   

النسبة املئوية للمشاريع التي حصلت على ترتيب تصنيفي 
مرتفع )في النصف األعلى من سلم التصنيف( بالنسبة 
للمؤسسة بشكل عام، وحسب املناطق وفئات الصناعات 

ومجاالت العمل. 
وبالنسبة للخدمات االستثمارية، تشكل درجة نظام تتّبع   

النواجت اإلمنائية العامة مزيجاً مركباً من فئات األداء األربع )األداء 
املالي واالقتصادي والبيئي واالجتماعي، واآلثار األوسع نطاقا 

لتنمية القطاع اخلاص( التي تستقي معلوماتها من املؤشرات 
القياسية اخلاصة بكل صناعة، عن طريق مقارنة النتائج 

الفعلية مع النتائج املتوقعة. وينبغي لكي يتمكن أي مشروع 
من احلصول على تقدير تصنيفي مرتفع أن يسهم إيجابيا في 

جهود التنمية في البلد املضيف. 
وبالنسبة للخدمات االستشارية، تشكل درجة نظام   

تتّبع النواجت اإلمنائية العامة أو الترتيب التصنيفي للفاعلية 
اإلمنائية مزيجاً مركباً من مدى أهميتها اإلستراتيجية ومستوى 

كفاءتها وفاعليتها بشكل عام )وفقاً خملرجات املشروع ونواجته 
وأثره(. وعند إمتام املشروع، تُقارن النتائج املرجوة مع النتائج 

التي مت إجنازها. وقد تكون هناك بعض النتائج - التي لها نواجت 
متوسطة األمد وآثار أطول أمدا - غير معروفة في وقت إجناز 

املشروع، لكن ميكن فحصها الحقا.
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مليون توصيلة هاتف للعمالء - أي 20 في 
املائة من إجمالي التوصيالت التي وفرها 

املتعاملون مع املؤسسة. 
وبقيت التقديرات التصنيفية القطاعية   

مستقرة تقريبا. وكان أكبر التغيرات في 
الدرجات التقييمية في قطاع االتصاالت 

السلكية والالسلكية ووسائل اإلعالم 
والتكنولوجيا، وقطاع النفط والغاز 

والتعدين اللذين شهدا تراجعا. وتراجعت 
معدالت النجاح في مشاريع قطاع 

االتصاالت السلكية والالسلكية ووسائل 
اإلعالم والتكنولوجيا حوالي ثماني نقاط 

مئوية لتصل إلى 56 في املائة. كما 
انخفضت معدالت النجاح في مشاريع 

النفط والغاز والتعدين 14 نقطة مئوية 
لتصل إلى 69 في املائة. 

وداخل قطاع االتصاالت السلكية   
والالسلكية ووسائل اإلعالم والتكنولوجيا، 

كان تراجع األداء في منطقة شرق آسيا 
واحمليط الهادئ ومنطقة جنوب آسيا هو 

األكبر، مما يعكس الطبيعة األكثر خطورة 
الستثمارات رأس املال اخملاطر في مجال 

تكنولوجيا املعلومات. وفي قطاع النفط 
والغاز والتعدين، أدى ضعف معدالت النجاح 

في املشاريع اجلديدة - وخروج املشاريع 
الناجحة من دائرة الترتيب التصنيفي - في 

منطقتي أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا 
الالتينية إلى انخفاض مستوى األداء العام. 
إال أن املتعاملني مع املؤسسة في هذه   

القطاعات استمروا في توسيع نطاق 
أنشطتهم؛ إذ وفرت الشركات املتعاملة مع 
املؤسسة في قطاع النفط والغاز والتعدين 

حوالي 22 مليون توصيلة غاز للعمالء - 
بزيادة قدرها 30 في املائة تقريبا عن السنة 

املاضية. ودفعت هذه الشركات ضرائب قدرها 
6 مليارات دوالر إلى احلكومات، ويزيد ذلك 

عما دفعته أية شركات أخرى متعاملة مع 
املؤسسة في القطاعات األخرى من ضرائب، 

كما أنها وفرت أكثر من 100 ألف وظيفة. 
وميكن أن تكون الوظائف غير املباشرة   

التي وفرتها هذه الشركات أعلى بكثير من 
ذلك. إذ أظهرت عدة دراسات أجرتها املؤسسة 
أن عدد الوظائف غير املباشرة - في سالسل 

التوريد أو شبكات التوزيع - غالبا ما يكون 
أضعاف الوظائف املباشرة التي توفرها. 

وأظهرت دراسة إلحدى الشركات املتعاملة 
مع املؤسسة في غانا أن مقابل كل وظيفة 

وفرتها في قطاع التعدين، هناك 28 وظيفة 
داعمة لها في عموم االقتصاد. 

ارتفعت معدالت النجاح للمشاريع في   
األسواق املالية وصناديق االستثمار بسبب 

حتسن أداء املشاريع احلالية في احلافظة 

آسيا بسبب التباطؤ االقتصادي في الهند، 
وهو ما أحلق الضرر بالنتائج النهائية ألداء 

الشركات املتعاملة مع املؤسسة. 
وفي منطقة أوروبا وآسيا الوسطى،   

حتسنت التقديرات التصنيفية للمشاريع 
في آسيا الوسطى حتسنا كبيرا - إذ ارتفعت 

29 نقطة مئوية، مما أدى بدوره أيضاً إلى 
حتسن نتائج أداء املؤسسة الدولية للتنمية. 

ويرجع هذا التحسن أساسا إلى زيادة التركيز 
اإلستراتيجي. كما استقرت التقديرات 

التصنيفية ملنطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا ألسباب تعود في املقام األول إلى 

األداء اإليجابي في قطاعي الصناعات 
التحويلية واخلدمات، باإلضافة إلى قطاع 

األسواق املالية. إال أن حالة عدم اليقني 
على الصعيدين السياسي واالقتصادي 

استمرت في التأثير سلبا على األداء املالي 
للمتعاملني مع املؤسسة في املنطقة، 

وخاصة في مصر وتونس. 
وحتسنت التقديرات التصنيفية ملشاريع   

املؤسسة في شرق آسيا واحمليط الهادئ 
بسبب حتسن أداء املشاريع اجلديدة في 

األسواق املالية في الفلبني، وحتّسن أداء 
املشاريع القائمة في قطاعات الصناعات 

التحويلية والصناعات الزراعية واخلدمات في 
الصني.

وفي منطقة أمريكا الالتينية والبحر   
الكاريبي، حتسنت النتائج التنموية في 

املكسيك مع تعافي االقتصاد األمريكي. 
إال أن بعض املشاريع التي ال تزال في مرحلة 
مبكرة في قطاع الصناعات االستخراجية 
وقطاع اخلدمات املالية قد عانت من بعض 

املصاعب والتحديات، مما أسفر عن تراجع 
طفيف بشكل عام في مستوى أدائها. 

وواصل املتعاملون مع املؤسسة حتقيق أثر   
إمنائي قوي من خالل توسيع نطاق خدماتهم. 
ففي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، ارتفع 

عدد املزارعني املستفيدين حوالي 50 في املائة 
في السنة امليالدية 2011 - ليصل إلى 380 
ألفا أو 20 في املائة من إجمالي املستفيدين 
من أنشطة املؤسسة في هذا القطاع. وفي 

منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، ارتفع عدد 
القروض املقدمة إلى مؤسسات األعمال 
الصغرى والصغيرة واملتوسطة من 1.1 

مليون إلى 2.6 مليون قرض. وفي منطقة 
آسيا، ارتفعت هذه القروض من 3.4 مليون 
قرض إلى 11 مليونا. وفي منطقة أمريكا 

الالتينية والبحر الكاريبي، حصل 13 مليون 
مستهلك على توصيالت مياه، وهي زيادة 
نسبتها 37 في املائة عن السنة املاضية. 

وفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
وفرت الشركات املتعاملة مع املؤسسة 17 

توسيع رؤى ومعارف املؤسسة في مجال خلق 
الوظائف 

جتري مؤسسة التمويل الدولية حاليا دراسة بغرض حتسني 
فهم كيفية قيام القطاع اخلاص بخلق الوظائف وفرص 
العمل. وستسترشد املؤسسة بنتائج هذه الدراسة في 

توجيه إستراتيجيتها املعنية بتنمية القطاع اخلاص. وسيتم 
استخدامها أيضاً في إثراء معلومات مطبوعة مجموعة البنك 
الدولي املعنونة “تقرير عن التنمية في العالم” لعام 2013 حول 

الوظائف.
وعلى الرغم من معارف املؤسسة الواسعة في مجال خلق   

الوظائف، فإنها ال تألو جهدا للوقوف على أفضل املمارسات 
املالئمة لتحقيق ذلك الهدف. فعلى سبيل املثال، ما أنواع 

األنشطة - االستثمارات املباشرة، واجلهود الالزمة لتدعيم 
سالسل التوريد، وحتسني سبل احلصول على التمويل، والبنية 

التحتية، أو مناخ االستثمار - التي يرجح أن يكون لها أكبر 
األثر على خلق الوظائف؟ وكيف تؤثر هذه األنشطة اخملتلفة 

على اجملتمع بكافة أطيافه وفئاته، مبا في ذلك النساء والشباب 
والفقراء؟ 

وسيتم نشر هذه النتائج في شهر ديسمبر/كانون األول   
2012. وفيما يلي بعض النتائج األولية: 

تواجه الشركات أربعة عوائق رئيسية أمام خلق 
الوظائف: 

توفير سبل احلصول على التمويل - وخاصة ملؤسسات   –
األعمال الصغرى والصغيرة واملتوسطة. 

توفير البنية التحتية - وخاصة إمدادات الكهرباء التي ميكن   –
التعويل عليها في البلدان األقل دخال. 

مناخ االستثمار - ميكن للقوانني والتشريعات واإلجراءات   –
احلكومية املعقدة وباهظة التكلفة أن تعوق إنشاء الشركات 

اجلديدة أو توسيع القائم منها. 
التعليم وبناء املهارات - ميكن أن يعوق نقص العمالة املدربة   –

تدريبا كافيا توظيف العمالة. 

ميكن أن يكون التأثير غير املباشر للشركات املتعاملة 
مع املؤسسة كبيرا، لكن يصعب قياسه: 

وفرت الشركات املتعاملة مع املؤسسة 2.5 مليون وظيفة 
مباشرة في عام 2011. 

إال أنه من املمكن أن تكون اآلثار غير املباشرة لعملهم كبيرة   –
- فعلى سبيل املثال فإن كل وظيفة وفرتها شركة للتعدين 

على الذهب متعاملة مع املؤسسة في غانا ساندت 28 وظيفة 
أخرى في عموم االقتصاد. 

وتتفاوت هذه املنافع غير املباشرة من بلد إلى آخر ومن   –
صناعة إلى أخرى. 

ميكن اإلطالع على هذه الدراسة على املوقع:    
.www.ifc.org/jobcreation
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اخلاضعة للتقييم. وقد يعكس ذلك آثار 
تعزيز الرقابة على البنوك - على األقل في 
أوروبا - في مواجهة األزمة املالية. وقد أدى 

حتسن أداء البنوك إلى زيادة عدد القروض إلى 
مؤسسات األعمال الصغيرة واملتوسطة 

التي قدمها املتعاملون مع املؤسسة بأكثر 
من الضعف - لتصل إلى 4.3 مليون قرض. 

وارتفع عدد قروض التمويل األصغر التي 

قدمها املتعاملون مع املؤسسة من 8 
مليارات إلى أكثر من 20 مليار قرض. 

وحتسنت مشاريع املؤسسة في قطاع   
الصناعات الزراعية والغابات في معظم 

املناطق. وارتفع الترتيب التصنيفي لقطاع 
الصناعات التحويلية، ويرجع الفضل في 
ذلك أساسا إلى املشاريع اجلاري تنفيذها 
في منطقة شرق آسيا. ومن حيث نطاق 

التغطية واملنافع املتأتية، وفرت قطاعات 
الصناعات التحويلية والصناعات الزراعية 
واخلدمات أكثر من مليون وظيفة مباشرة، 

كان نصيب النساء منها 30 في املائة 
تقريبا. ووسع املتعاملون مع املؤسسة نطاق 

خدماتهم الصحية هذا العام لتصل إلى 
12 مليون مريض، وهي زيادة نسبتها 70 في 

املائة تقريبا. 

فئات أداء نظام تتّبع النواجت اإلمنائية: اخلدمات االستثمارية 
أمثلة على مؤشرات محددة مقوَّمة على أساس األهداف املؤشرات العامة واملعايير املرجعية  فئة األداء 

العائد على رأس املال املستثمر، والعائد على أسهم رأس املال )حقوق العائد على جهات التمويل، مثالً، العائد املالي   األداء املالي 
امللكية(، واملشروع املنفذ في الوقت احملدد وحسب امليزانية اخملططة عند املتوسط املرجح لتكلفة رأس املال أو يزيد   

العائد االقتصادي على رأس املال املستثمر، وعدد توصيالت اخلدمات العائد على اجملتمع، مثالً، العائد االقتصادي   األداء االقتصادي 
األساسية، والقروض املمنوحة إلى مؤسسات أعمال صغيرة، الذي يبلغ 10 في املائة أو أعلى أو املتوسط    

واحلاصلني على فرص عمل، ومدفوعات الضرائب املرجح لتكلفة رأس املال أو يزيد   

أنظمة اإلدارة البيئية واالجتماعية، ومستويات االنبعاثات أو النفايات املشروع يفي مبعايير مؤسسة التمويل الدولية   األداء البيئي واالجتماعي 
السائلة، وبرامج تنمية اجملتمعات احمللية اخلاصة باألداء   

األثر اإليضاحي )الشركات األخرى التي تقوم مبحاكاة نهج أو أداة أو مشروع يسهم في حتسني القطاع اخلاص مبا   األثر اإلمنائي للقطاع اخلاص 
خدمة جديدة(، والروابط إلى الشركات األخرى التابعة للقطاع اخلاص،  يتجاوز الشركة املالكة للمشروع    

وحتسينات حوكمة الشركات   

فئات أداء نظام تتّبع النواجت اإلمنائية: اخلدمات االستشارية
أمثلة على مؤشرات محددة مقوَّمة على أساس األهداف املؤشرات العامة واملعايير املرجعية  فئة األداء 

االتساق مع اإلستراتيجية القطرية األثر احملتمل على االقتصاد احمللي واإلقليمي والوطني  األهمية اإلستراتيجية 

نسب املنافع إلى التكاليف واملشاريع املنفذة في الوقت احملدد العائد على االستثمار في عمليات اخلدمات االستشارية   الكفاءة 
وحسب امليزانية   

حتسينات في العمليات، وتعزيز االستثمارات، وزيادة إيرادات املنتفعني،  اخملرجات، والنواجت، واآلثار. املشروع يسهم في إدخال   الفاعلية 
وحتقيق وفورات في التكلفة نتيجة إلصالحات السياسات حتسينات على اجلهة املتعاملة مع املؤسسة    

ً واملنتفعني والقطاع اخلاص األوسع نطاقا  
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ارتفعت التقديرات التصنيفية للفاعلية 
اإلمنائية للخدمات االستشارية التي تقدمها 

املؤسسة للعام الثالث على التوالي في 
السنة املالية 2012. إذ حصلت نسبة 72 

في املائة من مشاريع اخلدمات االستشارية 
التي أُقفلت في السنة احلالية، والتي ميكن 
تقييمها لتحديد فاعليتها اإلمنائية - على 

تقدير تصنيفي مرتفع. وميثل ذلك زيادة قدرها 
خمس نقاط مئوية عن املتوسط املتحرك 

ألداء املؤسسة من السنة املالية 2010 وحتى 
السنة املالية 2012. 

وكانت التقديرات التصنيفية أفضل   
كثيرا في جميع مجاالت عمل املؤسسة، 

وحتقق حتسن ملموس في عدد من مناطق 
عملها - أوروبا وآسيا الوسطى، وأفريقيا 

جنوب الصحراء، وجنوب آسيا. وخالفا لذلك، 
شهدت منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا انخفاضا في التقديرات التصنيفية، 
ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى ما تشهده في 

الوقت احلالي من اضطرابات سياسية وكذلك 
نتيجة آلثار األزمة االقتصادية العاملية. وقد 

حتسنت التقديرات التصنيفية أيضاً لعمليات 
مؤسسة التمويل الدولية في البلدان املؤهلة 

لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية 
والبلدان الهشة واملتأثرة بالصراعات - إذ 

ارتفعت إلى 74 في املائة و 77 في املائة مقابل 
68 في املائة و 73 في املائة على الترتيب، عبر 

املتوسط املتحرك لثالث سنوات. 
ووراء هذه التقديرات التصنيفية أعداد   

قياسية من املستفيدين من حتوالت األسواق 
التي تساعد املؤسسة في حفزها وتسريعها. 

وتساعد وحدة أنشطة أعمال املؤسسة 
املتعلقة مبناخ االستثمار احلكومات املتعاملة 

مع املؤسسة في تطبيق إصالحات من 
شأنها حتسني بيئة ممارسة أنشطة األعمال، 

وتشجيع استبقاء االستثمار؛ مما يساعد 
بدوره في تعزيز قدرة األسواق على املنافسة، 
وحتقيق النمو، وخلق الوظائف. وساندت هذه 

نتائج اخلدمات 
االستشارية

املشاريع، التي نُفذ العديد منها بالتعاون مع 
املؤسسات األخرى مبجموعة البنك الدولي، ما 
مجموعه 56 إصالحا في 33 بلدا في 2011 
)33 مشروعا في 20 بلدا من البلدان املؤهلة 

لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية؛ و 15 
مشروعا في تسعة من البلدان الهشة واملتأثرة 

بالصراعات(. 
وتساعد وحدة أنشطة املؤسسة املعنية   

بتوفير سبل احلصول على التمويل في 
زيادة توّفر اخلدمات املالية بتكلفة معقولة 

ملؤسسات األعمال الصغرى والصغيرة 
واملتوسطة، وذلك من خالل العمل مع 

مؤسسات الوساطة املالية لتصميم واختبار 
مناذج أعمال جديدة، وتدعيم أنظمتها 

إلدارة اخملاطر. وباالشتراك مع إدارة اخلدمات 
االستثمارية للمؤسسة، تعمل إدارة اخلدمات 
االستشارية مع 88 مؤسسة وساطة مالية 

قدمت أكثر من 7.6 مليون قرض ملؤسسات 
األعمال الصغرى والصغيرة واملتوسطة )63 

في املائة في البلدان املؤهلة لالقتراض من 
املؤسسة الدولية للتنمية، وذلك ارتفاعا من 

57 في املائة العام املاضي(، بإجمالي قدره 
31.9 مليار دوالر. كما ساندت األنشطة 

املشتركة للخدمات االستثمارية واالستشارية 
ثماني شركات متعاملة مع املؤسسة قدمت 

40 ألف قرض متويل عقاري، بإجمالي قدره 1.4 
مليار دوالر. 

وتساعد وحدة أنشطة شراكات املؤسسة   
بني القطاعني العام واخلاص احلكومات 
املتعاملة معها على تصميم عمليات 

شراكات بني القطاعني العام واخلاص وتنفيذها 
في قطاع البنية التحتية واخلدمات األساسية 

األخرى. وفي عام 2011، ساعدت املؤسسة 
شركات متعاملة معها على توقيع خمسة 
عقود مع خمسة مشغلني تابعني للقطاع 

اخلاص )60 في املائة منها في البلدان املؤهلة 
لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية(، 

يُتوقع أن تؤدي إلى حتسني تقدمي مرافق البنية 
التحتية واخلدمات الصحية ألكثر من 16 

مليون شخص، باإلضافة إلى تعبئة قرابة 5 
مليارات دوالر من استثمارات القطاع اخلاص. 

وتشجع وحدة أنشطة اخلدمات   
االستشارية املستدامة للمؤسسة الشركات 

على اعتماد املمارسات البيئية واالجتماعية 
واإلدارية والتكنولوجيات التي تخلق لديها ميزة 

نسبية. وفي عام 2011، قدمت املؤسسة 
خدمات بناء القدرات ألكثر من 245 ألف 

شخص )77 في املائة منهم في بلدان مؤهلة 
لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية(، 

منهم مزارعون وأصحاب مشاريع، ومسؤولون 
إداريون مبؤسسات األعمال الصغيرة 

واملتوسطة. 

