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رسالة إلى مجلس احملافظني
طلب مجلس املديرين التنفيذيني مبؤسسة التمويل الدولية إعداد 

هذا التقرير السنوي وفقاً للنظام الداخلي للمؤسسة. وقد قدم 
روبرت ب. زوليك 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، 
بالنسبة للسنة املالية املنتهية في 30 يونيو/حزيران 2011 ، بزيادة 

أثر عملها اإلمنائي املستدام من خالل استثماراتها وخدماتها 
االستشارية في القطاع اخلاص. 

Cert no. SW-COC-002370

 نبذة عن مؤسسة النظر إلى عمل مؤسسة التمويل الدولية من أكثر من منظور
التمويل الدولية

مؤسسة التمويل الدولية، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، 
هي أكبر مؤسسة إمنائية عاملية معنية حصريا بالتعامل مع القطاع 

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

األموال في األسواق املالية الدولية، وتقدمي اخلدمات االستشارية إلى 
الشركات واحلكومات. وتلعب املؤسسة دورا محفزا عن طريق إثبات 

ربحية االستثمارات في بلدان األسواق الصاعدة.
ومؤسسة التمويل الدولية، التي أنشئت في عام 1956، هي 
مؤسسة مملوكة للبلدان األعضاء البالغ عددها 182 بلدا، وتقوم 

مجموعة البلدان األعضاء معاً برسم سياسات املؤسسة. وتعمل 
املؤسسة في أكثر من 100 بلد مما يتيُح للشركات واملؤسسات املالية 

في بلدان األسواق الصاعدة إمكانيات خلق فرص العمل، وحتقيق 
اإليرادات الضريبية، وحتسني حوكمة الشركات واألداء البيئي، واإلسهام 

في تدعيم اجملتمعات احمللية.
وتتمثل رؤية املؤسسة في أنه يجب أن تسنح للناس فرصة اخلالص 

من براثن الفقر وحتسني أحوالهم املعيشية. 

تُشكل تنمية القطاع اخلاص أحد التحديات األشد تعقيدا وصعوبة. وبوصفها منظمة عاملية، فإن مؤسسة التمويل الدولية تنبري 
للتصدي لهذا التحدي بكل ما يحمله من إشكاليات وتعقيدات.

تتصدى املؤسسة ألشد التحديات التنموية إحلاحا بانتهاج طرق حتقق االستجابة الحتياجات جميع األطراف املعنية صاحبة 
املصلحة املباشرة - من حكومات البلدان املساهمة واملؤسسات الشقيقة في مجموعة البنك الدولي إلى طائفة عريضة من 

الشركاء واملتعاملني معها الذين يشتركون معها في االلتزام بخلق الفرص حيثما تكون احلاجة ماسة إليها. وبوصفها معنية بتلبية 
االحتياجات، فإنه يتعني على املؤسسة أن تنظر إلى العالم بطرق مختلفة من زوايا متعددة.

وسوف نحكي في هذا التقرير قصة مؤسسة التمويل الدولية من أكثر من منظور:

حقائق أساسية
طلبنا من ثمانية ممثلني للقطاع اخلاص واملنظمات 

غير احلكومية حتديد املوضوعات ذات األهمية 
الفائقة بالنسبة لألطراف اخلارجية صاحبة 

املصلحة املباشرة. واختار هؤالء ستة موضوعات 
هي: الغذاء واألمن املائي؛ وتغير املناخ والطاقة؛ 

واملرأة باعتبارها محركاً للنمو االقتصادي؛ 
وتكنولوجيا املعلومات، وحوكمة القطاع العام، 
وعالقة مؤسسة التمويل الدولية مع القطاع 

اخلاص. ونناقش هذه القضايا في ثنايا هذا التقرير 
)انظر الصفحة 105 لالطالع على مؤشر لهذه 

القضايا(.

املوضوعات اجلوهرية

ليس من السهل النظر إلى عمل مؤسسة التمويل الدولية من كل هذه الزوايا اخملتلفة - فهناك أحيانا أوجه التداخل التي ميكن 
أن تسفر عن تعقيد معالم الصورة. ولكن ذلك النهج يضمن أنه ليس هناك مطلقا ما سيحجُب عن أعيننا احتياجات الفقراء في 

البلدان النامية.

 األولويات 
 العاملية جملموعة 

البنك الدولي

بوصفها عضوا في مجموعة البنك الدولي، 
يتمثل غرض املؤسسة في خلق الفرص بالطرق 
التي من شأنها تعزيز األولويات العاملية جملموعة 

البنك الدولي - الزراعة واألمن الغذائي، وتغّير 
املناخ، واحلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، 

واملساواة بني اجلنسني، والبلدان الهشة. ونناقش 
في ثنايا هذا التقرير عمل املؤسسة في هذه 

اجملاالت.

إستراتيجية املؤسسة

للمؤسسة خمس ركائز إستراتيجية  -  هي 
األسواق عالية اخملاطر أو اجلديدة في التعامل؛ 

ومعاجلة تغّير املناخ وضمان االستدامة البيئية 
واالجتماعية؛ والبنية التحتية والصحة والتعليم 

وسالسل توريد املواد الغذائية؛ وتنمية األسواق 
املالية احمللية؛ وبناء العالقات مع املتعاملني مع 

املؤسسة. ويتم قياس األداء في هذه اجملاالت عن 
طريق أهداف كمية )انظر بطاقة قياس األداء، 

الصفحة 59(. ويجري هذا العام جتريب مجموعة 
جديدة من األهداف يُطلق عليها مسمى األهداف 

اإلمنائية للمؤسسة )انظر الصفحة 79(.

عرض القيمة املميزة 
للمؤسسة

 تسعى مؤسسة التمويل الدولية لتحقيق 
تغيير لألفضل في أربعة أساليب عمل متميزة 
- من خالل االبتكار، وتأثير املؤسسة، واملشاريع 

التجريبية واإلرشادية، وحتقيق األثر امللموس. 
ونناقش هذه األساليب في الصفحات 56-18.

1/3
مُتثل املوارد التمويلية التي تقدمها 

املؤسسة حوالي ثُلث التمويل الذي تقدمه 
مؤسسات التمويل اإلمنائي إلى القطاع 

اخلاص في البلدان النامية. 

3 أمثال
زادت استثمارات املؤسسة فيما يتعلق 

بقضايا تغير املناخ بواقع ثالثة أمثال منذ 
عام 2007.

750
تعمل املؤسسة مع أكثر من 750 

مؤسسة مالية تهيمن على أكثر من 30 
ألف نقطة توزيع في جميع أنحاء البلدان 

النامية تقريبا.

45
قدمت املؤسسة قروضا مقومة بأكثر من 

45 عملة محلية.

مليارا دوالر
بلغت مساهمة املؤسسة في املؤسسة 

الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك 
الدولي املعني بالبلدان األشد فقرا، قرابة 

ملياري دوالر منذ عام 2007.

2/3
جهاز موظفي املؤسسة أكثر تنوعا من ذي 

قبل - فُثلثا املوظفني تقريبا من البلدان 
النامية.
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 نبذة عن مؤسسة النظر إلى عمل مؤسسة التمويل الدولية من أكثر من منظور
التمويل الدولية

مؤسسة التمويل الدولية، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، 
هي أكبر مؤسسة إمنائية عاملية معنية حصريا بالتعامل مع القطاع 

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

األموال في األسواق املالية الدولية، وتقدمي اخلدمات االستشارية إلى 
الشركات واحلكومات. وتلعب املؤسسة دورا محفزا عن طريق إثبات 

ربحية االستثمارات في بلدان األسواق الصاعدة.
ومؤسسة التمويل الدولية، التي أنشئت في عام 1956، هي 
مؤسسة مملوكة للبلدان األعضاء البالغ عددها 182 بلدا، وتقوم 

مجموعة البلدان األعضاء معاً برسم سياسات املؤسسة. وتعمل 
املؤسسة في أكثر من 100 بلد مما يتيُح للشركات واملؤسسات املالية 

في بلدان األسواق الصاعدة إمكانيات خلق فرص العمل، وحتقيق 
اإليرادات الضريبية، وحتسني حوكمة الشركات واألداء البيئي، واإلسهام 

في تدعيم اجملتمعات احمللية.
وتتمثل رؤية املؤسسة في أنه يجب أن تسنح للناس فرصة اخلالص 

من براثن الفقر وحتسني أحوالهم املعيشية. 

تُشكل تنمية القطاع اخلاص أحد التحديات األشد تعقيدا وصعوبة. وبوصفها منظمة عاملية، فإن مؤسسة التمويل الدولية تنبري 
للتصدي لهذا التحدي بكل ما يحمله من إشكاليات وتعقيدات.

تتصدى املؤسسة ألشد التحديات التنموية إحلاحا بانتهاج طرق حتقق االستجابة الحتياجات جميع األطراف املعنية صاحبة 
املصلحة املباشرة - من حكومات البلدان املساهمة واملؤسسات الشقيقة في مجموعة البنك الدولي إلى طائفة عريضة من 

الشركاء واملتعاملني معها الذين يشتركون معها في االلتزام بخلق الفرص حيثما تكون احلاجة ماسة إليها. وبوصفها معنية بتلبية 
االحتياجات، فإنه يتعني على املؤسسة أن تنظر إلى العالم بطرق مختلفة من زوايا متعددة.

وسوف نحكي في هذا التقرير قصة مؤسسة التمويل الدولية من أكثر من منظور:

حقائق أساسية
طلبنا من ثمانية ممثلني للقطاع اخلاص واملنظمات 

غير احلكومية حتديد املوضوعات ذات األهمية 
الفائقة بالنسبة لألطراف اخلارجية صاحبة 

املصلحة املباشرة. واختار هؤالء ستة موضوعات 
هي: الغذاء واألمن املائي؛ وتغير املناخ والطاقة؛ 

واملرأة باعتبارها محركاً للنمو االقتصادي؛ 
وتكنولوجيا املعلومات، وحوكمة القطاع العام، 
وعالقة مؤسسة التمويل الدولية مع القطاع 

اخلاص. ونناقش هذه القضايا في ثنايا هذا التقرير 
)انظر الصفحة 105 لالطالع على مؤشر لهذه 

القضايا(.

املوضوعات اجلوهرية

ليس من السهل النظر إلى عمل مؤسسة التمويل الدولية من كل هذه الزوايا اخملتلفة - فهناك أحيانا أوجه التداخل التي ميكن 
أن تسفر عن تعقيد معالم الصورة. ولكن ذلك النهج يضمن أنه ليس هناك مطلقا ما سيحجُب عن أعيننا احتياجات الفقراء في 

البلدان النامية.

 األولويات 
 العاملية جملموعة 

البنك الدولي

بوصفها عضوا في مجموعة البنك الدولي، 
يتمثل غرض املؤسسة في خلق الفرص بالطرق 
التي من شأنها تعزيز األولويات العاملية جملموعة 

البنك الدولي - الزراعة واألمن الغذائي، وتغّير 
املناخ، واحلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، 

واملساواة بني اجلنسني، والبلدان الهشة. ونناقش 
في ثنايا هذا التقرير عمل املؤسسة في هذه 

اجملاالت.

إستراتيجية املؤسسة

للمؤسسة خمس ركائز إستراتيجية  -  هي 
األسواق عالية اخملاطر أو اجلديدة في التعامل؛ 

ومعاجلة تغّير املناخ وضمان االستدامة البيئية 
واالجتماعية؛ والبنية التحتية والصحة والتعليم 

وسالسل توريد املواد الغذائية؛ وتنمية األسواق 
املالية احمللية؛ وبناء العالقات مع املتعاملني مع 

املؤسسة. ويتم قياس األداء في هذه اجملاالت عن 
طريق أهداف كمية )انظر بطاقة قياس األداء، 

الصفحة 59(. ويجري هذا العام جتريب مجموعة 
جديدة من األهداف يُطلق عليها مسمى األهداف 

اإلمنائية للمؤسسة )انظر الصفحة 79(.

عرض القيمة املميزة 
للمؤسسة

 تسعى مؤسسة التمويل الدولية لتحقيق 
تغيير لألفضل في أربعة أساليب عمل متميزة 
- من خالل االبتكار، وتأثير املؤسسة، واملشاريع 

التجريبية واإلرشادية، وحتقيق األثر امللموس. 
ونناقش هذه األساليب في الصفحات 56-18.

1/3
مُتثل املوارد التمويلية التي تقدمها 

املؤسسة حوالي ثُلث التمويل الذي تقدمه 
مؤسسات التمويل اإلمنائي إلى القطاع 

اخلاص في البلدان النامية. 

3 أمثال
زادت استثمارات املؤسسة فيما يتعلق 

بقضايا تغير املناخ بواقع ثالثة أمثال منذ 
عام 2007.

750
تعمل املؤسسة مع أكثر من 750 

مؤسسة مالية تهيمن على أكثر من 30 
ألف نقطة توزيع في جميع أنحاء البلدان 

النامية تقريبا.

45
قدمت املؤسسة قروضا مقومة بأكثر من 

45 عملة محلية.

مليارا دوالر
بلغت مساهمة املؤسسة في املؤسسة 

الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك 
الدولي املعني بالبلدان األشد فقرا، قرابة 

ملياري دوالر منذ عام 2007.

2/3
جهاز موظفي املؤسسة أكثر تنوعا من ذي 

قبل - فُثلثا املوظفني تقريبا من البلدان 
النامية.



تتعافى بلدان العالم حالياً من األزمة االقتصادية العاملية بوتيرة تختلف من 
بلد إلى آخر، مع كل ما يتيحه ذلك من فرص وما ينطوي عليه من مخاطر؛ 

فبلدان األسواق الصاعدة هي القوة الدافعة للتعافي االقتصادي، مما يؤكد 
حقيقة تقدمنا بخطى سريعة نحو اقتصاٍد جديد متعدد األقطاب، وفتح 

آفاٍق جديدة أمام االستثمار فيما بني بلدان اجلنوب، واالبتكار، والتسويق، 
والطلب. ولكن بعض هذه البلدان تواجه اآلن مخاطر كبيرة تتمثل في فورة 
النشاط االقتصادي وبلوغه مستوياٍت محمومة )overheating( وإمكانية 

حدوث فقاعات في أسعار بعض األصول. وفي الوقت نفسه، مازال الكثير من 
البلدان املتقدمة يواجه صعوبات بالغة في خلق فرص العمل وحتديد مسار 

واضح املعالم لإلنفاق وكيفية معاجلة مشكلة الديون السيادية. وتثير 
ضغوط أسعار الغذاء ومنتجات الطاقة حتديات جديدة، مما يجعل الفئات 

السكانية األكثر تأثراً ُعرضة للمخاطر واألضرار.
 

يوضح التقرير السنوي ملؤسسة التمويل الدولية 2011 أن توفر قطاع خاص يتمتع بالقوة واحليوية واملشاركة الفاعلة 
عامُل أساسُي في مساعدة بلدان العالم على التكيف مع التحديات، وإدارة اخملاطر، واغتنام الفرص السانحة. ويسلط 

هذا التقرير السنوي الضوء على املساندة التي تقدمها املؤسسة للشركات ورُواد األعمال وأصحاب املشاريع مع 
قيامها في الوقت نفسه بتعزيز النمو االقتصادي وتشجيعه. فقد بلغ ما قدمته املؤسسة هذه السنة املالية لتمويل 

تنمية القطاع اخلاص قرابة 19 مليار دوالر، منها 6.5 مليار دوالر قامت بتعبئتها من شركائها.
وتقدم املؤسسة إسهامات مهمة في خلق الوظائف - من خالل ربط القطاع اخلاص باالستثمارات في جوانب 

سلسلة القيمة الزراعية كافة وفي اخلدمات الصحية والتعليم والتدريب. كما أولت اهتماما خاصا باستثمارات 
البنية التحتية التي من شأنها خلق فرص العمل اليوم وحتقيق النمو االقتصادي غدا، ولذا جرى في هذا العام تدشني 

لة للخدمات  صندوق البنية التحتية للمساعدة في تعبئة موارد التمويل الالزمة. وهذا الصندوق آلية ُمكمِّ
االستشارية التي يقدمها املركز املتميز لتمويل البنية التحتية الذي يحظى مبساندة كل من مجموعة البنك الدولي 
وحكومة سنغافورة. وتقوم املؤسسة أيضا بتوسيع نطاق عملها في البلدان األشد فقرا، واملناطق اخلارجة لتوها من 

الصراعات، واملناطق املعرضة للمخاطر. وتتجسد معالم الدور الريادي للمؤسسة وقيادتها ملسيرة تنمية القطاع 
اخلاص في عالقات الشراكة املتعمقة مع مجموعة العشرين بشأن قضايا حرجة، مثل الوظائف، واألمن الغذائي، 

وإتاحة الفرص أمام الشركات الصغيرة ومتوسطة احلجم.
ركزت مؤسسة التمويل الدولية، جنبا إلى جنب مع شقيقاتها في مجموعة البنك الدولي، على األحداث التي 

شهدتها منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا هذا العام، حيث رأينا التأثير والتحديات التي فرضها املواطنون 
املطالبون بالتغيير. وكانت املظالم األساسية في معظمها ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية، مبا في ذلك قلة فرص 

العمل اجليدة. 
واستجابت املؤسسة سريعاً لهذه األحداث؛ فركزت على خلق فرص العمل في األمد القصير وربطها باستثمارات 
ُمنشئة لفرص العمل في األمد الطويل. وبالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية، شاركت املؤسسة في إطالق مبادرة 
"التعليم من أجل التوظيف" ملعاجلة انفصام الروابط االجتماعية واالقتصادية بني الوظائف ومهارات العمل والفرص. 

وتنظر هذه املبادرة في كيفية توحيد جهود القطاعني العام واخلاص للتصدي للتحديات املتعلقة باالرتقاء ببرامج 
التعليم املوجهة نحو تلبية احتياجات سوق العمل، وتقوم املؤسسة 
بتعبئة ما يصل إلى ملياري دوالر على مدى السنوات اخلمس املقبلة 
لبرامج التدريب املهني في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

تؤكد مطبوعة "تقرير عن التنمية في العالم 2011: الصراع 
واألمن والتنمية" على الدور املهم الذي ميكن أن يلعبه القطاع اخلاص 

في البلدان املتأثرة باألوضاع الهّشة واحتدام التجاذب والصراعات. 
ويشير أحد استنتاجات هذا التقرير إلى أن احلصول على رأس املال 
والتمويل هو أمر حيوي، في حني متثل تنمية القطاع اخلاص عامالً 

أساسياً في تقدمي اخلدمات وتهيئة فرص العمل لتحقيق نتائج مبكرة 
فضال عن حتقيق النمو في األمد األطول. ودأبت املؤسسة على 

مساندة االستثمار اخلاص في العديد من هذه البلدان - حيث قامت 
على سبيل املثال بتنفيذ استثمارات بلغت 400 مليون دوالر في 

مشاريع البنية التحتية لقطاع االتصاالت السلكية والالسلكية في 
العراق، كما قامت في هذه السنة بتدشني صناديق معنية بتمويل 
مشاريع الشركات الصغيرة واملتوسطة من أجل تشجيع أنشطة 

األعمال في البلدان األشد فقرا ذات اخملاطر العالية.

الدور الريادي من أكثر من منظور
رسالة من رئيس مجموعة البنك الدولي - روبرت ب. زوليك



في الوقت نفسه، متكنت شركة إدارة األصول - وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل ملؤسسة التمويل الدولية 
وتتولى مهام إدارة األموال التي في حوزة صناديق الثروات السيادية وصناديق املعاشات التقاعدية وغيرهما من 

مؤسسات االستثمار - من زيادة استثماراتها في مشاريع املؤسسة بأكثر من الضعف. وفي سياق اضطالعها بإدارة 
حوالي 4 مليارات دوالر، أصبحت شركة إدارة األصول آلية قوية وفاعلة في تعبئة رؤوس األموال الالزمة للتنمية.

وما انفك البنك الدولي يدعو العالم خالل العام املاضي إلى "وضع الغذاء على رأس أولوياته"؛ فقد أدى ارتفاع 
أسعار املواد الغذائية إلى سقوط 44 مليون شخص آخرين في براثن الفقر املدقع. وتنتهج املؤسسة وشركاؤها طرقا 

مبتكرة لالستثمار في األمن الغذائي والزراعة. وفي شهر يونيو/حزيران، أطلقت املؤسسة مع بنك جي بي مورغان 
تشيز مشروعا غير مسبوق هو البرنامج العاملي إلدارة مخاطر األسعار الزراعية بهدف إتاحة ما يصل إلى 4 مليارات 

دوالر للحماية من تقلبات أسعار املواد الغذائية. ويتيُح هذا البرنامج اجلديد للمنتجني الزراعيني األصغر حجماً 
واملستهلكني - الذين لم يكن حصولهم على أدوات التحوط ممكنا لوال هذا البرنامج - الوقاية واحلماية ضد تقلبات 

األسعار وهبوطها. ونتطلع إلى توسيع نطاق هذا املشروع بالتعاون مع املزيد من البنوك.
واستمرت املؤسسة أيضا في زيادة التزاماتها وارتباطاتها جتاه البلدان األشد فقرا. ففي العام املاضي، مت توجيه 
حوالي نصف املشاريع االستثمارية للمؤسسة وثلثي إنفاقها على املشاريع االستشارية إلى البلدان األشد فقرا 
املؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية. وفي السنة املالية 2011 وحدها، استثمرت املؤسسة حوالي 5 

مليارات دوالر في 251 مشروعا في 56 بلدا مؤهال لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية. 
وتعمل مؤسسة التمويل الدولية على نحٍو وثيق مع املؤسسات األخرى الشقيقة في مجموعة البنك الدولي. 