التصدي ألزمة الغذاء العاملية من خالل تقدمي 
اخلدمات االستشارية 

تشكل اخلدمات االستشارية جزءا مهما من استجابة مؤسسة 
التمويل الدولية ألزمة الغذاء العاملية. وتعمل املؤسسة 

على تسخير إسهامات جميع مجاالت عملها االستشاري 
األربعة من أجل زيادة أثرها اإلمنائي. وتساند املؤسسة قطاعي 

الصناعات الزراعية وجتهيز األغذية على امتداد كامل سلسلة 
القيمة، سواء على نحو مباشر إلى الشركات واحلكومات، أو 

على نحو غير مباشر من خالل مؤسسات الوساطة )مثالً، 
التجار أو املؤسسات املالية(. وفيما يلي أبرز مالمح عام 2011 

في هذا الشأن: 
ساندت وحدة أنشطة أعمال املؤسسة املتعلقة مبناخ   –

االستثمار إصالحات القوانني واإلجراءات التنظيمية في أرمينيا 
التي ألغت معايير احلقبة السوفيتية التي حالت دون اعتماد 

الشركات للمعايير العاملية لسالمة األغذية في مختلف عمليات 
اإلنتاج لديها. وتزيد هذه التحسينات من القدرة التنافسية 

للسلع الزراعية املنتجة محليا، كما أنها تعزز األمن الغذائي 
الداخلي. وساندت املؤسسة كذلك إصالحات مماثلة في مولدوفا 

وأوكرانيا. وتعكف املؤسسة حاليا على إعداد إستراتيجية 
خاصة بالصناعات الزراعية في أفريقيا، وسيتم تعميم ممارسات 

إستراتيجية مماثلة في مناطق أخرى في املستقبل. 
ساعدت وحدة أنشطة املؤسسة املعنية بتوفير سبل   –

احلصول على التمويل على تطوير ونشر تسع أدوات ومنتجات 
قياسية للتأمني الزراعي في السوق األوكرانية، مما عزز من 

فرص حصول املزارعني على التمويل، عن طريق استيفاء شروط 
الضمانات املطلوبة فيما يتعلق بقروض رأس املال العامل: 

مت إصدار أكثر من 2500 عقد )بوليصة( تأمني زراعي بقيمة 
اسمية قدرها 800 مليون دوالر تقريبا. 

ساعدت وحدة أنشطة شراكات املؤسسة بني القطاعني   –
العام واخلاص والية البنجاب الهندية على تصميم وتدشني 

شراكة بني القطاعني العام واخلاص للسماح إلحدى شركات 
القطاع اخلاص ببناء ومتلك وتشغيل مرفق لتخزين القمح 

سعته 50 ألف طن متري بغرض توفير الغذاء الالزم للسكان 
الذين يعيشون دون خط الفقر. ونتيجة لذلك، من املتوقع حتسن 

األوضاع الغذائية حلوالي 500 ألف من األشخاص األشد فقرا 
في الهند كل عام. ويُتوقع أن يؤدي جناح هذا املشروع إلى تكراره 

على نطاق أوسع داخل الهند وخارجها. 
تعمل وحدة اخلدمات االستشارية املستدامة التابعة   –

للمؤسسة مع شركة لتكرير السكر في شمال الهند بغرض 
تعزيز سلسلة التوريد اخلاصة بها، وذلك عن طريق تقدمي تدريب 

مكثف وبناء قدرات املزارعني وموظفي الشركة في مجال اإلرشاد. 
ومت تدريب أكثر من ألفي مزارع على ممارسات الهندسة الزراعية 
اجلديدة. وازداد احملصول، في املتوسط، بأكثر من 70 في املائة في 

السنة الثانية مقارنة باملستويات األولية. وتعكف الشركة حاليا 
على توسيع مظلة عملها لتشمل املزيد من املزارعني، كما تعمل 

املؤسسة مع شركات أخرى إلنتاج السكر بشأن زيادة اإلنتاجية 
وترشيد استهالك املياه وغير ذلك من األنشطة املتصلة.
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نطاق التغطية اإلمنائية للشركات املتعاملة مع املؤسسة

      أنشطة العمل
اجلديدة، السنة  احلافظة السنة  احلافظة السنة    
املالية 2012 امليالدية 2011  امليالدية 2010   

االستثمارات
0.2   2.5   2.4 التوظيف )ماليني فرص العمل(1  

قروض التمويل األصغر2 
10.5   19.7   8.0 العدد )باملليون(  
10.63   19.84   12.62 املبلغ )مبليارات الدوالرات(  

قروض مؤسسات األعمال الصغيرة واملتوسطة2 
0.9   3.3   1.7 العدد )باملليون(  
29.60   181.25   127.82 املبلغ )مبليارات الدوالرات(  

عدد املشتركني املنتفعني باخلدمات  
4.7   41.9   41.9 توليد الكهرباء )باملليون(  
0.9   49.2   49.4 توزيع الكهرباء )باملليون(3  
6.4   34.3   20.1 توزيع املياه )باملليون(  
   22.4   17.2 توزيع الغاز )باملليون(4  
1.4   172.2   179.7 مجموع توصيالت الهاتف )باملليون(  
11.1   12.2   7.5 عدد الطلبة الذين مت الوصول إليهم )باملليون(  
1.2   0.9   1.0 عدد الطلبة الذين مت الوصول إليهم )باملليون(  
1.1   3.3   2.5 عدد الطلبة الذين مت الوصول إليهم )باملليون(  

مدفوعات للموردين للحكومة 
 مشتريات محلية من السلع  

4.18   49.84   39.51 واخلدمات )مليارات الدوالرات( 
 املساهمة في اإليرادات احلكومية أو في  

5.71   21.73   20.28 حتقيق وفورات )مليارات الدوالرات( 

ال تتطابق البيانات اخلاصة بحافظة املؤسسة في السنتني امليالديتني 2010 و 2011 بصورة تامة نظراً الستنادها إلى حافظة مختلفة 
من اجلهات املتعاملة مع املؤسسة. والقيم اخلاصة باألعمال اجلديدة في السنة املالية 2012 هي قيم إضافية، أي القيمة املستهدفة 

مخصوما منها القيمة األساسية. وعلى العكس من أرقام األهداف اإلمنائية للمؤسسة، فإنها ال تطبق قواعد املساهمة. 

1  أرقام احلوافظ اخلاصة بالعمالة تشمل الوظائف التي أتاحتها الصناديق، في حني تشمل أرقام األعمال اجلديدة الوظائف املتوقع أن 
تضيفها الصناديق. 

2  في العديد من احلاالت، تعكس النتائج أيضاً مساهمات من اخلدمات االستشارية للمؤسسة. ومتثل أرقام نطاق تغطية احلافظة: 
حافظة القروض غير املسددة فيما يتعلق مبؤسسات األعمال الصغيرة واملتوسطة والتمويل األصغر للمتعاملني مع املؤسسة حتى 
نهاية السنتني امليالديتني 2010 و 2011 بالنسبة للمؤسسات املالية/املشاريع التي تخدم مؤسسات األعمال الصغرى والصغيرة 

واملتوسطة. وقد ُطلب من 222 و 268 من املتعاملني مع املؤسسة رفع تقارير عن حوافظ قروضها للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة 
والتمويل األصغر في نهاية العام في السنتني امليالديتني 2010 و 2011 على التوالي. وقام 195 من بني 252 متعامالً بذلك بالنسبة 

للسنتني امليالديتني 2010 و 2011 على التوالي. وقد مت استنتاج البيانات الناقصة.

3  في السنة املالية 2012، عّدلت املؤسسة منهجيتها بغرض حتسني تقدير أرقام السكان الذين تشملهم خدمات املشاريع واملؤسسات 
التي تدعمها املؤسسة في هذه القطاعات. 

4  أضاف أحد املتعاملني مع املؤسسة في منطقة شرق آسيا واحمليط الهادئ حوالي 20.4 مليون مشترك مستفيد من توزيع الغاز في 
السنة امليالدية .2011 

األهداف اإلمنائية ملؤسسة التمويل الدولية

االرتباطات املتعلقة     
باألهداف اإلمنائية     
نسبة األهداف للمؤسسة في  املستهدف في    
املُتحققة السنة املالية 2012  السنة املالية 2012   الهدف  
%283 1.03 مليون  إفادة 365   زيادة فرص الزراعة 

شخص  ألف شخص  املستدامة أو حتسينها  
%555 9.32 مليون  إفادة 1.68   حتسني خدمات الرعاية  

شخص مليون شخص  الصحية والتعليم 
%207 32.84 مليون  إفادة 15.85   زيادة القدرة على 

شخص مليون شخص   احلصول على اخلدمات 
 املالية لألفراد وعمالء

التمويل األصغر
%132 1.54 مليون  إفادة 0.17   زيادة القدرة على احلصول  

شخص مليون شخص   على اخلدمات املالية 
 لعمالء مؤسسات األعمال

الصغيرة واملتوسطة
%170 32.81 مليون  إفادة 19.25   زيادة خدمات البنية  

شخص مليون شخص  التحتية أو حتسينها 
%105 1.79 مليون   خفضها بواقع   تقليل انبعاثات 

طن متري 1.70 مليون طن   الغازات املسببة 
متري من مكافئ  لالحتباس احلراري 
ثاني أكسيد الكربون  

مالحظة: تعكس البيانات اخلاصة ”بارتباطات األهداف اإلمنائية للمؤسسة“ في هذا اجلدول كال من عمليات االستثمار واخلدمات 
االستشارية، وتخضع لقواعد محددة توزع مساهمة املؤسسة حسب اجنازات املتعاملني معها )انظر الصفحة 18(. وبدأت املؤسسة في 
تطبيق أهدافها اإلمنائية بشأن انبعاثات غازات االحتباس احلراري على نحو جتريبي في منطقتي جنوب آسيا وشرق أوروبا وآسيا الوسطى، 

ولذلك فإن البيانات الواردة هنا تشير إلى هاتني املنطقتني فقط. 
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درجات نظام تتّبع النواجت اإلمنائية للخدمات االستشارية حسب 
أنواع أنشطة األعمال % عالية الدرجة

إجمالي اخلدمات االستشارية 
 

احلصول على التمويل 
 

ُمناخ االستثمار 
 

الشراكات بني القطاعني العام واخلاص 
 

أساليب العمل املستدام 
 

  السنة املالية 2010 إلى السنة املالية 2012           السنة املالية 2012

درجات نظام تتّبع النواجت اإلمنائية للخدمات االستشارية حسب 
املناطق % عالية الدرجة
إجمالي اخلدمات االستشارية 

 
منطقة شرق آسيا واحمليط الهادئ 

 
أوروبا وآسيا الوسطى 

 
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 

 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 
جنوب آسيا 

 
أفريقيا جنوب الصحراء 

 
  السنة املالية 2010 إلى السنة املالية 2012           السنة املالية 2012

%67
%72

%68
%78

%70
%71

%52
%53

%69
%74

%67
%72

%65
%64

%77
%100

%79
%75

%48
%30

%77
%85

%65
%78

%68
%72

%51
%60
%60

%66
%69
%70

%76
%79

%67
%68

%76
%80

%72
%73
%74
%72

%63
%64

%60
%61

%56
%60

%67
%68

%59
%57

%59
%63

%64
%56

%66
%70

%68
%73

%70
%72

%77
%76

%83
%69

درجات نظام تتّبع النواجت اإلمنائية خلدمات االستثمار حسب 
املناطق، السنة املالية 2011 مقابل السنة املالية 2012 % عالية الدرجة

إجمالي مؤسسة التمويل الدولية 
 

منطقة شرق آسيا واحمليط الهادئ 
 

جنوب آسيا 
 

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 
 

أفريقيا جنوب الصحراء 
 

أوروبا وآسيا الوسطى 
 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
 

2012           2011  

درجات نظام تتّبع النواجت اإلمنائية خلدمات االستثمار في السنة 
املالية 2012 حسب مجال األداء % عالية الدرجة

النواجت اإلمنائية 
 

األداء املالي 
 

األداء االقتصادي 
 

األداء البيئي واالجتماعي 
 

األثر اإلمنائي للقطاع اخلاص 

  غير مرجح           مرجح

درجات نظام تتّبع النواجت اإلمنائية خلدمات االستثمار حسب 
الصناعات، السنة املالية 2011 مقابل السنة املالية 2012 % عالية الدرجة

إجمالي مؤسسة التمويل الدولية 
 

البنية التحتية 
 

صناديق االستثمار 
 

الصناعات الزراعية والغابات 
 

األسواق املالية 
 

النفط والغاز والتعدين 
 

الصناعات التحويلية 
 

املستهلكون واخلدمات االجتماعية 
 

االتصاالت السلكية والالسلكية  
   وتكنولوجيا املعلومات 

2012           2011  
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أين تعمل املؤسسة

السنة املالية السنة املالية    
2012  2004 املكان 
(%44) 1670  (%57) 1291 واشنطن العاصمة 
(%56) 2093  (%43) 963 املكاتب امليدانية 

 مجموع جهاز
3763  2254 موظفي املؤسسة 

 األصل الوطني )جلميع 
املوظفني املتفرغني(

السنة املالية السنة املالية    
2012  2004 األصل الوطني 
(%35) 1327  (%43) 963 بلدان متقدمة 
(%65) 2436  (%57) 1291 بلدان نامية 
3763  2254 اجملموع 

 األصل الوطني )جلميع املوظفني 
عند مستوي متخصص فما فوق(

السنة املالية السنة املالية    
2012  2004 األصل الوطني 
(%43) 1040  (%53) 647 بلدان متقدمة 
(%57) 1381  (%47) 584 بلدان نامية 
2421  1231 اجملموع 

 توزّع كافة املوظفني املتفرغني 
حسب نوع اجلنس

السنة املالية السنة املالية    
2012  2004 نوع اجلنس 
(%47) 1781  (%50) 1121 املوظفون 
(%53) 1982  (%50) 1133 املوظفات 
3763  2254 اجملموع 

توزّع كافة املوظفني عند مستوي 
متخصص فما فوق حسب نوع اجلنس 

السنة املالية السنة املالية    
2012  2004 نوع اجلنس 
(%59) 1426  (%69) 844 املوظفون 
(%41) 995  (%31) 387 املوظفات 
2421  1231 اجملموع 

توظف مؤسسة التمويل الدولية جهاز موظفني 
متنوعني، وهم ميثلون أكثر أصولها أهمية. ويتيح 

جهاز موظفي املؤسسة، الذين ميثلون أكثر 
من 140 بلداً، حلوالً مبتكرة وأفضل املمارسات 

العاملية للمتعاملني معها على الصعيد احمللي. 
وتعمل املؤسسة في 104 مكاتب تقع   

في 95 بلداً؛ فأكثر من نصف موظفيها - 56 
في املائة منهم - يعملون من مكاتب ميدانية، 

وهي نسبة متزايدة تعكس التزام املؤسسة 
بتطبيق الالمركزية. ويأتي معظم جهاز موظفي 

املؤسسة من البلدان النامية، حيث يشكلون 
65 في املائة إجماالً، وهو تنوع من شأنه إثراء 

منظورها وتعزيز تركيزها على اجملاالت التي ميكن 
فيها لتنمية القطاع اخلاص أن حتُدث أكبر أثر 

إمنائي.

موظفو املؤسسة

تعمل املؤسسة في 

104
ً  مكاتب تقع في 95 بلدا

%65
 من جهاز موظفي املؤسسة 

 من البلدان النامية

%56
يعملون في املكاتب امليدانية
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شركة رعاية صحية دولية. وتكاليف التأمني الطبي 
مشتركة بني املؤسسة واملوظفني - بواقع 75 في 
املائة تتحملها املؤسسة و 25 في املائة يتحملها 

املوظف.
وتُعتبر خطة التقاعد اخلاصة مبوظفي مؤسسة   

التمويل الدولية جزءاً من خطة مجموعة البنك 
الدولي التي تستند إلى مكونني من املزايا: أوالً، 

سنوات اخلدمة والراتب والعمر عند التقاعد؛ ثانياً، 
خطة ادخار نقدية تشمل اشتراكاً إلزامياً بنسبة 5 

في املائة من الراتب، تضيف إليه املؤسسة نسبة 
10 في املائة سنوياً. وتشمل مزايا املعاش التقاعدي 

املوروثة من خطط املعاشات التقاعدية السابقة في 
مجموعة البنك الدولي منحة نهاية اخلدمة ودفعات 

نقدية إضافية.

 هيكل رواتب جهاز املوظفني )واشنطن، العاصمة(
في الفترة من 1 يوليو/متوز 2011 وحتى 30 يونيو/حزيران 2012، كان هيكل رواتب موظفي مجموعة البنك الدولي )صافي بعد الضرائب( كما يلي:

متوسط املوظفون        
متوسط راتب الدرجة  في هذه  احلد األعلى  املرجع في  احلد األدنى   الدرجة  
املزاياأ الدرجة (%)  )بالدوالر(  السوق )دوالر(  )دوالر(  مناذج عن الوظائف واملناصب  )بالدوالر(  الوظيفية 

 24152   43090  0.0  42400  32600  25100 مساعد مكتبي    GA

 23617   42136  0.6  57700  41200  31700 مساعد فريق، تقني معلومات   GB

 30098   53698  9.5  71300  50900  39100 مساعد برنامج، مساعد معلوماتي   GC

 37929   67671  7.9  84200  60100  46200 مساعد برنامج أول، أخصائي معلوماتي، مساعد لشؤون املوازنة   GD

 42698   76179  9.8  113000  80700  62100 ُمحلل    GE

 55069   98249  19.6  150200  107300  82500 مهني مختص   GF

 75801   135238  31.6  202500  144700  111300 مهني مختص أول    GG

 104824   187019  17.7  245900  197200  151700 مدير، رئيس مهنيني مختّصني   GH

 137214   244806  2.8  303300  264500  202200 مدير، مستشار أول   GI

 169508   302422  0.4  340900  304500  271800 نائب الرئيس    GJ

 177705   292656  0.1  372400  338600  298600 مدير منتدب، نائب تنفيذي للرئيس   GK

مالحظة: ألن موظفي مجموعة البنك الدولي من غير مواطني الواليات املتحدة األمريكية غير مكلفني بدفع ضريبة الدخل على مستحقاتهم من مجموعة البنك الدولي، يتم حساب رواتبهم على أساس الصافي بعد الضرائب، وهو ما يعادل عادة الراتب بعد اقتطاع الضرائب 
بالنسبة ملوظفي املنظمات والشركات املقارنة التي يتم قياساً عليها اشتقاق سّلم رواتب موظفي مجموعة البنك الدولي. وال تصل إلى الثلث األعلى من سّلم الرواتب إال قّلة صغيرة نسبياً. 

أ. مبا في ذلك التأمني الصحي وعلى احلياة وضد اإلعاقة، ومزايا نهاية اخلدمة املتجمعة، ومزايا أخرى غير الرواتب.  

املستحقات
تعتبر اإلرشادات اخلاصة مبستحقات موظفي 

مؤسسة التمويل الدولية جزءاً من إطار مجموعة 
البنك الدولي. وتعتبر تنافسية املستحقات على 

الصعيد الدولي ضرورية كي تتمكن املؤسسة من 
اجتذاب جهاز موظفني متنوّع ومؤهل واالحتفاظ 
به؛ فهيكل رواتب مجموعة البنك الدولي اخلاص 

باملوظفني الذين يتم تعيينهم في مقر املؤسسة 
في واشنطن العاصمة يتحّدد بالرجوع إلى السوق 

األمريكية، وهو دائماً مغرٍ على الصعيد العاملي. أما 
رواتب املوظفني الذين يتم تعيينهم في البلدان خارج 

الواليات املتحدة فتستند إلى التنافسية احمللية، 
حسبما حتددها استقصاءات مستقلة لألسواق 
احمللية. وبناًء على وضع مجموعة البنك الدولي 
بوصفها مؤسسة متعددة األطراف، يتم حتديد 

مستحقات موظفيها على أساس الراتب الصافي 
بعد الضرائب.

برامج األجور املتغيرة
يتألف برنامج األجور املتغيرة مبؤسسة التمويل 

الدولية من عدة مكونات، منها املكافآت التقديرية 
ومكافآت األداء السنوية وطويلة األمد التي 

تدعم ثقافة املؤسسة القائمة على األداء الرفيع. 
وتهدف هذه املكافآت إلى تشجيع العمل اجلماعي 
وروح الفريق، وإثابة األداء األفضل، ودعم األولويات 

اإلستراتيجية للمؤسسة.

برامج املزايا
تقدم مؤسسة التمويل الدولية حزمة من املزايا 
التنافسية، مبا في ذلك التأمني الصحي وخطة 

التقاعد؛ فموظفو املؤسسة في املقر الرئيسي في 
واشنطن تغطيهم شركة Aetna، التي مت التعاقد 

معها من خالل عملية توريد تنافسية مفتوحة. 
وتغطي املوظفني اآلخرين شركة Vanbreda، وهي 
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حوكمة املؤسسة

مستحقات جهاز اإلدارة
التنفيذي

يحدد مجلس املديرين التنفيذيني راتب 
رئيس مجموعة البنك الدولي. أما هيكل 

رواتب نائب الرئيس واملسؤول التنفيذي 
األول لشؤون مؤسسة التمويل الدولية 

فيتم حتديده في نقطة متوسطة بني 
هيكل رواتب موظفيها على أعلى مستوى 

- حسب ما يتم حتديده سنوياً في إطار 
استقصاء مستقل لسوق املستحقات 
في الواليات املتحدة األمريكية - وراتب 
رئيس مجموعة البنك الدولي. ويتسم 

هيكل رواتب القيادة التنفيذية للمؤسسة 
بالشفافية. وتلقى الرس ثونيل، نائب الرئيس 
التنفيذي واملسؤول التنفيذي األول ملؤسسة 

التمويل الدولية، راتباً قدره 365948 دوالراً 
صافياً بعد خصم الضرائب. وليست هنالك 

حزم حوافز جلهاز اإلدارة التنفيذي.

وفي إطار سعيها من أجل عالم خاٍل من 
الفقر، تتعاون املؤسسة عن كثب مع 

األعضاء اآلخرين من مجموعة البنك، وهم:
البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، الذي   –

يقدم القروض إلى حكومات البلدان 
متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل 

املتمتعة باألهلية االئتمانية. 
املؤسسة الدولية للتنمية، التي تقدم   –

قروضاً دون فوائد )تسمى اعتمادات( إلى 
حكومات أشد البلدان فقراً.

الوكالة الدولية لضمان االستثمار،   –
التي تتيح الضمانات ضد اخلسائر الناجمة 

عن اخملاطر غير التجارية التي يواجهها 
املستثمرون في البلدان النامية.

املركز الدولي لتسوية منازعات   –
االستثمار، الذي يقدم تسهيالت دولية 

من أجل املصاحلة والتحكيم في منازعات 
االستثمار.

مجلس املؤسسة 
يعنّي كل بلد من البلدان األعضاء محافظاً 

واحداً ومحافظاً مناوباً. ويتمتع مجلس 
احملافظني بصالحيات مؤسسية مخولة له، 

ويقوم بتفويض معظم تلك الصالحيات إلى 
مجلس اإلدارة املكوّن من 25 مديراً تنفيذياً. 

وتُرّجح حقوقهم في التصويت على القضايا 
التي تعرض عليهم وفقاً للحصة التي 

ميثّلها كل منهم من رأس مال املؤسسة.
ويجتمع املديرون التنفيذيون بانتظام في   

مقر مجموعة البنك الدولي في واشنطن 
العاصمة، حيث يستعرضون ويبّتون في 
عمليات االستثمار ويضعون التوجيهات 

اإلستراتيجية العامة إلرشاد عمل جهاز إدارة 
املؤسسة. ورئيس مجموعة البنك الدولي هو 

أيضا رئيس املؤسسة. 

مكان مؤسسة التمويل الدولية في 
مجموعة البنك الدولي 

تعد مجموعة البنك الدولي مصدراً مهّماً 
لتقدمي املساعدات املالية والفنية للبلدان 

النامية. وتتمثل رسالة البنك الدولي، الذي 
تأسس عام 1944، في مكافحة الفقر برغبة 

قوية وكفاءة مهنية لتحقيق نتائج دائمة.
ومؤسسة التمويل الدولية هي واحدة من   
خمس مؤسسات تتألف منها مجموعة البنك 
الدولي، وإن كانت شخصية اعتبارية مستقلة 

ولها ما يخصها من: اتفاقية إنشاء، وأسهم 
رأس مال، وهيكلية مالية، وجهاز إدارة، وجهاز 
موظفني. وعضويتها مفتوحة فقط للبلدان 

األعضاء في البنك. وحتى 30 يونيو/حزيران 
2012، بلغت قيمة رأس مال املدفوع للمؤسسة 

التي يحتفظ بها 184 بلداً عضواً حوالي 2.4 
مليار دوالر. وتقوم هذه البلدان بتوجيه برامج 

املؤسسة وأنشطتها.
وتعمل املؤسسة مع القطاع اخلاص على    

خلق الفرص حيثما تظهر حاجة ماسة إليها. 
ومنذ تأسيسها عام 1956، ارتبطت املؤسسة 

بتقدمي أكثر من 126 مليار دوالر من أموالها 
اخلاصة إلى استثمارات القطاع اخلاص في 

البلدان النامية، وقامت بتعبئة املزيد من األموال 
من مصادر أخرى. 
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 عدد البلدان األعضاء مبؤسسة التمويل الدولية - 
 مساندة قوية من قبل البلدان املساهمة 

أسهم رأس املال حسب البلدان

%100.00 اجملموع الكلي  
%24.01 الواليات املتحدة  
%5.95 اليابان  
%5.43 أملانيا  
%5.10 فرنسا  
%5.10 اململكة املتحدة  
%3.43 كندا  
%3.43 الهند  
%3.43 إيطاليا  
%3.43 االحتاد الروسي  
%2.37 هولندا  
%38.32 174 بلداً آخر  
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في السنة 
املالية 2012، 

حتققت 
مجموعة 

التقييم 
املستقلة 

من تقديرات 
التقييم 

الذاتي 
للمؤسسة 

في

%45
في املائة 

من املشاريع 
االستثمارية 

املؤهلة، و

%78
في املائة 

من املشاريع 
االستشارية 

املؤهلة.

وفي تقريرها اخلاص بالسنة املالية   
2012 املعنون ”نتائج وأداء عمل مجموعة 
البنك الدولي“، علقت مجموعة التقييم 

املستقلة على القدرات الفريدة التي تتميز 
بها املؤسسة والقيود التي تواجهها في 

تلبية احتياجات القطاع اخلاص عن طريق 
إطار إستراتيجية املساعدة القطرية جملموعة 
البنك الدولي. وفي املرحلة الثانية من تقييم 
مجموعة التقييم املستقلة ملدى استجابة 
مجموعة البنك لألزمة االقتصادية العاملية، 
خلصت اجملموعة إلى أن املؤسسة حافظت 

بصفة عامة على مستوى ثابت من 
مبادرات االستثمار والتصدي لألزمة. ووجدت 

مجموعة التقييم أن املؤسسة قد بالغت 
إلى حد ما في تقدير اآلثار السلبية احملتملة 

لألزمة، وأوصت بأن تراجع املؤسسة منهجية 
 (stress-test) اختبارات التحمل املالي

بغرض تعزيز إستراتيجيتها ملواجهة األزمات 
التي قد تقع في املستقبل. 

وغطى تقييم رئيسي آخر هذا العام   
تشغيل الشباب. وتركز املؤسسة على 

خلق الوظائف بغض النظر عن عمر 
املستفيدين، ولذلك فقد أوصت مجموعة 
التقييم املستقلة بضرورة قيام املؤسسة 
ومجموعة البنك في البلدان التي تواجه 

ارتفاع معدالت البطالة بني الشباب باعتماد 
إستراتيجية شاملة لتشغيل الشباب، 

وتصنيف البيانات اخلاصة بها حسب فئات 
العمر، حتى ميكن ملس آثارها على الشباب 

على وجه التحديد. 
وأعدت اجملموعة عدة مذكرات توجز هذه   

النتائج التي خلصت إليها. ويشمل ذلك 
مذكرات بشأن الصناعات االستخراجية 

املساءلة

مجموعة التقييم املستقلة
تعمل مجموعة التقييم املستقلة على 
استخالص الدروس من عمليات التقييم 

التي تقوم بها، وذلك بهدف إثراء أجندة 
التعّلم مبؤسسة التمويل الدولية. وتهدف 

اجملموعة، التي تتمتع باالستقاللية عن جهاز 
إدارة املؤسسة وترفع تقاريرها مباشرة إلى 

مجلس إدارة املؤسسة، إلى تدعيم أداء عمل 
املؤسسة، وإثراء إستراتيجيتها وتوجهاتها 

املستقبلية. 
وقد روعي في تصميم نظام التقييم   

الذي تستخدمه مجموعة التقييم 
املستقلة أن يشمل مجموعة عريضة 

من عمليات االستثمار واملساعدة الفنية 
وعمليات اخلدمات االستشارية. وتقيّم 

اجملموعة باستمرار جودة سياسات وممارسات 
وأدوات املؤسسة وتعمل على حتسينها 

لضمان أن تظل وثيقة الصلة مبعايير النجاح 
واحتياجات التعّلم املستجدة لدى املؤسسة 

وأصحاب املصلحة املباشرة. وتتحقق 
اجملموعة على نحو مستقل من تقديرات 

التقييم الذاتي للمؤسسة. 
وفي السنة املالية 2012، حتققت   

اجملموعة من أداء 45 في املائة من مشاريع 
املؤسسة االستثمارية املؤهلة، و 78 في 

املائة من املشاريع االستشارية املؤهلة. 
وترفع اجملموعة هذه التقديرات النهائية 

إلى املعنيني من جهاز موظفي املؤسسة، 
وجتُملها في تقييمها السنوي لنتائج 

عمل مجموعة البنك الدولي وأدائها، الذي 
يتضمن عينة من املشاريع االستثمارية 

واالستشارية للمؤسسة. 

في املشاريع التي تساندها املؤسسة 
ودروسا مستفادة تتعلق باالستثمارات 

فيما بني بلدان اجلنوب. باإلضافة إلى ذلك، 
قدمت اجملموعة عدة عروض إيضاحية إلى 

 مؤسسات التنمية األوروبية ركزت فيها 
على االستثمارات اخلاصة. ومتاشيا مع 
إجراءات الشفافية املؤسسية، تنشر 

 اجملموعة تقاريرها للجمهور على موقعها 
 اإللكتروني على شبكة اإلنترنت: 

 .http://ieg.worldbankgroup.org

 مكتب احملقق/املستشار 
اخملتص بالشكاوى املتعلقة 

بالتقيد باألنظمة
مكتب احملقق/املستشار لشؤون التقيّد 

باألنظمة هو آلية مستقلة للطعن وإعادة 
النظر خاصة مبؤسسة التمويل الدولية 

والوكالة الدولية لضمان االستثمار. 
ويستجيب مكتب احملقق/املستشار، الذي 
يرفع تقاريره مباشرة إلى رئيس مجموعة 

البنك الدولي، لشكاوى الناس املتأثرين 
مبشاريع املؤسسة والوكالة، بهدف تعزيز 

النواجت االجتماعية والبيئية لهذه املشاريع، 
وتعزيز مساءلة املؤسسة والوكالة أمام 

اجلمهور. 
يقوم مكتب احملقق/املستشار بثالثة   

أدوار يكمل بعضها بعضا: فهو يتيح 
تسوية املنازعات بني اجملتمعات احمللية املتأثرة 

واملتعاملني مع املؤسسة، ويضمن التزام 
املؤسسة باملعايير البيئية واالجتماعية ذات 
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وقد أجرى املكتب تقييما مسبقا هذا   
العام شمل 10 مشاريع للمؤسسة بغرض 

تقييم ما إذا كانت هناك ضرورة إلجراء 
مراجعة ألدائها. ويقوم املكتب حاليا مبراجعة 

أحد هذه املشاريع وهو مشروع خصخصة 
شبكة الكهرباء في كسوفو. ويتابع 

املكتب حاليا استجابة املؤسسة الثنتني 
من عمليات املراجعة في قطاع الصناعات 

الزراعية. 
وفي إطار عمله املتعلق بتسوية   

املنازعات، قام املكتب بتسوية شكوى رفعها 
املتضررون من مالكي األراضي في جورجيا 
نتيجة لتأثرهم بخط األنابيب التصديري 
للنفط باكو - تبليسي في أقل من ستة 
أشهر، كما أقفل شكوى في تركيا تتعلق 

بعالقات العمل في قطاع الصناعات 
التحويلية، ويتابع حاليا تطبيق االتفاقات 
التي مت التوصل إليها لتسوية شكوى في 

قطاع زيت النخيل في إندونيسيا. كما 
يقوم املكتب حاليا بعشر عمليات لتسوية 

املنازعات بالتعاون مع آخرين في: كمبوديا 
والكاميرون وإندونيسيا ونيكاراغوا وبابوا 

غينيا اجلديدة وأوغندا. 
  للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع: 

.www.cao-ombudsman.org

الصلة، ويقدم املشورة املستقلة للرئيس 
وكبار مديري املؤسسة. وبذلك، فإنه مُيّكن 
املؤسسة من القيام - مبزيد من السرعة 

والفاعلية - مبعاجلة شواغل السكان 
ومخاوفهم بشأن أنشطتها، ويقدم تأكيدات 

بأنه سيتم حتديد أوجه القصور النظامية 
في مشاريعها ومعاجلتها. 

ومنذ إنشائه في عام 1999، ساعد   
املكتب في تسوية 103 شكاوى تتعلق مبا 
يبلغ 68 مشروعاً مختلفاً للمؤسسة في 
35 بلداً. وهذا العام، تناول املكتب شكاوى 

وطلبات مراجعة أكثر من أي عام مضى 
- تبلغ إجماال 33 حالة. وترجع هذه الزيادة 
إلى عدة أسباب منها حتسن إجراءات رفع 

الشكاوى إلى املكتب، وحتقيق نتائج أقوى في 
السنوات األخيرة. 

ويقترب املكتب حاليا من إمتام حتقيقه   
في مدى التقيد باألنظمة في 188 عملية 

استثمار تقوم بها املؤسسة في القطاع 
 املالي، وتشمل 63 جهة متعاملة معها - 

من عينة تشمل 844 مشروعا جرى 
تنفيذها في الفترة من 2006 وحتى 2011. 

ويهدف هذا العمل إلى تقدمي تأكيدات 
حول األداء االجتماعي والبيئي للمؤسسة 

عند القيام بعملية االستثمار عن طريق 
الغير )أطراف ثالثة(. وسيُقيّم تقرير مكتب 
احملقق/املستشار، املتوقع أن يصدر في الربع 
األول من السنة املالية 2013، ما إذا كانت 
أنشطة األعمال التي تساندها املؤسسة 
من خالل القطاع املالي تتسق وتتماشى 

مع قيمها املتعلقة باحلفاظ على السالمة 
االجتماعية والبيئية. 

منذ عام 1999، 
تناول مكتب 

احملقق/ 
املستشار

103
شكاوى 

تخص 68 
مشروعا 

تابعا 
ملؤسسة 
التمويل 

الدولية في 
35 بلدا.
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واملنظمات متعددة األطراف بتقدمي أكثر 
من 300 مليون دوالر لصالح اخلدمات 

االستشارية التي قدمتها املؤسسة في 
السنة املالية 2012. وشمل املانحون 

اجلدد مؤسسة ماستركارد والوزارة االحتادية 
للتعاون االقتصادي والتنمية في أملانيا. 
وفي السنة املالية 2012، ارتبطت   

اجلهات الشريكة املانحة للمؤسسة بتقدمي 
استثمارات إضافية قدرها 460 مليون دوالر. 

وساعدت هذه املوارد في متويل العديد من 
املبادرات اخلاصة التي أطلقتها املؤسسة، 

ومنها البرنامج العاملي للزراعة واألمن 
الغذائي. 

وفيما يلي بضعة أمثلة على عمل   
مؤسسة التمويل الدولية في السنة املالية 

2012 مع اجلهات الشريكة املانحة: 
ساهمت وزارة التنمية الدولية   –

البريطانية بأكثر من 210 ماليني دوالر 
في مجاالت عمل مؤسسة التمويل 

الدولية الثالثة. وساندت هذه األموال عمل 
املؤسسة االستشاري في مجالي حتسني 

مناخ االستثمار والقدرة على احلصول 
على التمويل. وساندت أيضاً استثمارات 
املؤسسة في منشآت األعمال الصغيرة 

واملتوسطة، واالستثمارات التي تقوم بها 
شركة إدارة األصول التابعة للمؤسسة في 

مجال األنشطة املناخية. 
كانت سكرتارية الدولة السويسرية   –

للشؤون االقتصادية أحد املساهمني 
الرئيسيني في اخلدمات االستشارية التي 

قدمتها مؤسسة التمويل الدولية في 
السنة املالية 2012، إذ قدمت أكثر من 

57 مليون دوالر. وساندت هذه املساهمات 
بدرجة رئيسية عمل املؤسسة في مجاالت: 
مناخ االستثمار، والقدرة على احلصول على 

التمويل، وتغير املناخ. 
جددت وزارة الشؤون اخلارجية الهولندية   –

ومؤسسة التمويل الدولية التزامهما 
بالعمل معا في اجملاالت املشتركة ذات 

األولوية، ومنها املناطق الهشة واملتأثرة 
بالصراعات، وتغير املناخ، وأنشطة األعمال 

الشاملة للجميع، واألمن الغذائي. وعلى 
مدى 10 سنوات تقريبا، تعاونت هولندا 
واملؤسسة بنجاح في برنامج الشراكة 

القائم فيما بينهما. 
جددت النمسا ومؤسسة التمويل الدولية   –

التزامهما بتعزيز أواصر التعاون فيما بينهما 
في شرق أوروبا وآسيا الوسطى، مع التركيز 

بصفة خاصة على مجاالت مناخ االستثمار، 
والقدرة على احلصول على التمويل، والطاقة 
املتجددة، وتغير املناخ. وتعمل املؤسسة على 

تكوين شراكات منتجة 
تعمل مؤسسة التمويل الدولية مع 

احلكومات واملؤسسات واملنظمات متعددة 
األطراف األخرى لتشجيع إقامة شراكات 

مبتكرة بغرض احلد من الفقر، وحتسني 
األحوال املعيشية للناس. وفي وقت 

يشهد فيه العالم املزيد من االضطرابات 
االقتصادية والقيود على امليزانيات 

والتحديات اإلمنائية الناشئة، فإن هذا العمل 
يُعتبر أكثر أهمية من أي وقت مضى. 

ويتطلع الشركاء باطراد إلى القيادة   
الفكرية للمؤسسة، وقدرتها على جتميع 
األطراف، وما تتيحه من أدلة واضحة على 

األثر اإلمنائي. وحتقق املؤسسة ذلك في 
جوانب عملها كافة. ففي السنة املالية 

2012، عملت املؤسسة مع شركائها 
املانحني للتصدي للتحديات التنموية األكثر 

إحلاحا في العالم - ومنها األمن الغذائي، 
ومؤسسات األعمال الصغيرة واملتوسطة، 

والبنية التحتية، والدول الهشة واملتأثرة 
بالصراعات، وتغير املناخ، واملساواة بني 

اجلنسني، وأنشطة األعمال التي تشمل 
اجلميع. 

وجتري املؤسسة مشاورات ثنائية دورية   
مع الشركاء املانحني، وتستضيف فعاليات 

أخرى بغرض زيادة تعاونها إلى أقصى 
حد ممكن مع شركاء محددين وأوساط 

الشركاء املانحني. وتتضمن هذه الفعاليات 
واملناسبات: ”اإلفطار السنوي للجهات 

املانحة للمؤسسة“ الذي يجري في فصل 
اخلريف، و”املنتدى السنوي للجهات املانحة 

جملموعة البنك الدولي“ في فصل الربيع. 
ويعمل الشركاء املانحون مع املؤسسة   

بسهولة في مجاالت عملها الثالثة. ويؤكد 
النهج التعاوني للمؤسسة على قوة عالقات 

الشراكة في األمد الطويل، ويركز على 
قياس النتائج وحتقيق الكفاءة، ويتيح حضوراً 

مالئماً للشركاء املانحني. 

العمل مع الشركاء املانحني
ترتبط مؤسسة التمويل الدولية بعالقة 

طويلة ومنتجة مع الشركاء املانحني، 
وخاصة في مجال اخلدمات االستشارية. 
ويسعى هؤالء الشركاء باطراد وراء فرص 

استثمارات القطاع اخلاص بغرض تعظيم 
االستفادة من املال العام - من خالل 

عمليات االستثمار التي ميولها املانحون. 
وارتبطت احلكومات املانحة واملؤسسات   

نحوٍ وثيق مع وزارة التمويل االحتادية بالنمسا، 
وبنك التنمية النمساوي. 