فعلى سبيل املثال، تقود املؤسسة مع املؤسسات األخرى في البنك الدولي مبادرة االشتمال املالي التي أطلقتها 
مجموعة العشرين بغرض تبسيط وحتسني إمكانية حصول الشركات الصغيرة واملتوسطة في البلدان النامية على 

التمويل، كما تتعاون املؤسسة مع شقيقاتها في مجموعة البنك الدولي لتوسيع نطاق العمل في اخلدمات 
االستشارية املعنية مبناخ االستثمار من أجل حتسني بيئة ممارسة أنشطة األعمال في البلدان األعضاء. ومن خالل 
تبسيط اإلجراءات احلكومية وإجراءات تسجيل الشركات وامللكية والضغط من أجل اإلصالحات القانونية، عملت 

املؤسسة مع البنك الدولي على تشجيع تنمية األسواق وتطويرها في جميع أنحاء العالم.
وأود في اخلتام أن أشكر خبراء وموظفي املؤسسة على تفانيهم في العمل. والواقع أن اإلجنازات التي حققتها 
املؤسسة هذا العام تعكس قوة قيادة ورؤى الرس ثونيل وحنكة فريقه املتميز. كذلك ال يفوتني أن أتوجه بالشكر 

والثناء جمللس احملافظني، ومجلس املديرين التنفيذيني، واملساهمني والشركاء.

روبرت ب. زوليك
رئيس مجموعة البنك الدولي



 إن املتعاملني مع املؤسسة من القطاع اخلاص هم جتسيد حقيقي 
ومشهود لعملها على أرض الواقع. وما عالقات شراكتهم معنا إال روافد 

تصب في اجتاه تعزيز التنمية وتساعد في خلق الفرص للفقراء - ومن ثم بات 
لزاما علينا أن نعترف بفضلهم فهم، على نحٍو خاص، يستحقون منا الشكر 

والتقدير. 

وبقدر ريادتهم في صياغة املشاريع وتنفيذها فإنهم أهل ابتكارٍ وإبداع، يُنشئون فرص العمل في مجاالت لم تكن 
تخطر على البال، ويُطلقون أنشطة رائدة في مشاريع الطاقة املتجددة، ويوفرون الغذاء ملاليني الناس. إنهم يبدءون في 

منشآت ومحاّل ال تزيد مساحة أي منها عن غرفة واحدة فيحّولونها إلى شركات دولية مزدهرة.
أقوُل باختصارٍ شديد إن املتعاملني معنا يقومون بتحسني حياة الناس، وهم ليسوا مجرد عمالء - بل هم شركاء 

لنا في التنمية. إنهم أفراد ينطلقون، من خالل زمام املبادأة وتنظيم مشاريع األعمال، في تطبيق طرق ابتكارية ُمبدعة 
تتيح لنا توسيع نطاق خلق الفرص في البلدان النامية ومختلف أنحاء العالم.

في السنة املالية 2011، عملت املؤسسة على االرتقاء بتنمية القطاع اخلاص بطرق متميزة - من خالل االبتكار، 
وتعميق تأثير املؤسسة، واملشاريع التجريبية واإلرشادية، وحتقيق األثر اإليجابي امللموس. ولعل هذه الطرق متثل أكبر 

جوانب قوتنا التي تؤدي إلى االستقطاب وتفعيل متيز اسم املؤسسة في السوق. ونتيجة لذلك، فإنه مبقدور املتعاملني 
مع املؤسسة حتقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص التي تتيحها املؤسسة ومتريرها ونقلها إلى اآلخرين.

يساعُد املتعاملون معنا في حتقيق األثر اإليجابي الكامل الستثماراتنا. فعلى مدى السنة املاضية، أتاح املتعاملون 
مع استثمارات املؤسسة خلق حوالي 2.4 مليون فرصة عمل - وهو رقم قياسي بكل املعايير. وقدم هؤالء املتعاملون 
قرابة 10 ماليني قرض مبا قيمته إجماال حوالي 140 مليار دوالر إلى منشآت األعمال الصغرى والصغيرة واملتوسطة. 

كما ساعدوا في توفير الرعاية الصحية لزهاء 7.5 مليون مريض؛ وتعليم مليون طالب وطالبة؛ وتوفير املياه والكهرباء 
والغاز لعشرات املاليني من الناس.

وفي زياراتي هذه السنة إلى مناطق شرق آسيا والشرق األوسط وأوروبا وأفريقيا، رأيُت بأم عيني كيف تقوم 
املؤسسة، مع املتعاملني معها، بتحويل الكم إلى قيمة والقيمة إلى أثر فعلي ملموس. فقد ساهم املتعاملون 

املستفيدون من استثمارات املؤسسة بتقدمي حوالي 20 مليار دوالر من اإليرادات احلكومية وتنفيذ مشتريات وتوريدات 
قيمتها 36 مليار دوالر في االقتصادات احمللية. وبالنظر إلى أن تدفقات املعونة العاملية تبلغ في مجملها حوالي 100 
مليار دوالر، فإن الواقع الواضح الذي ال لبس فيه أن لعمل املؤسسة واملتعاملني معها تأثيراً هائالً في البلدان النامية.

وفي السنة املاضية، قامت املؤسسة بتعبئة املزيد من املوارد املالية من أجل مشاريع التنمية بلغت 6.5 مليار دوالر، 
وهو أكثر من أي وقت مضى. وبلغت االرتباطات اجلديدة 18.7 مليار دوالر، أي أكثر من ضعف حجم استثماراتنا قبل 
خمس سنوات، وهو ما يعكس قيمة تقديرية للمشاريع تبلغ قرابة 100 مليار دوالر. وحققت املؤسسة في السنة 
املاضية دخال صافيا بلغ حوالي 2.2 مليار دوالر - قبل مساهمتنا مببلغ 600 مليون دوالر في جتديد موارد املؤسسة 

الدولية للتنمية، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي املعنية مبساعدة البلدان األشد فقرا في العالم.
وحتقق شركة إدارة األصول، التي لم ميض على إنشائها سوى 3 سنوات، خطوات واسعة وجبارة. وهي شركة تابعة 

مملوكة بالكامل للمؤسسة وتتولي مهام إدارة الصناديق احلكومية وصناديق املعاشات التقاعدية وصناديق الثروات 
السيادية وغيرها. وقد أرست هذه الشركة منوذجا جديدا لنا في تعبئة االستثمارات الالزمة للتنمية. واستثمرت 

الشركة 682 مليون دوالر في مشاريع املؤسسة خالل هذه السنة - أي أكثر من ضعف حجم استثماراتها في السنة 
السابقة - وتقوم الشركة اآلن بإدارة موارد مالية تبلغ حوالي 4 مليارات دوالر.

يتطلب إنشاء قطاع خاص حيوي ومستدام ما هو أكثر من االستثمار. وملساندة املتعاملني معنا، تتيُح املؤسسة 
خالصة جتاربها وخبراتها على مدى أكثر من 25 عاما لتقدمي اخلدمات االستشارية الالزمة لتحسني مناخ االستثمار 

وتعزيز عالقات الشراكة النابضة باحليوية والنشاط بني القطاعني العام واخلاص واالرتقاء باملعايير البيئية واالجتماعية 
ومعايير حوكمة الشركات وبناء سالسل التوريد االشتمالية وتدعيم اخلبرات املهنية. 

فاخلدمات االستشارية التي تقدمها املؤسسة 
للجهات املتعاملة معها - من احلكومات ومؤسسات 

القطاع اخلاص - بلغت شأنا عظيما غير مسبوق في أي 
وقت مضى. وفي السنة املالية 2011، سّجل اإلنفاق على 
مشاريع اخلدمات االستشارية رقما قياسيا قدره أكثر من 
200 مليون دوالر، وكان حوالي ثلثي هذا املبلغ من نصيب 

املتعاملني معنا في البلدان املؤهلة لالقتراض من 
املؤسسة الدولية للتنمية.

وحتقق خدماتنا االستشارية نتائج حقيقية وملموسة؛ 
فقد ساعدت خدمات املشورة جلهات الوساطة املالية 
املتعاملة معنا في تقدمي 3.4 مليون قرض من قروض 

التمويل األصغر و700 ألف قرض إلى منشآت األعمال 
الصغيرة واملتوسطة، وهي قروض مرتبطة في أغلب 

الدور الريادي من أكثر من منظور
رسالة من نائب الرئيس التنفيذي واملسؤول التنفيذي األول ملؤسسة التمويل 

الدولية - الرس ثونيل



احلاالت باستثمارات املؤسسة. وساعدنا احلكومات في 44 بلدا على تنفيذ 72 إصالحا لتحسني مناخ االستثمار. كما 
ساعدنا في تعزيز قدرات أكثر من 9 آالف مزارع وشركة في 71 بلدا.

ومن شأن هذه اجلهود أن حتقق انسيابية وسهولة تسيير األعمال اليومية للجهات املتعاملة معنا لتتمتع بعد ذلك 
بقدرة أفضل على خلق الفرص لعمالئها وموظفيها ومجتمعاتها احمللية.

قامت املؤسسة أيضا بتحديث إطارها املعني باالستدامة مبوجب معطيات مستقاة من عملية مشاورات 
مستفيضة وموسعة ملدة 18 شهرا مع العديد من أصحاب املصلحة املباشرة. ويعمل هذا اإلطار على تعزيز سالمة 

املمارسات البيئية واالجتماعية ومساعدة املتعاملني معنا على خلق أنشطة أعمال مستدامة. والواقع أن املنظمات 
األخرى ترى باطراد أن إطار االستدامة هذا هو عالمة تدل على اجلودة؛ إذ تقوم اآلن 15 مؤسسة أوروبية للتمويل اإلمنائي 

و32 وكالة الئتمانات التصدير بتطبيق معايير أداء املؤسسة في عملياتها وأنشطتها.
اعتمدنا أيضا إستراتيجية جديدة لصناعة زيت النخيل؛ فبعد سنة من البحث واالجتماعات مع 350 جهة من 

أصحاب املصلحة املباشرة، أوجدنا نهجا يعكس التزامنا املشترك جتاه املتعاملني معنا ويحقق في املدى الطويل النمو 
املستدام.

ويعترف القادة السياسيون في مختلف أنحاء العالم على نحو متزايد بالدور القيادي والريادي الذي ميكن أن تلعبه 
مؤسسة التمويل الدولية ملساندة املتعاملني معها في مجاالت تنمية القطاع اخلاص. وقد أطلقت مجموعة 

العشرين مؤخرا مبادرة االشتمال املالي من أجل زيادة قدرة الشركات الصغيرة واملتوسطة على احلصول على التمويل. 
وطلب هؤالء القادة أن تؤدي املؤسسة دورا قياديا في هذا املضمار.

وعلى نفس املنوال، اتفق وزراء الزراعة في مجموعة العشرين مؤخرا على أداة جديدة للتحوط بغرض احلد من 
تقلبات األسعار في سوق املواد الغذائية. وفي هذا الشأن، تقوم املؤسسة مبساندة املتعاملني معها؛ إذ أبرمت املؤسسة 

مؤخرا اتفاقا مع بنك جي بي مورغان تشيز إلتاحة 4 مليارات دوالر آللية إدارة مخاطر أسعار السلع الزراعية. ومن شأن 
ذلك أن ميكن املزارعني من تعزيز األمن الغذائي.

ولعل األحداث التي تشهدها منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تذكرنا جميعا بأننا نعيش في عالٍم ميوُج 
باضطرابات سياسية واجتماعية واقتصادية شديدة، كما تُذكرنا بأهمية القطاع اخلاص وخلق فرص العمل لتحقيق 

النمو االقتصادي القائم على اإلنصاف واملساواة؛ فهذه البلدان تتميز بارتفاع كبير في نسبة الشباب بني السكان، 
لكنها تعاني في الوقت نفسه من ارتفاع معدالت البطالة. ولذلك؛ فاحلاجة ماسة إلى حتقيق التوازن بني استقرار 

املالية العامة في األمد األطول وخلق الوظائف وفرص العمل في األمد األقصر.
وقد طرحت املؤسسة والبنك اإلسالمي للتنمية حال مبتكرا لهذه املشكلة يتمثل في برنامج التعليم من أجل 
التوظيف. ويجمع هذا البرنامج بني احلكومات والشركات في جهود فاعلة للمواءمة بني التعليم من جهة واملهارات 

املطلوبة في سوق العمل من جهة أخرى. ونتطلع إلى تعبئة ما يتراوح بني 1.5 مليار وملياري دوالر لهذا البرنامج على 
مدى الثالث إلى اخلمس سنوات القادمة من أجل حشد املوارد الالزمة ملساندة خلق فرص العمل في جميع أنحاء هذه 

املنطقة من العالم.
وتالقي إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية جناحاً في تطبيقها؛ فالقيم املؤسسية القوية والرؤية الثاقبة من 

شأنهما وضع املؤسسة في مكانة جيدة ومرموقة في السنة املالية 2012 وما بعدها. وسوف تواصل املؤسسة العمل 
مع املتعاملني معها لتعظيم األثر التنموي املنشود. وتوضح األنشطة في السنة املالية 2011 قدرة املؤسسة على 

التعاون مع املتعاملني معها لزيادة قدرة الشركات الصغيرة واملتوسطة على احلصول على التمويل، واالرتقاء باملعايير، 
وتهيئة فرص العمل حيثما تكون احلاجة ماسة إليها، وخلق الفرص ونقلها ومتريرها إلى اآلخرين.

وأود في اخلتام أن أتوجه بالشكر إلى أعضاء مجلس املديرين التنفيذيني الذين كانت توجيهاتهم وإرشاداتهم نبراسا 
لنا في األوقات الصعبة. وأعرب عن عظيم امتناني للجهات املانحة على املساندة القيمة التي ساعدت في توسيع 
نطاق وصول املؤسسة وانتشار خدماتها. كما أشكر أيضا خبراءنا وموظفينا على تكريس جهودهم وعملهم اخلالق 

واملبتكر وتفانيهم في أداء واجباتهم. وإني ألتيه فخراً واعتزازا بكوني واحدا من أسرة املؤسسة - فهي مؤسسة رائعة 
يعمل بها فريق من النابهني املتميزين. 

الرس هـ. ثونيل
نائب الرئيس التنفيذي واملسؤول

 التنفيذي األول ملؤسسة التمويل الدولية
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تعمل  مؤسسة  التمويل 
الدولية  من  أجل  خلق  

الفرص  حيثما  تكون  احلاجة 
ماسة  إليها.  والناس  هم  من 
يجعلون  من  ذلك  أمرا  ممكنا.

األعمال، مثل األفراد الذين نروى حكاياتهم في الصفحات التالية. من أجل خلق الفرص، تقوم املؤسسة بتعظيم قدرات القطاع اخلاص ورُّواد 
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واندي خونتشورنياكونغ
رئيسة شركة الطاقة الشمسية، تايلند

كانت هناك سحابة من الشك والريبة تخيم على عقول املستثمرين؛ فموارد الطاقة املتجددة لم تكن 
تشكل سوى 6 في املائة من إجمالي استهالك الطاقة في تايلند. لكن واندي رأت فرصة لم ينتبه إليها 

اآلخرون؛ فقد رأت أن محطات الطاقة الشمسية ستخلق وظائف وفرص عمل في املناطق الريفية في شمال 
البالد فضال عن تشجيع تنمية البنية التحتية وتطويرها وتوليد طاقة نظيفة في الوقت نفسه. وأجرت 

واندي اتصاالت مع مؤسسة التمويل الدولية - وفهمت املؤسسة املطلوب ولم تتوان في اغتنام الفرصة. 
وها هي واندي تتولى اآلن إدارة أكبر مزرعة للطاقة الشمسية على مستوى منطقة جنوب شرق آسيا، بل 

إن عملها آخذ في التوسع بوتيرة سريعة. وتتوقع شركتها أن تستكمل إنشاء 34 مزرعة مماثلة للطاقة 
الشمسية بحلول عام 2013.

ميكنني جلب منافع الطاقة الشمسية إلى جنوب شرق آسيا

1.7 مليار دوالر ملشاريع كفاءة استخدام الطاقة 2
والطاقة املتجددة في السنة امليالدية 2011 

توليد الكهرباء خلدمة 12.6 مليون مشترك في منطقة 
جنوب آسيا في السنة امليالدية 2010



إيفان غيوتا
رئيس مجلس إدارة شركة احللم الزراعي القابضة، أوكرانيا

 
اشتغل إيفان غيوتا في مزرعة جماعية ملدة ثماني سنوات. وفي عام 1992، أنشأ إيفان شركة احللم 

الزراعي األوكرانية على أقل من كيلومتر مربع واحد من األراضي. وها هي شركته متلك اآلن 2400 كيلومتر 
مربع من األراضي الزراعية وماضية في التوسع إلى أكثر من 4400 كيلومتر مربع )أي ما يعادل ضعف 

مساحة لكسمبورغ تقريبا(. وبحصولها على مساندة قدرها 50 مليون دوالر ومشورة من مؤسسة التمويل 
الدولية حول كيفية زيادة كفاءة استخدام الطاقة، تستطيع شركة احللم الزراعي اآلن إنتاج ما يكفي 

من احلبوب لتوفير الغذاء ألكثر من مليوني شخص سنويا. وتتجه مبيعات هذه الشركة من القمح والذرة 
والبطاطس إلى أكثر من 20 بلدا. وفي الوقت الذي يتراجع فيه اإلنتاج الزراعي وترتفع األسعار مبعدالت عالية، 

يقوم إيفان غيوتا بتعزيز األمن الغذائي.

ميكنني توفير الغذاء ألكثر من مليوني شخص

3 خدمات املؤسسة أفادت 2.5 مليون ُمزارع في مختلف 
أنحاء العالم في السنة امليالدية 2010 

2.68 مليار دوالر ملشاريع في منطقة أوروبا وآسيا 
الوسطى في السنة املالية 2011 



غيانش باندي
املؤسس/ املسؤول التنفيذي األول، شركة هاسك باور سيستمز، الهند

سافر غيانش باندي وهو في ريعان شبابه إلى الواليات املتحدة لدراسة الهندسة، ولكن قلبه كان دائما أبدا 
ُمعلقا بوطنه الهند. كان غيانش يحلم بتحسني حياة املزارعني في املناطق الريفية في الهند. وخطرت بباله 

فكرة: طريقة مبتكرة إلنتاج غاز قابل لالشتعال - وكهرباء - من مخلفات قش األرز. وبفضل الدعم واملساندة 
واخلدمات االستشارية التي قدمتها مؤسسة التمويل الدولية، تقوم شركة هاسك باور سيستمز لصاحبها 

غيانش باندي بتشغيل أكثر من 70 مصنعا في بيهار وهي واحدة من أفقر الواليات في الهند. وتقوم هذه املصانع 
بتوليد الكهرباء بتكلفة رخيصة حلوالي 250 قرية وأكثر من 150 ألف نسمة. والنتيجة أن األطفال يستذكرون 
في سهولة ويسر، وتقوم النساء بطهو الطعام في أوقات مريحة ومالئمة، وتظل أبواب املتاجر واحملال مفتوحة 

للعمل لفترات أطول. ويعتزم غيانش إدارة وتشغيل أكثر من ألفي مصنع بحلول عام 2014.

ميكنني حتويل مخلفات قش األرز إلى كهرباء

توفير إمكانية احلصول على الكهرباء ملا يبلغ 4.3 4
مليون مستهلك في منطقة جنوب آسيا في السنة 

امليالدية 2010

2.2 مليار دوالر ملشاريع البنية التحتية والصحة 
والتعليم وبرامج الغذاء في السنة املالية 2011 



أنور جيوسي
مدير عام املؤسسة الفلسطينية لإلقراض والتنمية )فاتن(، الضفة الغربية وقطاع غزة

يعيش حوالي نصف السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة حتت خط الفقر. وتقوم الشركات الصغرى 
والصغيرة واملتوسطة بتوفير 80 في املائة من الوظائف وفرص العمل القائمة. ومع أن انعدام االستقرار في 

األراضي الفلسطينية يحول دون منو القطاع املالي، فإن أنور جيوسي يخلق الفرص من خالل تقدمي قروض 
إلى أصحاب األعمال واألنشطة الصغيرة. وقامت مؤسسة فاتن حتى تاريخه بصرف أكثر من 95 ألف قرض 
مبا قيمته حوالي 100 مليون دوالر. وتشكل النساء 80 في املائة من عمالء هذه الشركة البالغ عددهم 12 
ألفا. وقد قامت مؤسسة التمويل الدولية مبساندة هذا العمل بتقدمي قرض مقداره 3 ماليني دوالر في إبريل/

نيسان 2011. ويتوقع أنور جيوسي توسيع نطاق خدماته لتشمل 22 ألف عميل بحلول عام 2015.

ميكنني متكني أصحاب املشاريع واألعمال من أسباب القوة في بيئة محفوفة باخملاطر

5 1.5 مليون قرض إلى شركات صغرى وصغيرة 
ومتوسطة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

في السنة املالية 2010

خلق 115 ألف وظيفة في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا في السنة امليالدية 2010 



ميكنني إنشاء شركة دولية

منيرة شونيباري
العضو املؤسس/ املديرة التنفيذية، شركة خيارات التصميم الداخلي، نيجيريا

بدأت منيرة العمل في مجال اخلدمات االستشارية للتصميم الداخلي. وعندما عجز املقاولون واملتعاقدون 
معها عن تقدمي املنتجات املطلوبة، قامت منيرة بافتتاح ورشة صناعية خاصة بها. ولدى تلقيها طلبات 

من عمالء كبار - مثل الشركات النفطية والبنوك والفنادق - دخلت منيرة في شراكة مع شركة إيطالية 
للتصميمات. ودفعتها احلاجة إلى التمويل إلى اللجوء إلى أكسس بنك، وهو أحد البنوك املتعاملة مع 

مؤسسة التمويل الدولية؛ حيث قدمت املؤسسة مبلغ 15 مليون دوالر له بغرض تقدمي االئتمان إلى سيدات 
األعمال، ومرر بنك أكسس بدوره الفرصة لشونيباري، كما ساعدت املؤسسة في تعزيز مهارتها التجارية 

واملالية. وتقوم منيرة اآلن بإدارة وتشغيل الشركة الوحيدة لصناعة األثاث في نيجيريا طبقا خلط إنتاج حديث، 
ويبلغ نصيب هذه الشركة 20 في املائة من السوق.

تقدمي أكثر من 241 ألف قرض إلى شركات صغرى 6
وصغيرة ومتوسطة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء 

في السنة امليالدية 2010 

االرتباط بتقدمي 2.15 مليار دوالر إلى مشاريع في 
منطقة أفريقيا جنوب الصحراء في السنة املالية 

 2011



ميكنني إنشاء مقومات البنية التحتية ألنشطة األعمال في هايتي

جيري تارديو
املسؤول التنفيذي األول، فندق أوازيس، هايتي

كان من املفترض أن يصبح فندق أوازيس واحدا من أفضل الفنادق في بورت-أو- برنس. ولكن وقع الزلزال 
املدمر الذي عصف مبقومات احلياة وسبل املعيشة. وتوقف مشروع إنشاء الفندق وأصبحت ترتيبات التمويل 
محفوفة باخملاطر. ولكن جيري تارديو لم يستسلم بل سعى حثيثا حتى حصل على قرض مقداره 7.5 مليون 
دوالر من مؤسسة التمويل الدولية؛ مما ساعده على تدبير متويل إضافي قدره 15 مليون دوالر. وفتحت عملية 

إعادة البناء الطريق خللق الوظائف وإنشاء البنية التحتية. وتطلبت هذه العملية شراء السلع واملواد من 
الصيادين واملزارعني احملليني. وتعني عملية إعادة البناء أيضاً توظيف املئات من العمالة. كان معنى إعادة 

البناء ضرب مثال يُحتذى. يقول تارديو: "يعد مشروع فندق أوازيس رمزا ملموسا لنهوض هايتي من بني تالل 
الرماد التي خلفها زلزال الثاني عشر من يناير/كانون الثاني".

7 ارتباطات قدرها 4.9 مليار دوالر في السنة املالية 2011 
لصالح 251 مشروعا في بلدان مؤهلة لالقتراض من 

املؤسسة الدولية للتنمية

اجلهات املتعاملة مع مؤسسة التمويل الدولية تقدم 
11.6 مليار دوالر من اإليرادات احلكومية في منطقة 
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي في السنة امليالدية 

2010



أبرز مالمح عمل مؤسسة التمويل الدولية
قدمت مؤسسة التمويل الدولية مستوى قياسيا 

من التمويل إلى الشركات ومؤسسات األعمال في 
البلدان النامية في السنة املالية 2011؛ مما ساعد 

القطاع اخلاص على خلق فرص العمل وتقوية الُبنى 
التحتية وحتسني كفاءة القطاع الزراعي والتصدي 

للتحديات اإلمنائية األخرى.

1 الفصل 

 النتائج العاملية لعمل 
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2007  2008  2009  2010  2011 أبرز  مالمح  األداء  املالي  ملؤسسة  التمويل  الدولية 
مباليني الدوالرات األمريكية في السنة/السنوات املنتهية في 30 يونيو/حزيران*

2,490  1,547  )151(   1,746 صافي الدخل )اخلسارة(   1,579 
منح إلى املؤسسة الدولية للتنمية     600    200    450    500    150
2,640  2,047  299    1,946 الدخل قبل تقدمي املنح إلى املؤسسة الدولية للتنمية   2,179 
40,599  49,471  51,483  61,075 مجموع األصول  68,490 
15,796  23,319  22,214  25,944 صافي القروض واملساهمات في أسهم رأس املال وسندات الديون  29,934 

النسب الرئيسية
%6.3  %3.4  %0.3-  %3.1  %2.4  ) GAAP العائد على متوسط األصول )على أساس معايير املراجعة الدولية
%19.8  %9.6  %0.9-  %10.1  %8.2  ) GAAP العائد على متوسط رأس املال )على أساس معايير املراجعة الدولية
%85  %62  %75  %71 االستثمارات النقدية والسائلة كنسبة مئوية من صافي االحتياجات النقدية املُقدّرة على مدى السنوات الثالث التالية   %83 

1.4:1  1.6:1  2.1:1  2.2:1 نسبة الديون إلى املساهمات في رأس املال  2.6:1 
إجمالي املوارد الالزمة )مبليارات الدوالرات(     14.4   12.8   10.9   10.4    8.0
إجمالي املوارد املتاحة )مبليارات الدوالرات(     17.9   16.8   14.8   15.0   13.8

%6.5  %5.5  %7.4  %7.4 مجموع احتياطي تغطية خسائر القروض إلى حافظة القروض املدفوعة  %6.6 
.www.ifc.org/AnnualReport :انظر مناقشات وحتليالت جهاز اإلدارة والقوائم املالية املوحدة لالطالع على املزيد من التفاصيل بشأن كيفية احتساب هذه األرقام في املوقع التالي *

2007  2008  2009  2010  2011 أبرز  أنشطة  عمليات  مؤسسة  التمويل  الدولية 
مباليني الدوالرات األمريكية في السنة/السنوات املنتهية في 30 يونيو/حزيران

ارتباطات عمليات االستثمار اجلديدة
299  372  447  528 عدد املشاريع   518 
69  85  103  103 عدد البلدان   102 
8220  11399  10547  12664 حلساب املؤسسة اخلاص   12186 

تعبئة املوارد 
القروض املشتركة1     4680   1986   1858   3250   1775
التمويل املنظم )مهيكل(        0    797    169   1403   2083
غ/م غ/م  مبادرات املؤسسة وغيرها     1340   2358   1927 
غ/م غ/م  شركة إدارة األصول      454    236      8 
مجموع املوارد التي متت تعبئتها     6474   5377   3962   4653   3858

مدفوعات االستثمار
حلساب املؤسسة اخلاص     6715   6793   5640   7539   5841
القروض املشتركة2     2029   2855   1958   2382   1615

حافظة ارتباطات املؤسسة
1410  1490  1579  1656 عدد الشركات  1737 
25411  32366  34502  38864 حلساب املؤسسة اخلاص    42828 
القروض املشتركة1    12387   9302   8299   7525   5543

اخلدمات االستشارية
1018  862  872  736 عدد املشاريع   642 
قيمة املشاريع التي متت املوافقة عليها       820    859    941    919    846
نفقات مشاريع اخلدمات االستشارية      207    188    183    152    118

1 يتضمن قروضاً من الفئة "ب"، وقروضاً موازية، وقروض مشاركة من الفئة "أ".

2 يتضمن قروضاً من الفئة "ب"، وقروضاً موازية. 
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بلغت استثمارات املؤسسة حوالي 19 مليار دوالر في أكثر من 
500 مشروع في 102 بلد، منها استثمارات حلسابها اخلاص بواقع 

12.2 مليار دوالر. وباإلضافة لذلك، قامت املؤسسة بتعبئة قرابة 
6.5 مليار دوالر من مستثمرين آخرين، وبلغ إجمالي إنفاقها على 

مشاريع اخلدمات االستشارية 206.7 مليون دوالر.
وقد حصلت البلدان األشد فقرا املؤهلة لالقتراض من 

املؤسسة الدولية للتنمية على حوالي ثلثي استثمارات مؤسسة 
التمويل الدولية - ملشاريع يصل إجمالي استثماراتها إلى 4.9 

مليار دوالر ـ ويذهب أكثر من نصف إنفاق مؤسسة التمويل 
الدولية إلى اخلدمات االستشارية. وقد بلغت ارتباطات املؤسسة 

حوالي 3 مليارات دوالر حلسابها اخلاص في منطقة أمريكا 
الالتينية والبحر الكاريبي، كما وصلت ارتباطات املؤسسة إلى 

حوالي 2.7 مليار دوالر ملنطقة أوروبا وآسيا الوسطى، وحوالي 
2.2 مليار دوالر ملنطقة أفريقيا جنوب الصحراء، و1.6 مليار دوالر 

ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، و1.9 مليار دوالر ملنطقة 
شرق آسيا واحمليط الهادئ، و742 مليون دوالر ملنطقة جنوب آسيا.

2.7 مليار دوالر
أوروبا وآسيا الوسطى

1.9 مليار دوالر
شرق آسيا واحمليط الهادئ

1.6 مليار دوالر
الشرق األوسط وشمال أفريقيا

2.2 مليار دوالر
أفريقيا جنوب الصحراء

742 مليون دوالر
جنوب آسيا

101
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بلدان مؤهلة لالقتراض 
من املؤسسة الدولية 

للتنمية
بلدان متوسطة الدخل 

لديها مناطق عالية 
اخملاطر أو جديدة في 

التعامل
بلدان أخرى متعاملة 

مع املؤسسة
أخرى

األحداث الرئيسية

يوليو/متوز 2010
إطالق األهداف اإلمنائية ملؤسسة التمويل الدولية

سبتمبر/أيلول 2010
إطالق أول مركز لعمليات املؤسسة في مدينة إسطنبول

أكتوبر/تشرين األول 2010
استضافة املؤمتر االشتمالي األول لقادة قطاع األعمال

نوفمبر/تشرين الثاني 2010
مؤسسة التمويل الدولية تصرف أول قرض مقوم بالعملة 

احمللية من أجل دعم الصناعات الزراعية في رواندا
مجموعة العشرين تطلب من مؤسسة التمويل الدولية توّلي 

الدور القيادي في املبادرة العاملية املعنية بتمويل الشركات 
الصغيرة واملتوسطة

يناير/كانون الثاني 2011
بدء تشغيل محطة توليد الكهرباء في بورت أو برنس - التي 

قامت مؤسسة التمويل الدولية بتمويل مشروع إنشائها - بعد 
مرور عام على زلزال هايتي 

فبراير/شباط 2011
مؤسسة التمويل الدولية تساعد جنوب السودان على البدء في 

تنفيذ البرنامج املعني بتنمية القطاع اخلاص
مارس/آذار 2011

مؤسسة التمويل الدولية هي أول بنك إمنائي عاملي يقوم 
بالتوقيع على مبادئ األمم املتحدة لالستثمار املسؤول 

تعبئة 245 مليون دوالر لتطوير البنية التحتية لقطاع 
االتصاالت في العراق

تنفيذ أكبر استثمار من نوعه في مجال التأمني بتقدمي 100 مليون 
دوالر من املؤسسة إلى شركة ساجيكور للتأمني في بربادوس

إبريل/نيسان 2011
مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي يعتمدان إستراتيجية 

جديدة للمشاركة في قطاع زيت النخيل العاملي
اإلعالن عن أكبر قرض مشترك في تاريخ املؤسسة - وهو عبارة 
عن حزمة متويل قدرها 700 مليون يورو لصالح شركة إنرجيسا 

التركية إلنتاج وتوزيع الطاقة من أجل متويل بناء سلسلة من 
محطات توليد الكهرباء في تركيا

مبوجب مبادرة التعليم من أجل التوظيف، مؤسسة التمويل 
الدولية والبنك اإلسالمي للتنمية يعلنان عن خطة لتعبئة ما 

يصل إلى ملياري دوالر للتدريب املهني في العالم العربي 
صندوق املؤسسة املعني بإعادة الرسملة يستثمر 280 مليون 

دوالر في البنك األهلي املتحد، وهذا هو أكبر ارتباط حتى اآلن 
لهذا الصندوق الذي تديره شركة إدارة األصول التابعة اململوكة 

للمؤسسة
مايو/أيار 2011

حتديث إطار االستدامة وتطبيق سياسة جديدة بشأن الوصول 
إلى املعلومات

تعبئة 135 مليون دوالر من خالل السندات اخلضراء لصالح 
املشاريع الصديقة للبيئة

بدء تنفيذ عمليات خفض االنبعاثات الكربونية بتمويل قدره 
150 مليون يورو من صندوق الكربون في سياق تشجيع 

االستثمارات الصديقة للبيئة
يونيو/حزيران 2011

مؤسسة التمويل الدولية تقوم، بالتعاون مع احلكومة الروسية 
ومصرف "Vnesheconombank" الروسي =إلنشاء صندوق 

معني بتوفير رؤوس األموال التي حتتاج إليها البنوك الروسية 
احتياجا ماسا وعاجال

إعالن مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي عن 
إبرام اتفاقية مع بنك جي بي مورغان مبا قيمته 4 مليارات دوالر 

لبرنامج احلماية ضد تقلبات أسعار املنتجات الزراعية
املؤسسة تعقد أول مؤمتر عاملي للتأمني بهدف تشجيع تطبيق 

أفضل املمارسات في هذا القطاع
وصول استثمارات املؤسسة، مبا في ذلك املوارد التي متت تعبئتها، 

إلى رقم قياسي قدره 18.7 مليار دوالر في السنة املالية 2011

هذه اخلريطة من إنتاج وحدة تصميم اخلرائط 
يات  بالبنك الدولي. وال تعني احلدود واأللوان واملسمَّ

وأية معلومات أخرى ُمبّينة على هذه اخلريطة 
أي حكم من جانب مجموعة البنك الدولي على 

الوضع القانوني ألي إقليم أو تأييد.

ارتباطات 
قدرها 4.9 

مليار دوالر 

و%66 
من إنفاق مؤسسة التمويل الدولية على 

مشاريع اخلدمات االستشارية كانت لصالح 
البلدان األشد فقرا املؤهلة لالقتراض من 

املؤسسة الدولية للتنمية

1.6 مليار دوالر
الشرق األوسط وشمال أفريقيا

2.2 مليار دوالر
أفريقيا جنوب الصحراء

3 مليارات دوالر
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
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ارتباطات  املؤسسة  في  السنة  املالية  2011  حسب فئة  
التصنيف  البيئي  واالجتماعي

عدد املشاريع االرتباطات    الفئة1 
اجملموع )مباليني الدوالرات األمريكية(   
10  554  A
133  2975  B
246  5445  C
129  3212  FI

518  12186 اجملموع 
1 انظر توصيفات الفئات في ص 97 من التقرير السنوي.

 البلدان  األكبر  اقتراضاً  من  املؤسسة  في  
السنة  املالية  2011 1

حتى 30 يونيو/حزيران 2011 )استناداً إلى حساب املؤسسة(

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

% 9   3766 الهند )1( 
% 6   2697 البرازيل )2( 
% 6   2579 االحتاد الروسي )3( 
% 6  2422 تركيا )4( 
% 6  2411 الصني )5( 
% 3  1086 الفلبني )6( 
% 3  1073 كولومبيا )7( 
% 2  1038 األرجنتني )8( 
% 2  1008 األرجنتني )9( 
% 2  1,03 املكسيك )10( 

1  ماعدا حصص البلدان املنفردة من املشاريع اإلقليمية والعاملية.

ارتباطات  السنة  املالية  2011
املبالغ مباليني الدوالرات األمريكية

)%100.00( 12,185.69 اجملموع  
حسب الصناعات

)%4.20( 512.10 الصناعات الزراعية والغابات   
)%3.65( 445.29 املستهلكون واخلدمات االجتماعية   
)%25.34( 3088.03 األسواق املالية   
)%3.57( 434.49 صناديق االستثمار   
)%13.30( 1620.87 البنية التحتية   
)%6.81( 830.20 الصناعات التحويلية   
)%1.88( 229.27 النفط والغاز والتعدين   
)%2.77( 337.21 االتصاالت السلكية والالسلكية وتكنولوجيا املعلومات  
 )%38.19( 4653.44 متويل التجارة  
)%0.29( 34.77 قطاعات أخرى  

مت حتقيق االتساق بني قطاعات الصناعة والهيكل التنظيمي اجلديد للمؤسسة املنفذة في السنة املالية 2011.  مت أيضاً حتويل السنوات السابقة الواردة في التقرير السنوي لهذا العام لضمان 
إمكانية املقارنة. 

حسب املنتجات واألدوات
)%40.96( 4991.68 قروض1  
)%16.15( 1967.59 مساهمات في أسهم رأس مال2  
)%42.40( 5167.01 ضمانات  
)%0.49( 59.40 منتجات إدارة اخملاطر  

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

حسب املناطق
)%15.80( 1925.92 منطقة شرق آسيا واحمليط الهادئ   
)%22.01( 2682.45 أوروبا وآسيا الوسطى   
)%24.87( 3031.13 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي   
)%13.16( 1603.26 الشرق األوسط وشمال أفريقيا   
)%6.09( 742.45 جنوب آسيا   
)%17.64( 2150.15 أفريقيا جنوب الصحراء   
)%0.41( 50.32 على الصعيد العاملي   

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

حافظة  االرتباطات
حلساب املؤسسة اخلاص حتى 30 يونيو/حزيران 2011

اجملموع 42828$ )%100(
حسب الصناعات

)%7( 3,095 الصناعات الزراعية والغابات  
)%7( 3,071 املستهلكون واخلدمات االجتماعية  
)%33( 14,095 األسواق املالية   
)%7( 3,137 صناديق االستثمار  
)%17( 7,490 البنية التحتية  
)%12( 5,095 الصناعات التحويلية  
)%5( 2,169 النفط والغاز والتعدين  
)%4( 1,635 االتصاالت السلكية والالسلكية وتكنولوجيا املعلومات  
)%6( 2,424 متويل التجارة  
)%1( 615 مجاالت أخرى   

حسب املناطق
)%14( 6,188 منطقة شرق آسيا واحمليط الهادئ   
)%26( 11,064 أوروبا وآسيا الوسطى   
)%24( 10,144 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي   
)%11( 4,750 الشرق األوسط وشمال أفريقيا   
)%10( 4,353 جنوب آسيا   
)%14( 5,900 أفريقيا جنوب الصحراء   
)%1( 429 على الصعيد العاملي   

تشمل بعض املبالغ حصص املناطق من االستثمارات املصنفة رسمياً باعتبارها مشاريع عاملية. 
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النواجت  التنموية  العامة  املرجحة  وغير  املرجحة

%71  السنة املالية 
2009

%82  
%71  السنة املالية 

2010

%82  

%67  السنة املالية 
2011

%77  
غير مرجحة     مرجحة  

النواجت  التنموية  حسب  الصناعات  في  السنة  املالية  2011

%83  )1119( 23 النفط والغاز والتعدين   
%77  )2798( 74 البنية التحتية  

%70  )2781( 64 الصناعات الزراعية والغابات 
%68  )829( 63 صناديق االستثمار  
%66  )15123( 196 األسواق املالية  

%64  )692( 25 االتصاالت السلكية والالسلكية وتكنولوجيا املعلومات   
%59  )2447( 69 الصناعات التحويلية  
%59  )1396( 68 املستهلكون واخلدمات االجتماعية  

%67  )27184( 582 إجمالي مؤسسة التمويل الدولية   
العدد املوجود في نهاية اجلانب األيسر لكل عمود هو مجموع عدد الشركات التي مت تقييمها. العدد الذي بني قوسني ميثل مجموع استثمارات املؤسسة )مباليني الدوالرات األمريكية( في هذه املشاريع. 

النواجت  التنموية  حسب  املناطق  في  السنة  املالية  2011

%76  )4024( 86 منطقة شرق آسيا واحمليط الهادئ  
%74  )7975( 131 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي  

%72  )2118( 64 جنوب آسيا  
%63  )3450( 92 أفريقيا جنوب الصحراء  

%60  )6582( 134 أوروبا وآسيا الوسطى  
%56  )2853( 66 الشرق األوسط وشمال أفريقيا  

%67  )27184( 582 إجمالي مؤسسة التمويل الدولية  
العدد املوجود في نهاية اجلانب األيسر لكل عمود هو مجموع عدد الشركات التي مت تقييمها.  العدد الذي بني قوسني ميثل مجموع استثمارات املؤسسة )مباليني الدوالرات األمريكية( في هذه املشاريع. 

نفقات  مشاريع  اخلدمات  االستشارية  في  السنة  املالية  2011
)املبالغ مباليني الدوالرات األمريكية(

)%100.00( $206.66 اجملموع  
حسب مجاالت العمل

)%31( 63.27 احلصول على التمويل   
)%27( 55.87 ُمناخ االستثمار   
)%13( 27.75 الشراكات بني القطاعني العام واخلاص   
)%29( 59.78  أساليب العمل املستدام    

حسب املناطق
)%13( 26.80 منطقة شرق آسيا واحمليط الهادئ   
)%17( 34.80 أوروبا وآسيا الوسطى   
)%9( 19.33 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي   
)%8( 16.29 الشرق األوسط وشمال أفريقيا   
)%11( 22.69 جنوب آسيا   
)%25( 51.12 أفريقيا جنوب الصحراء   
)%17( 35.63 على الصعيد العاملي   
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دور  مؤسسة  التمويل 
 الدولية  في  مساندة 

املرأة  باعتبارها  محركاً 
للنمو  االقتصادي

تشجيع مزاولة النساء ألنشطة األعمال هو من 
صميم عمل املؤسسة.

وتعمل املؤسسة على إطالق العنان 
لإلمكانات االقتصادية غير املستغلة التي 
تتمتع بها سيدات األعمال وذلك من خالل 
حتسني قدرتهن على احلصول على التمويل 
وإزالة احلواجز املميزة ضد املرأة والتي تعوق 
االستثمار؛ فذلك يعود باخلير العميم على 

أنشطة األعمال، واملرأة، والتنمية.
وهذه هي حلقة تنظيم مشاريع األعمال 

والتنمية التي تقوم بتشجيعها املؤسسة 
من خالل برنامجها املعني بسيدات األعمال، 

إذ يجعل هذا البرنامج االهتمام بقضايا 
املساواة بني اجلنسني جزءا أساسيا وجوهريا 

في عمل املؤسسة.
ويتسم دور املؤسسة بالوضوح، فهي 

تتعاون مع البنوك من أجل الوصول - على 
نحو مربح - إلى هذه السوق احليوية التي 

ال حتصل على إمدادات كافية. وتساعُد 
املؤسسة في تدريب النساء الكتساب 

لن تستطيع البلدان النامية حتقيق النمو 
االقتصادي املستدام بدون املشاركة 
النشطة والفاعلة من جانب املرأة؛ 

فسيدات األعمال ميثلن مصدرا حيويا للنمو 
االقتصادي وخلق فرص العمل - ناهيك عن 

أهميتهن الكبيرة بالنسبة إلستراتيجية 
مؤسسة التمويل الدولية.

متتلك النساء أكثر من 35 في املائة 
من الشركات الصغيرة املسجلة في بلدان 

العالم، وهي مسؤولة عن توفير معظم 
فرص العمل في البلدان النامية. وعلى 

الرغم من عدم قدرة سيدات األعمال في 
أغلب األحيان على احلصول على خدمات 
مالية أو أية مساندة أخرى ألنشطتهن، 

فإنهّن غالبا أفضل قدرة من نظرائهن من 
الرجال في تشكيل مالمح مجتمعاتهن 

احمللية - من خالل إعادة استثمار األرباح في 
الصحة والتعليم واحتياجات األسرة.
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األثر العاملي

وال تقتصر جهود املؤسسة على حتسني 
قدرة النساء على احلصول على التمويل، بل 
تتيح املؤسسة للحكومات والقطاع اخلاص 
أدوات لتفعيل االستفادة من إمكانات املرأة 
بوصفها سيدة أعمال وموظفة ومسؤولة 

تنفيذية، مبا يعزز النمو االقتصادي وخلق 
فرص العمل.