رصدت وزارة املالية اليابانية متويال لصالح   –
فريق مؤسسة التمويل الدولية املعني 

بنماذج العمل االشتمالي، وتواصل متويل 
عملياتها في منطقة شرق آسيا واحمليط 

الهادئ. ومن شأن هذا التمويل أن مُيّكن 
املؤسسة من إيجاد سبل جديدة للوصول 
إلى األشخاص الذين يقبعون في أسفل 

الهرم االقتصادي. 
قدمت وزارة املالية الكندية، ووزارة   –
الشؤون اخلارجية الهولندية، والوكالة 

األمريكية للتنمية الدولية الدعم واملساندة 
لعمل مؤسسة التمويل الدولية في 

البرنامج العاملي للزراعة واألمن الغذائي، 
في حني ساندت وزارة التنمية الدولية 

البريطانية التسهيل العاملي ملؤسسات 
األعمال الصغيرة واملتوسطة )انظر 

الصفحة XX(. ويوضح هذا العمل جانبا 
من املبادرات متعددة املانحني التي تقودها 
املؤسسة للتصدي للتحديات اإلمنائية في 

العالم. 
قدمت وزارة اإلستراتيجية واملالية   –

الكورية متويال ملساندة عمليات املنتدى 
العاملي لتمويل املؤسسات الصغيرة 

واملتوسطة - وهو منصة تعاونية لتبادل 
املعارف يقع مقره في مؤسسة التمويل 

الدولية. ويعكس االتفاق بني كوريا 
واملؤسسة منو العالقة بني احلكومة الكورية 

ومجموعة البنك الدولي. وقد أصبحت 
كوريا، وهي أحد البلدان املستفيدة من 

قروض املؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة 
التمويل الدولية في السابق، مانحا رسميا 

للمؤسسة، وتقوم بدور رئيسي في إجراءات 
مجموعة العشرين منذ قمة سيول في عام 

 .2010
خصصت مؤسسة ماستركارد   –

مبلغ 37.5 مليون دوالر لصالح اخلدمات 
االستشارية التي تقدمها مؤسسة التمويل 

الدولية بغرض متويل الشراكة العاملية من 
أجل االشتمال املالي في أفريقيا جنوب 

الصحراء. وتهدف هذه الشراكة إلى توفير 
اخلدمات املالية ألكثر من 5 ماليني شخص 

ال ميلكون حسابات مصرفية، وذلك عن طريق 
مساعدة مؤسسات التمويل األصغر اجلديدة 

على النمو، واستخدام تكنولوجيا الهاتف 
احملمول، وتوسيع قاعدة املعارف للممارسات 

الناجحة في مجال االشتمال املالي. 
تعكف مؤسسة بيل وميلندا غيتس   –

ومؤسسة التمويل الدولية حاليا على 
تطوير نظام مبتكر للمدفوعات في والية 

الشراكات

رصد 
الشركاء 
 املانحون 
أكثر من

300
مليون دوالر 

ألنشطة 
اخلدمات 

االستشارية 
في السنة 
املالية 2012، 

باإلضافة إلى 
460 مليون 

دوالر من 
االستثمارات 

التي ميولها 
املانحون. 
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بيهار، وهي إحدى أكثر واليات الهند فقرا وازدحاما 
بالسكان. وسيمّكن هذا النظام األفراد من تلقي 

املدفوعات احلكومية لبرامج الرعاية الصحية، 
باستخدام احلسابات املصرفية لدى البنوك أو غير 
ذلك من مقدمي خدمات الدفع اآلخرين. وقدمت 

مؤسسة بيل وميلندا غيتس متويال مبدئيا ملؤسسة 
التمويل الدولية لهذا الغرض، ثم قامت بتوسيع 
النموذج األولي التجريبي باستثمار مبلغ إضافي 

قدره 2.6 مليون دوالر. 
وهذا العام، كان أداء املؤسسة جيدا في تقييمات   

املعونة متعددة األطراف التي أجرتها كل من 
أستراليا وهولندا واململكة املتحدة. ويُقيّم هؤالء 

الشركاء أداء املنظمات متعددة األطراف واألثر 
اإلمنائي لعملها بغرض االسترشاد به في قرارات 

التمويل املستقبلية. 

ولهذه األسباب، تتعاون املؤسسة مع طائفة   
متنوعة من املؤسسات متعددة األطراف والثنائية 

املعنية بتنمية القطاع اخلاص؛ مما يسهم في جتميع 
املوارد بغرض توسيع وصول املؤسسة وتعظيم أثر 
عملها. وميكن للمؤسسة، من خالل هذا التعاون، 

تبادل املعارف، وتصميم برامج أكثر كفاءة. ويستفيد 
شركاء املؤسسة، بدورهم، من الدور القيادي الذي 

تضطلع به. 
وكان التعاون بالغ األهمية في تصدي املؤسسة   
لالضطرابات االقتصادية العاملية؛ مما أتاح لها سرعة 

تدشني مبادرات جديدة لتعزيز متويل األنشطة 
التجارية وإعادة رسملة البنوك وحفز االستثمار في 
مشاريع البنية التحتية. وتعاونت املؤسسة مؤخرا 

مع 30 مؤسسة إمنائية في إعداد دراسة بعنوان 
”التمويل الدولي والتنمية من خالل القطاع اخلاص“، 

وذلك لبيان أهمية توثيق التعاون بني القطاعني 
العام واخلاص. 

وبالتعاون مع العديد من املؤسسات اإلمنائية،   
طورت املؤسسة مبادرة عاملية لتمويل املؤسسات 

الصغيرة واملتوسطة، وذلك بغرض املساعدة 
في توسيع نطاق التمويل املتاح أمام منشآت 

األعمال الصغيرة واملتوسطة - وهي إحدى أولويات 
االقتصادات الصناعية والبلدان النامية الكبرى 
األعضاء في مجموعة العشرين. وفي منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا، تعمل املؤسسة 
حاليا مع العديد من املؤسسات اإلمنائية الدولية 

- منها البنك اإلسالمي للتنمية وبنك االستثمار 
األوروبي وبنك التنمية األملاني - على معاجلة بعض 

أكبر التحديات التي تواجه املنطقة. 
وقامت املؤسسة، من خالل اتفاقية التعاون   

اجلماعية، بزيادة ترتيبات التمويل املشترك الرسمية 
التي تضطلع بها مع ما يصل إلى 15 مؤسسة من 

مؤسسات التمويل اإلمنائي. ويكمل هذا االتفاق، 
الذي يبني بالتفصيل كيفية اشتراك هذه املؤسسات 

معاً في متويل املشاريع التي تقودها مؤسسة 
التمويل الدولية، التمويل التجاري الذي أصبح 

شحيحاً بفعل األزمة العاملية. وساعدت املؤسسة 
أيضاً في إنشاء إطار إمنائي حلوكمة الشركات، وهو 

مجموعة مشتركة من املبادئ التوجيهية التي 
تطبقها 29 مؤسسة متويل إمنائي. 

ويكتسي التعاون فيما بني بنوك التنمية   
أهمية خاصة في مجاالت جديدة، مثل متويل 

األنشطة املناخية. وهي تعمل مع مجموعة واسعة 
النطاق من البنوك بشأن حتقيق التوافق في نهج 

املؤسسة املتعلق باحتساب غازات الدفيئة وتعريف 
االستثمارات ذات الصلة باملناخ باعتبارها فئة واحدة.

العمل مع املؤسسات اإلمنائية األخرى
تلعب املؤسسات اإلمنائية دورا حيويا في حفز 

القطاع اخلاص على املساعدة في حتسني األحوال 
املعيشية واحلد من الفقر. 

وهي تتمتع بسجل أداء حافل بالنجاحات في   
البيئات الصعبة. وتتيح املؤسسات اإلمنائية رأس املال 

عندما تتجنب األسواق اخلاصة اخملاطر. كما تقدم 
املشورة التي تدعم األسواق وجتعل تنمية القطاع 

اخلاص أكثر استدامة واشتماال لآلخرين. وفي أوقات 
األزمات وعدم اليقني عندما يتراجع رأس املال اخلاص، 

يصبح عمل هذه املؤسسات ال غنى عنه. 
وخالل العقد األخير، ضاعفت مؤسسات مثل   

مؤسسة التمويل الدولية، ما تقدمه من متويل 
للقطاع اخلاص في البلدان النامية بواقع أربعة 

أضعاف - ليصل إلى أكثر من 40 مليار دوالر. 
ويؤدي كل دوالر في استثمارات هذه املؤسسات إلى 
استقطاب استثمارات قدرها 12 دوالرا من اآلخرين. 

التعهدات املالية املقدمة لصالح 
 اخلدمات االستشارية ملؤسسة 

 التمويل الدولية 
 )مبا يعادل ماليني الدوالرات األمريكية(

[Unaudited figures]

السنة املالية السنة املالية    
2012  2011 احلكومات 
1.57  8.02 أستراليا 
25.55  22.98 النمسا 
5.63  33.27 كندا 
0.96  4.47 الدامنرك 
0.13  2.27 فنلندا 
0.03  0.20 فرنسا 
0.60  0.00 أملانيا 
1.51  1.10 أيرلندا 
0.00  10.00 إيطاليا 
9.48  8.95 اليابان 
1.00  2.00 كوريا 
0.00  2.25 لكسمبرغ 
42.37  25.62 هولندا 
4.85  6.08 النرويج 
0.00  0.78 جنوب أفريقيا 
0.00  2.68 أسبانيا 
12.38  10.59 السويد 
57.15  7.15 سويسرا 
69.94  16.20 اململكة املتحدة 
14.14  6.83 الواليات املتحدة 
247.28  171.42 اجملموع 

السنة املالية السنة املالية   مؤسسات مانحة 
2012  2011 وتابعة للقطاع اخلاص 
3.00    BNDESPAR مؤسسة
0.80 صندوقا االستثمار في األنشطة املناخية   
0.05 شركة ديزني العاملية احملدودة   
8.90  10.32 املفوضية األوروبية 
2.57  0.33 مؤسسة غيتس 

  2.99 صندوق البيئة العاملية 
1.00 بنك التنمية للبلدان األمريكية   

  3.00 البنك اإلسالمي للتنمية 
0.05  0.37 مؤسسة كوفمان 
37.45 مؤسسة ماستركارد   

  9.42 وكالة شرق أفريقيا للعالمات التجارية 
0.25  0.05 وكاالت األمم املتحدة 
54.08  26.47 اجملموع 

التعهدات املالية للمانحني املقدمة 
لصالح اخلدمات االستشارية ملؤسسة 

 التمويل الدولية 
)مبا يعادل ماليني الدوالرات األمريكية(

السنة املالية السنة املالية    
2012  2011 موجز 
247.28  171.42 حكومات 

 مؤسسات شريكة 
10.95  31.64 وشركاء متعددو األطراف 

 جهات شريكة / مؤسسات 
43.13  0.70 تابعة للقطاع اخلاص 
301.36  203.76 اجملموع 
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إدارة اخملاطر

عندما تنشأ مصاعب مالية، يحدد   
جهاز إدارة املؤسسة احتياطيات معينة 
ضد خسائر القروض، وذلك استناداً إلى 

االستعراضات واملراجعات التي تقوم 
بها وحدات إدارة احلافظة وما تقدمه من 
توصيات، ووفقاً للسياسات والطرق التي 
وافق عليها مراجعو احلسابات اخلارجيون 

باملؤسسة. وبالنسبة للمشاريع التي تواجه 
مشاكل حادة، تقرر وحدة العمليات اخلاصة 

اإلجراءات العالجية املالئمة. وتسعى هذه 
الوحدة إلى التفاوض على اتفاقيات مع 

جميع الدائنني واملساهمني لتقاسم أعباء 
 إعادة الهيكلة كي يتسنى حل املشاكل، 

مع استمرار املشروع املعني في العمل.

خدمات اخلزانة
متول املؤسسة أنشطة اإلقراض من خالل 

إصدار سندات في أسواق رأس املال الدولية. 
وكثيراً ما تكون املؤسسة هي أول جهة 

متعددة األطراف تصدر سندات بالعمالت 
احمللية في بلدان األسواق الصاعدة، علماً بأن 

معظم اإلقراض من قبل املؤسسة ُمقوّم 
بالدوالر األمريكي، ولكن املؤسسة تقترض 

مبجموعة مختلفة من العمالت لتنويع 
مصادر احلصول على التمويل، وتخفيض 
تكاليف االقتراض، واملساعدة في تنمية 

أسواق رأس املال احمللية وتطويرها. وقد ظلت 
اقتراضات املؤسسة مسايرة ألنشطتها 

اإلقراضية. وبلغ إجمالي عمليات االقتراض 
اجلديدة من األسواق الدولية ما يعادل 11 

مليار دوالر في السنة املالية 2012.

إدارة احلافظة
تلعب إدارة احلوافظ دوراً أساسياً في ضمان 

أن تؤدي استثمارات مؤسسة التمويل 
الدولية إلى خلق مؤسسات ناجحة 

ومستدامة تابعة للقطاع اخلاص. 
  وقبل القيام بأي استثمار لها، تقوم 

املؤسسة بعملية متحيص شامل )فحص 
ناف للجهالة(، مبا في ذلك فحص أوضاع 
النزاهة، وذلك لضمان استيفاء املشروع 

املعني جلميع معايير املؤسسة في عدد من 
اجملاالت، منها: املعايير االجتماعية والبيئية، 

ومكافحة الفساد، وحوكمة الشركات، 
والشفافية الضريبية. كما جتري املؤسسة 

متحيصاً دقيقاً للمشاريع التي بها مراكز 
مالية خارجية )أُفشور(. ويشكل هذا 

التمحيص الشامل أحد املعايير القياسية 
منذ وقت بعيد بالنسبة ملشاريع املؤسسة.
تقوم مؤسسة التمويل الدولية برصد   

مدى التقيد باتفاقيات االستثمار، وزيارة 
مواقع العمل للتحقق من أوضاع املشاريع، 

واملساعدة في حتديد احللول الضرورية 
ملعاجلة املشاريع التي يحتمل أن تعاني 

من مشاكل. وتتتبع املؤسسة أيضاً نواجت 
عملية التنمية للمشاريع فيما يتعلق 

باألداء البيئي واالجتماعي. وتتولى وحدات 
احلوافظ الكائنة في املكاتب القطرية في 

أغلب األحيان عمليات الرقابة، ويشرف 
جهاز إدارة املؤسسة على عمليات الرقابة 

من خالل استعراض حافظة االستثمار 
بأكملها كل ثالثة أشهر. ويساند عملية 

إدارة احلوافظ نظام لتصنيف مخاطر 
االئتمان؛ وتتم إحاطة البنوك املشاركة في 

قروض املؤسسة علماً على نحو منتظم 
بتطورات املشاريع، وتتشاور املؤسسة 

مع هذه البنوك أو تسعى للحصول على 
موافقتها حسب االقتضاء.

إدارة السيولة
حتى 30 يونيو/حزيران 2012، بلغ إجمالي 

األصول السائلة املدرجة بامليزانية العمومية 
ملؤسسة التمويل الدولية 29.7 مليار دوالر 

مقابل 24.5 مليار دوالر في السنة املالية 
السابقة. وحتتفظ املؤسسة مبعظم األصول 

السائلة بالدوالر األمريكي. وإلدارة مخاطر 
العمالت، تتم باستخدام الدوالر األمريكي 
تغطية اخملاطر الناشئة عن تقومي األصول 

بالعمالت األخرى. ويتم حتديد مستوى هذه 
األصول مبا يضمن توفر موارد كافية لتلبية 

التزامات املؤسسة حتى في أوقات الضغوط 
الشديدة التي تتعرض لها األسواق. 

كفاية رأس املال والقدرات املالية
تقوم مؤسسة التمويل الدولية بتقييم 

كفاية رأس مالها من خالل قياس احتياجات 
منوها ومستوى مخاطر االستثمارات احلالية 

واملتوقعة مقارنة باحلد األدنى الثابت لكفاية 
رأس املال بالنسبة لتلك االحتياجات. وحتدد 
املؤسسة احلد األدنى لرأس مالها املطلوب 

نسبة الديون 
إلى حقوق 

امللكية 
للمؤسسة 

بلغت

1:2.7
بنهاية 

السنة املالية 
2012، وهي 
في حدود 
املستوى 

الذي تتطلبه 
السياسات 

املالية 
للمؤسسة.

 االقتراض في السنة املالية 2012
 في األسواق الدولية

النسبة املبلغ )املعادل   العملة  
  بالدوالر األمريكي(، 

%68.1  7795454541 دوالر أمريكي  
%18.2  2089827167 دوالر أسترالي  
%3.3  376547000 ين ياباني  
%2.9  334829244 ليرة تركية  
%2.5  290788182 كرون نرويجي  
%2.3  266000000 دوالر نيوزيلندي  
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باستخدام نهج رأس املال االقتصادي القائم 
على حتليل اخملاطر، وهو نهج مييز بني رأس 

املال املطلوب لألصول على أساس املقاييس 
اإلحصائية للمخاطر.

ومبوجب إطار رأسمالها االقتصادي،   
يجب أن حتتفظ املؤسسة مبستوى أدنى من 
إجمالي املوارد املتاحة )مبا في ذلك رأس املال 
املدفوع، وصافي األرباح احملتجزة بعد خصم 
اخملصصات واألرباح املؤكدة التي لم تتحقق 

بعد، وإجمالي احتياطي خسائر القروض( 
مبا يعادل اخلسائر احملتملة جلميع مخاطر 

القروض املدرجة وغير املدرجة في امليزانية 
العمومية املقدرة عند مستويات ترى 

املؤسسة أنها تتسق مع احلفاظ على درجة 
.AAA التصنيف االئتماني

وتتماشى طريقة املؤسسة حلساب   
كفاية رأس املال مع أفضل املمارسات 

في الصناعة، وهي مصممة بحيث تتيح 
دعماً رأسمالياً يكفي للحفاظ على هذا 

التصنيف.
وعلى الرغم من أن احلد األدنى لكفاية   
رأس املال الذي تعتمده مؤسسة التمويل 

الدولية يُعتبر أكثر تشدداً باملقارنة 
بالتصنيف االئتماني AAA، فإن املؤسسة 

تخطت دائماً هذا احلد بهامش كبير.
في نهاية السنة املالية 2012، بلغ احلد   
األدنى إلجمالي املوارد املطلوبة 15.5 مليار 

دوالر في حني بلغ إجمالي املوارد املتاحة لدى 
املؤسسة 19.2 مليار دوالر. وبلغت نسبة 

الديون إلى حقوق امللكية للمؤسسة 2.7 
إلى 1، وهي في حدود املستوى الذي تتطلبه 

سياساتها املالية متاماً وهو 4 إلى 1.
ويتشّكل إجمالي املوارد املتاحة   

للمؤسسة من: رأسمالها املدفوع، واألرباح 
احملتجزة بعد خصم اخملصصات واألرباح 
املؤكدة التي لم تتحقق بعد، وإجمالي 

احتياطيات خسائر القروض. وتساعد القدرة 

املالية للمؤسسة على مساندة أعمالها 
القائمة، والتوفيق بني فرص النمو متوسط 

األجل، واخلطط اإلستراتيجية، وتتيح سداً 
مانعاً يكفل لها الصمود أمام ما يحدث 

من الصدمات أو األزمات في بعض البلدان 
املتعاملة معها أو تراجع األسواق العاملية 

بصفة عامة، مع اإلبقاء على قدرتها على 
االحتفاظ بالتصنيف االئتماني من فئة 

AAA، والقيام بدور مناهض للتقلبات الدورية.

مؤسسة التمويل الدولية 
والنزاهة املؤسسية

 تعزيز النزاهة املؤسسية عنصر مهم 
في جهود مؤسسة التمويل الدولية 
الرامية لتشجيع التنمية املستدامة 
للقطاع اخلاص. ومن املمكن أن تؤدي 

النزاهة املؤسسية واحلوكمة الرشيدة من 
جانب املتعاملني مع املؤسسة إلى ربحية 
االستثمارات على األجل الطويل، وهو ما 

يزيد بدوره فرص املؤسسة للخروج في الوقت 
املناسب من استثماراتها في أسهم رأس 

املال. ومن شأن العمل على ضمان النزاهة 
املؤسسية جلميع األنشطة التي تساندها 
خدمات االستثمار واخلدمات االستشارية 

للمؤسسة أن يساعدها أيضاً في إدارة 
اخملاطر املالية واخملاطر املتعلقة بالسمعة.

يقوض الفساد ثقة اجلمهور في األسواق   
املفتوحة وفي سيادة القانون، ويؤدي إلى 
زيادة تكلفة مزاولة األعمال في معظم 

البلدان النامية. وقد أثبتت املبادرات التي 
اضطلعت بها املؤسسة بغرض تعزيز 

االنفتاح واملنافسة وتعزيز أنظمة حوكمة 
الشركات وأنظمة النزاهة أنها أدوات فاعلة 

في مكافحة الفساد.

وتشكل عمليات وإجراءات التمحيص   
الدقيقة التي تقوم بها املؤسسة خط 

الدفاع األول ضد الفساد في مشاريعها. 
وتواصل املؤسسة حتسني عملية جمع 

املعلومات وقدراتها التحليلية واالستقصاء 
حول اخللفية العامة للشركاء احملتملني 
واألطراف املعنية - مبا في ذلك اجلهات 

الراعية واإلدارة واملالكون.
ويشكل موقف املؤسسة من مكافحة   

الفساد جزءاً ال يتجزأ من اإلطار القانوني 
الذي يحكم استثماراتها. ومبوجب إجراءات 

فرض العقوبات مبجموعة البنك الدولي، يجوز 
للمؤسسة نشر أسماء األفراد أو الكيانات 
التي يثبت تورطهم أو تورطها في ممارسات 

فساد أو تدليس أو تواطؤ أو إكراه أو في 
ممارسات معرقلة في أي من مشاريعها على 

أي موقع إلكتروني متاح للجمهور، ويجوز 
كذلك حرمانهم أو حرمانها من أي تعامل 

مالي مع مؤسسات مجموعة البنك الدولي.
ويتولى مكتب نائب الرئيس لشؤون   

النزاهة، وهو وحدة التحقيق مبجموعة البنك 
الدولي، مسؤولية التحقيق في ادعاءات 

االحتيال والفساد في مشاريع املؤسسة. 
وميكن االطالع على التقرير السنوي ملكتب 

نائب الرئيس لشؤون النزاهة على املوقع 
اإللكتروني للبنك الدولي.