ولعل زيادة تسهيل جناح املرأة وازدهارها 
في أنشطة األعمال تعد أمرا ُمهما بصفة 
خاصة في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا، التي تقل فيها نسبة الشركات 
املسجلة اململوكة للنساء عن 15 في املائة، 

ويصل معدل مشاركة املرأة في القوة 
العاملة إلى 26 في املائة - وهو أدنى معدل 

على مستوى العالم.
وتشجع املؤسسة آليات الوساطة 

في البلدان التي ميكن أن تستغرق تسوية 
املنازعات التجارية فيها سنوات طويلة أمام 
احملاكم، وتشجع إعطاء الشركات اململوكة 

للنساء الفرصة للتغلب على معضلة خلق 
فرص العمل والتوسع االقتصادي. وتقوم 

اخلدمات االستشارية للمؤسسة مبساعدة 
مشاريع اآلليات البديلة حلل املنازعات في 

مصر واملغرب وباكستان مبا يتيح حتقيق 
العدالة على نحٍو أفضل لسيدات األعمال.
وميثل عملنا في برنامج الهاتف القروي 

عالمة أخرى مضيئة ومشرقة؛ فهذا 
البرنامج - احلاصل مؤخرا على اجلائزة 

السنوية التي يقدمها املسؤول التنفيذي 
األول للمؤسسة تقديرا للتميز في املساواة 

بني اجلنسني - يقدم قروضا صغرى تصل 
قيمتها إلى 200 دوالر ملشتريات رجال 

وسيدات األعمال من الهواتف احملمولة 
والهوائيات في املناطق الريفية في أفريقيا. 
ويقوم مشغلو الهواتف بعد ذلك ببيع وقت 

املكاملات للقرويني، مما يحقق الدخل ويزود 
جيرانهم بخدمات الهاتف التي يحتاجون 
إليها. وغالبا ما تكون املرأة أكثر قدرة على 

النجاح في تشغيل وإدارة هذه اخلدمات 
الهاتفية.

ومنذ إنشائه في عام 2003، ساعد 
برنامج إتاحة الهواتف القروية في تقدمي 
قروض إلى أكثر من 7500 سيدة أعمال 

وساعد 18 ألف امرأة حسب التقديرات على 
تأسيس منشآت أعمالهن في مدغشقر 
ومالوي ونيجيريا. وفي مدغشقر وحدها، 
تشير التقديرات إلى استفادة 3 ماليني 

شخص من برنامج الهاتف القروي. ومت أيضا 
إطالق هذا البرنامج في تشاد، وهناك خطة 

لتوسيع نطاقه ليشمل بوركينا فاصو.
من خالل برنامج الهاتف القروي 

وعمليات أخرى رائدة، تستمر مؤسسة 
التمويل الدولية في التصدي للتحديات 

اإلمنائية الناشئة من عدم املساواة بني 
اجلنسني. وال شك أن التصدي ملثل هذه 

التحديات هو فرصة ال ميكن أن تتجاهلها 
املؤسسة أو تغفل عنها. 

مع املؤسسة والتي تتوفر عنهم بيانات ملدة 
3 سنوات - والبالغ عددهم 293 جهة ـ أن 

يضيفوا حوالي 35 ألف وظيفة للنساء، 
وميثل ذلك زيادة صافية بنسبة 14 في املائة 

في توظيف النساء.
وتعاونت املؤسسة مع واحد من أكبر 

البنوك في نيجيريا من أجل تقدمي املساندة 
الضرورية للشركات الصغيرة واملتوسطة 

التي متلكها النساء. فقد قدمت املؤسسة 
إلى أكسس بنك تسهيالت ائتمانية 

قدرها 15 مليون دوالر من أجل تقدمي قروض 
إلى النساء إلى جانب تقدمي اخلدمات 

االستشارية من املؤسسة بالتوازي مع هذا 
اجلهد. وكانت النتائج رائعة ومشجعة؛ فمنذ 
تعاون املؤسسة مع بنك أكسيس النيجيري، 

حصلت 550 من الشركات الصغيرة 
واملتوسطة اململوكة للنساء على قروض مبا 
قيمته حوالي 40 مليون دوالر. ومت في الوقت 

نفسة تدريب حوالي 900 من سيدات 
األعمال.

الواقع أن هذا اجلهد يضرب مثاال يحتذى 
للكثير من البنوك األخرى ويشجعها 

على محاكاة جتربة بنك أكسيس الرائدة. 
وقد قررت املؤسسة توسيع نطاق هذا 

النموذج ليشمل مناطق أخرى في العالم. 
وقمنا على سبيل املثال بتقدمي ارتباطات 

استثمار قدرها 75 مليون دوالر - إلى جانب 
خدماتنا االستشارية ـ إلى بنك إنترناشونال 

إندونيسيا. وسوف تساعُد املؤسسُة هذا 
البنك على حتديد االحتياجات املالية للنساء 

املتعامالت معه وتطوير األدوات الالزمة 
لتلبية تلك االحتياجات.

يتضمن صميم عمل املؤسسة التزامها 
بتشجيع مزاولة النساء ألنشطة األعمال. 

وأضافت املؤسسة بُعدا خاصا باملساواة بني 
اجلنسني في طريقة قياسنا للنتائج اإلمنائية، 

وسوف يعطينا هذا التغيير رؤى ثاقبة 
جديدة بشأن مدى فاعلية عمل املؤسسة 

وإرشاد مشاريعها في املستقبل. وقد جعلنا 
األهداف املعنية باملساواة بني اجلنسني جزءا 
من األهداف اإلمنائية للمؤسسة - وبحلول 

عام 2013، سوف تكون 25 في املائة من 
الشركات الصغيرة واملتوسطة التي 

تستفيد من استثماراتنا شركات مملوكة 
لنساء.

املهارات التجارية واملالية، كما تساند تطبيق 
إصالحات على صعيد السياسات لتحقيق 

تكافؤ الفرص أمام النساء.
وقد استثمر برنامج املؤسسة املعني 

بسيدات األعمال أكثر من 118 مليون دوالر 
في البنوك التجارية في البلدان النامية. 

وفي السنة املالية 2011، قامت تلك البنوك 
بصرف قروض قيمتها 86 مليون دوالر إلى 
2200 شركة صغيرة ومتوسطة مملوكة 

لنساء، باإلضافة إلى تدريب أكثر من 3 آالف 
سيدة أعمال.

وتهتم عمليات املؤسسة بتشجيع 
توظيف النساء. وتشير البيانات املستمدة 

من 615 جهة متعاملة مع املؤسسة 
ومستفيدة من استثماراتها في جميع 

املناطق والقطاعات الصناعية إلى أنها 
قامت بتوظيف أكثر من 630 ألف امرأة في 

عام 2010 أو أن املرأة تشكل 31 في املائة 
من قوتها العاملة. كما استطاع املتعاملون 

 ،2013  بحلول عام 
تكون سوف 

%25
الشركات  من 

ة  لصغير ا
واملتوسطة، 

من  املستفيدة 
مؤسسة  استثمارات 

الدولية،  التمويل 
لنساء مملوكة 

 )إلى اليسار( تزداد 
املبيعات في محل 

شارلني ديبيساو في 
هايتي بفضل األفكار 

التي حصلت عليها 
من برنامج املؤسسة 

التدريبي " بيزنس 
إيدج".  

أدى برنامج الهاتف 
القروي الوارد شرحه 

أدناه إلى إتاحة الفرص 
لآلالف من سيدات 

األعمال، مبا في ذلك 
ماري فلور رازولواريفو 

في مدغشقر.
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Lars H. Thunell 
نائب الرئيس 

التنفيذي واملسؤول 
التنفيذي األول 

ملؤسسة التمويل 
 الدولية

Jingdong Hua 
نائب الرئيس لشؤون 

أمانة اخلزانة 
وتكنولوجيا 

 املعلومات

 Jorge Familiar
Calderon 

نائب الرئيس 
والسكرتير 
 املؤسسي 

 ال تتوفر صورة

Rachel Kyte 
نائب الرئيس لشؤون 

اخلدمات 
االستشارية 

 ملؤسسات األعمال

Thierry Tanoh 
نائب الرئيس لشؤون 

أفريقيا جنوب 
الصحراء، وأمريكا 

الالتينية والبحر 
الكاريبي، وأوروبا 

الغربية

Janamitra Devan 
نائب الرئيس 

للشؤون املالية 
وتنمية القطاع 

 اخلاص

Gavin E.R. Wilson 
املسؤول التنفيذي 

األول بالشركة التي 
أنشأتها مؤسسة 

التمويل الدولية 
 إلدارة األصول

Dorothy Berry 

نائب الرئيس لشؤون 
املوارد البشرية 

 واالتصاالت واإلدارة

Rachel Robbins 
نائب الرئيس 

واملستشار القانوني 
 العام

 فريق  إدارة  مؤسسة 
التمويل  الدولية

يضطلع فريق متمرس من املسؤولني التنفيذيني في مؤسسة التمويل 
الدولية بخلق الفرص للجهات املتعاملة مع املؤسسة. ويُثري فريق اإلدارة 

عمل املؤسسة من خالل سنوات اخلبرة الطويلة في مجاالت التنمية 
والتنّوع الغني في املعرفة واملنظور الثقافي وهي خصائص نوعية ُمعززة 
لألثر اإلمنائي للمؤسسة وحتسني حياة الناس في مختلف أنحاء العالم. 

ويقوم الفريق بوضع إستراتيجية املؤسسة وسياساتها، وأخالقيات العمل 
والثقافة املؤسسية، كما يؤدي املسؤولون التنفيذيون باملؤسسة دوراً حيوياً 

في تعزيز رسالة املؤسسة ورؤيتها.  
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Jyrki Koskelo 
نائب الرئيس لشؤون 

 الصناعات العاملية

Rashad Kaldany 
نائب الرئيس لشؤون 
آسيا، وأوروبا، والشرق 

األوسط وشمال 
 أفريقيا

Saadia Khairi 
نائب الرئيس لشؤون 
إدارة اخملاطر، واإلبالغ 

املالي، واإلستراتيجية 
 املؤسسية

جوائز القيادة التي تقدمها املؤسسة للشركات الناجحة 
/املتعاملة معها

الشركة: شركة تنمية الطاقة، الفلبني

تقّدم مؤسسة التمويل الدولية جائزة القيادة في كل سنة إلحدى 
الشركات املتعاملة معها تقديراً ملا حققته من جناح كبير يُجّسد 
على أفضل وجه روح القيادة وفاعلية اإلبداع واالبتكار والتميز في 

مجال حوكمة الشركات، ويثبُت أن أعمال الشركة وأنشطتها 
االجتماعية. جتسد القيم التي تؤمن بها املؤسسة وتشاطرها 

االلتزام بتحقيق التنمية املستدامة.
وقامت املؤسسة في هذه السنة بتكرمي شركة تنمية الطاقة 

بالفلبني تقديرا لكونها شركة عاملية رائدة في مجال الطاقة احلرارية 
األرضية؛ فمواقع مشاريعها اخلمسة املعتمدة على البخار باإلضافة 

إلى مشاريعها اخلاصة بالطاقة الكهرومائية توفر 12 في املائة من 
قدرات إنتاج الطاقة الكهربائية في الفلبني وتخدم 12 مليون أسرة. 
ومن شأن ذلك أن يحد من اعتماد الفلبني على الوقود األحفوري مع 

القيام في الوقت نفسه بتوفير الطاقة الالزمة للسوق الفلبينية 
الصاعدة.

باإلضافة إلى ذلك، تعمل هذه الشركة على تشجيع إعادة 
تشجير الغابات والتنوع البيولوجي من خالل "التحريج االجتماعي". 

فقد قامت الشركة بإعادة تشجير 10 آالف هكتار حول مواقع 
مشاريعها اخلمسة فضال عن تعاونها الوثيق مع الشعوب األصلية 
وجماعات املزارعني في زراعة األراضي وزراعة أنواع األشجار املعرضة 

لالنقراض. ونحن نهنئ الشركة على إجنازاتها متوقعني استمرار 
متيزها في كل من مجال تنمية الطاقة املتجددة واملسؤولية 

االجتماعية.
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االبتكار، وتأثير املؤسسة
اإليضاح والبرهان، األثر امللموس

تقدم مؤسسة التمويل الدولية مجموعة فريدة 
من املزايا النسبية ملساعدة القطاع اخلاص 
في احلد من الفقر وتعزيز النمو االقتصادي 

االشتمالي.
 

 2 الفصل 

كيف تخلق مؤسسة 
2التمويل الدولية الفرص
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تساعُد مؤسسة التمويل الدولية في ... 
إتاحة خدمات اإلنترنت املعتمدة على األقمار الصناعية 

إلى املاليني في أفريقيا. تخفيف تقلبات األسعار في 
سوق املواد الغذائية. إتاحة القدرة على احلصول على 

املاء لـ 100 مليون شخص. تقدمي الرعاية الصحية إلى 
100 ألف من محدودي الدخل املقيمني في والية أندرا 

براديش في الهند. قيادة مبادرة االشتمال املالي جملموعة 
العشرين. وضع معايير عاملية ملؤسسات التمويل 

اإلمنائي. إنشاء صندوق بتمويل قدره 150 مليون يورو 
لشراء اعتمادات تخفيض انبعاثات الكربون وتشجيع 

الصناعات غير املضرة بالبيئة. تعبئة ما يصل إلى 
ملياري دوالر من املستثمرين ملساندة برامج التدريب 
املهني في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

تقدمي 400 مليون دوالر لتمويل البنية التحتية لقطاع 
االتصاالت السلكية والالسلكية في العراق. تنظيم 

ورعاية مسابقة تنافسية لتحديد أفضل املقرضني 
التجاريني لشركات ومؤسسات األعمال الصغيرة. إتاحة 

خدمات االتصاالت عبر الهواتف احملمولة ملاليني الناس 
في مدغشقر ومالوي ونيجيريا ...

نُوضح فيما يلي كيف يتسنى للمؤسسة حتقيق ذلك.

االبتكار
التصدي للمشكالت واستنباط احللول

الصفحات 20–29

اإليضاح والبرهان
تعبئة رأس املال وخلق مثال يُحتذى به

الصفحات 40–47

األثر امللموس
حتسني األحوال املعيشية للناس وتعزيز التنمية

الصفحات 48–56

تأثير املؤسسة
رسم السياسات واالرتقاء باملعايير

الصفحات 30–39
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االبتكار

االبتكار
تنطلق طاقة اإلبداع واالبتكار في استلهام الفكرة وتصور 

أبعادها ثم تنفيذ املشاريع املؤثرة؛

فاملوارد املالية ال تستطيع وحدها تلبية احتياجات بلدان العالم 
النامية. ولذا، تضطلع مؤسسة التمويل الدولية بحشد 

االستفادة من خبراتها التخصصية وحضورها الطاغي على 
الساحة العاملية من أجل استنباط مناهج جديدة في التصدي 

للتحديات األشد إحلاحا - من األمن الغذائي واملائي وقضايا تغير 
املناخ إلى خلق فرص العمل.

وفي ظل اقتصاد عاملي يزداد تعقيداً، يتعاظم الطلب على 
تنمية القطاع اخلاص - ودور مؤسسة التمويل الدولية. ولذلك 

بات لزاما أن تقوم املؤسسة بتلبية هذا الطلب من خالل مبادرات 
مبتكرة لتعظيم قدرة القطاع اخلاص على خلق الفرص وتعزيز 

النمو االشتمالي.
وانطالقا من مكانتها بوصفها مؤسسة إمنائية متميزة 

ومرموقة تُكّرس كل طاقتها لتنمية القطاع اخلاص، فإن 
مؤسسة التمويل الدولية ال تألو جهدا في عملها من أجل توفير 

الرعاية الطبية عالية اجلودة للفقراء، وربط اجملتمعات احمللية 
الفقيرة بالعالم بقوة خدمات اإلنترنت، ومساندة التحّول إلى 

استخدام الطاقة املتجددة، وتلبية احتياجات سيدات األعمال من 
املساندة الالزمة لتوسيع نطاق شركاتهن وتوظيف عماٍل جدد. 
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األثر العاملي
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إتاحة خدمات 
اإلنترنت لثالثة 

مليارات شخص 
آخرين 

شركة أو ثري بي نتووركس )O3b Networks( ستساعد في وقت قريب 
في تخفيض تكاليف الوصول إلى اإلنترنت في املناطق الريفية.

8
أقمار صناعية خلفض 

تكاليف إتاحة خدمات 
اإلنترنت في املناطق 

الريفية بني خطي 
عرض

45
شمال وجنوب خط 

االستواء

من بنوك اإلقراض التجاري رأى أن هذا املشروع محفوف 
بالكثير من اخملاطر بسبب التقلبات في أسواق االئتمان 
واالحتماالت اجملهولة الناجتة عن االنكماش االقتصادي 

العاملي.
وساعدت مؤسسة التمويل الدولية في حشد 

املساندة من مؤسسات التمويل اإلمنائي لسد الفجوة 
في االستثمارات. وعن طريق التعهد بتقدمي 70 مليون 

دوالر من حسابها اخلاص وتعبئة 170 مليون دوالر 
في شكل قروض موازية من مؤسسات أخرى، متكنت 
املؤسسة من املساعدة في حتقيق أهداف االستثمار 

املتبقية ملشروع شركة أو ثري بي نتووركس.
ويتوافق توسيع نطاق القدرة على احلصول على 

خدمات اإلنترنت مع عدد من األولويات اإلستراتيجية 
للمؤسسة؛ فاملؤسسة تتصدى للقيود املعوِّقة لنمو 

القطاع اخلاص من خالل قيامها بتحسني احلصول على 
تكنولوجيا االتصاالت، ومعاجلة فجوات النقص في 

الوصول إلى خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية، 
ومساندة ابتكارات قطاع األعمال املعتمدة على 

اإلنترنت. وباإلضافة إلى ذلك، من شأن هذا املشروع 
تخفيض التكاليف التي تتكبدها شركات تشغيل 

الهاتف احملمول. ومبا أن استخدام الهواتف احملمولة هو 
عموما أكثر شيوعا من استخدام اإلنترنت في املناطق 
النامية، فإن تخفيض التكاليف في هذا الصدد يعني 

أيضا زيادة خدمات الربط واالتصال بالهاتف احملمول.
وسوف يتم إطالق اجملموعة األولى من األقمار 

الصناعية في عام 2013.

تعتبر خدمات اإلنترنت عريضة النطاق منفذا إلكترونيا 
حيويا لالقتصاد العاملي؛  غير أن الكابالت التقليدية 

البرية ال تقوم بتوصيل اخلدمة إلى كثير من املناطق، 
وخاصة لألفراد والشركات في مناطق العالم النامية. 
وفي عام 2010، على سبيل املثال، شكلت اشتراكات 

اإلنترنت الثابت عريض النطاق في أفريقيا أقل من 1 في 
املائة من اإلجمالي العاملي، في حني تشير التقديرات إلى 
أن مستخدمي اإلنترنت في هذه القارة ال يزيدون على 4 

في املائة.
وتعالج مؤسسة التمويل الدولية هذه املشكلة من 

خالل متويل مشروع تطوير خدمات اإلنترنت املعتمدة 
على األقمار الصناعية. وسرعان ما ستقوم شركة أو ثري 
بي نتووركس، وهي الشركة الساعية سعياً حثيثاً إلتاحة 
الوصول إلى اإلنترنت "لثالثة مليارات مستخدم محتمل 
لإلنترنت" في العالم، بتوصيل خدمات اإلنترنت عريضة 

النطاق عبر الفضاء إلى املناطق التي تعاني عدم كفاية 
اخلدمات. فمن خالل مجموعة من 8 أقمار صناعية 

في مدار أرضي متوسط، سوف تزيد شركة أو ثري بي 
نتووركس قدرات عريضة النطاق وتخفيض تكاليف 

اإلنترنت للمقيمني في املناطق الريفية بني خطي عرض 
45 شمال وجنوب خط االستواء. وتتمتع هذه املنظومة 

بإمكانات توصيل خدمات شبكات اإلنترنت عريضة 
النطاق إلى ماليني الناس.

وعلى الرغم من مساندة املشروع مبدئيا من قبل 
عدد من كبار املستثمرين - مبا في ذلك مجموعة ليبرتي 

كابيتال، وبنك إتش إس بي سي، وجوجل - فإن عددا كبيرا 

222
كيف تخلق مؤسسة 

التمويل الدولية الفرص



23االبتكار



)أعاله( عمال يبنون مطاحن جديدة لدقيق 
القمح تابعة جملموعة )Bakhresa( في 
اجملمع الصناعي في كيغالي في رواندا.

التقرير السنوي ملؤسسة التمويل الدولية 2011

مالية متعددة األطراف في عملية مبادالت 
طويلة األمد مع بنك مركزي أفريقي لتقدمي 

التمويل بالعملة احمللية - وهو إجناز بارز 
متكنت مؤسسة التمويل الدولية من خالله 
من ملء فراغ في رواندا واملساعدة في زيادة 
تطوير األسواق الرأسمالية احمللية في هذا 

البلد. وتساعد هذه الترتيبات في متهيد 
الطريق إلنشاء سوق للمبادالت التجارية في 

رواندا، كما أنها تطرح منوذجا ناجحا لتعاون 
املؤسسة مع بنوك مركزية أخرى في البلدان 

النامية في تنفيذ برامج مماثلة - إذ وقعت 
املؤسسة مؤخرا على سبيل املثال على 

اتفاقية مماثلة مع البنك املركزي في باراغواي.
وتعود هذه املبادرة أيضا بالنفع على 
البنوك املركزية في البلدان النامية من 

جوانب عديدة؛ فهي تسمح لهذه البنوك 
بالعمل مباشرة في تنفيذ املبادالت بعمالت 

مختلفة. ومع تطور أسواق املبادالت التجارية 
في هذه البلدان، سوف يُصبح موظفو 
البنوك املركزية املتمرسون في عمليات 

املبادالت في وضٍع أفضل ميّكنهم من 
اإلشراف على هذه األسواق وضمان أداء 

وظائفها بكفاءة وفاعلية.
وكانت مؤسسة التمويل الدولية قد 

قدمت أول قرض بالعملة احمللية في أفريقيا 
قبل عشر سنوات. واستخدمت املؤسسة 

املبادالت بعمالت مختلفة لتمويل مشاريع 
بالعملة احمللية في عدة بلدان أفريقية، مبا في 

ذلك السيدي الغاني، والشلن الكيني، 
والدرهم املغربي، والنْيرة النيجيري، وراند 

جنوب أفريقيا، والدينار التونسي، والشلن 
التنزاني، والكواشا الزامبي. وتقدم املؤسسة 
أيضا قروضا بالعمالت احمللية في أفريقيا عن 

طريق إصدار سندات بالعملة احمللية 
وباستخدام أدوات مالية ُمهْيكلة. 

كانت مجموعة )Bakhresa(، وهي شركة 
زراعية أحد املتعاملني مع مؤسسة التمويل 

الدولية، تّواقة إلى توسيع نطاق عمليات 
إنتاج دقيق القمح في رواندا عن طريق بناء 

مطحن جديد، لكنها واجهت حتديا يقف 
عادة حجر عثرة أمام الصناعات الزراعية في 

بلدان األسواق الصاعدة - من حيث توفر 
أفضل سبيل للحصول على متويل مستقر 

وطويل األجل في بيئة محفوفة مبخاطر 
الصرف األجنبي وتقلبات أسعار السلع 

األولية.
وال تتوفر في رواندا سوق للمبادالت 

ميكنها تقدمي قروض طويلة األجل بالعملة 
احمللية، ولكن مؤسسة التمويل الدولية 

أتاحت طريقة جديدة لضخ سيولة إضافية 
في سلسلة توريد املواد الغذائية، وتعزيز 
اإلنتاجية الزراعية، واملساعدة في تهيئة 

سوق رأسمالية متمتعة بالنشاط واحليوية 
والكفاءة. وقدمت املؤسسة لهذه اجلهة 
املتعاملة معها قرضا مت صرف جزء منه 

بالفرنك الرواندي.
ويعتبر هذا احلل - الذي جاء في شكل 

ترتيبات مبادالت مع البنك املركزي الرواندي 
- حال فريدا يتيح ملؤسسة التمويل الدولية 
تقدمي قروض بالعملة احمللية إلى مجموعة 

)Bakhresa( والعديد من الشركات األخرى. 
وبتقدميها هذا احلل، ساعدت املؤسسة تلك 
الشركات في تفادي اخملاطر املالية لالقتراض 

بالعمالت األجنبية. وهذه املبادالت عبارة 
عن أدوات مالية تسمح للمؤسسة مببادلة 

تدفقات نقدية بالعملة احمللية مستقبال 
بتدفقات نقدية بالدوالر األمريكي، على 

النحو الذي يضمن استقرار تقدمي التمويل 
للمقترضني احملليني.

وقد مثلت هذه املبادرة اخلاصة برواندا 
املّرة األولى التي تدخل فيها مؤسسة 

مؤسسة التمويل 
الدولية تقّدم موارد 

متويلية بـ

45
عملة محلية

رواندا

 توسيع نطاق تقدمي 
 القروض بالعمالت 

 احمللية في أفريقيا
نساعُد رواندا على تنمية سوق املبادالت التجارية.
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"بلدان اجلنوب" في الهند وأفريقيا.
وفي الصني، تساعُد مؤسسة التمويل 

الدولية هذه الشركة في بناء محطة 
بطاقة 201 ميجاوات في منطقة جانسو، 

وهي مقاطعة فقيرة في صحراء غوبي 
بها مواقع جيدة لتنفيذ مشروعات طاقة 

الرياح. وسوف تؤدي هذه احملطة اجلديدة إلى 
متكني الصني من تفادي مئات اآلالف من 

األطنان من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، 
وخلق فرص العمل، وتعزيز كفاءة استخدام 

الطاقة. 
وتكتسب مثل هذه املشاريع أهمية 
فائقة؛ فالصني هي سوق طاقة الرياح 

األسرع منوا في العالم، ولكنها أيضا أكبر 
بلد في العالم من حيث انبعاثات الغازات 
املسببة لالحتباس احلراري. وقد تضاعفت 

قدرة توليد الكهرباء من طاقة الرياح 
في الصني في كل سنة من السنوات 

األربع املاضية، وليست هناك أية عالمات 
على توقف هذا االجتاه - فالصني ملتزمة 

باستخدام املصادر املتجددة للحصول على 
15 في املائة من احتياجاتها من الكهرباء 

قبل عام 2020.
ولتمويل محطة زياهي التابعة لشركة 

ويند باور في الصني، قدمت مؤسسة 
التمويل الدولية قرضا يبلغ 45 مليون دوالر 
إلى جانب تعبئة 95 مليون دوالر من بنوك 

تتسم مواجهة تغير املناخ بكونها باهظة 
التكلفة ومرتبطة ببعض التحديات 

التنموية اجلسيمة - من حيث املياه، والغذاء، 
والصحة، والصراعات.

في غضون عشرين عاما، ميكن أن تصل 
تكلفة معاجلة االحترار العاملي في البلدان 

النامية إلى 275 مليار دوالر سنويا، وهو 
استثمار ال ميكن تنفيذه بدون القطاع اخلاص 

الذي يُتوقع أن يدفع أكثر من 80 في املائة.
تعمل مؤسسة التمويل الدولية مع 

القطاع اخلاص لدفع مسيرة مشاريع 
الطاقة املتجددة غير املضرة بالبيئة إلى 

األمام في أشد املناطق فقرا حيثما ينطوي 
تغير املناخ على إمكانية إحلاق أشد األضرار 

واخلسائر. وتوضح العالقة بني املؤسسة 
ومجموعة ويند باور الصينية كيف تساعد 

املؤسسة في انتقال البلدان إلى مسار 
النمو االقتصادي منخفض الكربون من 

خالل مساندة الشركات في زيادة استخدام 
الطاقة النظيفة ومصادر الطاقة املتجددة.
وتقوم مجموعة ويند باور بتصنيع أبراج 
توربينات الرياح ثم تصميم وإنشاء وصيانة 

مزارع الرياح لها ولغيرها من الشركات. 
وأنشأت هذه اجملموعة بالفعل 12 مزرعة 

رياح متوسطة احلجم في الصني بالتعاون 
مع شركات كبيرة مملوكة للحكومة، وهي 

تستكشف حاليا فرصا لالستثمار فيما بني 

 تشجيع استخدام 
الطاقة النظيفة

في السنة املالية 2011، استثمرت املؤسسة 1.7 مليار دوالر في 
مشاريع غير مضرة بالبيئة.

مزرعة رياح تاي بو 
سي كي في منغوليا 

الداخلية التابعة 
جملموعة ويند باور في 

الصني.

تكلفة معاجلة 
االحترار العاملي في 

البلدان النامية ميكن 
أن تصل إلى

275
مليار دوالر سنويا

الصني

جتارية. وهذا هو أول مشروع لطاقة الرياح 
في الصني يتم متويله بالكامل من خالل 

قرض مشترك بني بنوك دولية، كما ساهمت 
املؤسسة مببلغ 10 ماليني دوالر في أسهم 

رأس مال هذه الشركة ملساعدتها في 
البحث عن أعمال خارج الصني حيث ميكنها 

أن تساعد بلدان أخرى في تنفيذ مشاريع 
غير مضرة بالبيئة.

وال ميثل هذا االستثمار سوى جزء صغير 
من عمل مؤسسة التمويل الدولية في هذا 

اجملال؛ ففي السنة املالية 2011، استثمرت 
املؤسسة 1.7 مليار دوالر حلسابها اخلاص في 

مشاريع غير مضرة بالبيئة. وقبل السنة 
املالية 2013، سيتم توجيه 20 في املائة 

على األقل من ارتباطات املؤسسة ملثل هذه 
املشاريع مقابل 14 في املائة في الوقت 

احلالي.
وملساعدة القطاع اخلاص على حتسني 
فهم مخاطر تغير املناخ، تقوم املؤسسة 
بإجراء أبحاث حول األثر االقتصادي لتغير 

املناخ. وتقدم سلسلة دراسات مخاطر املناخ 
التي نُشرت مؤخرا رؤيًة حول آثار وتداعيات 

تغير املناخ بالنسبة ألنشطة األعمال - 
كيفية تأثير تغير املناخ على أداء الشركات 

من النواحي املالية واالقتصادية والبيئية 
واالجتماعية. وعملت املؤسسة أيضا مع 

شركة ميرسر لالستشارات من أجل إصدار 
تقرير يوضح كيف تنطوي االحتماالت 

اجملهولة بشأن السياسات الدولية املعنية 
باملناخ على مخاطر كبيرة بالنسبة لهيئات 
ومؤسسات االستثمار على مدى العشرين 

سنة القادمة.

25



التقرير السنوي ملؤسسة التمويل الدولية 2011

 تقدمي رعاية 
 صحية عالية 

اجلودة إلى الفقراء
من شأن أول شراكة أبرمتها مؤسسة التمويل الدولية بني 
 القطاعني العام واخلاص في مجال الرعاية الصحية بالهند 

أن تؤدي إلى تقليل تكاليف العالج.
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 100 
ألف شخص
من املتوقع حصولهم 

على اخلدمات سنويا

%85
منهم يعيشون حتت 

خط الفقر

)إلى اليمني وأعاله( 
املستشفى التعليمي 

بكلية الطب في 
مدينة كورنول حيث 
يحصل املرضى على 

خدمات طب إشعاعي 
متقدمة بدون أية 

تكلفة إضافية.

الهند
املدن، ولكن اإلشراف على هذه اجلهات اخلاصة 

محدود طبقا لتقرير بعنوان "الشراكات في 
مجال الرعاية الصحية" نشرته مؤسسة 

التمويل الدولية والبنك الدولي.
وتُساعُد املؤسسة احلكومات في صوغ 

عالقات شراكة مع القطاع اخلاص التي 
ميكنها تشجيع سبل التمويل األفضل 

للرعاية الصحية للفقراء وتعزيز تنظيم هذه 
اخلدمات على نحو أكثر فاعلية. ويستنتج 

تقرير الشراكات في مجال الرعاية الصحية، 
وهو أول تقييم نظامي للعالقة بني 

القطاعني العام واخلاص املعنيني بالصحة 
العامة في 45 بلدا أفريقياً، أنه ميكن حتقيق 

أهداف الرعاية الصحية في منطقة أفريقيا 
بوتيرة أكثر سرعة من خالل تفعيل قوة 

الشراكة بني القطاعني العام واخلاص.

ميكن أن تتحول املشكالت الطبية الروتينية 
إلى كوارث مفجعة إذا كانت األسر غير 

قادرة على احلصول على خدمات من 
مستشفيات مجهزة بتكنولوجيا حديثة. 

وتعمل مؤسسة التمويل الدولية على إيجاد 
طرق جديدة للتأكد من حصول الفقراء 

على الرعاية الصحية الالزمة، والتعّلم من 
خبرات املؤسسة وجتاربها حتى ميكن محاكاة 

املشاريع املنتجة وتكرارها في مناطق أخرى.
قامت املؤسسة مبساعدة أندرا براديش، 

وهي والية تقع على الساحل اجلنوبي الشرقي 
للهند، في حتسني القدرة على احلصول على 

خدمات تشخيصية متقدمة من خالل تطوير 
عالقة شراكة فريدة بني القطاعني العام 
واخلاص من أجل االرتقاء بخدمات الطب 

اإلشعاعي في أربعة مستشفيات تعليمية. 
ويقوم كونسورتيوم من ويبرو- جي إي للرعاية 

Wipro-( الصحية وميدال للرعاية الصحية
 )Medall Healthcare و GE Healthcare

بتجديد وبناء املرافق وتركيب األجهزة 
واملعدات وتقدمي اخلدمات. علما بأن تكلفة 

خدمات الفحص باألشعة التي يقدمها 
هذا الكونسورتيوم سوف تبلغ حوالي نصف 

مثيلتها في السوق - مما يحقق وفورات هائلة 
في خدمات لم يكن معظم سكان املنطقة 

قادرين على احلصول عليها في السابق.
وتستند هذه املبادرة، وهي أول مبادرة 
للمؤسسة للشراكة في مجال الرعاية 

الصحية بني القطاعني العام واخلاص في 
الهند، إلى إطار هيكلي يحقق تعظيم 

األثر اإلمنائي من خالل تفعيل االستفادة 
من اخلبرة التخصصية للقطاع اخلاص في 

حتقيق أهداف السياسة العامة. وتوضح 
املبادرة كيف ميكن أن تكون عالقات الشراكة 

بني القطاعني العام واخلاص فاعلة وقادرة 
على تخطي نطاق استخدامها التقليدي 
في مشاريع البنية التحتية. واشتمل دور 

املؤسسة على صياغة إطار شامل لتقدمي 
إرشادات توجيهية لعالقات الشراكة بني 
هذين القطاعني مستقبال؛ مما يؤدي إلى 

تعزيز تقدمي خدمات الرعاية الصحية إلى 
الفئات املنخفضة ومتوسطة الدخل.

وبفضل هذه املبادرة - التي يساندها 
الصندوق االستئماني الهولندي 

للمساعدات الفنية - سوف يحصل املرضى 
احملرومون في كاكينادا وفيشاخاباتنام 

ووارانغال على خدمات الطب اإلشعاعي 
املتقدمة مجانا. ونتوقع أن تخدم هذه املبادرة 

100 ألف شخص سنويا، يعيش حوالي 85 
في املائة منهم حتت خط الفقر.

ولكن املنافع لن تعود على املرضى 
وحدهم. فسوف تستخدم كليات الطب 

هذه املرافق في تدريب األطباء على أحدث 
التقنيات واألساليب؛ مما يساعد والية أندرا 

براديش في معاجلة نقص األخصائيني 
وحتسني األوضاع في الوالية مبا يحقق 

استبقاء األطباء املهرة.
وميكن أن يضطلع القطاع اخلاص بأداء 

دور كبير في مجال الرعاية الصحية في 
البلدان النامية. ففي منطقة أفريقيا جنوب 

الصحراء، مثال، غالبا ما تكون جهات تقدمي 
الرعاية الصحية من القطاع اخلاص هي 

اجلهات الوحيدة املتاحة أمام الذين يعيشون 
في املناطق الريفية واألحياء الفقيرة في 

27



األثر العاملي

"عندما تزاول 
أنشطة جتارية 
في أفريقيا، لن 
جتد أحداً يرغب 

في التعامل 
معك بدون 

خطاب اعتماد 
معزز".

 أشو غوالتي،
مدير التمويل اجلماعي 

مبجموعة سينارجي

التقرير السنوي ملؤسسة التمويل الدولية 2011

10 ماليني دوالر خلطابات اعتماد لشركة 
سيفباك؛ مما أدى إلى تسهيل استيراد 

البوليثيلني تيريفتاالت الراتنجية واملعدات 
الثقيلة. وتؤكد الشركة أن الضمانات التي 

قدمتها املؤسسة هي العامل األساسي 
لنموها الرائع: ويقول توشار شاه املسؤول 
التنفيذي األول للشركة إن اإليرادات زادت 
على مدى السنوات السبع املاضية من 5 

إلى 40 مليون دوالر، في حني ارتفع عدد 
املوظفني في الشركة من 80 إلى 450 

موظفا.
والواقع أن برنامج مؤسسة التمويل 

الدولية املعني بتمويل التجارة العاملية قد 
اضطلع، منذ إنشائه قبل 6 سنوات تقريبا، 
مبساعدة الكثير من الشركات، مثل شركة 

سيفباك، وخدمة الشركات الصغيرة 
واملتوسطة - وخاصة في البلدان الفقيرة 

املؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية 
للتنمية. وكانت النتائج أكثر من رائعة، 

إذ مت إصدار أكثر من 9600 ضمان بقيمة 
وسيطة بلغت حوالي 270 ألف دوالر منذ 

عام 2005، ولم حتدث خسارة واحدة.
وعلى القدر نفسه من األهمية، أفسح 

هذا البرنامج اجملال لتعميق مشاركة 
مؤسسة التمويل الدولية في البلدان 

اخلارجة لتوها من أتون الصراعات والبلدان 
التي تواجه حتديات جسيمة، مبا فيها 

هايتي ورواندا وسيراليون. علما بأن برنامج 
املؤسسة املعني بتوفير السيولة للتجارة 

العاملية، والذي مت إنشاؤه في أعقاب اندالع 
األزمة املالية، له سجل إجناز قوي على نحو 

مماثل؛ فقد ساند هذا البرنامج تدفقات 
جتارية تزيد قيمتها على 11 مليار دوالر بدون 

أية خسائر منذ عام 2009.
ومن املتوقع أن يزداد دور املؤسسة باطراد 

في سياق التكيف العاملي مع املتطلبات 
الرأسمالية اجلديدة التي تزيد من صعوبة 

وتكلفة حصول الشركات في البلدان 
منخفضة الدخل على التمويل الالزم 

للتجارة. ولعل هذا هو السبب في قيام 
املؤسسة بإطالق مبادرات جديدة للتمويل 

القصير األجل، مبا في ذلك برنامج متويل 
موردي التجارة العاملية والبرنامج العاملي 

لتمويل املستودعات، وتعمل املؤسسة على 
إنشاء إطار لقياس األثر اإلمنائي لتمويل 

التجارة.

عندما تقوم الشركات بنشاط جتاري، فإنها 
تبدأ في النمو، ومن ثم التوسع وتعيني املزيد 

من املوظفني.
لكن القول ليس كالفعل بالنسبة 

للشركات الصغيرة في األسواق األشد 
فقرا في العالم، إذ إن دخولها في النظام 
التجاري العاملي يحول دون حتقيقه الكثير 

من العقبات. ويرجع ذلك إلى تردد املؤسسات 
املالية الكبيرة في أغلب األحوال في الدخول 

في أية عالقات عمل مع شركات وبنوك 
محلية غير ذائعة الصيت في البلدان 

النامية؛ مما يؤدي بدوره إلى انخفاض حجم 
التجارة.

ويقول أشو غوالت، مدير التمويل 
اجلماعي في مجموعة سينارجي التي تعمل 

في استيراد قطع غيار السيارات في دار 
السالم في تنزانيا: "عندما تزاول أنشطة 
تجارية في أفريقيا، لن جتد أحدا يرغُب في 
التعامل معك بدون خطاب اعتماد معزز".

وتساعُد مؤسسة التمويل الدولية في 
تغيير هذه الطريقة في التعامل؛ فعن طريق 

إصدار ضمانات االئتمان التي ال تُْقِدم على 
إصدارها جهات أخرى، تقوم املؤسسة بتوفير 

السيولة الالزمة لتدفقات التجارة العاملية. 
وميثل عمل املؤسسة هذا نشاطا قصير 

األجل ومحدود اخملاطر نسبيا، لكنه ينطوي 
على أثر إمنائي كبير. فمن شأن هذا النشاط 
الذي تقوم به املؤسسة أن يساند معامالت 
وصفقات لم يكن تنفيذها ممكنا بدون توفر 

ضمان من املؤسسة.
ونشيرُ في هذا الصدد إلى شركة 

سيفباك، وهي شركة كينية تقوم بتصنيع 
الزجاجات والعبوات البالستيكية حلوالي 

500 شركة صغيرة ومتوسطة وشركات 
كبيرة متعددة اجلنسيات، إذ قامت املؤسسة 
بإصدار 57 ضمانا بقيمة إجمالية تزيد على 

 حتفيز تدفقات 
 التجارة في 

األسواق الصعبة
ضمانات مؤسسة التمويل الدولية تساند حركة 
التجارة التي لم تكن لتحُدث دون هذه الضمانات.
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االبتكار

)أعاله( فول باتي ديفي مع أسرتها في محل 
البقالة الذي متتلكه في والية أوتار براديش في 

الهند.

االستشارية في إنشاء نظام لالئتمان وإدارة 
اخملاطر وتعزيز الرصد واملتابعة. وبفضل 
املؤسسة، تقوم هذه الشركة بتطبيق 

ممارسات لتفادي اإلفراط في االستدانة، 
وتشجيع حتسني سياسات تقييم االئتمان، 

وتعزيز شفافية األسعار.
ويقول جوفند سنغ، املدير العام واملسؤول 

التنفيذي األول لشركة أوتكارش: "ال يرغب 
في اخملاطرة سوى عدد قليل للغاية من رجال 

البنوك واملؤسسات اخلاصة، وخاصة في 
تلك األسواق التي لم تستفد في العادة 
من النمو السائد في الفترة املاضية. وما 

تقدمه مؤسسة التمويل الدولية من 
دعم ومساندة يساعُدنا في خدمة النساء 
اللواتي في حاجة إلى اخلدمات املالية التي 

لم تكن متوفرة لهن على نحو تقليدي".
تقوم مؤسسة التمويل الدولية أيضا 

بدعم حصول النساء على اخلدمات املالية 
من خالل الشراكة مع اجلمعية النسائية 
للمهن احلرة في الهند. وقدمت املؤسسة 

مؤخرا موارد متويلية لبنك شري ماهيال 
شاكاري التابع لتلك اجلمعية، وهو بنك 
نسائي تعاوني مت إنشاؤه في عام 1974 

بهدف تقدمي قروض إلى النساء املشتغالت 
باملهن واألعمال احلرة.

ويُطبق بنك اجلمعية النسائية منوذج 
أعمال جديداً يتيُح خدمات االدخار واملعاشات 

التقاعدية والتأمني - عالوة على القروض - 
لـ 1.3 مليون امرأة متمتعة بالعضوية في 
اجلمعية األم. وفي سياق املساعدات التي 

تقدمها املؤسسة، تعتزم اجلمعية النسائية 
للمهن احلرة احلصول على تراخيص بنكية 

في عموم الهند والتوسع في املناطق 
الريفية التي كانت محرومة في السابق من 

اخلدمات املالية الكافية. 