وتشارك مؤسسة التمويل الدولية أيضاً   
في اتفاق احلرمان املتبادل بني مجموعة 

البنك الدولي والبنوك الرئيسية متعددة 
األطراف األخرى، الذي ينص على معاقبة 

الكيانات التي صدر بحقها قرار حرمان من 
أحد بنوك التنمية األخرى املوقعة على 
االتفاق على نفس ما ارتكبته من سوء 

السلوك. ويساعد هذا االتفاق على ضمان 
حتقيق تكافؤ الفرص بني كل الشركات 

املتنافسة للحصول على العقود التي متولها 
بنوك التنمية األخرى متعددة األطراف.
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إطار استدامة مؤسسة التمويل الدولية

التحلي باملسؤولية في العمل

نهج املؤسسة نحو حتقيق االستدامة
متثل االستدامة إحدى الركائز األساسية 

إلستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية ألكثر من 
عشر سنوات، وهي حتقق قيمة حقيقية للمتعاملني 
مع املؤسسة عن طريق مساعدتهم في إدارة اخملاطر، 

وزيادة كفاءة عملياتهم، والتمتع بالقدرة على 
املنافسة في األسواق اإلقليمية والعاملية. 

وتأخذ املؤسسة بعني االعتبار أربعة أبعاد   
لتحقيق االستدامة في استثماراتها وعملياتها 

وخدماتها االستشارية في مختلف أنحاء 
العالم - وهي األبعاد املالية واالقتصادية والبيئية 

واالجتماعية:
تضمن االستدامة املالية للمؤسسة واجلهات   
املتعاملة معها أن بوسعهما معاً املساهمة في 
جهود التنمية على األمد الطويل، في حني تعني 

االستدامة االقتصادية للمشاريع والشركات التي 
متولها املؤسسة أنها تساهم في اقتصادات البلدان 

املضيفة.
أما االستدامة البيئية في عمليات وسالسل   

جانب العرض اخلاصة باجلهات املتعاملة مع 
املؤسسة فتساعد في حماية املوارد الطبيعية 

واحلفاظ عليها والتخفيف من حدة التدهور البيئي 
ومعاجلة التحدي العاملي املتعلق بتغير املناخ. ويجري 

دعم االستدامة االجتماعية من خالل حتسني 
مستويات املعيشة ومعايير العمل، واحلد من الفقر، 

واالهتمام برفاهة اجملتمعات احمللية، والتشاور مع 
الشعوب األصلية، ومراعاة القضايا األساسية 

املتصلة باألعمال وحقوق اإلنسان.
وتلتزم املؤسسة بضمان مشاركة الفقراء   
أو املعرضني للمعاناة في جني منافع التنمية 
االقتصادية، وأن تتم عملية التنمية على نحو 

مستدام؛ كما تنظر إلى االستدامة على أنها فرصة 
لتغيير شكل األسواق وحفز روح االبتكار وإضافة 

القيمة إلى اجلهات املتعاملة معها عن طريق 
مساعدتها في حتسني أداء عملها.

 إطار استدامة مؤسسة التمويل الدولية
يعكس إطار استدامة مؤسسة التمويل الدولية 

التزامها الراسخ بالتنمية املستدامة. كما أنه 
يساعد في حماية الناس والبيئة، ويوسع نطاق أثر 

عمل املؤسسة اإلمنائي، ويشجع املساءلة. 
ويتألف هذا اإلطار من سياسة املؤسسة اخلاصة   
بتحقيق االستدامة االجتماعية والبيئية التي حتدد 

مسؤوليتها في دعم أداء املشاريع باالشتراك مع 
املتعاملني معها؛ ومعايير األداء اخلاصة بها )انظر 

الصفحة 14( التي حتدد مسؤوليات املتعاملني من 
أجل إدارة اخملاطر البيئية واالجتماعية؛ وسياسة 

إتاحة احلصول على املعلومات التي تنص بوضوح 
على التزام املؤسسة بتعزيز الشفافية. 

مؤسسة 
التمويل 
الدولية

اجلهات 
املتعاملة 
مع 
املؤسسة

سياسة 
االستدامة

سياسة إتاحة 
احلصول على 

املعلومات

معايير األداء الثمانية

املسؤوليات

إجراءات االستعراض البيئي واالجتماعي

أدوات التنفيذ

مذكرات إرشادية

إرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة

مواد تستند إلى أفضل املمارسات
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املؤسسة االستثمارات املباشرة التي بها درجة 
من اخلطورة حسبما يعكسها تصنيفها البيئي 

.C أو ،B أو ،A واالجتماعي على أنها
 ومت تصنيف املشاريع التي تتضمن مؤسسات 
 ،FI-3 أو FI-2 أو FI-1 وساطة مالية على أنها

ويتوقف ذلك على مستوى اخملاطر داخل حوافظ هذه 
املؤسسات املالية. 

وبالنسبة للمشاريع متوسطة أو كبيرة اخملاطر،   
يقوم أخصائيون بيئيون واجتماعيون باملؤسسة 
بإعطاء تصنيف للمخاطر البيئية واالجتماعية 

وحتديثه مرة واحدة كل عام، ويستند ذلك إلى تقارير 
يرفعها املتعاملون مع املؤسسة وإلى زيارات ميدانية 

ملواقع املشاريع. وجتري املؤسسة زيارات ميدانية 
بعد ارتباطها بتقدمي التمويل وصرفه. وميثل هذا 
التصنيف للمخاطر مصدراً جوهرياً للمعلومات 

جلهاز إدارة املؤسسة، كما أنه مُيّكن أخصائيي 
املؤسسة من إجراء ترتيب أفضل ألولويات جهودهم 

أثناء عمليات اإلشراف. ويتوقف تواتر هذه الزيارات 
على درجة تصنيف اخملاطر البيئية واالجتماعية ألي 
استثمار ومستوى أدائها على أساس خطة العمل 

البيئية واالجتماعية املتفق عليها.
ولزيادة تعزيز إدارة اخملاطر البيئية واالجتماعية   
بها، تركز املؤسسة على خفض ”فجوة املعرفة“ 
على الصعيدين البيئي واالجتماعي في حافظة 

مشاريعها عن طريق زيادة اإلشراف من جانب 
املتعاملني معها. وتشير هذه الفجوة إلى النسبة 

املئوية للشركات في حافظة املؤسسة التي لم تتلَق 
معلومات ُمحدثة عن األداء البيئي واالجتماعي خالل 

العامني األخيرين. وبلغت الفجوة املعرفية 5.6 في 
املائة في السنة املالية 2012 - أي أقل من نسبة 6 

في املائة املستهدفة.

وقد قامت املؤسسة بتحديث هذا اإلطار بعد   
عملية تشاور عاملية استمرت 18 شهرا، وذلك كي 
تعكس التعديالت، التي دخلت حيز النفاذ في األول 

من يناير/كانون الثاني 2012، تطور املمارسات 
اجليدة املتعلقة بإدارة اخملاطر البيئية واالجتماعية 

التي يجب تناولها على مستوى الشركات، وكذلك 
التطورات التي طرأت في النموذج املتغير لعمل 

املؤسسة. ومن شأن ذلك أن يعزز التزام املؤسسة 
بالقضايا اجلوهرية، مثل: تغير املناخ، واملساواة بني 
اجلنسني، وأنشطة األعمال وحقوق اإلنسان، وبناء 
قدرات املتعاملني مع املؤسسة. وأدخلت املؤسسة 
تعديالت على التصنيف البيئي واالجتماعي كي 

يتوافق مبزيد من الفاعلية مع البنك الدولي وغيره 
من مؤسسات التمويل اإلمنائي، وكي يعكس 

على نحو أفضل اجملموعة العريضة من اخملاطر في 
عمليات الوساطة املالية.

وبناًء على جتاربها السابقة، قدمت املؤسسة   
أيضاً إرشادات أفضل للجهات املتعاملة معها بشأن 

تطبيق معايير األداء على مختلف أنواع املشاريع 
وأنشطة األعمال. ومتثل سياسة املؤسسة اجلديدة 

املعنية بإتاحة احلصول على املعلومات )انظر 
الصفحة 41( تغيراً رئيسياً عن سياسة اإلفصاح 

عن املعلومات لعام 2006، وحتقق االتساق بني 
سياسة املؤسسة وسياسة البنك الدولي املناظرة 
)انظر الصفحة XX(. وميكن االطالع على املزيد من 

املعلومات عن كل معيار من هذه املعايير على املوقع 
.http://www.ifc.org/sustainability :التالي

إدارة اخملاطر البيئية واالجتماعية
في إطار التزامها بتحقيق االستدامة، تعمل 

مؤسسة التمويل الدولية مع املتعاملني معها 
على تفادي اخملاطر واآلثار االجتماعية والبيئية 

السلبية ملشاريعها أو احلد منها أو تخفيفها أو 
التعويض عنها. وتراقب املؤسسة األداء البيئي 

واالجتماعي للجهات املتعاملة معها طوال دورة 
حياة استثماراتها معها، وتساعد في حتديد الفرص 

لتحسينه.
جتري املؤسسة، عند اقتراح حصول مشروع ما   

على متويل منها، استعراضاً اجتماعياً وبيئياً في 
إطار عملية التمحيص الشامل التي تقوم بها 

لضمان استيفاء املشروع ملعاييرها. وتأخذ املؤسسة 
بعني االعتبار التقييم الذي أجرته اجلهة املتعاملة 

معها ألثر املشروع، باإلضافة إلى التزامها وقدراتها 
على إدارته. ويُقيّم هذا االستعراض أيضاً ما إذا كان 
املشروع يلبي معايير األداء اخلاصة باملؤسسة )انظر 

الصفحة 14(.
وفي حال ظهور ثغرات، تتفق املؤسسة واجلهة   
املتعاملة معها على خطة عمل بيئي واجتماعي 

لضمان استيفاء هذه املعايير مبرور الوقت. ووفقاً 
إلطار املؤسسة املعني باالستدامة، تصنف 

فئات املشاريع االستثمارية ملؤسسة 
التمويل الدولية

A:  أنشطة األعمال التي يحتمل أن تكون لها 
مخاطر و/أو آثار اجتماعية أو بيئية سلبية 
كبيرة، ومتنوعة، أو يصعب تغييرها، أو غير 

مسبوقة. 
B:  أنشطة األعمال التي يحتمل أن تكون لها 
مخاطر و/أو آثار اجتماعية أو بيئية سلبية 

محدودة وتكون ضئيلة العدد ومرتبطة باملوقع 
بصفة عامة وقابلة للتغيير على نحوٍ كبير 

وتعالج على الفور من خالل تدابير التخفيف.
C:  أنشطة األعمال التي لها مخاطر اجتماعية 

و/أو بيئية ضئيلة أو ليست لها مخاطر 
اجتماعية و/أو بيئية سلبية.

FI:  أنشطة األعمال التي تتضمن استثمارات من 
مؤسسات الوساطة املالية أو من خالل آليات 

تقدمي تتضمن وساطة مالية. وتنقسم تلك 
الفئة أيضاً إلى:

  FI-1: عندما تتضمن احلافظة القائمة أو 
املقترحة ملؤسسة الوساطة املالية، أو يتوقع أن 

تتضمن، التعرض خلسارة مالية كبيرة بسبب 
أنشطة األعمال مع حدوث مخاطر و/أو آثار 

اجتماعية أو بيئية سلبية كبيرة محتملة، 
وتكون متنوعة أو صعبة التغيير أو غير 

مسبوقة.
  FI-2: عندما تتضمن احلافظة القائمة أو 

املقترحة ملؤسسة الوساطة املالية، أو يتوقع 
أن تتضمن أنشطة أعمال يحتمل أن تكون 

لها مخاطر و/أو آثار اجتماعية أو بيئية سلبية 
محدودة وتكون قليلة العدد، ومتعلقة بصفة 

عامة مبوقع بعينه، وقابلة للتغيير بصفة عامة، 
وميكن معاجلتها على نحوٍ سريع من خالل 

تدابير التخفيف؛ و/أو تتضمن عددا محدودا 
للغاية من أنشطة األعمال ذات اخملاطر و/أو 

اآلثار السلبية االجتماعية أو البيئية الكبيرة 
.
واملتنوعة أو صعبة التغيير أو غير املسبوقة

  FI-3: عندما تنطوي احلافظة القائمة أو 
املقترحة ملؤسسة الوساطة املالية على 

التعرض خلسائر مالية بسبب أنشطة أعمال 
تتسبب في الغالب في احلد األدنى من اآلثار 

السلبية االجتماعية أو البيئية أو ال ينجم 
عنها شيء من تلك اآلثار.
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دورة مشروع االستثمار في املؤسسة
تبني الدورة التالية املراحل التي متر بها فكرة أي نشاط جتاري إلى أن تصبح مشروعاً متوله مؤسسة التمويل الدولية.

1
تنمية األعمال التجارية

باالسترشاد بأهداف إستراتيجية املؤسسة، 
يقوم خبراء االستثمار وأخصائيو تنمية األعمال 

التجارية باملؤسسة بتحديد املشاريع املناسبة. 
وتُعتبر احملادثة األولى مع اجلهة املتعاملة املعنية 

بالغة األهمية في مساعدة املؤسسة على 
فهم احتياجاتها وحتديد ما إذا كان هنالك دور 

تسهم به. 

2
االستعراض املبكر

يقوم خبير االستثمار بإعداد وصف للمشروع، 
يبنّي دور املؤسسة واملساهمة املتوقعة في 

التنمية واملنافع ألصحاب املصلحة املباشرة، 
وأية عقبات ميكن أن حتول دون عقد االتفاق. 

ويتم النظر في الدروس املستفادة من مشاريع 
سابقة، وفي بعض األحوال القيام بزيارة قبل 

التقييم املسبق لتحديد أية مشاكل مسبقاً. 
ثم يقرر كبار مديري املؤسسة ما إذا كان من 
الالزم إجازة القيام بتقييم مسبق للمشروع 

املعني.

3
التقييم املسبق )التمحيص 

والفحص النافي للجهالة(

يقوم فريق االستثمار بتقييم كامل إمكانات 
العمل ومخاطره وفرصه املصاحبة لالستثمار 

من خالل مناقشات مع اجلهة املتعاملة 
املعنية وزيارة ملوقع املشروع. ويتم طرح 

األسئلة التالية: هل هذا االستثمار سليم من 
الناحيتني املالية واالقتصادية؟ هل بإمكانه 
التقيّد مبعايير املؤسسة بشأن االستدامة 

البيئية واالجتماعية؟ هل تتم مراعاة الدروس 
املستفادة من استثمارات سابقة؟ هل مت الوفاء 

بشروط اإلفصاح الضرورية عن املعلومات 
والتشاور؟ كيف ميكن للمؤسسة مساعدة 

اجلهة املتعاملة في مواصلة حتسني استدامة 
املشروع أو مؤسسة األعمال؟  

7
استعراض مجلس اإلدارة وموافقته

يتم رفع املشروع إلى مجلس إدارة املؤسسة 
للنظر فيه واملوافقة عليه من خالل إجراءات 
عادية أو مبّسطة. وتعني كلمة »مبّسطة« 

استعراض أعضاء اجمللس للوثائق دون االجتماع 
ملناقشة املشروع. وهذا اخليار متاح للمشاريع 
منخفضة اخملاطر. وميكن جلهاز إدارة املؤسسة 

مبوجب الصالحيات اخملولة له املوافقة على 
بعض املشاريع الصغيرة. وتبقى شروط 

التمحيص الدقيق والفحص النافي للجهالة 
واإلفصاح عن املعلومات للجمهور كما هي 

في جميع احلاالت. ويتطلب مجلس اإلدارة أن 
تكون لكل استثمار قيمة اقتصادية ومالية 

وتنموية، وأن يعكس التزام املؤسسة بتحقيق 
االستدامة. 

8
االلتزام

تقوم املؤسسة والشركة املتعاملة املعنية 
بتوقيع االتفاق القانوني لالستثمار املعني. وهو 

يتضّمن موافقة اجلهة املتعاملة على التقيّد 
مبتطلبات إطار املؤسسة املعني باالستدامة 

لإلبالغ فوراً عن أي حادث خطير أو إصابات مميتة، 
ورفع تقارير رصد ومتابعة منتظمة. وستضفي 

االتفاقية القانونية كذلك الطابع الرسمي 
على خطة العمل البيئية واالجتماعية التي 

تضعها اجلهة املتعاملة.

9
صرف األموال

غالباً ما يتم دفع األموال على مراحل أو فور 
انتهاء خطوات محددة موثقة في االتفاقية 

القانونية.



39

4
استعراض عملية االستثمار

يضع الفريق توصياته ملديري اإلدارات املعنية في 
املؤسسة، التي تقرر بدورها ما إذا كان من الالزم 

املوافقة على املشروع املعني؛ وتلك مرحلة 
رئيسية في دورة االستثمار. ويجب أن يكون 

فريق املشروع ومديرو اإلدارات املعنية واثقني 
من قدرة اجلهة املتعاملة واستعدادها للوفاء 

باملعايير التي اعتمدتها املؤسسة والعمل 
معها على حتسني استدامة املشروع املعني.

5
املفاوضات

يبدأ فريق املشروع التفاوض على شروط 
وأحكام مشاركة املؤسسة في املشروع. وهي 
تشمل شروط الدفع، واألداء وشروط متابعته، 

واالتفاق على خطط العمل وتسوية أية 
مشاكل قائمة.

6
 اإلفصاح عن املعلومات 

للجمهور العام

مبجرد إمتام عملية التمحيص البيئي 
واالجتماعي الدقيق، يتم إصدار مواجز 

االستعراض وخطط العمل. وتصف هذه 
الوثائق االستنتاجات الرئيسية وتدرج اإلجراءات 

التي ستتخذها اجلهة املتعاملة مع املؤسسة 
لسد أية فجوات كبيرة في التقيد باألنظمة 
البيئية واالجتماعية. ويتم نشر هذه الوثائق 

باإلضافة إلى موجز معلومات االستثمار 
على موقع املؤسسة على شبكة اإلنترنت 

قبل رفعها إلى مجلس اإلدارة الستعراضها. 
ويتم حتديد طول مدة اإلفصاح على ضوء فئة 

املشروع املعني.

10
 تتبع اإلشراف على املشاريع 

والنواجت اإلمنائية

تقوم املؤسسة برصد استثماراتها ومتابعتها 
للتأكد من التقيّد بالشروط التي تنص عليها 

اتفاقية القرض. وترفع الشركة املتعاملة 
املعنية تقارير منتظمة عن األداء املالي 

واالجتماعي والبيئي، وعن املعلومات اخلاصة 
بالعوامل التي ميكن أن تؤثر تأثيرا جوهريا على 

املشروع املعني. وتتم جدولة زيارات ميدانية 
ملواقع املشاريع للتحقق من استيفاء املتطلبات 

البيئية واالجتماعية. ويسّهل استمرار احلوار 
للمؤسسة مساعدة املتعاملني معها على 
حل املشاكل أو حتديد الفرص اجلديدة. وتتّبع 

املؤسسة كذلك إسهام املشروع املعني 
في التنمية، وذلك بالقياس على املؤشرات 

األساسية احملددة عند بداية دورة االستثمار. 

11
التقييم

للمساعدة في حتسني أداء عمليات املؤسسة، 
يتم إجراء تقييمات سنوية استناداً إلى عينة 

عشوائية من املشاريع التي بلغت مرحلة 
النضج التشغيلي. 

12
إقفال املشروع املعني

تقفل املؤسسة سجالتها اخلاصة باملشروع 
املعني حني يتم سداد كامل االستثمار الذي 

قامت بتقدميه للجهة املتعاملة املعنية، أو 
حني تخرج املؤسسة من ذلك االستثمار ببيع 

حصتها فيه. وفي بعض احلاالت، رمبا تقرر 
املؤسسة شطب الدين. ولكن الهدف الذي 

تتوخاه املؤسسة هو مساعدة اجلهة املتعاملة 
معها على وضع ممارسات وأنظمة إدارية من 

شأنها مساندة حتقيق استدامة املشروع، 
والتي ستستمر طويالً بعد انتهاء مشاركة 

املؤسسة. 
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 التزام املؤسسة باحلد من 
بصمتها الكربونية

تدير مؤسسة التمويل الدولية أعمالها 
على نحو يتسق مع ما تطالب به املتعاملني 

معها بشأن حتقيق االستدامة البيئية 
واالجتماعية، إذ تهدف للحد من التأثير 
البيئي ألنشطة عملياتها اليومية في 

الوقت الذي ال تدخر فيه جهداً إلفادة 
اجملتمعات احمللية أينما كانت مكاتبها. 

ويتجسد ذلك في التزامها باحلد من 
بصمتها الكربونية. 