تغيرت حياة فول باتي ديفي لألفضل عندما 
حصلت على أول قرض تزيد قيمته قليال 

على 200 دوالر من شركة أوتكارش للتمويل 
األصغر، وهي شركة مت إنشاؤها مؤخرا في 

والية أوتار براديش الفقيرة في الهند.
فعلى مدى 15 عاما، عانت فول باتي 
األمرين وهي تكسب دخال زهيدا من بيع 

مواد غذائية على عربٍة يدوية صغيرة تقطع 
الشوارع واألزقة في قريتها جيئة وذهابا، 

ولكنها استطاعت حتقيق حلمها عندما 
ظهرت شركة أوتكارش على الساحة في 

عام 2010، إذ متكنت أخيرا من افتتاح محل 
للبقالة في قريتها، ونّحت العربة اليدوية 

جانبا.
حقق احملل سرعة في املبيعات، ومتكنت 
فول باتي من إرسال أطفالها إلى مدرسة 

أفضل وإيداع 50 دوالرا كل شهر في حساب 
ادخار ألسرتها. وها هي تفكر اآلن في 
استثمار آخر: وحدة للمشروبات املبردة.

والواقع أن فول باتي واحدة من بني حوالي 
60 ألف امرأة يتمتعن اآلن في شمال الهند 

بالقدرة على احلصول على التمويل وزيادة 
االئتمانات بفضل الشراكة بني املؤسسة 
وشركة أوتكارش ومعناها التقدم باللغة 
الهندية احمللية؛ فهذه القروض الصغيرة 

مُتّكن النساء املقترضات من البدء في مزاولة 
نشاط جتاري أو توسيع نشاط قائم. ويتسع 
اجملال للمزيد من منو هذا النشاط: فشركة 

التمويل األصغر هذه تهدُف إلى خدمة 
500 ألف امرأة على مدى السنوات اخلمس 

القادمة.
وساعدت استثمارات مؤسسة التمويل 

الدولية مبا قيمته 550 ألف دوالر شركة 
أوتكارش على توسيع نطاق تقدمي اخلدمات 

املالية لسيدات األعمال في املناطق الريفية 
في الهند، في حني ساعدت اخلدمات 

 60 
ألف امرأة

يتمتعن بالقدرة على 
احلصول على التمويل 

بفضل مؤسسة 
 التمويل الدولية 
وشركة أوتكارش

الهند

 دْفَعة لتنشيط 
 سيدات األعمال في 

 املناطق الريفية 
 في الهند

إتاحة القدرة على احلصول على التمويل حتقق ازدهار 
أنشطة األعمال التي تؤديها النساء.
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تأثير املؤسسة

 تأثير 
املؤسسة

مشورة مؤسسة التمويل الدولية وأفكارها تصوغ مالمح 
السياسة في بلدان األسواق الصاعدة.

تؤدي إرشادات وتوجيهات املؤسسة إلى جعل البلدان في وضٍع 
مُيّكنها من اجتذاب واستبقاء رأس املال الالزم خللق فرص العمل 

وحتسني األحوال املعيشية للناس. وتستخدم املؤسسة قوة 
تأثيرها في التعامل مع الشركات واحلكومات في تعزيز اإلدارة 

الرشيدة للمؤسسات والشركات، واالرتقاء مبعايير األداء، وتعزيز 
املقومات األساسية لقطاع خاص يتمتع بالنشاط واحليوية، كما 

تستفيد املؤسسة من شبكة شركائها الواسعة في ضمان قدرة 
الشركات الصغيرة التي يعمل بها ماليني الناس على احلصول 

على االستثمارات الالزمة.
ببساطة شديدة، يساعُد عمل املؤسسة في صياغة أجندة 

السياسات، بل إن مؤسسات التمويل اإلمنائي األخرى تعتمد 
نظام املؤسسة في تقييم مخاطر حوكمة الشركات، وهو حتّول 

له آثار ومضامني بعيدة املدى بالنسبة لبلدان األسواق الصاعدة. 
وقد طلبت مجموعة العشرين االستفادة من دور املؤسسة 

الريادي والقيادي في تطبيق مناهج جديدة لتمويل الشركات 
الصغيرة واملتوسطة، وهي فرصة فريدة لتمكني املزيد من الناس 

من االندماج في االقتصاد العاملي.
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" إن احلاجة 
ماسة إلى من 

يفك الطالسم 
من أجل ضمان 

ترابط اجلهود 
وتفاعلها 

ومساعدتنا في 
حتديد الفجوات 

املتبقية في 
املعلومات"

صاحبة السمو امللكي 
األميرة ماكسيما، 

هولندا

األثر العاملي

بعيد مع املؤسسات املالية والوكاالت املانحة 
وغيرها.

في بيتسبرغ، أطلق زعماء مجموعة 
العشرين املبادرة اجلديدة لالشتمال املالي، 

ُملتزمني بتوسيع نطاق العمل العاملي على 
أفضل وجه لتمويل الشركات الصغيرة 

واملتوسطة في سياق تفويض أوسع نطاقاً. 
ولتحقيق ذلك، طلب الزعماء من مؤسسة 

التمويل الدولية تقدمي الدعم واملساندة، 
بالتعاون الوثيق مع البنك الدولي، بشأن 

ثالث مهام محورية:
تقدمي املشورة إلى مجموعة خبراء   ·

االشتمال املالي، وهي هيئة جديدة رفيعة 
املستوى معنية مبهام تبادل املعرفة عن 

النماذج الناجحة لتقدمي اخلدمات املالية إلى 
الفقراء وزيادة حصول الشركات الصغيرة 

واملتوسطة على التمويل. وبناًء على نصيحة 
من املؤسسة، مت إنشاء الشراكة العاملية 

اجلديدة لالشتمال املالي.
إعداد تقرير زيادة سبل حصول   ·

الشركات الصغيرة واملتوسطة على 
 اخلدمات املالية في البلدان النامية، 

وهو تقرير شامل يلخص فجوة متويل 
 الشركات الصغيرة واملتوسطة وحتدياتها 

مع عرض موجز لردود الفعل من 164 
 حكومة ومؤسسة متويل إمنائي وجهة 

قطاع خاص.

"من يفك طالسم هذا اللغز؟"
إنه سؤال أساسي لواضعي السياسات 

واملؤسسات املعنية بالتصدي لتحديات 
التنمية. طرحت هذا السؤال في عام 2010 

سمو األميرة ماكسيما من مملكة هولندا، 
املستشارة اخلاصة للسيد بان كي مون 

األمني العام لألمم املتحدة لشؤون التمويل 
الشامل من أجل التنمية. وقالت سموها: 
" إن احلاجة ماسة إلى من يفك الطالسم 

من أجل ضمان ترابط اجلهود وتفاعلها 
ومساعدتنا في حتديد الفجوات املتبقية في 

املعلومات".
طالب قادة دول مجموعة العشرين 

- املنتدى العاملي الرئيسي لتنسيق 
السياسات االقتصادية - بأن تقوم مؤسسة 

التمويل الدولية بهذا الدور لتعزيز قدرة 
الشركات الصغيرة واملتوسطة على احلصول 

على التمويل. ونوهت مجموعة العشرين 
إلى خبرة املؤسسة على مدى عشرات 

السنني في وضع األجندة العاملية لتطوير 
متويل الشركات الصغيرة واملتوسطة؛ 

فهذه اخلبرة تعطي املؤسسة فيضا كبيرا 
من املعرفة التي ميكن تبادلها، واستخالص 

الدروس من العمل الشامل في كل منطقة 
من العالم في مجاالت االستثمار وإسداء 
املشورة ووضع السياسات وإجراء البحوث، 

والعالقات والشراكات القائمة منذ أمد 

التقرير السنوي ملؤسسة التمويل الدولية 2011

 مؤسسة التمويل 
 الدولية ومجموعة 

 العشرين: استنباط 
حلول  للتحدي  الرئيسي

تساعُد املؤسسة في وضع أجندة عاملية لتمويل منشآت األعمال الصغيرة واملتوسطة.
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تأثير املؤسسة
مساندة مسابقة التصدي لتحديات   ·

متويل الشركات الصغيرة واملتوسطة، 
وهي مسابقة عاملية إلعداد مقترحات 

مبتكرة من القطاع اخلاص بشأن تقوية 
الشركات الصغيرة واملتوسطة، وحتقيق 

نتائج واسعة النطاق عن طريق االستفادة 
املثلى من املوارد احملدودة لألموال العامة.

وللمساعدة في جلب منافع االشتمال 
املالي للماليني من الناس، تعمل مؤسسة 

التمويل الدولية مع كندا وشركاء آخرين 
من أجل تسهيل إنشاء صندوق للتمويل 

املبتكر للشركات الصغيرة واملتوسطة 
وتنفيذ املقترحات الفائزة في منافسة 

التصدي لتحديات متويل الشركات الصغيرة 
واملتوسطة قبل نوفمبر/تشرين الثاني.

عمال في مؤسسة ماندرينكا، وهي 
مؤسسة أعمال صغيرة في ميكسيكو 

سيتي حتصل على دعم من شركة باورتي 
املتعاملة مع املؤسسة.
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تقدما من نوعه. وتعتزم مؤسسات التمويل 
اإلمنائي استخدام هذه املبادئ التوجيهية 
في تقييم جودة حوكمة الشركات التي 

حتصل على استثمارات من تلك املؤسسات. 
وسوف تقوم مؤسسات التمويل اإلمنائي 

أيضا بحّث املؤسسات املالية العاملية على 
النظر في تطبيق هذه املبادئ التوجيهية في 

استثماراتها في البلدان النامية.
وضم فريق العمل هذا مؤسسة 
التمويل الدولية، وبنك البحر األسود 

للتجارة والتنمية، وبنك التنمية لدول 
أمريكا الالتينية )مؤسسة األنديز اإلمنائية(، 

ومؤسسة الكومنولث للتنمية التابعة 
للمملكة املتحدة، والبنك األوروبي لإلنشاء 

والتعمير، والبنك اإلسالمي للتنمية، والبنك 
الهولندي للتمويل التنموي، وبنك غرامني 

للتنمية. وبالفعل، بدأت بعض البنوك، مثل 
البنك الهولندي للتمويل التنموي، في 

تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية اجلديدة. ومن 
املتوقع أن يتم اعتماد هذه املبادئ التوجيهية 

من قبل مؤسسات وبنوك أخرى في أواخر 
عام 2011.

وترى مؤسسة التمويل الدولية 
وشركاؤها في هذه املبادرة أن اخلبرة 

التخصصية للمؤسسة في تقدمي التمويل 
واخلدمات االستشارية جتعلها قادرة على 

أداء دور مهم في حتسني حوكمة الشركات. 
ويؤدي اعتماد نهج مشترك من قبل 

مؤسسات التمويل اإلمنائي إلى وضع معيار 
للعناية الواجبة ويساعد في صوغ التوقعات 

املشتركة بني املتعاملني مع املؤسسة 
واالرتقاء مبعايير حوكمة الشركات في بلدان 

األسواق الصاعدة.

 االرتقاء باملعايير 
 العاملية حلوكمة 

الشركات 
نعمل مع املؤسسات األخرى على النهوض 

مبعايير حوكمة الشركات.

األثر العاملي 30
مؤسسة للتمويل 

اإلمنائي تنظر في 
اعتماد معايير 
مستندة إلى 

منهجية مؤسسة 
التمويل الدولية 
املعنية بحوكمة 

الشركات.

في عصر العوملة السريعة، ميكن أن يتوقف 
مصير اقتصادات بالكامل على كيفية 

حوكمة الشركات واملؤسسات؛
فالشركات ذات اإلدارة اجليدة تكون 
قادرة على نحو أفضل على جذب رأس 

املال والتصدي لتحديات املنافسة وتهيئة 
األوضاع الالزمة للنجاح الطويل األمد. 

وتوفر مثل هذه الشركات لنفسها - من 
خالل احلوكمة املؤسسية السليمة - سبل 

احلماية من مخاطر سوء اإلدارة والفساد. 
وبفعلها ذلك، تساعُد هذه الشركات أيضا 

في تعزيز االقتصادات الوطنية.
لعبت مؤسسة التمويل الدولية دورا 

مهما في تشجيع احلوكمة السليمة 
للشركات في البلدان النامية على مدى 

عقود عديدة؛ فاخلبرة العريضة للمؤسسة 
حُتفز املستثمرين على اللجوء للمؤسسة 

لالستفادة من إمكاناتها الريادية والقيادية. 
واليوم، تعمل املؤسسة أيضا مع مؤسسات 

التمويل اإلمنائي الرئيسية من أجل وضع 
إطار مشترك لتحسني حوكمة الشركات 

التي تتعامل مع املؤسسة.
في السنة املالية 2011، اتفق فريق عمل 
ميثل أكثر من 30 مؤسسة للتمويل اإلمنائي 
على اعتماد مجموعة من املعايير املستندة 

جزئيا إلى منهجية املؤسسة املعنية 
بحوكمة الشركات - وهي نظام لتقييم 

مخاطر حوكمة الشركات يُعد األكثر 
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وفي مقدور الصندوق الذي أنشأته 

مؤسسة التمويل الدولية أن يساعد في 
معاجلة بعض االحتماالت اجملهولة عن طريق 

شراء اعتمادات خفض الكربون مباشرة 
من الشركات القائمة بتنفيذ مشاريع 

مؤدية لتخفيض انبعاثات الغازات املسببة 
لالحتباس احلراري )غازات الدفيئة(. وسوف 

يتيح هذا الصندوق الكثير من تدفقات 
اإليرادات الالزمة ملواصلة تنفيذ املشاريع غير 

املضرة باملناخ.
وقد ارتبطت مؤسسة التمويل الدولية 

بتقدمي 15 مليون يورو حلسابها اخلاص في 
هذا الصندوق، باإلضافة إلى قيامها بتعبئة 

135 مليون يورو من مجموعات الطاقة 
األوروبية. ويرى املستثمرون ذوو النظرة 
التطلعية توافر فرص عمل كبيرة في 

أنشطة تخفيض انبعاثات الكربون بعد عام 
.2012

وفي إطار مجموعة البنك الدولي، 
دخلت مؤسسة التمويل الدولية أيضا في 
شراكة مع مشروع اإلفصاح عن الكربون 

- وهو أكبر قاعدة معلومات في العالم 
للبيانات املؤسسية اخلاصة بتغير املناخ - 

وتقوم املنظمات األعضاء في هذا املشروع 
باإلفصاح طواعية عن معلومات انبعاثات 
الكربون من أجل جذب موارد التمويل من 

املستثمرين احملتملني.
ميثل احلد من آثار تغير املناخ على البلدان 

النامية أولوية كبيرة بالنسبة ملؤسسة 
التمويل الدولية، وفي الوقت نفسه، فإن 

أكبر زيادة في الطلب على الطاقة تأتي من 
جانب البلدان النامية التي تعتبر األكثر 
منوا في العالم. ولذلك، تهدف املؤسسة 

إلى تخصيص 20 في املائة على األقل من 
ارتباطات استثماراتها ملشاريع غير مضرة 
بالبيئة بحلول السنة املالية 2013، بزيادة 

ملموسة عن املستوى الراهن الذي يبلغ 
حوالي 14 في املائة.

من شأن  غياب اتفاقية عاملية بشأن تغير 
املناخ أن يؤدي إلى إحلاق الضرر بالبيئة 

- ولكن ذلك األمر بالفعل يلحُق الضرر 
باألسواق. ومن املؤكد أن البلدان واألسواق 
في حاجة مستمرة إلى اتخاذ قرارات بشأن 
االستثمار. وبدون توفر إطار عاملي، سيواجه 

متويل املشاريع غير املضرة باملناخ اخملاطر 
وتسود االحتماالت اجملهولة في أسواق 

الكربون.
ولتخفيف هذه اخملاطر وتشجيع النمو 

املنخفض الكربون، قامت مؤسسة التمويل 
الدولية في فبراير/شباط 2011 بتدشني 
صندوق متويل خفض انبعاثات الكربون ملا 

بعد عام 2012. ومت استكمال االشتراكات 
في هذا الصندوق في يونيو/حزيران 2011. 

وسيقوم الصندوق بشراء شهادات تخفيض 
االنبعاثات - التي متثل نوعا من اعتمادات 

خفض انبعاثات الكربون التي يحكمها 
بروتوكول كيوتو - ويتواصل هذا الشراء حتى 

نهاية عام 2020، أي بعد وقت طويل من 
فترة االلتزام األولى لبروتوكول كيوتو الذي 

ينتهي العمل به في عام 2012.
وما لم يتوفر إطار دولي جديد، سوف 

تسود االحتماالت اجملهولة في سوق 
اعتمادات الكربون. ونتيجة لذلك، فإن موارد 
متويل مشاريع خفض انبعاثات الكربون في 

بلدان األسواق الصاعدة كانت، وسوف تظل، 
موارد محدودة.

 تخفيف االحتماالت 
 اجملهولة في أسواق 

الكربون
صندوق متويل خفض انبعاثات الكربون ملا بعد عام 

2012 يتيح القدرة على املساعدة على استمرار تنفيذ 
املشاريع غير املضرة باملناخ.

األثر العاملي

بحلول السنة املالية

%20
على األقل من 

استثمارات مؤسسة 
التمويل الدولية 

ستكون استثمارات 
غير مضرة باملناخ.
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 تشجيع مؤسسات 
 الوساطة على  

الوصول إلى الفقراء
ميكن ملؤسسة التمويل الدولية الوصول إلى الفقراء بسرعة 
وعلى نحو مستدام عن طريق شبكة من املؤسسات املالية. 
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األثر العاملي

وقد أتاحت مؤسسات الوساطة املالية، 
على مدى العقود القليلة املاضية، حصول 
مئات املاليني من الناس في بلدان األسواق 
الصاعدة على القروض ألغراض التمويل، 
إال أنه مازال هناك الكثير مما ينبغي عمله 

وإجنازه لسد فجوة النقص في االئتمان. 
وتعتقد املؤسسة أنه  ليست هناك طريقة 
أكثر كفاءة لتحقيق هذه الغاية من تفعيل 
االستفادة من شبكة املؤسسة وشركائها 

املوثوقني في مساعدة الفقراء والفئات 
الضعيفة واحملرومة.

تفتقر حوالي 400 مليون شركة ومؤسسة 
أعمال في البلدان النامية إلى االئتمانات 

الالزمة لتحقيق النمو. ويعمل بهذه 
املؤسسات عادة أقل من 250 موظفا، ولكن 

ذلك ميثل حوالي نصف فرص العمل التي 
يتم خلقها في البلدان النامية.

ويبلغ مجموع االحتياجات التمويلية غير 
املستوفاة أكثر من تريليوني دوالر - وهو مبلغ 

يساوي إجمالي الناجت احمللي لبعض البلدان 
األكثر ثراء في العالم. والواقع أن توفير هذا 

املبلغ يتجاوز كثيرا قدرة أية مؤسسة. وال 
ميكن التصدي لهذا التحدي إال من خالل 

شبكة واسعة من املؤسسات املالية.
وتؤدي مؤسسة التمويل الدولية دورا 

بالغ األهمية في هذا الصدد. فقد قامت 
املؤسسة، على مدى 6 عقود منذ إنشائها، 

ببناء واحدة من أكبر شبكات مؤسسات 
الوساطة املالية العاملة في البلدان 

النامية. وتعمل املؤسسة مع أكثر من 750 
مؤسسة مالية تهيمن على أكثر من 30 
ألف نقطة توزيع في جميع أرجاء البلدان 

النامية تقريبا.
وتؤدي هذه الشبكة القوية إلى توصيل 

اخلدمات إلى الفقراء بسرعة وعلى نحو 
مستدام. وتعمل املؤسسة على االستفادة 
من هذه الشبكة بأقصى درجة ممكنة - من 

حيث تقدمي التمويل إلى منشآت األعمال 
الصغرى والصغيرة واملتوسطة، ومساندة 

سيدات األعمال، وتشجيع االستثمارات 
غير املضرة باملناخ، وتعزيز التمويل املسؤول، 
والتحسينات العامة للمعايير االجتماعية 

والبيئية في البلدان النامية.
في السنة املالية 2011، مت توجيه حوالي 
نصف استثمارات املؤسسة في مؤسسات 

الوساطة املالية إلى البلدان األشد فقرا 
التي تقوم بخدمتها املؤسسة الدولية 

للتنمية. وساعد العمل مع هذه املؤسسات 
على حتسني قدرة منشآت األعمال الصغرى 

والصغيرة واملتوسطة على احلصول على 
القروض. وفي السنة امليالدية 2010، قامت 

مؤسسات الوساطة املالية، التي تتوفر عنها 
بيانات لدى مؤسسة التمويل الدولية، بتقدمي 

حوالي 10 ماليني قرض لتلك الشركات 
بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 140 مليار 

دوالر. وأدى ذلك أيضا إلى متكني املؤسسة من 
مساعدة البنوك احمللية في حتسني قدرتها 
على خدمة الفقراء والفئات احملرومة - من 

خالل أنشطة، مثل تقدمي املشورة بشأن تنويع 
األدوات املالية لتلك البنوك.

وتريد مؤسسة التمويل الدولية أن 
تتحلى املؤسسات املالية املستفيدة من 

استثماراتها بروح املسؤولية في أداء عملها. 
وتشترط املؤسسة امتثال تلك املؤسسات 

ملعايير األداء )انظر الصفحة 72( بشأن 
تقييم األثر البيئي واالجتماعي ونظم اإلدارة 

وأوضاع العمل والعمال. ويتم توجيه تلك 
املؤسسات إلى االلتزام بقائمة العمليات 

املستبعدة التي متنع االستثمار في مشاريع 
وأنشطة متتنع املؤسسة عن االستثمار فيها 

)انظر الصفحة 100(، كما مت حتديث إطار 
االستدامة )انظر الصفحة 96( بطريقة 

تُلزم تلك املؤسسات بتصنيف مخاطر 
حافظة عملياتها على نحو أكثر وضوحا 

واملشاركة بنشاط مع جماعات اجملتمع 
املدني فيما يتعلق بهذه القضايا.

مؤسسات الوساطة 
 املالية املتعاملة 

معنا منحت

10
ماليني قرض إلى 
منشآت األعمال 

الصغيرة واملتوسطة 
والصغرى في عام 

 .2010

) أعاله وإلى اليسار(. 
ساعد ضمان من 

مؤسسة التمويل 
الدولية لتمويل 

التجارة في تأمني 
املوارد التمويلية 
الضرورية لشراء 

محول كهربائي جديد 
من شأنه املساعدة 

في التخفيف من 
مرات انقطاع التيار 
الكهربائي في أكرا 

بغانا.
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السودان

) إلى اليسار( بيتر آمت، 
مدير شركة رينو ستارز 
لإلنشاءات التي قامت 

ببناء طرق ومدارس 
ومباني حكومية في 

جنوب السودان.
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وخطوط املياه واملدارس واملباني احلكومية.
وسرعان ما تبادر مؤسسة التمويل 

الدولية بتقدمي املساعدة إلى البلدان اخلارجة 
لتوها من الصراعات. وفي هذه السنة، وفي 
غضون أشهر قليلة من انتهاء االشتباكات 
في كوت ديفوار، استثمرت املؤسسة مليون 

دوالر في مؤسسة أدفانس كوت ديفوار 
للتمويل األصغر ملساعدتها في توسيع 

نطاق تقدمي القروض.
وتبدأ مشاركة املؤسسة عادة بتقدمي 

اخلدمات االستشارية - وخاصة في مجال 
مناخ االستثمار، مما يساعُد في إعادة بناء 

وفتح األسواق.
وفي هذه السنة أيضا، يشير تقييم 

مستقل ألعمال املؤسسة املعنية 
باالستثمارات املرتبطة بقضايا تغير املناخ 

في بوركينا فاصو وليبريا ورواندا وسيراليون 
- وجميعها بلدان كانت قد شهدت مؤخرا 
نشوب صراعات - إلى أن اإلصالحات التي 

ساعدت املؤسسة في تنفيذها أدت إلى 
إنشاء حوالي 12 ألف شركة، وتنفيذ 

استثمارات بني القطاعني العام واخلاص مبا 
تصل قيمته إلى 90 مليون دوالر، وخلق أكثر 

من 50 ألف فرصة عمل.
باإلضافة لذلك، ساعد عمل املؤسسة 

مع البنك الدولي في حتقيق النجاح 
والتقدم في 16 بلدا عضوا في منظمة 

مواءمة قوانني األعمال في أفريقيا، علما 
بأن الصراعات قد أثرت في العديد من هذه 
البلدان. وساعدت املؤسسة تلك املنظمة 

أيضا على مواءمة وتنسيق القوانني 
التجارية الرئيسية للمرة األولى. ومن شأن 

ذلك أن يساعد هذه البلدان على جذب 
االستثمار وفتح آفاق الفرص أمام رجال 

األعمال احملليني.

االستقرار السياسي الذي يجب أن يكون 
متبوعا بسرعة بالتنمية االقتصادية. وعلى 

مدى السنوات الست املاضية، تعهدت 
مؤسسة التمويل الدولية وشركاؤها - مبا 
في ذلك الدامنرك وأيرلندا وهولندا والنرويج 

والواليات املتحدة - بتقدمي 9 ماليني 
دوالر ملساعدة جنوب السودان على سّن 

التشريعات اخلاصة بإصالح األنظمة وبيئة 
األعمال.

ونتيجة جلهود اإلصالح، مبا في ذلك إنشاء 
سجل جديد للشركات، مت تسجيل أكثر من 

11 ألف شركة في البالد منذ عام 2006. 
وطبقا لتقرير ممارسة أنشطة األعمال في 

جوبا لعام 2011 الصادر عن مجموعة البنك 
الدولي، يستغرق اآلن إنشاء شركة جديدة 

15 يوما - وهو معدل قريب من املتوسط 
اخلاص بالبلدان املتقدمة الكبرى.

ويؤدي العمل الذي تقوم به مؤسسة 
التمويل الدولية إلى حدوث حتّوالت هائلة 
بالنسبة لرجال األعمال، مثل بيتر آمت، وهو 

جندي سابق أصبحت الشركة التي أنشأها 
من أوائل الشركات املستفيدة من إنشاء 
سجل جديد للشركات. وقامت شركة آمت 

أكثر من أية شركة محلية أخرى ببناء الكثير 
من جتهيزات البنية التحتية في جنوب 

السودان، حيث نفذت عقود تزيد قيمتها 
على 8 ماليني دوالر لبناء الطرق واجلسور 

 متهيد الطريق لالستثمار 
 في البلدان املتأثرة 

بالصراعات
االستثمار يطلق شرارة النمو االقتصادي ويزيد حوافز احلفاظ 

على السالم.

 11 
ألف شركة

مت تسجيلها في 
جنوب السودان منذ 

عام 2006

يؤدي الصراع إلى انعدام االستقرار 
االقتصادي الذي ميكن أن يسفر بدوره عن 
زيادة احتدام الصراعات. وميكن أن يشكل 

الصراع حلقة ذاتية الدفع في البلدان 
النامية اخلارجة لتوها من أتون احلرب.

تقوم مؤسسة التمويل الدولية مبساعدة 
هذه البلدان على جذب االستثمارات، واحلد 
من احلواجز املاثلة أمام دخول الشركات إلى 
السوق، وزيادة االئتمانات املتاحة للشركات 

الصغيرة واملتوسطة - وجميعها عوامل 
قادرة على إطالق شرارة النمو االقتصادي 
وبالتالي زيادة احلوافز الدافعة إلى احلفاظ 

على السالم.
متثل التنمية بعد انتهاء الصراعات 

أولوية بالنسبة ملؤسسة التمويل الدولية؛ 
فطبقا ملطبوعة "تقرير عن التنمية في 

العالم 2011"، يعيش حوالي 1.5 مليار 
شخص في بلدان تعرضت حللقات متكررة 

من العنف السياسي واجلنائي. ولم يستطع 
بلد واحد من البلدان منخفضة الدخل التي 

تواجه هذه التحديات حتقيق أي هدف من 
األهداف اإلمنائية لأللفية.

ويسعى جنوب السودان، وهو بلد تأثر 
فيه ماليني الناس بأعمال العنف، إلى وضع 
نهاية لهذه احللقة. ومنذ إعالن استقاللها 

مؤخرا عن شمال السودان، اتخذت جمهورية 
جنوب السودان خطوات مهمة نحو حتقيق 
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يتعاظم األثر اإلمنائي ملؤسسة التمويل 
الدولية عندما يقوم املتعاملون معها 
بإدارة أنشطة أعمال قابلة لالستمرار. 

ويساعد إطار املؤسسة املعني باالستدامة 
تلك اجلهات في حتقيق هذا الهدف؛ فإطار 

االستدامة يعمل على تعزيز سالمة 
املمارسات البيئية واالجتماعية، وتعميق 

األثر اإلمنائي للمؤسسة، وتشجيع الشفافية 
واملساءلة.

وفي هذه السنة - وبعد مشاورات ملدة 
18 شهرا مع األطراف صاحبة املصلحة 

املباشرة - قامت املؤسسة بتحديث إطار 
االستدامة ليعكس التطور السريع ألفضل 

املمارسات املتعلقة باالستدامة وتخفيف 
اخملاطر. وتعالج عملية التحديث هذه قضايا 

شائكة، مثل إدارة سالسل التوريد، وتغير 
املناخ، وبرامج األعمال وحقوق اإلنسان. 

وتتضمن التغييرات الرئيسية ما يلي:
خفض حد اإلبالغ عن انبعاثات غازات   ·
الدفيئة من قبل املتعاملني مع املؤسسة 

- مما يعادل 100 ألف طن من ثاني أكسيد 
الكربون سنويا إلى 25 ألف طن. ومن شأن 

ذلك أن يتيح للمؤسسة فرصة أفضل لفهم 
األثر الناجت عن حافظة عملياتها وتوسيع 

نطاق الدراسات التحليلية التي جتريها 
املؤسسة حول كفاءة استخدام الطاقة.

تأثير املؤسسة
الطوعي إلدارة اخملاطر الذي تستخدمه 71 
مؤسسة مالية في مختلف أنحاء العالم.
وتقوم الشركات بوتيرة متزايدة بإدراج 

هذه املعايير في سياساتها، ويرى املستثمرون 
أن تطبيق هذه املعايير هو دليل على اجلودة. 

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 احلكومات اآلن معايير املؤسسة 
باعتبارها نقطة مرجعية في توجيه رسم 

السياسات؛ فبنغالديش وكندا والصني 
والنرويج وفييتنام، على سبيل املثال ال 

احلصر، تشير - أو تعتزم اإلشارة - إلى معايير 
مؤسسة التمويل الدولية في جهد يرمي 

إلى إرشاد وتوجيه الشركات نحو حتقيق 
االستدامة، وال سيما الشركات العاملة 

في القطاع املالي وقطاع الصناعات 
االستخراجية.

معاجلة االجتار في البشر وحاالت اإلخالء   ·
باإلكراه، والسماح باستمرار قدرة اجملتمعات 

احمللية على الوصول إلى مواقع التراث 
الثقافي الكائنة في األراضي التي مت شراؤها.
ضمان تفعيل املزيد من املشاورات القوية   ·

بشأن املشاريع ذات اآلثار السلبية احملتملة 
على الشعوب األصلية من خالل تطبيق 

مبدأ "املوافقة احلرة واملسبقة واملستنيرة".
زيادة املتطلبات األساسية الواجب   ·

استيفاؤها من قبل املتعاملني مع املؤسسة 
فيما يتعلق باملوائل احلساسة.

زيادة الشفافية - وحتديدا من خالل   ·
سياسة املؤسسة املعنية بإتاحة احلصول 

على املعلومات )انظر الصفحة 100( فيما 
يتعلق باألداء البيئي واالجتماعي واألثر 

اإلمنائي ملشاريع واستثمارات املؤسسة، مبا 
في ذلك املشاريع املنفذة مع مؤسسات 
الوساطة املالية وفي أنشطة اخلدمات 

االستشارية.
والواقع أن تأثير إطار االستدامة 

يتجاوز نطاق مؤسسة التمويل الدولية؛ 
فمعايير األداء التي حددتها املؤسسة 

)انظر الصفحة 72(، التي حتدد مسؤوليات 
املتعاملني مع املؤسسة بشأن إدارة اخملاطر 

البيئية واالجتماعية، هي املعايير التي 
تشكل األساس ملبادئ التعادل واإلطار 

15
مؤسسة أوروبية 
للتمويل اإلمنائي و

32
وكالة الئتمانات 

الصادرات تلتزم في 
عملياتها بتطبيق 
معايير األداء التي 
حددتها املؤسسة

 تعزيز أفضل املمارسات 
البيئية واالجتماعية

يتزايد اعتماد مؤسسات األعمال اخلاصة للمعايير البيئية 
واالجتماعية التي وضعتها مؤسسة التمويل الدولية.

األثر العاملي
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خلق الفرص ظاهرة معدية. 

من شأن مشاركتنا في األسواق احملفوفة بالتحديات أن تشجع 
القطاع اخلاص على أن يقتدي مبؤسسة التمويل الدولية ويحذو 

حذوها. وبنجاحها في أماكن أهملها املستثمرون التقليديون، 
تضرب املؤسسة مثال مهّما - بتعزيز احلصول على التمويل في 

البلدان النامية وجعلها أكثر قدرة على املنافسة وأكثر مرونة في 
مواجهة األزمات. وفي الوقت نفسه، فإن اخلدمات االستشارية 

من جانب املؤسسة توضح أن جهود حتسني مناخ االستثمار 
وتعزيز األسواق املالية احمللية متنح البلدان الفقيرة القدرة على 
جذب املزيد من رؤوس أموال القطاع اخلاص التي تكون احلاجة 

ماسة إليها؛ مما يعزز احلجج املؤيدة ملمارسات األعمال املستدامة.
يوضح عمل املؤسسة أن القطاع اخلاص يتمتع بالقدرة على 

حتفيز االستثمار فيما بني بلدان اجلنوب وخاصة في البلدان التي 
جتاهد في سبيل التحرر من أغالل سنوات الصراع؛ كما أنه يوضح 

كيف ميكن أن تستفيد البلدان الفقيرة من قوة التكنولوجيا 
املتقدمة، وافتتاح أسواق جديدة على نحو مستمر. ويوضح عمل 
املؤسسة أيضا قدرة الشركات اململوكة للنساء على دفع عجلة 
النمو وخلق فرص العمل وإعادة صياغة اجملتمعات احمللية. واألهم 

من ذلك أنه يوضح أن الفرص في األسواق األقل منوا - ليست 
حكرا على مؤسسة التمويل الدولية وحدها بل هي متاحة أمام 

جميع املستثمرين. 
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العراق

شركة زين العراق 
لالتصاالت متتلك

%50
من سوق الهاتف 
اجلوال في العراق

تتوقع شركة زين 
العراق لالتصاالت 

ارتفاع عدد 
مستخدمي الهاتف 

اجلوال بأكثر من 4 
ماليني مشترك خالل 

السنوات اخلمس 
القادمة.

التقرير السنوي ملؤسسة التمويل الدولية 2011

 تسهيل استثمارات 
 بلدان اجلنوب 

في العراق
من املمكن متويل مشاريع البنية التحتية في العراق على الرغم من البيئة احملفوفة 

بالتحديات.

تواجه البلدان اخلارجة لتوها من أتون الصراعات حتديات 
تنموية هائلة، حيث احلاجة ماسة  على نحٍو عاجل وملٍح 
إلى خلق فرص العمل واستقطاب االستثمارات وإنشاء 

البنية التحتية.
ونظمت مؤسسة التمويل الدولية برنامجاً لتقدمي 

تسهيالت قروض ملدة 7 سنوات بواقع 400 مليون دوالر 
إلى شركة زين العراق وهي أكبر شركة للهاتف اجلوال 

في العراق؛ مما يبرز القدرة الفريدة للمؤسسة على تلبية 
مجموعة من األهداف اإلمنائية في األماكن التي تواجه 

حتديات عاتية.
ويساند هذا البرنامج االستثمار فيما بني بلدان 
اجلنوب وتقدمي دعم مالي إلى هذا البلد الذي مزقته 

احلروب، وتعبئة رؤوس أموال دولية، وتخفيف اخملاطر 
السياسية، وتعزيز العالقة طويلة األمد مع شريك 

إستراتيجي للمؤسسة. ويتم إجناز ذلك في ظل توسيع 
نطاق خدمات االتصاالت وتشجيع خلق فرص العمل 

في بلد ذاق األمرين على مدى عقود من الصراعات ويرى 
املستثمرون أنه محفوف مبخاطر شديدة.

 وزين العراق شركة تابعة جملموعة زين الكويت، التي 
تعد شريكا للمؤسسة منذ فترة طويلة، وهي شركة 

رائدة في تشغيل خدمات الهاتف اجلوال لـ 72.5 مليون 
مشترك في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ومنطقة 

أفريقيا جنوب الصحراء. وأدى استحواذ شركة زين العراق 
على شركة عراقنا إلى حتويلها إلى أكبر شركة للهاتف 

اجلوال في العراق.
وميثل برنامج التسهيالت لشركة زين العراق أول 

استثمار للمؤسسة في البنية التحتية وهو أكبر 

استثمار لها في العراق حتى اآلن. ويتكون البرنامج من 
قرض من املؤسسة يبلغ 155 مليون دوالر، باإلضافة 

إلى قرض من الفئة ب بواقع 50 مليون دوالر من 
البنك األهلي املتحد، و4 قروض مشتركة موازية يبلغ 

مجموعها 195 مليون دوالر من إحدى مؤسسات 
التمويل اإلمنائي - أي تعبئة موارد مالية بلغت في 

مجملها 245 مليون دوالر. وهذه هي املرة األولى التي 
تقوم فيها هذه اجلهات باستثمارات في العراق على هذا 

النحو. وسوف تستخدم شركة زين العراق هذه األموال 
في حتسني تغطية الشبكات وقدراتها، وتغطية رسوم 

الترخيص، وسداد القروض املرتبطة بشراء شركة عراقنا.
وقد أرسلت مساندة مؤسسة التمويل الدولية لهذا 

املشروع، في وقت مبكر وقبل املقرضني اآلخرين، إشارة 
إيجابية إلى املستثمرين احملتملني مؤداها أنه من املمكن 

متويل مشاريع البنية التحتية في العراق على الرغم 
من البيئة احملفوفة بالتحديات. ومن شأن هذا املشروع 
توسيع نطاق تغطية خدمات الهاتف اجلوال لتشمل 

املناطق الفقيرة التي ال تصل إليها تلك اخلدمات، 
وتشجيع التوظيف املباشر وغير املباشر للعمالة في هذا 

القطاع الرئيسي غير النفطي، ودعم تقدمي اخلدمات 
االجتماعية، وتعزيز إستراتيجية املؤسسة املعنية 

مبساندة البلدان الهشة واملتأثرة بالصراعات.
ومتتلك شركة زين العراق أكثر من 50 في املائة من 
سوق الهاتف اجلوال في العراق، وهي تتوقع ارتفاع عدد 
مستخدمي الهاتف اجلوال بأكثر من 4 ماليني مشترك 

في السنوات اخلمس القادمة، وبذلك يقترب حجم قاعدة 
العمالء في العراق من 20 مليون مشترك.
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هايتي

التقرير السنوي ملؤسسة التمويل الدولية 2011

املؤسسة من خالل اخلدمات االستشارية 
أيضا بتدريب أكثر من 1500 من مديري 

الشركات الصغيرة واملتوسطة من مختلف 
أنحاء هايتي، وحتسني قدرة تلك الشركات 

على النمو وإمكانات خلق الوظائف وفرص 
العمل.

ميلك مستثمرون محليون حصة األغلبية 
في محطة الطاقة الكهربائية التي ستقوم 

بإنتاج الكهرباء لشركة املرافق اململوكة 
للدولة مبوجب اتفاقية شراء ملدة 15 سنة. 
وقدمت املؤسسة 17 مليون دوالر لتمويل 
الديون، وتعبئة 12 مليون دوالر من البنك 
الهولندي للتمويل التنموي و28 مليون 

دوالر من بنوك محلية ومستثمرين محليني. 
وبلغت التكلفة اإلجمالية للمشروع 57 

مليون دوالر.

حتى من قبل حدوث زلزال 2010، لم يكن 
يحصل على الكهرباء في هايتي سوى 25 

في املائة من السكان، ونادرا ما كانت أفضل 
املناطق من حيث اخلدمة حتصل على التيار 
الكهربائي ألكثر من 8 ساعات يوميا. ومتثل 

استعادة اخلدمات العامة األساسية اخلطوة 
األولى نحو البدء في إعادة النمو االقتصادي.

ولتخفيف النقص احلاد في الطاقة 
الكهربائية ودعم الصناعة الناشئة، قادت 

مؤسسة التمويل الدولية عملية متويل 
إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بطاقة 

30 ميجاوات خارج عاصمة هايتي. وبعد 
تدشينها في يناير/ كانون الثاني 2011، 

أسفرت احملطة اجلديدة على الفور عن زيادة 
قدرة اإلمداد بالطاقة في منطقة بورت 

أوبرنس الكبرى بنسبة 35 في املائة تقريبا.
ويستخدم هذا املرفق تكنولوجيا 

نظيفة وينتج الكهرباء بتكلفة أقل من 
تكلفة احملطات احلرارية القائمة - 15 إلى 

17 سنتا للكيلو وات في الساعة مقابل 22 
إلى 26 سنتا للمنشآت األخرى في البالد. 

ومن شأن خفض تكاليف الطاقة وحتسني 
نوعية الهواء في املدينة احلد من احلاجة إلى 

استخدام املّولدات الشخصية التي حترق 
زيت الديزل )املازوت(. وفي سنة إنتاج كاملة، 

سيوفر املشروع 20 مليون دوالر حلكومة 
هايتي.

استعادة الطاقة الكهربائية 
بجهود تضرُب مثال يُحتذى به
مؤسسة التمويل الدولية تساعد في زيادة القدرة على احلصول على 

الكهرباء في أعقاب زلزال هايتي.

%35
زيادة في قدرات توليد 
الطاقة في منطقة 

بورت أوبرنس

) أعاله( عمال 
يستكملون املرحلة 

األخيرة من اإلنشاءات 
في محطة توليد 

الطاقة الكهربائية في 
بورت أوبرنس

باإلضافة إلى هذه املنافع الفورية، يقصد 
بهذه املبادرة أيضا توضيح إمكانية تنفيذ 

مشاريع إمنائية ناجحة - وضرورية بالفعل - 
في ظل أوضاع هشة بعد حدوث الكوارث. 

وقد ظهرت احلاجة إلى تدفق معونة 
خارجية كبيرة وتشجيعها؛ ولكن من املهم 

أيضا إطالق شرارة املشاريع احمللية اخلاصة 
وتشجيع فرص االستثمار املرتبطة بإعادة 

اإلعمار.
كانت استجابة املؤسسة سريعة جتاه 
زلزال هايتي من خالل استثمار 15 مليون 

دوالر في مشاريع تركز على خلق فرص 
العمل في قطاعات املالبس والتمويل 

والتعدين والضيافة. وتبلغ حافظة 
استثمارات املؤسسة في هايتي 47.7 مليون 

دوالر في 7 عمليات. وقامت املؤسسة من 
خالل اخلدمات االستشارية أيضا بتنظيم 

شراكة بني القطاعني العام واخلاص أسفرت 
عن أكبر استثمار أجنبي مباشر منذ حدوث 

الزلزال: 100 مليون دوالر من فيتل، وهي 
أكبر شركة للهاتف احملمول في فييتنام، إلى 
هيئة اتصاالت هايتي من أجل حتديث أنظمة 

االتصاالت.
وتقوم مشاريع االستثمار التي توفرها 
املؤسسة وخدماتها االستشارية مبساندة 
خلق 5 آالف فرصة عمل جديدة في هايتي 

وحماية 5 آالف وظيفة قائمة. وقامت 
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غانا

تساعد املعلومات الدقيقة في التوقيت 
املناسب صغار املزارعني على زيادة دخولهم 

وحتسني األمن الغذائي.
ميكنك أن تسأل سوسجن بواتاب أحد 
صغار املزارعني في تشامبا، غانا، عن هذه 

احلكاية: ففيما مضى لم يكن يحصل بواتاب 
على معلومات عن األسعار خارج السوق 

احمللية، ولكنه اآلن يتلقى رسائل نصية 
توضح املوقع الذي ميكن أن يحصل فيه على 

أعلى سعر لبيع بطاطا اليام؛ فهناك فْرق 
بفضل الرسائل النصية من شركة إيسوكو، 

وهي شركة غانّية تتيح منتجاتها لألطراف 
اخملتلفة في سلسلة القيمة الزراعية تبادل 

معلومات آنية عن السوق.
وبدون هذه الرسائل النصية، لم يكن 

بواتاب ليعرف أن بإمكانه بيع محصوله من 
100 من الدرنيات في منطقة إيجورا مبا يزيد 

تقريبا على ثالثة أضعاف السعر في سوقه 
احمللية. وقد غطى الربح دفع رواتب 5 عمال 

في مزرعته.
وتساعد مؤسسة التمويل الدولية 

في جلب هذه التكنولوجيا إلى املزيد من 
املزارعني في البلدان األشد فقرا في العالم. 