ويُعتبر االستخدام الكفء للموارد   
الطبيعية جزءاً مهماً من هذا االلتزام. 
ويشكل استخدام الكهرباء في مقرات 

 املؤسسة في واشنطن العاصمة حوالي 
20 في املائة من االنبعاثات الكربونية الناجتة 

عن العمليات الداخلية للمؤسسة على 
مستوى العالم. وقد استطاعت املؤسسة، 

من خالل وضع أهداف محددة، تخفيض 
استهالك الكهرباء في أماكن عملها مبرور 

السنوات، حيث انخفضت إلى 5646 
كيلووات/ساعة/مكان العمل. ويعكس 
ذلك انخفاضا نسبته 20 في املائة منذ 

عام 2008 - ويعني أن املؤسسة متكنت 
من حتقيق املستهدف قبل ثالث سنوات من 

التاريخ احملدد. 
وتعمل املؤسسة أيضاً على احلد من    

النفايات الناجمة عن أنشطة عملياتها. 
وفي السنة املالية 2012، لم تُنقل أي 
من اخمللفات الناجتة عن املقر الرئيسي 

للمؤسسة إلى املدافن الصحية، إذ جرت 
بدال من ذلك إعادة تدوير 306930 رطال 

من األوراق واملعادن واملواد البالستيكية 
وألواح الكرتون واللمبات والبطاريات، كما مت 

التبرع مبا يبلغ 43217 رطال من املستلزمات 
واألثاث املكتبي إلى منظمات خيرية محلية. 
باإلضافة إلى ذلك، جرى استخدام 594559 

رطال من النفايات في مرفق محلي لتحويل 
النفايات إلى طاقة، مما ساعد في توفير 

الكهرباء للمجتمعات احمللية. 
ويأتي أكثر من نصف البصمة الكربونية   

العاملية للمؤسسة من رحالت السفر 
جوا التي يقوم بها موظفوها. وساعدت 

املراكز اجلديدة التابعة للمؤسسة اخلاصة 
 (telepresence centers) باملؤمترات عن بُعد
موظفيها وخبراءها على تقليل سفرياتهم، 

مما ساعد املؤسسة في الوفاء بأهدافها 
املتعلقة باالستدامة. وجرى عقد أكثر من 

4400 اجتماع عبر الفيديو هذه السنة، 
بزيادة نسبتها 20 في املائة عن السنة 

املالية 2011. وتتيح هذه األدوات لنا إمكانية 
القيام بوظائفنا احليوية، مع تفادي األثر 

البيئي الناجم عن السفر.
تلتزم املؤسسة بالقيام بدور رائد في   
مجال االستدامة املؤسسية، وأن تكون 

مصدر إلهام للشركات واملؤسسات األخرى 
في احلد من بصمتها البيئية. وفي 2011، 

بلغ مجموع االنبعاثات الكربونية من 
األنشطة الداخلية لعمليات املؤسسة 

على الصعيد العاملي 44650 طناً مترياً 
من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وتقوم 

املؤسسة بجمع البيانات عن أثر بصمتها 
الكربونية العاملية ورفع تقارير بشأنها منذ 

السنة املالية 2007.
وما زالت عمليات املؤسسة في مختلف   

أنحاء العالم محايدة من حيث انبعاثات 
غاز الكربون (carbon neutral). وللتعويض 

عن بصمتها الكربونية، اشترت املؤسسة 
حقوق انبعاثات غاز الكربون من مشروع 

للطاقة املتجددة من الكتلة احليوية قدرته 

حصر انبعاثات غاز الكربون في السنة املالية 2011 في أنشطة العمليات 
 الداخلية للمؤسسة على الصعيد العاملي

طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

 ،(tCO2e) إجمالي االنبعاثات الكربونية في عمليات املؤسسة في السنة املالية 2011 بلغت حوالي 44650 طنا متريا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
شاملة غازات ثاني أكسيد الكربون وامليثان وأكسيد النتروز.

إجمالي االنبعاثات 44649.55 (%100)
السفر ألغراض األعمال 29918.00 (%67.0)

الكهرباء 11992.90 (%26.9)
شراء البخار 44.43 (%0.1)

الكهرباء املستخدمة في وحدات تبريد املاء 209.44 (%0.5)
غازات التبريد  1300.65 (%2.9)
مصادر متنقلة 759.33 (%1.7)

مصادر احتراق ثابت 424.81 (%1.0)

اجملاالت التي ال نستثمر فيها

ال متول مؤسسة التمويل الدولية املشاريع التي تتضمن نشاطاً 
كبيراً في واحد أو أكثر من اجملاالت التالية:

عمليات االنتاج أو االجتار في أي منتج أو نشاط يعتبر غير   –
قانوني مبوجب قوانني أو لوائح البلد املضيف أو املعاهدات 

واالتفاقيات الدولية، أو اخلاضعة للحظر مبوجب القانون الدولي، 
مثل: املواد الصيدالنية، واملبيدات احلشرية، ومبيدات اآلفات/ 
األعشاب، واملواد املستنفدة لألوزون، واملركبات ثنائية الفينيل 

متعدد الكلورة / أو أية منتجات أخرى خاضعة التفاقية االجتار 
الدولي بأنواع احليوانات والنباتات البرية املعرضة لالنقراض.

عمليات اإلنتاج أو االجتار في األسلحة والذخيرة.   –
عمليات اإلنتاج أو االجتار في التبغ.   –

عمليات القمار، والكازينوهات، واملشاريع املماثلة.   –
عمليات اإلنتاج أو االجتار في املواد املشعة وال ينطبق هذا   –

االستبعاد على شراء املعدات الطبية، ومعدات )أجهزة قياس( 
ضبط اجلودة، أو أية معدات تعتبر مؤسسة التمويل الدولية أن 

مصدر االشعاع فيها ال يؤبه به و/ أو معزول على نحو كاف. 
عمليات اإلنتاج أو االجتار في ألياف األسبستوس غير   –

املترابطة باللصق. ال ينطبق هذا االستبعاد على شراء أو 
استخدام ألواح األسمنت األسبستوسي املترابطة باللصق 
التي يكون محتوى األسبستوس فيها أقل من 20 في املائة. 

عمليات صيد األسماك بالشباك العائمة التي يتجاوز   –
طولها 2.5 كيلومتر.

للمزيد من املعلومات حول قائمة االستبعاد اخلاصة   
باملؤسسة، أو معرفة املزيد حول معاجلة مؤسسات الوساطة 

املالية ومؤسسات التمويل األصغر ومشاريع متويل التجارة، 
http://www.ifc.org/ifcext/ :يرجى زيارة املوقع التالي

 .disclosure.nsf/Content/IFCExclusionList
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10 ميجاواط في الهند يستخدم على 
نحو رئيسي سيقان القطن، ونبات األحمر 

غرام، وفول الصويا، ومخلفات قش األرز 
في توليد الكهرباء. وسيمكن مشروع راك 

 (Rake Power VCS لتوليد الكهرباء
(project الذي متتلكه شركة شاليفاهانا 
للّطاقة اخلضراء احملدودة، التي تتعامل مع 

املؤسسة، املزارعني من احلصول على أسعار 
أفضل ملنتجاتهم الزراعية، وستتيح الفرص 

للقرويني جلمع الكتلة احليوية ونقلها.

سياسة املؤسسة اجلديدة إلتاحة 
احلصول على املعلومات

باعتبارها مؤسسة متويل عاملية متعددة 
األطراف لها عمليات في العديد من املناطق 
والقطاعات، تؤثر مؤسسة التمويل الدولية 
في مجموعة متنوعة من أصحاب املصلحة 

املباشرة. وتعد الشفافية واملساءلة 
عنصرين مهمني في وفاء املؤسسة 

برسالتها اإلمنائية؛ فاملؤسسات التي تتسم 
بالشفافية قادرة على نحو أفضل على إدارة 

اخملاطر املتعلقة بالسمعة، ومن املرجح أن 
حتصل على ترخيص قوي ملزاولة نشاطها. 

وستؤدي سياسة املؤسسة اجلديدة   
املعنية بإتاحة احلصول على املعلومات، 

التي بدأ سريانها هذا العام، إلى حتسني 
قدرتها على بيان األثر اإلمنائي لعملياتها 

للجمهور، وكيف تقوم بإدارة اخملاطر البيئية 
واالجتماعية. عالوة على ذلك، ستسمح 
زيادة الشفافية بشأن مشاريع املؤسسة 

واستثماراتها بتقدمي تعليقات وإجراء حوارات 
أكثر ثراء باملعلومات. 

ومبوجب هذه السياسة، ستفصح   
املؤسسة عن املزيد من املعلومات على 

مستوى املشروع أثناء جميع مراحل 

مشاريعها. وستسري متطلبات اإلفصاح 
اجلديدة عن األثر البيئي واالجتماعي واإلمنائي 

على عمليات االستثمار التي تتم من 
خالل مؤسسات الوساطة املالية ـ وهو 
مجال مهم وآخذ في النمو في حافظة 

مشاريع املؤسسة. ومن شأن التحول في 
هذه السياسة أن يعزز التأكيد على اإلبالغ 

عن النتائج، على نحو يتسق مع أهداف 
مجموعة البنك الدولي.

وفي حني تنص سياسة املؤسسة على   
أحكام حلماية املعلومات احلساسة من 

الناحية التجارية، واخلاصة باملداوالت اجلارية، 
والسرية، يجوز ألصحاب املصلحة املباشرة 

اللجوء اآلن إلى آلية استئناف مستقلة من 
مرحلتني للطعن على أي قرار يقضي بعدم 

اإلفصاح عن معلومات معينة. 
وترى املؤسسة أن من شأن زيادة   

الشفافية أن يحسن أداء مؤسسات األعمال 
ويشجع احلوكمة الرشيدة. وتأمل املؤسسة 

أن تؤدي هذه التغيرات مع مرور الوقت إلى 
حتسن نواجت املشاريع، وزيادة الوعي من جانب 

اجملتمعات احمللية املتأثرة، وتدعيم العالقات 
مع أصحاب املصلحة املباشرة.

للمزيد من املعلومات، يُرجى زيارة املوقع: 
.www.ifc.org/disclosure

عمل املؤسسة مع اجملتمع املدني
تسعى مؤسسة التمويل الدولية بانتظام 
إلى احلصول على مرئيات أصحاب املصلحة 

املباشرة وتعليقاتهم التقييمية بشأن 
عملياتها. ولذلك أهمية بالغة لقدرة 

املؤسسة على حتقيق النتائج. 
فعندما استعرضت املؤسسة إطارها   

املعني باالستدامة - في عملية استغرقت 
18 شهرا انتهت السنة املاضية، فقد 

تعاونت مع أصحاب املصلحة املباشرة، مبا في 
ذلك منظمات اجملتمع املدني، في أكثر من 
16 بلداً. وساعدت هذه املرئيات واملدخالت 

املؤسسة في وضع سياستها اجلديدة 
اخلاصة بإتاحة احلصول على املعلومات. 
وقبل ثالث سنوات، بدأت املؤسسة   

حوارا مع أصحاب املصلحة املباشرة بشأن 
تقريرها السنوي، وأتاح لها ذلك احلصول 

على مالحظات تقييمية فنية مهمة بشأن 
القضايا اجلوهرية التي يغطيها التقرير. 

وضم فريق أصحاب املصلحة املباشرة 
املعني باستعراض التقرير ممثلني عن اجملتمع 

املدني والقطاع اخلاص واملؤسسات. ومنذ 
تكوين هذا الفريق، تبدأ املؤسسة سنويا 
في وقت مبكر في إجراءات إعداد تقريرها 

السنوي بغرض حتسني إدماج مرئيات الفريق 
وتعليقاته التقييمية. 

وتواصل املؤسسة العمل مع فريق   
اجملتمع املدني التابع جملموعة البنك الدولي 
للتواصل مع منظمات اجملتمع املدني على 
أساس منتظم؛ كما يُجري مكتب احملقق/

املستشار، بالتعاون مع فرق مشاريع 
املؤسسة، اتصاالت مع اجملتمعات احمللية 

ومنظمات اجملتمع املدني وغير ذلك من 
أصحاب املصلحة املباشرة.

وقد أتاحت هذه املشاركة املتزايدة -   
واملتواصلة - للمؤسسة تكوين حلقة 
الستقاء اآلراء والتعليقات التقييمية 

(feedback loop) مع أصحاب املصلحة 
املباشرة.
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 تقرير تأكيد مستقل بشأن مجموعة مختارة من املعلومات 
املتعلقة بالتنمية املستدامة

بناًء على الطلب الذي تقدمت به مؤسسة التمويل الدولية، أجرينا مراجعة على مجموعة مختارة من املعلومات املتعلقة بالتنمية املستدامة في السنة املالية 
املنتهية في 30 يونيو/حزيران 2012 في التقرير السنوي للمؤسسة، وتضمن ذلك املؤشرات الكمية )”املؤشرات“( والبيانات النوعية )”البيانات“(. واخترنا بيانات 

اُعتبرت ملزمة، وذات أهمية خاصة ألصحاب املصلحة املباشرة، وتنطوي على مخاطر محتملة على السمعة بالنسبة للمؤسسة، مع بيانات بشأن إدارة مسؤولية 
املؤسسة وأدائها. وتتصل املؤشرات والبيانات املالية باجملاالت اجلوهرية التالية:

املؤشراتالبيانات اجملاالت اجلوهرية
”األهداف اإلمنائية ملؤسسة التمويل الدولية“ )الصفحة 18(سياسة املؤسسة 

”إطار االستدامة باملؤسسة“ )الصفحتان 37-36(

الفاعلية اإلمنائية 
لالستثمار واخلدمات 

االستشارية

مشاريع االستثمار احلاصلة على تصنيف مرتفع )الصفحة 3(: 68 في املائة؛ ”نتائج اخلدمات االستشارية“ )الصفحة 23(
والقيم التفصيلية حسب: الصناعات )الصفحتان 25 و 29 على الوجه اآلخر 

من التقرير(، وحسب املناطق )الصفحتان 25 و 29 على الوجه اآلخر من 
التقرير(، وحسب مجال األداء )الصفحة 25(؛ والدرجات املرجحة وغير املرجحة 

)الصفحة 29 على الوجه اآلخر من التقرير(
املشاريع االستشارية احلاصلة على تصنيف مرتفع )الصفحة 3(: 72 في 

املائة؛ والقيم التفصيلية حسب: مجاالت العمل )الصفحة 25(، واملناطق 
)الصفحة 25(

التصنيف البيئي 
واالجتماعي

”معايير األداء في املؤسسة“ )الصفحة 14(
”إدارة اخملاطر البيئية واالجتماعية“ )الصفحة 37(

االرتباطات في السنة املالية 2012 حسب فئة التصنيف البيئي 
واالجتماعي )الصفحة 28 على الوجه اآلخر من التقرير(:  

الفئة االرتباطات )ماليني الدوالرات(  عدد املشاريع 
17 931 A
153 3629 B
267 6975 C
120 3340 FI
2  140 FI-1 
11  410 FI-2
6  37 FI-3
576 15462 

العمل في البلدان األشد 
فقرا

النتائج العاملية ”)الصفحة 26 على الوجه اآلخر من التقرير(“ 
القسم املعنون ”إطالق شرارة النمو االقتصادي والفرص في البلدان األشد 

فقرا“، شامال ”منذ عام 2005، فإن استثماراتنا في البلدان املؤهلة لالقتراض 
 من املؤسسة الدولية للتنمية ]...[ التي دمرت اقتصاد البالد فعليا“ )الصفحتان

 52-53 على الوجه اآلخر من التقرير(
القسم املعنون ”األهمية املتنامية لالستثمار فيما بني بلدان اجلنوب“ شامال 
”متثل تلك احلركة أولوية إستراتيجية بالنسبة ملؤسسة التمويل الدولية. [...] 
وساعد في االرتقاء باملعايير البيئية واالجتماعية.“ )الصفحة 46 على الوجه 

اآلخر من التقرير(

القسم املعنون ”معاجلة تغير املناخ، أولويٌة ُملحة“ شامال ”في السنة املالية تغير املناخ
2012، استثمرت املؤسسة 1.6 مليار دوالر في عمليات مرتبطة باملناخ“ 

)الصفحة 43 على الوجه اآلخر من التقرير( 

بلغت االرتباطات في االستثمارات ذات الصلة باملناخ للسنة املالية 2012 
)الصفحة 3(: 1621 مليون دوالر

القسم املعنون ”أنشطة رائدة في التمويل بالعمالت احمللية“ شامال ”إدراكا االشتمال املالي
للمخاطر التي يثيرها هذا األمر [...] والفرنك الغرب أفريقي على مدى العشر 

سنوات القادمة.“ )الصفحة 49 على الوجه اآلخر من التقرير( 
القسم املعنون ”ما أسباب أهمية متويل التجارة بالنسبة للتنمية“ شامال ”ترى 

املؤسسة أن متويل التجارة  [...] ...أي بزيادة بنسبة 23 في املائة عن مثيله في 
السنة املالية 2011.“ )الصفحة 65 على الوجه اآلخر من التقرير( 

القسم املعنون ”إتاحة رأس املال الالزم للتنمية في األسواق الصاعدة“، شامال 
”تعتبر املؤسسة داعما كبيرا لصناديق االستثمار اخلاص في األسواق الصاعدة، 
[...] نحو ثلث جميع الوظائف التي وفرها املتعاملون مع املؤسسة“. )الصفحة 

62 على الوجه اآلخر من التقرير( 

عدد ومبالغ قروض التمويل األصغر والقروض املقدمة إلى مؤسسات األعمال 
الصغيرة ومتوسطة احلجم للسنة التقوميية 2011 )الصفحة 24(

املبلغ عدد القروض    
)مليارات الدوالرات( )ماليني الدوالرات(  نوع القروض 
19.84  19.7 التمويل األصغر 

 مؤسسات األعمال الصغيرة
181.25  3.3  ومتوسطة احلجم 

”مجموعة التقييم املستقلة“ )الصفحة 30(تقييم أنشطة املؤسسة 

سة
س

شطة املؤ
شئة عن أن

األداء البيئي واالجتماعي واآلثار النا
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1 يقتضي احلصول على مستوى أعلى من التأكيدات مزيداً من العمل املكثف.

 .http://www.ifc.org/ifcext/disclosure.nsf/content/disclosure_policy 2

.AA1000 أو معيار احملاسبة ،(GRI) 3 تستخدم املؤسسة معيار املراجعة الدولية 3000 من االحتاد الدولي للمحاسبني، واملبادرة العاملية إلعداد التقارير

ISAE 3000 4: ”مهام التأكيد بخالف مراجعة املعلومات املالية التاريخية“، االحتاد الدولي للمحاسبني، ومجلس املعايير الدولية للمراجعة والتأكيدات، ديسمبر/كانون األول 2003.

 تارشؤملا  تانايبلااجملاالت اجلوهرية

”تعزيز األمن الغذائي في البلدان النامية“ )الصفحة 46 على الوجه اآلخر من األمن الغذائي
التقرير( 

 فرص احلصول على 
التعليم، والرعاية الصحية

”مساعدة الفقر في احلصول على تعليم ورعاية صحية أفضل“ )الصفحة 74 
على الوجه اآلخر من التقرير(

القسم املعنون ”توسيع نطاق الفرص االقتصادية أمام النساء“، شامال ”تُعتبر األعمال املسؤولة 
النساء مصدرا قويا للنمو االقتصادي، ويعود الفضل إليهن في نسبة 25 في 

املائة منه“ )الصفحة 56 على الوجه اآلخر من التقرير( 
القسم املعنون ”املنتفعون“، شامال ”تساعد مشاريع املؤسسة في التصدي 

لتغير املناخ [...] توفير سبعة أصناف جديدة من البذور التي تتحمل ظروف 
اإلجهاد للمزارعني“ )الصفحتان 5-4( 

”األعمال املستدامة“ )صفحة 10(

القسم املعنون ”قوة تعبئة املوارد“، شامال ”سجل املؤسسة بتحقيق أرباح قوية تعبئة املوارد
ومتسقة: في السنة املالية 2012، عبأت املؤسسة 2.7 مليار دوالر من القروض 

املشتركة“. )الصفحة 61 على الوجه اآلخر من التقرير(

”مؤسسة التمويل الدولية والنزاهة املؤسسية“ )الصفحة 35(حوكمة البنك

االنبعاثات الكربونية )الصفحة 40(: 44650 طناً من مكافئ ثاني أكسيد ”التزام املؤسسة باحلد من البصمة الكربونية“ )الصفحتان 40-41( البصمة الكربونية
الكربون في السنة املالية 2012

 

شطة األعمال
سؤولة واملزايا اإلضافية ألن

سلوكيات امل
ال

تهدف املراجعة التي قمنا بها إلى إعطاء تأكيد 
محدود1 على ما يلي:

مت إعداد هذه املؤشرات وفقاً ملعايير رفع التقارير   
السارية في عام 2012 )”معايير إعداد التقارير“(، 

التي تستند إلى تعليمات مؤسسة التمويل 
الدولية، وإجراءاتها، وإرشاداتها اخلاصة بكل مؤشر، 

وموجز بشأنها يرد في التعليقات املدونة في 
التقرير السنوي بالنسبة للمؤشرات ذات الصلة 

باالرتباطات املصنفة حسب فئة التصنيف البيئي 
واالجتماعي )الصفحة 28 على الوجه اآلخر من هذا 

التقرير(، والفاعلية اإلمنائية لالستثمارات واخلدمات 
االستشارية )الصفحة 25(، وعلى املوقع اإللكتروني 

للمؤسسة.
مت عرض هذه البيانات مبا يتوافق مع ”سياسة   

مؤسسة التمويل الدولية املعنية باإلفصاح 
عن املعلومات“ املتاحة على املوقع اإللكتروني 

للمؤسسة2، ومبادئ املالءمة واالكتمال، واحلياد 
والوضوح واملوثوقية طبقاً للمعايير الدولية3.

إن جهاز إدارة مؤسسة التمويل الدولية مسؤول   
عن إعداد املؤشرات والبيانات بهدف تقدمي املعلومات 

اخلاصة مبعايير رفع التقارير، وإعداد التقرير السنوي.

وتتمثل مسؤوليتنا في إبداء الرأي بشأن   
املؤشرات والبيانات على أساس املراجعة التي قمنا 
بها. وقد أُجريت هذه املراجعة وفقاً ملعيار املراجعة 
الدولية (ISAE 3000) املعني بالتزام التأكيد من 
االحتاد الدولي للمحاسبني (IFAC)4، وتتحدد درجة 

استقالليتنا وفقاً ملدونة آداب السلوك املهني 
الصادرة عن االحتاد الدولي للمحاسبني.

طبيعة املراجعة التي قمنا بها ونطاقها
قمنا باملراجعة التالية حتى ميكننا إبداء رأينا:

قمنا بتقييم معايير وسياسات ومبادئ رفع   –
التقارير من حيث مدى مالءمتها واكتمالها وحيادها 

وموثوقيتها.
قمنا مبراجعة محتوى التقرير السنوي حتى   –

ميكن حتديد البيانات األساسية املتعلقة مبجاالت 
االستدامة املدرجة أعاله. 

على املستوى املؤسسي، أجرينا مقابالت مع   –
أكثر من 25 شخصاً من املسؤولني عن رفع التقارير 

)اإلبالغ( بغرض تقييم مدى تطبيق معايير رفع 
التقارير أو إثبات صحة البيانات.

قمنا على املستوى نفسه بتطبيق إجراءات   –
حتليلية، وحتققنا - على أساس االختبار - من صحة 

احلسابات وتوحيد املؤشرات.
قمنا بجمع املستندات املؤيدة للمؤشرات أو   –

البيانات، مثل التقارير املرفوعة إلى مجلس املديرين 
التنفيذيني أو االجتماعات األخرى، وعقود القروض، 

والعروض والتقارير الداخلية واخلارجية، أو نتائج 
االستقصاء.

قمنا مبراجعة طريقة عرض البيانات في التقرير   –
السنوي واإليضاحات املصاحبة بشأن املنهجية.

محددات املراجعة التي قمنا بها
اقتصرت مراجعتنا على البيانات واملؤشرات احملددة 

في اجلدول املبني أعاله، ولم تغِط اإلفصاحات األخرى 
الواردة في التقرير السنوي.

كما اقتصرت اختباراتنا على توثيق املراجعات   
واملقابالت التي متت في مقر مؤسسة التمويل 

الدولية في واشنطن العاصمة. وفي نطاق العمل 
الذي يغطيه هذا البيان، لم نشارك في أية أنشطة 

مع أصحاب املصلحة اخلارجيني، واجلهات املتعاملة 
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خطاب إلى مجلس احملافظني
طلب مجلس املديرين التنفيذيني مبؤسسة التمويل 

الدولية إعداد هذا التقرير السنوي وفقاً للنظام 
الداخلي للمؤسسة. وقد قدم كيم يونغ كيم رئيس 

املؤسسة ورئيس مجلس املديرين التنفيذيني هذا 
التقرير، مرفقاً به البيانات )القوائم( املالية املراجعة، 

إلى مجلس احملافظني. ويسر املديرون التنفيذيون 
اإلفادة بأن املؤسسة قد قامت، في السنة املالية 
املنتهية في 30 يونيو/حزيران 2012، بزيادة األثر 

اإلمنائي املستدام لعملياتها من خالل االستثمارات 
واخلدمات االستشارية التي قدمتها إلى القطاع 

اخلاص.

مع املؤسسة، أو مكاتب املؤسسة امليدانية، ولم جنر 
اختبارات أو مقابالت تستهدف التحقق من صحة 

املعلومات اخلاصة باملشاريع املنفردة. 

معلومات بشأن معايير اإلبالغ ورفع 
التقارير وعملية إعداد البيانات

فيما يتعلق مبعايير إعداد التقارير وسياسات ومبادئ 
إعداد البيانات، نود إبداء املالحظات التالية:

املالءمة
تعرض مؤسسة التمويل الدولية معلومات 

االستدامة عن تأثير عملياتها واخملاطر البيئية 
واالجتماعية، وآثار ونواجت املشاريع املمولة من مواردها 

مباشرةً أو من خالل مؤسسات الوساطة املالية. 
ويتماشى هذا املستوى من اإلفصاح مع املستويات 

السائدة في بنوك التنمية متعددة األطراف األخرى. 
وتبذل املؤسسة جهداً خاصاً لتقييم نتائجها 

التنموية، وال سيما من خالل نظام تتبع النواجت 
اإلمنائية، وإعداد األهداف اإلمنائية للمؤسسة 

واختبارها )انظر الصفحة 18(.

االكتمال
تغطي حدود رفع التقارير بشأن املؤشرات معظم 

أنشطة املؤسسة ذات الصلة. ومتت اإلشارة بالفعل 
إلى حدود كل مؤشر في التعليقات واملالحظات 

التالية للبيانات في التقرير السنوي. وفيما يتعلق 
بوجه خاص بتقديرات نظام تتّبع النواجت اإلمنائية، 
ال يتم حاليا اإلبالغ عن تقديرات النواجت اإلمنائية 

لعمليات املؤسسة االستثمارية في متويل األنشطة 
التجارية. ونظرا لألهمية املتزايدة ألنشطة متويل 
التجارة في حافظة استثمارات املؤسسة، بدأت 

املؤسسة تعميم إطار تقديرات نظام تتّبع النواجت 
اإلمنائية لتقييم النتائج التنموية ألنشطة متويل 

التجارة إلعداد تقرير إفصاح في املستقبل. 

احليادية والوضوح
تتيح املؤسسة املعلومات بشأن املنهجيات 

املستخدمة في وضع املؤشرات في التعليقات الواردة 
بجانب البيانات املنشورة، أو في األقسام املتصلة، 

كما تتيحها في موقعها على شبكة اإلنترنت 
)الروابط مدرجة في الصفحة 66 على الوجه اآلخر 

من التقرير(. 

املوثوقية
نود التنويه إلى أن املؤسسة حققت تقدماً في تعزيز 
ضوابطها الداخلية ذات الصلة ”بالفاعلية اإلمنائية 

للخدمات االستشارية“و”البصمة الكربونية“، 
غير أننا نشير في الوقت نفسه إلى أن املؤسسة 

ستستفيد من مواصلة إضفاء الصبغة الرسمية 
على أدوات رفع التقارير والضوابط الداخلية للمؤشر 

ذي الصلة ”باالستثمارات املرتبطة باملناخ“ واملكون 
البيئي واالجتماعي في النتائج اإلمنائية خلدمات 

االستثمار. وبوجه خاص، يجب إضفاء الصبغة 
الرسمية على العملية املرتبطة بتحديث عمليات 

تقييم اخملاطر البيئية واالجتماعية على نحو أفضل 
لضمان استخدام معلومات حديثة في كافة احلاالت 

لتقييم األداء البيئي واالجتماعي للمشاريع.

اخلامتة 
بناًء على املراجعة التي قمنا بها، لم يصل إلى علمنا 

ما يجعلنا نعتقد: 
أن هذه املؤشرات لم يتم إعدادها - من جميع   –

النواحي اجلوهرية - وفقاً ملعايير رفع التقارير؛ 
أن هذه البيانات لم يتم عرضها - من جميع   –

النواحي اجلوهرية - مبا يتوافق مع ”سياسة مؤسسة 
التمويل الدولية املعنية باإلفصاح عن املعلومات“ 

ومبادئ املالءمة واالكتمال واحلياد والوضوح واملوثوقية 
طبقاً للمعايير الدولية.

Paris-La Défense، فرنسا، 20 أغسطس/آب، 2012

مراجعون مستقلون
ERNST & YOU NG et Associés

Eric Duvaud
شريك، الفريق املعني بالتكنولوجيا النظيفة 

وخدمات االستدامة
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 فريق استعراض التقرير السنوي لعام 2012 الذي يشارك 
فيه أصحاب املصلحة املباشرة

أعضاء الفريق: 
يتألف الفريق من اخلبراء التالية أسماؤهم:

Arvind Ganesan، مدير برنامج األعمال وحقوق   –
اإلنسان، منظمة رصد حقوق اإلنسان

Marina Gorbis، املدير التنفيذي، معهد   –
املستقبل

Daniel Kress، نائب املدير لشؤون اقتصاديات   –
الصحة، مؤسسة بيل وميليندا غيتس

Sabine Miltner، املدير العام، شؤون االستدامة،   –
مجموعة دويتش بنك

Shalini Nataraj، نائب الرئيس، البرامج،   –
الصندوق العاملي للمرأة 

Ruth Rosenbaum، املدير التنفيذي، املركز   –
(CREA) املعني بالتفكر والتعليم والعمل

Faiza Shaheen، باحث أول، مؤسسة االقتصاد   –
اجلديد

Ken Wilson، املدير التنفيذي، صندوق   –
كريستنسن

القضايا اجلوهرية: 
  فيما يلي القضايا اجلوهرية التي حددتها 

مؤسسة التمويل الدولية ونقحها الفريق: 
تشجيع النمو الشامل للجميع والتنمية   –

البشرية 
الوظائف  –

االستثمار فيما بني بلدان اجلنوب ومتويل   – 
أنشطة التجارة 

تغير املناخ  –
تعبئة املوارد املالية عن طريق شركة إدارة األصول 

(AMC) التابعة للمؤسسة وأعمال املؤسسة 
املتعلقة بتنظيم القروض املشتركة

املالحظات التقييمية العامة
 أبدى الفريق تقديره لألسلوب والصراحة اللذين 

متتع بهما فريق مؤسسة التمويل الدولية - وخاصة 
املديرين ونائب الرئيس الذين حتدثوا عن عملهم 

وتبادلوا رؤاهم وأفكارهم، والسيد بروس موتس املدير 
املسؤول عن إصدار التقرير السنوي. وأشار األعضاء 

الذين عملوا بالفريق لعدة سنوات إلى أنهم قد 
تعلموا الكثير عن املؤسسة، مما مكنهم من تقدمي 

تعليقات تقييمية ومرئيات أكثر دقة وتركيزا. وأعرب 
أعضاء الفريق عن رغبتهم في حتسني خطوات 

عمل فريق أصحاب املصلحة املباشرة، وذلك لضمان 
استمرار الفريق في إضافة القيمة للمؤسسة. 

ويشيد أعضاء الفريق بجهود املؤسسة في تتبع   
النتائج وقياسها، وخاصة اجلهود احلالية لقياس 
اآلثار اإلمنائية؛ ويشجعون املؤسسة كذلك على 
تسريع خطى هذا العمل. ويساند الفريق أيضاً 

عمل املؤسسة ونهجها فيما يتعلق بتقدمي املشورة 
والتوجيه للقطاع اخلاص ملزاولة عمله على نحو 

يتسم بقدر أكبر من االستدامة واملبادئ األخالقية 
والشفافية. وهذه املمارسات تشكل أمثلة على 

كيفية قيام املؤسسة باالبتكار عبر أسلوب التجربة 
من خالل جمع الدروس املستفادة، وطلب التعليقات 
التقييمية واملشورة، وتنقيح املمارسات واإلجراءات. 

ويشجع الفريق املؤسسة على إدراج هذه النماذج من 
التجارب في التقرير، باإلضافة إلى العمل املتعلق 

مبشاريعها. 
ورأى الفريق أن القسم اجلديد الوارد في مقدمة   

التقرير الذي يصف منجزات املؤسسة على مدى 
السنوات اخلمس املاضية - حتت قيادة نائب الرئيس 
التنفيذي واملسؤول التنفيذي األول املنتهية واليته 

ملؤسسة التمويل الدولية - الرس ثونيل - قد 
أتاح وصفا أكثر وضوحا إلستراتيجيات املؤسسة 

ودورها ومنجزاتها مقارنة بالتقارير السابقة. وعلى 
املؤسسة االستمرار في مناقشة أنشطة السنة 

اجلارية في إطار زمني أطول، على أن يشمل ذلك 
موجزا بالنتائج والدروس املستفادة األساسية من 

اخلطة اإلستراتيجية التي تعتمدها املؤسسة ومنوذج 
عملها اآلخذ في التطور. 

توصيات محددة: 
يجب أن تستغرق مناقشة القضايا اجلوهرية   –

مدة زمنية أطول وربطها بكل من الدروس املستفادة 
والنتائج، وذلك بغرض تقدمي وقائع مقنعة حول 
العمل الذي قامت به املؤسسة في العام الذي 

يغطيه التقرير. 
يجب أن تستند النتائج إلى بيانات فترة زمنية   –

أطول من عام واحد لتبادل الدروس املستفادة، وحتديد 
االجتاهات العامة وآثار عملها. 

تواجه املؤسسة عدة قوى متعارضة في حافظة   –
استثماراتها حول القضايا املتعلقة بخفض النمو 

كثيف االنبعاثات الكربونية، والنمو الشامل للجميع 
الذي يشترك في جني ثماره النساء والفقراء املدقعون، 

وكثافة رأس املال في خلق الوظائف. ويجب على 
املؤسسة أن تصف مدى الترابط بني هذه القضايا، 
وكيف تتصدى لهذه املعضالت مبزيد من الوضوح. 

قدم تقرير هذه السنة وصفا أكثر شمولية   –
جملاالت العمل الرئيسية للمؤسسة، وخاصة اخلدمات 
االستشارية؛ ويشجع الفريق املؤسسة على مواصلة 

هذا النهج.

قبل ثالث سنوات، استحدثت املؤسسة أول فريق لها 
من أصحاب املصلحة املباشرة معنيا باستعراض 

التقرير السنوي لعام 2010، وساعد ذلك في حتديد 
القضايا ذات االهتمام ألصحاب املصلحة اخلارجيني، 

وأسهم في عملية التعلم والفهم املتبادلني 
للمؤسسة وأعضاء الفريق على حد سواء. ويتألف 

هذا الفريق حاليا من ثمانية خبراء يزودون املؤسسة 
بآراء خارجية متنوعة لتحسني إعداد التقارير عن 

عملها املعقد - مبا في ذلك ما يتعلق بعملها من 
إشكاليات وفرص ونتائج - في تقريرها السنوي. 

خلفية عامة 
استجابة للمالحظات التقييمية الواردة من فريق 
العام املاضي، قامت املؤسسة هذه السنة بتعزيز 

تعاونها مع الفريق في عدة جوانب رئيسية: (1) بدال 
من حتديد مجموعة إضافية من القضايا اجلوهرية، 
قام الفريق بتنقيح القضايا اجلوهرية التي أعدتها 

املؤسسة ومجلس إدارتها؛ (2) شارك الفريق مع 
اثنني من املديرين، )بيل باملر مدير إدارة الشؤون 

البيئية واالجتماعية واحلوكمة؛ ونايجل تووز مدير 
إدارة األثر اإلمنائي مبؤسسة التمويل الدولية(؛ وأحد 
نواب الرئيس )جينغدونغ هوا نائب الرئيس، لشؤون 

خدمات اخلزانة والقروض املشتركة وتكنولوجيا 
املعلومات( من املؤسسة بشأن مجاالت العمل ذات 

األهمية للعديد من القضايا اجلوهرية؛ (3) شارك 
الفريق مع املؤسسة في وقت مبكر بشأن التقرير 

من خالل استعراض مسودة اخملطط العام. باإلضافة 
إلى ذلك، سعت املؤسسة للحصول على مالحظات 

تقييمية من الفريق حول سبل حتسني قيمة عمل 
الفريق في املرحلة املقبلة. 

واستعانت املؤسسة مبنسق محايد إلدارة عملية   
مشاركة الفريق الذي يتألف من خبراء يعملون ملدة 
عام مع إمكانية جتديد املدة عاما آخر. وشارك هؤالء 

اخلبراء في مؤمترين باستخدام الهاتف واجتماع 
ملدة يوم بغرض تنقيح القضايا اجلوهرية، واقترحوا 
إدخال حتسينات على املسودة األولى، وتقييم مدى 

استجابة املؤسسة ملقترحاتهم ومرئياتهم من خالل 
استعراض التقرير شبه النهائي. ولم يصادق الفريق 
على التقرير السنوي لعام 2012 أو يقره، لكنه وافق 
على خطاب فريق أصحاب املصلحة املباشرة. وفضل 
معظم أعضاء الفريق احلصول على مكافأة شرفية 

محدودة مقابل اخلدمات التي قدموها. وفيما عدا 
تسديد مصاريف السفر لبعض أعضاء الفريق، لم 

تكن هناك أية مدفوعات أخرى. 
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املوجز املالي

موجز األداء املالي
يتأثر صافي دخل مؤسسة التمويل الدولية، من عام إلى آخر، بعدد من العوامل التي ميكن أن تؤدي إلى تقلب األداء املالي. كما أن لبيئة األسواق بشكل عام تأثيرا 

كبيرا على أدائها املالي. 
وتتمثل العناصر الرئيسية لصافي دخل املؤسسة، ودخلها الشامل وتأثيره على مستوى صافي الدخل وتغيره، والدخل الشامل من عام آلخر فيما يلي:  

أبرز اآلثار 

 (Nonaccruals) ظروف األسواق، مبا في ذلك مستويات الهامش ودرجة املنافسة. ويتم إدراج املبالغ املقيدة في حساب عدم التحقق
والفوائد املستردة على القروض التي كانت في حساب عدم التحقق، والدخل من سندات املشاركة (participation notes) على القروض 

الفردية في الدخل من القروض. 

األرباح )اخلسائر( املُتحققة وغير املُتحققة الناجتة عن حوافظ األصول السائلة، املدفوعة بعوامل خارجية، مثل: بيئة أسعار الفائدة؛ 
وسيولة فئات بعض األصول داخل حافظة األصول السائلة. 

أداء حافظة االستثمارات في األسهم )بشكل رئيسي: األرباح الرأسمالية املُتحققة، وأرباح األسهم، وتقليل االنخفاض في قيمة 
األسهم (equity impairment write-downs)، واألرباح من عمليات تبادل األصول غير النقدية، واألرباح )اخلسائر( غير املُتحققة الناجتة 

عن استثمارات األسهم(. 

تقييم مخاطر املقترضني، واحتمال التخلف عن السداد، واخلسائر املتوقعة للتخلف عن السداد. 

مستوى اخلدمات االستشارية التي قدمتها املؤسسة إلى املتعاملني معها، ومستوى املصروفات املتعلقة بتقاعد املوظفني، وخطط املزايا 
األخرى، واملوازنات اإلدارية وغيرها التي متت املوافقة عليها. 

تشمل على نحوٍ رئيسي الفروق بني التغيرات في القيمة العادلة للمبالغ املقترضة، شاملة هامش االئتمان واألدوات املالية املشتقة 
املرتبطة به لدى املؤسسة، واألرباح غير املُتحققة املرتبطة بحافظة االستثمارات، شاملة حق البيع والضمانات وخيارات األسهم التي 

تعتمد على عدة عوامل منها املناخ العاملي لألسواق الصاعدة. ويتم حتديد قيمة هذه األوراق املالية باستخدام مناذج أو منهجيات معدة 
داخليا باالستفادة من املدخالت التي قد تكون ملحوظة أو غير ملحوظة. 

مستوى املنح التي وافق عليها مجلس احملافظني إلى املؤسسة الدولية للتنمية. 

املناخ العاملي لألسهم املطروحة في األسواق الصاعدة وأداء شركات محددة. وتُقدر قيمة هذه االستثمارات في أسهم رأس املال 
باستخدام أسعار األسواق املعلنة غير املعدلة، وتُقدر قيمة سندات الديون باستخدام مناذج أو منهجيات معدة داخليا باالستفادة من 

املدخالت التي قد تكون ملحوظة أو غير ملحوظة. 

العائد على أصول برامج املعاشات التقاعدية، واالفتراضات األساسية التي تستند إليها التزامات املزايا املتوقعة، شاملة أسعار الفائدة 
في األسواق املالية، واخلبرة السابقة، وأفضل تقدير جلهاز اإلدارة للتغيرات في تكاليف املزايا واألوضاع االقتصادية في املستقبل. 

العناصر

صافي الدخل

العائد على األصول املدرة للدخل

الدخل املُتحقق من األصول السائلة

 الدخل من حافظة االستثمار 
في أسهم رأس املال 

مخصصات تغطية خسائر القروض والضمانات

بنود الدخل واملصروفات األخرى 

األرباح )اخلسائر( الناجتة عن األدوات املالية غير 
القابلة للتداول محسوبة على أساس القيمة 

العادلة

املنح املقدمة للمؤسسة الدولية للتنمية

بنود أخرى للدخل الشامل 

األرباح )اخلسائر( غير املُتحققة الناجتة عن 
استثمارات أسهم رأس املال املقيدة وسندات 

الديون املتاحة للبيع

صافي األرباح )اخلسائر( االكتوارية غير املسجلة، 
وتكاليف اخلدمات السابقة غير املسجلة على 

خطط املزايا
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وقد ذكرت مؤسسة التمويل الدولية أنها حققت دخال قبل احتساب املنحة املقدمة للمؤسسة الدولية للتنمية قدره 1658 مليون دوالر في السنة املالية 2012 
مقابل 2179 مليون دوالر في السنة املالية املنتهية في 30 يونيو/حزيران 2011، و 1946 مليون دوالر في السنة املالية املنتهية في 30 يونيو/حزيران 2010. 

وكان االنخفاض في الدخل قبل احتساب املنحة املقدمة للمؤسسة الدولية للتنمية في السنة املالية 2012 عند مقارنتها بالسنة املالية 2011 نتيجة في   
األساس للعوامل التالية: (1) انخفاض الدخل غير املُتحقق من االستثمارات غير املتداولة واألدوات املالية األخرى غير املتداولة محسوبة بالقيمة العادلة؛ (2) ارتفاع 
خسائر انخفاض القيمة، باستثناء االنخفاض املؤقت، الناجتة عن استثمارات أسهم رأس املال وسندات الديون؛ (3) انخفاض الدخل من األصول السائلة؛ (4) ارتفاع 
مخصصات تغطية اخلسائر الناجتة عن القروض والضمانات؛ (5) ارتفاع املصروفات اإلدارية التي مت تعويض جانب منها عن طريق: )أ( ارتفاع األرباح املُتحققة الناجتة 

عن االستثمارات الرأسمالية واألرباح املُتحققة من عمليات تبادل األصول غير النقدية؛ )ب( انخفاض مصروفات اخلدمات االستشارية غير شاملة الدخل من اخلدمات 
االستشارية؛ )ج( ارتفاع أرباح )خسائر( عمليات النقد األجنبي الناجتة عن األنشطة غير القابلة للتداول. 

وبلغ إجمالي املنح املقدمة إلى املؤسسة الدولية للتنمية 330 مليون دوالر في السنة املالية 2012، مقابل 600 مليون دوالر في السنة املالية 2011، و 200   
مليون دوالر في السنة املالية 2010. وعلى ذلك، بلغ إجمالي صافي الدخل 1328 مليون دوالر في السنة املالية 2012، مقابل 1579 مليون دوالر في السنة املالية 

2011، و 1746 مليون دوالر في السنة املالية 2010. 
ونعرض فيما يلي صافي دخل )خسائر( املؤسسة لكل من السنوات املالية اخلمس األخيرة املنتهية في 30 يونيو/حزيران )مباليني الدوالرات(:  

صافي الدخل )اخلسارة( لكل من السنوات املالية اخلمس 
األخيرة املنتهية في 30 يونيو/حزيران مباليني الدوالرات األمريكية

2012
2011
2010
2009
2008

1328
1579

1746
(151)

1547
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اجلدول أدناه يعرض بيانات مالية مختارة ألخر خمس سنوات مالية )مباليني الدوالرات األمريكية ما لم يُذكر غير ذلك(: 

2008  2009  2010  2011  2012  بيانات مالية مختارة  
كما في السنة / السنوات املنتهية في 30 يونيو/حزيران

أبرز مالمح صافي الدخل: 
   1065  871 الدخل من القروض والضمانات   938  877  801 

(38)  (438)  (155)  40  (117) )اخملصصات( اإلفراج عن مخصصات تغطية خسائر القروض والضمانات 
1688  (42)  1638  1464  1457 الدخل )اخلسارة( من استثمارات أسهم رأس املال  

منها:     
1219  990  1290  737  2000 األرباح الرأسمالية املُتحققة من استثمارات أسهم رأس املال  
177  14  28  217  3 األرباح املُتحققة من عمليات تبادل األصول غير النقدية  
12  (299)  240  454  (128)  األرباح )اخلسائر( غير املُتحققة من استثمارات أسهم رأس املال محسوبة على أساس القيمة العادلة  
428  311  285  280  274 أرباح األسهم واملشاركات في األرباح  
(140)  (1058)  (203)  (218)  (692) خسائر انخفاض القيمة، باستثناء االنخفاض املؤقت  
(8)  -  (2)  (6)  - األتعاب والرسوم وغيرهما  
163  71  108  46  81 الدخل من سندات الديون  
473   474  815  529  313 الدخل من أنشطة تداول األصول السائلة  
(782)   (488)   (163)   (140)   (181) رسوم على املبالغ املقترضة  

بنود دخل أخرى     
58  39  70  88  60 رسوم اخلدمات  
-  -  -  -  269 الدخل من اخلدمات االستشارية  
55  114  106  134  119  أخرى  

مصروفات أخرى     
(549)  (582)  (664)  (700)  (798) مصروفات إدارية  
(150)  (134)  (108)  (153)  (290) مصروفات اخلدمات االستشارية  
(3)  (34)  (69)  (109)  (96) مصروفات من برامج التقاعد والبرامج األخرى للمزايا بعد التقاعد  
(3)  (14)  (12)  (19)  (23)  أخرى  
(39)  10  (82)  (33)  145 أرباح )خسائر( عمليات النقد األجنبي الناجتة عن األنشطة غير القابلة للتداول  

 الدخل )اخلسائر( قبل احتساب األرباح واخلسائر الناجتة عن األدوات املالية غير القابلة للتداول محسوبة 
1938  (153)  2285  2024  1877      على أساس القيمة العادلة، واملنح املقدمة إلى املؤسسة الدولية للتنمية  
109  452  (339)  155  (219) صافي األرباح )اخلسائر( الناجتة عن األدوات املالية غير القابلة للتداول األخرى  

منها:     
—  —  5  63  11 أرباح ُمتحققة  
—  45  6  22  10 أرباح ُمتحققة من عمليات تبادل األصول غير النقدية  
109  407   (350)  70   (240) أرباح )خسائر( غير ُمتحققة  
2047   299   1946   2179   1658 الدخل قبل تقدمي املنح إلى املؤسسة الدولية للتنمية  
(500)   (450)   (200)   (600)   (330) منح إلى املؤسسة الدولية للتنمية  
1547 صافي الدخل )اخلسارة(   1328  1579   1746   (151)  

أبرز مالمح امليزانية العمومية املوحدة:      
49471   51483   61075   68490   75761 مجموع األصول  
14622   17864   21001   24517   29721 أصول سائلة، غير شاملة األدوات املُشتقة املرتبطة  
23319   22214   25944   29934   31438 االستثمارات  
20261   25711   31106   38211   44665 املبالغ املسحوبة واملستحقة من االقتراضات، شاملة تعديالت القيمة العادلة  
18261   16122   18359   20279   20580 مجموع رأس املال  

منه:     
12366   12251  14307   16032   17373 أرباح محتجزة غير مخصصة  
826  791  481  335  322 أرباح محتجزة مخصصة  
2366   2369   2369   2369   2372 قيمة االكتتابات في أسهم رأس املال  
2703  711  1202  1543  513 بنود الدخل الشامل اآلخر املتراكم  
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2008  2009  2010  2011  2012   
كما في السنوات املنتهية في 30 يونيو/حزيران 

النسب املالية:1     
3.4   (0.3)   3.1   2.4   1.8 العائد على متوسط األصول )مبادئ احملاسبة املقبولة عموما( 2  
3.7   (1.1)   3.8   1.8   2.8 العائد على متوسط األصول )غير مبادئ احملاسبة املقبولة عموما( 3  
9.6   (0.9)   10.1   8.2   6.5 العائد على متوسط رأس املال )مبادئ احملاسبة املقبولة عموما( 4  
9.0   (3.0)   11.8   6.0   9.9 العائد على متوسط رأس املال )غير مبادئ احملاسبة املقبولة عموما( 5  
62  75  71  83  77 االستثمارات النقدية والسائلة كنسبة مئوية من صافي االحتياجات النقدية املُقّدرة على مدى السنوات الثالث التالية  
96  163   190   266  327 مستوى سيولة التمويل اخلارجي 6  
1.6:1   2.1:1   2.2:1   2.6:1   2.7:1 نسبة الديون إلى املساهمات في رأس املال7  
5.5   7.4   7.4   6.6   6.6 مجموع احتياطي تغطية خسائر القروض إلى حافظة القروض املدفوعة 8  

تدابير رأس املال:     
48  44   n/a   n/a   n/a نسبة رأس املال إلى األصول املرجحة باخملاطر 9  
10.4   10.9   12.8   14.4   15.5 إجمالي املوارد الالزمة )مبليارات الدوالرات( 10  
15.0   14.8   16.8   17.9   19.2 إجمالي املوارد الالزمة )مبليارات الدوالرات( 11  
4.6   3.9   4.0   3.6   3.7 رأس املال اإلستراتيجي 12  
3.1   2.3   2.3   1.8   1.8 رأس املال اإلستراتيجي القابل لالستخدام 13  
21  16  14   10  9 رأس املال اإلستراتيجي القابل لالستخدام كنسبة مئوية من إجمالي املوارد املتاحة  

.(VIEs) 1 يتم احتساب بعض النسب املالية، على النحو املبني أدناه، مع استثناء آثار األرباح واخلسائر الناجتة عن االستثمارات واألدوات املالية األخرى غير القابلة للتداول، وبنود الدخل الشامل املتراكم اآلخر، واآلثار الناشئة عن املنشآت ذات املصالح املتغيرة املوحدة

2 يُعرّف صافي الدخل اخلاص بالسنة املالية كنسبة مئوية ملتوسط مجموع األصول في نهاية هذه السنة املالية والسنة املالية السابقة.

3  احتساب متوسط كل من: صافي الدخل مع استبعاد األرباح واخلسائر غير املُتحققة الناجتة عن بعض االستثمارات محسوبة على أساس القيمة العادلة، والدخل من املنشآت ذات املصالح املتغيرة املوحدة، وصافي األرباح واخلسائر الناجتة عن األدوات املالية غير القابلة للتداول محسوبة 
على أساس القيمة العادلة، كنسبة مئوية من مجموع القروض املصروفة واالستثمارات في أسهم رأس املال )غير شاملة االحتياطيات( بسعر التكلفة، واألصول السائلة غير شاملة عمليات إعادة الشراء، واألصول األخرى، وذلك للفترة احلالية والسنة املالية السابقة. 

4 يُعرّف صافي الدخل اخلاص بالسنة املالية كنسبة مئوية ملتوسط مجموع رأس املال )ال يشمل ذلك املبالغ املدفوعة بسبب االكتتابات املنتظرة( في نهاية هذه السنة املالية والسنة املالية السابقة. 

5  احتساب متوسط كل من: صافي الدخل مع استبعاد األرباح واخلسائر غير املُتحققة الناجتة عن بعض االستثمارات محسوبة على أساس القيمة العادلة، والدخل من املنشآت ذات املصالح املتغيرة املوحدة، وصافي األرباح واخلسائر الناجتة عن األدوات املالية غير القابلة للتداول محسوبة 
على أساس القيمة العادلة، كنسبة مئوية من أسهم رأس املال املدفوع واألرباح احملتجزة )قبل بعض األرباح واخلسائر غير املُتحققة، مع استثناء اخملصصات املتراكمة التي لم حتُدد مصروفاتها بعد(، واألصول األخرى، وذلك للفترة احلالية والسنة املالية السابقة. 

6  تهدف املؤسسة إلى االحتفاظ بأقل مستوى ممكن من السيولة، ويتألف ذلك من اإليرادات املتأتية من التمويل اخلارجي، وذلك لتغطية نسبة ال تقل عن 65 في املائة من مبلغ (1) 100 في املائة من القروض املمتازة املباشرة املرتبط بتقدميها ولكنها غير مدفوعة؛ (2) 30 في املائة من 
الضمانات املرتبط بتقدميها؛ و(3) 30 في املائة من أدوات إدارة اخملاطر لدى اجلهات املتعاملة املرتبط بتقدميها.

7  نسبة املبالغ املقترضة غير املسددة مضافاً إليها الضمانات غير املسددة إلى رأس املال املكتتب مضافاً إليه األرباح احملتجزة غير اخملصصة )مطروحاً منها األرباح واخلسائر املتراكمة غير املُتحققة الناجتة عن القروض واالستثمارات في أسهم رأس املال، واألدوات املالية األخرى غير املتداولة 
محسوبة بالقيمة العادلة في صافي الدخل( في نهاية السنة املالية.

8 يُعرّف مجموع احتياطي تغطية خسائر القروض إلى حافظة القروض املدفوعة بأنه احتياطي تغطية خسائر القروض كنسبة مئوية من حافظة القروض املدفوعة في نهاية السنة املالية.

9  نسبة رأس املال )شاملة رأس املال املدفوع، واألرباح احملتجزة، واالحتياطي )العام( لتغطية خسائر القروض في احلافظة(، إلى األصول املرجحة باخملاطر، وكل بنود احلساب املدرجة في امليزانية العمومية واخلارجة عنها. وال تشمل هذه النسبة األرباح احملتجزة التي مت تخصيصها واملدرجة في 
مجموع رأس املال الوارد في امليزانية العمومية املوحدة ملؤسسة التمويل الدولية. وقد وافق مجلس إدارة املؤسسة على استخدام إطار رأس املال االقتصادي القائم على حتليل اخملاطر اعتبارا من السنة التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران 2008 )السنة املالية 2008(. وتوقفت املؤسسة 

حاليا عن تطبيق طريقة االستخدام املتوازي لنسبة رأس املال إلى األصول املرجحة باخملاطر.

10 احلد األدنى لرأس املال املطلوب باملؤسسة يتسق مع احلفاظ على متطلبات التصنيف االئتماني من فئة AAA. ويتم احتسابه على أنه مجمل متطلبات رأس املال االقتصادي القائم على حتليل اخملاطر لكل فئة من فئات األصول في املؤسسة. 

11 رأس املال املدفوع مضافا إليه األرباح احملتجزة، غير شامل األرباح احملتجزة اخملصصة، مضافا إليه االحتياطيات العامة واحملددة لتغطية خسائر القروض. ويشكل ذلك مستوى املوارد املتاحة حتت إطار كفاية رأس املال االقتصادي القائم على حتليل اخملاطر للمؤسسة. 

12 إجمالي املوارد املتاحة مطروحا منها مجموع املوارد املطلوبة. 

13 90 في املائة من إجمالي املوارد املتاحة مطروحا منها مجموع املوارد املطلوبة. 
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ارتباطات برنامج االستثمار 
في السنة املالية 2012، بلغ مجموع االرتباطات 20.358 مليار دوالر، مقابل 18.660 مليار دوالر في السنة املالية 2011، بزيادة قدرها 9 في املائة، بلغت ارتباطات 
املؤسسة منها 15.462 مليار دوالر )12.186 مليار في السنة املالية 2011(، وبلغت املوارد األساسية التي متت تعبئتها 4.896 مليار دوالر )6.474 مليار دوالر في 

السنة املالية 2011(. 
تألفت ارتباطات املؤسسة واملوارد األساسية التي متت تعبئتها في السنتني املاليتني 2012 و 2011 مما يلي )مباليني الدوالرات(:   

السنة املالية 2011 السنة املالية 2012   
18660   20358 إجمالي االرتباطات1  

ارتباطات مؤسسة التمويل الدولية  
القروض   6668   4991
1968   2282 استثمارات في أسهم رأس املال  

ضمانات:  
4638   6004 برنامج متويل التجارة العاملية  
529  398 مجاالت أخرى  
60  110 إدارة اخملاطر لدى العمالء  
12186   15462 إجمالي ارتباطات مؤسسة التمويل الدولية  

املوارد األساسية التي متت تعبئتها   
قروض املشاركة، والقروض املوازية، واملوارد األخرى التي متت تعبئتها   

قروض املشاركة   1764   3457
1127   927 القروض املوازية  
134  814  املوارد األخرى التي متت تعبئتها  
إجمالي قروض املشاركة، والقروض املوازية، واملوارد األخرى التي متت تعبئتها   3505   4718

شركة إدارة األصول  
صندوق إعادة رسملة الديون الثانوية   215   252
113  24  صندوق رسملة سوق األسهم  
85   190 الصندوق املعني بأفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي  
4  8 صندوق إعادة رسملة أفريقيا  
إجمالي شركة إدارة األصول   437   454

مبادرات أخرى  
برنامج سيولة التجارة العاملية، وبرنامج متويل السلع األولية احلرجة   850  1050
252  63 برنامج تسهيالت التصدي ألزمة البنية التحتية  
—  41 تعبئة الشراكات بني القطاعني العام واخلاص  
مجموع املبادرات األخرى   954   1302
مجموع املوارد األساسية التي متت تعبئتها   4896   6474

1 ارتباطات سندات الديون مدرجة في القروض واالستثمارات في أسهم رأس املال استنادا إلى خصائصها السائدة. 

نسبة أو معدل التعبئة األساسية
ميكن تعريف نسبة املوارد األساسية التي متت تعبئتها بأنها: 

 قروض املشاركة + القروض املوازية +املوارد األخرى التي متت تعبئتها + استثمارات اجلهات األخرى غير املؤسسة التي تدخل 
 في التمويل املنظم الذي يستوفي معايير املوارد األساسية التي متت تعبئتها + ارتباطات اجلهات األخرى غير املؤسسة في املبادرات + 

وارتباطات استثمارات اجلهات األخرى غير املؤسسة في الصناديق التي تديرها شركة إدارة األصول+ تعبئة الشراكات بني القطاعني العام واخلاص. 

 االرتباطات )استثمارات املؤسسة + حصة املؤسسة من التمويل املنظم + ارتباطات املؤسسة في املبادرات + 
ارتباطات استثمارات املؤسسة في الصناديق التي تديرها شركة إدارة األصول(

 مقابل كل دوالر ارتبطت مؤسسة التمويل الدولية بتقدميه، استطاعت تعبئة ما قيمته 0.32 دوالر في السنة املالية 2012 )0.53 دوالر في السنة املالية 2011( 
)في شكل قروض مشاركة، وقروض موازية، وموارد أخرى متت تعبئتها، وحصة اجلهات األخرى غير املؤسسة من التمويل املنظم، وارتباطات اجلهات األخرى )غير املؤسسة( 

في املبادرات، وارتباطات استثمارات اجلهات األخرى غير املؤسسة في الصناديق التي تديرها شركة إدارة األصول. 
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 شركة إدارة األصول
يوجز اجلدول التالي أنشطة الصناديق التي تديرها شركة إدارة األصول في 30 يونيو/حزيران 2012 و 30 يونيو/حزيران 2011 )مباليني الدوالرات ما لم يذكر خالف ذلك(: 

صندوق إعادة الصندوق املعني بأفريقيا       
رسملة البنوك صندوق الرسملة  جنوب الصحراء وأمريكا  صندوق رسملة  صندوق رسملة    

اجملموع في روسيا   املعني بأفريقيا   الالتينية والبحر الكاريبي     سوق األسهم   الديون الثانوية  
4457   275   182   1000   1725   1275 األصول التي تديرها الشركة في 30 يونيو/حزيران 2012:  
1325  125  —  200  225  775 من املؤسسة  
3132  150   182  800   1500  500 من مستثمرين آخرين  

للسنة املنتهية في 30 يونيو/حزيران 2012:      
ارتباطات الصناديق إلى الشركات املستثمر فيها:       

116  —  —   48  32  36 من املؤسسة  
437  —  8  190  215  24 من مستثمرين آخرين  

مدفوعات املستثمرين إلى الصندوق:       
142  —  —  52  28  62 من املؤسسة  
448  —  14  208  186  40 من مستثمرين آخرين  
490  —  11  174  208  97 مدفوعات الصندوق  
19  —  3  8  2  6 مدفوعات الصندوق )العدد(  

صندوق إعادة الصندوق املعني بأفريقيا       
رسملة البنوك صندوق الرسملة  جنوب الصحراء وأمريكا  صندوق رسملة  صندوق رسملة    

اجملموع في روسيا   املعني بأفريقيا   الالتينية والبحر الكاريبي     سوق األسهم   الديون الثانوية  
4457   275   182   1000   1725 األصول التي تديرها الشركة في 30 يونيو/حزيران 2011:  1275  
1200  —  —  200  225  775 من املؤسسة  
2855  —  55  800   1500  500 من مستثمرين آخرين  

للسنة املنتهية في 30 يونيو/حزيران 2011:      
ارتباطات الصناديق إلى الشركات املستثمر فيها:       

227  —  —  21  38  168 من املؤسسة  
450   —  4  85  252  109 من مستثمرين آخرين  

مدفوعات املستثمرين إلى الصندوق:       
278  —  —  17  47  214 من املؤسسة  
519  —   1  64  316  138 من مستثمرين آخرين  
781  —  —  78  359  344 مدفوعات الصندوق  
11  —   —   4  3  4 مدفوعات الصندوق )العدد(  

اخلدمات االستشارية
بلغت حافظة اخلدمات االستشارية للمؤسسة في 30 يونيو/حزيران 2012 ما مجموعه 894 مليون دوالر مقابل 822 مليون دوالر في 30 يونيو/حزيران 2011.

وفيما يلي تفاصيل حافظة اخلدمات االستشارية للمؤسسة في 30 يونيو/حزيران 2012 و 30 يونيو/حزيران 2011 حسب مجال األعمال )مباليني الدوالرات(: 

الشراكات بني اخلدمات الشراكات بني  ُمناخ  احلصول    
االستشارية املستدامة القطاعني العام واخلاص   االستثمار  على التمويل    
266   106   226   296 حافظة العمليات اجلارية في 30 يونيو/حزيران 2012  
234   91   204   293 حافظة العمليات اجلارية في 30 يونيو/حزيران 2011  