وقد استثمرت املؤسسة 1.25 مليون دوالر 
في شركة إيسوكو التي تساعُد أنظمتها 

في استقرار أسعار املستلزمات الزراعية 
وزيادة األمن الغذائي.

مبجرد النظر إلى شاشة الهاتف 
احملمول، يستطيع املزارعون معرفة أوضاع 

الطلب وأسعار احملاصيل وأماكن توفر البذور 
واألسمدة. وميكن أن تستخدم الشركات 
النظام نفسه ملعرفة كيفية االستفادة 

من منتجاتها وتسويقها إلى عمالء جدد. 
وبالنسبة للجمعيات واحلكومات، ميكن أن 

تنقل الرسائل النصية اجلماعية معلومات 
إلى اآلالف من الناس.

وتعتبر سهولة تدفق املعلومات عامال 
أساسيا ألداء وظائف األسواق على نحٍو 

جيد؛ مما يجعل البلدان أكثر مرونة في 
مواجهة األزمات وأكثر انفتاحا أمام 

االستثمار، فضال عن إعطاء الفقراء فرصة 
أفضل لتحقيق الرخاء. وقد استثمرت 

املؤسسة في شركة إيسوكو مع صندوق 
سورس للتنمية االقتصادية ألنها ترى 

أن النمو السريع في استخدام الهواتف 
احملمولة في أفريقيا يتيح الفرصة ملعاجلة 

حتديات التنمية باستخدام التكنولوجيا 
املبتكرة. وتستطيع املؤسسة أن تكون قدوة 

ومثال يحتذي به املستثمرون غير املهتمني 
عادة باالستثمار في األسواق النامية.

استثمرت مؤسسة 
التمويل الدولية

 1.25 
مليون دوالر

في شركة إيسوكو

) إلى اليمني( إحدى 
عميالت شركة 

إيسوكو تستخدم 
هاتفها لبيع الذرة واألرز 
وفول الصويا في سوق 

نيما في أكرا، غانا

 مساندة التكنولوجيات 
املؤدية لفتح األسواق

اإلخطارات بالهاتف احملمول تعطي املزارعني معلومات 
مهمة عن احملاصيل.
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الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

تعاني منطقة الشرق األوسط أعلى 
معدالت البطالة بني الشباب على مستوى 

العالم - حيث يتجاوز معدل البطالة 25 
في املائة. علما بأن ثلثي سكان املنطقة 

من الشباب حتت سن الثالثني، مما يدل على 
االحتياجات الكبيرة خللق فرص العمل. 

وسوف يتعني على سوق العمل على مدى 
اجليل القادم استيعاب 55 مليون من 

العمالة اجلديدة.
من الواضح أن الوضع الراهن غير قابل 

لالستمرار؛ فالشباب في جميع أرجاء 
املنطقة يطالبون بالتغيير ويدعون إلى توفير 

فرص أفضل للعمل، كما أوضحت األحداث 
األخيرة في املنطقة.

وتغتنم مؤسسة التمويل الدولية 
والبنك اإلسالمي للتنمية هذه الفرصة 
التاريخية لالستثمار في الشباب العربي 
عن طريق إطالق برنامج على مدى أكثر 

من 5 سنوات لتعبئة ما يصل إلى ملياري 
دوالر لتشجيع التعليم من أجل التوظيف. 
ومن خالل الدمج بني االستثمار واخلدمات 

االستشارية، تقوم هذه املبادرة بدعم برامج 
التعليم املهني، والتدريب، واالستعداد لبدء 
العمل، والتعليم اجلامعي في جميع أنحاء 

املنطقة.
ولتحسني فهم احتياجات كل من 

الطلبة وجهات العمل، وإعداد البرامج 

التقرير السنوي ملؤسسة التمويل الدولية 2011

أيضا بتشجيع تعزيز دور املؤسسات اخلاصة 
والتمويل الذاتي للطالب. وفي املنطقة، 
يحصل 15 إلى 20 في املائة فقط على 

تعليم خاص بعد املرحلة الثانوية، وأشار 36 
في املائة من الطالب إلى استعدادهم لدفع 
تكاليف التعليم بعد املرحلة الثانوية إن كان 

ذلك يساعدهم في احلصول على وظيفة.
وعلى حد قول امللكة رانيا، الرئيس 

الفخري للمبادرة: "يجب على احلكومات 
خلق بيئة إيجابية مواتية للقطاع اخلاص 

الذي يجب عليه سد الفجوات بني املدارس 
وأسواق العمل". لقراءة كامل تقرير " 

التعليم من أجل التوظيف"، يرجى زيارة 
.www.e4earabyouth.com :املوقع

التعليمية التي تلبي هذه االحتياجات 
على أفضل وجه، قامت املؤسسة بتمويل 
استقصاء آراء 3 آالف شخص في 9 بلدان 

في املنطقة.
ووجدت املؤسسة أن أغلبية جهات 

العمل في 5 من بلدان املنطقة تعتقد أن 
اخلريجني اجلدد يفتقرون إلى املهارات الكافية 

لالنضمام إلى صفوف قواها العاملة. وفي 
دراسة مستقلة للبنك الدولي، أشار 80 في 

املائة من الشركات اجلزائرية إلى مشكالت 
في تعيني املوظفني بسبب نقص العمالة 

املؤهلة. وفي الوقت نفسه، ال يضمن 
استكمال التعليم اجلامعي تأمني احلصول 

على وظيفة - بل إن معدل البطالة في 
بعض البلدان أعلى في صفوف خريجي 

اجلامعات منه بالنسبة للشرائح الشبابية 
األخرى.

ومبعنى آخر، هناك تباين خطير بني 
التعليم الذي توفره املؤسسات القائمة 

واملهارات املطلوبة للشركات ومؤسسات 
األعمال. ومن خالل تعزيز التعاون الوثيق بني 
جهات العمل واملؤسسات التعليمية وتوفير 

التدريب املوجه، تسعى مبادرة التعليم من 
أجل التوظيف إلى تقليص فجوة املهارات.

وقد قامت حكومات بلدان املنطقة 
تقليديا بتوفير املوارد املالية للتعليم، ولكن 

مبادرة التعليم من أجل التوظيف تقوم 

 مساعدة الشباب العربي 
 في االستفادة من قدراتهم 

وتلبية طموحاتهم
تقوم مؤسسة التمويل الدولية بتعبئة االستثمارات واخلبرة 

التخصصية من أجل خلق الفرص في الشرق األوسط.

"يجب على 
احلكومات خلق 

بيئة إيجابية 
مواتية للقطاع 

اخلاص الذي 
يجب عليه سد 

الفجوات بني 
املدارس وأسواق 

العمل".
امللكة رانيا العبداهلل، 

األردن
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تركيا

وفي ظل توقع منو الطلب على الكهرباء 
بنسبة 8 في املائة سنويا على مدى 

العقد القادم، ستقوم محطات إنرجيسا 
بتخفيف األعباء امللقاة على عاتق قطاع 

الكهرباء في البالد. ولكن املنافع سوف 
تتجاوز تضييق الفجوة بني العرض والطلب؛ 

فسوف يُرسخ األثر اإليضاحي للمشروع 
ثقة اجلهات املقرضة والقائمة بالتنفيذ، مما 

يساند جهود احلكومة في جذب استثمارات 
القطاع اخلاص. ومن خالل محطاته للطاقة 

الكهرومائية وطاقة الرياح، سوف يساعد 
املشروع أيضا في تخفيض كثافة الكربون 

في قطاع الكهرباء في تركيا.
وبالعمل مع شركة إنرجيسا، واملشروع 

املشترك بني مجموعة مالية تركية هي 
مجموعة صابُنجي القابضة وشركة 

فيربوند النمساوية للمرافق، تقوم مؤسسة 
التمويل الدولية مبساندة جهود احلكومة 
التركية إلصالح قطاع الكهرباء وضمان 
تنفيذ أفضل املمارسات واملعايير البيئية 

واالجتماعية.

قطاع الطاقة الكهربائية في تركيا في 
حاجة إلى االستثمارات اخلاصة.

بدون االستثمارات اخلاصة، سيكون 
اإلمداد بالطاقة أقل أمنا في تركيا عالوة 
على ازدياد مخاطر نقص الكهرباء؛ فعلى 

مدى السنوات اخلمس القادمة، تتوقع تركيا 
ظهور حاجة إلى ملياري دوالر من القطاع 

اخلاص لتلبية الطلب املتزايد على موارد 
الطاقة املتسمة بالكفاءة واالستدامة.
وفي سياق االضطالع بدورها، قامت 

مؤسسة التمويل الدولية بتعبئة رأس املال 
الالزم لضمان قدرة تركيا على توسيع قدرات 

توليد الطاقة الكهربائية وإعداد مشاريع 
غير مضرة بالبيئة وطمأنة القطاع اخلاص 

في التعامل مع اخملاطر التجارية واالحتماالت 
اجملهولة بشأن اإلجراءات احلكومية. ففي 
السنة املالية 2011، رتبت املؤسسة أكبر 
قرض مشترك، وهو عبارة عن حزمة متويل 

قدرها 700 مليون يورو لصالح شركة 
إنرجيسا التركية إلنتاج وتوزيع الطاقة، من 
أجل متويل بناء سلسلة من محطات توليد 

الكهرباء في تركيا بطاقة إجمالية قدرها 1 
جيجاوات.

ويؤكد برنامج هذا القرض، وهو العملية 
الثانية للمؤسسة مع شركة إنرجيسا، على 

أهمية قيمة عمل املؤسسة مع شركائها 
في القطاع العاملي لتدبير رأس املال حيثما 
تكون احلاجة ماسة إليه. ومت ترتيب القرض 

بالتنسيق مع بنك يونيكريدت وبنك ويست 
إل بي األملاني، وستدعم هذه املوارد املالية 

إنشاء محطة كبيرة للطاقة احلرارية تعمل 
بالغاز الطبيعي في باندرما، ومحطتني 

للطاقة الكهرومائية في ميانلي ودوغاجني، 
ومحطة لطاقة الرياح في ميرسني.

وميثل هذا البرنامج أكبر برنامج للتوسع 
الرأسمالي للقطاع اخلاص في قطاع 

الكهرباء في تركيا.

 تعبئة رأس املال الالزم 
 لتفادي النقص 

في الطاقة
مؤسسة التمويل الدولية تقوم بتنظيم أكبر قرض 

مشترك ملساعدة تركيا في تلبية احتياجاتها املتزايدة 
إلى الطاقة.

تركيا تتوقع زيادة 
الطلب على الطاقة 

الكهربائية بنسبة

%8
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األثر امللموس

 خلق الفرص للناس للخالص من براثن الفقر وحتسني 
أحوالهم املعيشية. 

وهذا هو سبب ظهور مؤسسة التمويل الدولية إلى حيز الوجود، 
وهو احلافز الذي يدفعها إلى العمل حتى يومنا هذا.

يتطلب األثر اإلمنائي املنشود املوازنة الدقيقة بني املبادرات 
املعنية باملعاجلة املباشرة الحتياجات الفقراء واملشاريع املعنية 

بتعزيز زيادة النمو الواسع النطاق. وتركز املؤسسة على 
االستثمارات وتقدمي املشورة إلى البلدان واملناطق األشد فقرا 

حيثما ميُكنها حتقيق أكبر أثر ملموس. والواقع أن النتائج باهرة - 
من حيث تهيئة املزيد من الوظائف، وارتفاع الدخل، وزيادة إمدادات 

الغذاء واملياه املأمونة، وحتسني القدرة على احلصول على التمويل.
وفي هذه الفترة املتسمة بضيق موارد املوازنات العامة، 

تزيُد املؤسسة التأكيد على أهمية حتقيق األثر اإلمنائي، واختيار 
املشاريع التي تتيح لها توسيع نطاق وصولها إلى املناطق حيثما 
تظهر حاجة ماسة إليها. وتقوم املؤسسة أيضا بتعزيز جهودها 

حلصر املستفيدين من عملها - وخاصة الفقراء والشرائح 
الضعيفة واحملرومة.

األثر امللموس
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األثر العاملي
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 فقط من سكان 

بابوا غينيا اجلديدة 
 يحصلون على 
خدمات بنكية
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 إتاحة الفرص عند
 قاعدة الهرم 

االقتصادي
مناذج العمل االشتمالية تعود بالنفع على الفئات السكانية التي تعاني نقصا 

في اخلدمات.

مبساندة من مؤسسة 
التمويل الدولية، يقوم 

البنك الريفي بجنوب 
احمليط الهادئ بتقدمي 

خدمات مالية إلى 
الفئات التي تعاني 

النقص في هذه 
اخلدمات في منطقة 
املرتفعات الغربية في 

بابوا غينيا اجلديدة.

بوصولك إلى املناطق الداخلية اخلضراء 
الريفية في بابوا غينيا اجلديدة، سوف 

تشاهد الكثير من احملال التجارية والبائعني 
في األسواق وطاوالت بيع منتجات احلرف 

اليدوية. ولكن من الصعوبة مبكان أن تقع 
عيناك على مبنى لبنك في القرى املنتشرة 

في هذا املشهد الطبيعي اخلالب. 
فال يحصل على اخلدمات البنكية سوى 
10 في املائة من سكان بابوا غينيا اجلديدة. 

وفي جميع البلدان اجلزرية في احمليط الهادئ، 
ال يرى أكثر من ثالثة أرباع السكان أي صراف 

في بنك مطلقا وال تُتاح لهم الفرصة إليداع 
النقود في حساب بنكي.

ومن خالل أنشطة االستثمار واخلدمات 
االستشارية، تتطلع مؤسسة التمويل 

الدولية إلى مساندة مؤسسات األعمال 
االشتمالية - أي الشركات التي تقدم 

السلع واخلدمات إلى الفقراء وتساعد في 
حتسني أحوالهم االقتصادية؛ فتمكني الناس 

من ادخار املال وإجراء التحويالت املالية 
واحلصول على قروض وتنمية أعمالهم عن 

طريق االستثمار هو الطريق اجليد لبلوغ هذه 
الغايات.

أدت الزيادة األخيرة في أنشطة 
التنقيب عن الذهب والنحاس والغاز إلى 
ازدهار النشاط االقتصادي في بابوا غينيا 

اجلديدة، لكن إلتاحة فرص حقيقية للكثير 

من الناس، تساعد املؤسسة في تعزيز 
التحول الذي تشهده هذه البالد عن طريق 
مساندة وتدعيم الشركات التي تستهدف 

خدمة العمالء واملوردين عند قاعدة الهرم 
االقتصادي.

ولتحقيق هذه الغاية، اتفقت املؤسسة 
مع البنك الريفي بجنوب احمليط الهادئ على 

تقدمي خدمات بنكية لألفراد ومؤسسات 
األعمال بالغة الصغر في مرتفعات بابوا 

غينيا اجلديدة عن طريق املساعدة في إنشاء 
محطات طرفية إلكترونية في املتاجر احمللية. 
ومن شأن هذه احملطات الطرفية متكني الناس 

من إيداع وحتويل األموال حتى إلى أقصى 
املناطق النائية في البالد.

وتعمل استثمارات املؤسسة على دعم 
هذا النشاط الناشئ عند قاعدة الهرم. 

ويقوم حوالي 150 جهة متعاملة مع 
املؤسسة في الوقت الراهن باستخدام مناذج 

عمل اشتمالية لتقدمي منافع مباشرة إلى 
الشرائح السكانية املتأثرة بنقص اخلدمات 

عند قاعدة الهرم االقتصادي، وحتقيق أثر 
إمنائي مرتفع بطرق مستدامة ماليا وقابلة 

للتوسع. وقد قامت املؤسسة بتدشني 
مجموعة أعمال اشتمالية مختصة بتهيئة 

األدوات واملوارد الالزمة وتنظيم الفعاليات 
التي تساعد خبراء االستثمار واخلدمات 

االستشارية بوضع طرق جديدة ملساعدة
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املتعاملني مع املؤسسة على تنفيذ 
عملياتها عند قاعدة الهرم االقتصادي.
وشركة إيكوم للصناعات الزراعية 

احملدودة، هي أحد املتعاملني مع املؤسسة 
وهي واحدة من أكبر شركات جتارة النّب في 

العالم. وتعمل املؤسسة مع شركة إيكوم 
مبا يعود بالنفع على هذه الشركة ومورديها.

وأدى هذا التعاون إلى إنشاء أول مركز 
لتدريب مزارعي النّب في فييتنام. وعلى 

مدى ثالث سنوات، سيقوم هذا املركز ببناء 
مهارات 4 آالف من صغار املزارعني في 

مجال الزراعة املستدامة ومساعدتهم في 
تلبية معايير التصديق الدولية، وحتسني 

استدامة احملاصيل وإنتاجيتها، ورفع مستوى 
الدخل حيث ميكنهم زيادة أسعار حبوب النب 

املعتمدة.
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التقرير السنوي ملؤسسة التمويل الدولية 2011

وفي العديد من املشاريع، شاركت 
مؤسسة التمويل الدولية البنك الدولي 

في توفير املهارات التكميلية للمتعاملني 
مع املؤسسة في أشد بلدان العالم فقرا. 
وفي السنة املالية 2011، قامت املؤسسة 

بتدشني 7 مشاريع استثمارية مشتركة مع 
البنك الدولي وتنفيذ 105 مشاريع مشتركة 

للخدمات االستشارية.
وتقوم مؤسسة التمويل الدولية أيضا، 

في سياق توسيع نطاق عملها، بزيادة 
اجملموعة العريضة من بلدان العالم األشد 

فقرا التي تعمل فيها املؤسسة الدولية 
للتنمية.

وتسعى املؤسسة سعياً حثيثاً إلى 
تهيئة الفرص في األسواق غير املألوفة، مثل 
منغوليا، التي يغفل عنها غالبا املستثمرون 

الدوليون. وسوف يؤدي استثمار املؤسسة 
مليوني دوالر في شركة كبيرة ملنتجات 

األلبان في منغوليا، هي شركة سوو جي 
إس سي، إلى زيادة إتاحة الفرص االقتصادية، 

وتنويع اقتصاد معتمد تاريخيا على املوارد 
الطبيعية، وزيادة األمن الغذائي. وسوف 

تساعد هذه املوارد املالية شركة سوو على 
تركيب معدات جديدة الختبار جودة األلبان 

وتوسيع شبكتها من الرعاة موردي اللنب 
اخلام من 2500 إلى حوالي 4 آالف.

يعيش حوالي 2.5 مليار شخص - أي نصف 
سكان العالم النامي - في 79 بلدا مؤهلة 

لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية، 
ذراع البنك الدولي املعنية بخدمة البلدان 

األشد فقرا في العالم. ويعيش معظم 
الناس في هذه البلدان على أقل من دوالرين 

للفرد في اليوم، وهم أشد احتياجا خللق 
الفرص.

ولكن االستثمار في هذه البلدان 
محفوف بالصعاب؛ ففي أغلب األحوال 

تؤدي ممارسات الفساد، والقواعد التنظيمية 
املتراخية، وضعف املؤسسات إلى تثبيط 

جهود التنمية. وغالبا ما تكون املوارد 
احلكومية غير كافية لتلبية احتياجات 

الناس، مما يجعل االستثمار اخلاص عامال 
أساسيا عظيم األهمية.

ويؤدي انتشار مكاتب مؤسسة التمويل 
الدولية وطابعها الالمركزي إلى جعل 

املؤسسة رافدا مهما في حتقيق التنمية في 
هذه البلدان األشد فقرا في العالم. ويتمركز 

موظفو املؤسسة في 48 بلدا من البلدان 
املؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية 

للتنمية. وفي السنة املالية 2011، نفذت 
املؤسسة استثمارات في 251 مشروعا في 

56 من البلدان األشد فقرا في العالم.
وتشكل البلدان األشد فقرا أولوية 

بالنسبة للمؤسسة. ومنذ السنة املالية 
2000، زادت استثمارات املؤسسة في هذه 

البلدان بواقع 10 أمثال، وبلغ مجموعها 
اإلجمالي 4.9 مليار دوالر في السنة املالية 

2011 وحدها. وقد حظيت هذه البلدان 
في السنة املاضية بحوالي نصف املشاريع 

االستثمارية للمؤسسة و66 في املائة 
من إنفاق املؤسسة على مشاريع اخلدمات 

االستشارية. وباإلضافة لذلك، ساهمت 
املؤسسة مببلغ 1.9 مليار دوالر في الصندوق 

العام للمؤسسة الدولية للتنمية.

 عمل مؤسسة التمويل 
 الدولية في البلدان 

 املؤهلة لالقتراض من 
 املؤسسة الدولية 

للتنمية
قامت املؤسسة بتنفيذ استثمارات في 251 مشروعا في 

56 بلدا من أفقر بلدان العالم في السنة املالية 2011.

ساهمت مؤسسة 
التمويل الدولية مببلغ

 1.9 
مليار دوالر
في الصندوق العام 
للمؤسسة الدولية 

للتنمية

األثر العاملي

)أعاله( استثمارات ملؤسسة التمويل الدولية مببلغ 
مليوني دوالر في شركة كبيرة لتصنيع منتجات 

األلبان في منغوليا للمساعدة في توسيع نطاق 
إتاحة الفرص االقتصادية.
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األثر العاملي

 من املزرعة إلى املصنع إلى 
طاولة الطعام

تضطلع مؤسسة التمويل الدولية بتقدمي 
االستثمار واخلدمات االستشارية إلى قطاع 

الصناعات الزراعية - عبر جميع جوانب سلسلة 
القيمة، مباشرًة إلى الشركات،  وعلى نحٍو غير 

مباشر من خالل الوسطاء.

التمويل املباشر واملشورة

املستلزمات
شركة جني للري )الهند(: قرض مببلغ 45 مليون 

دوالر، و14 مليون دوالر استثمارات في أسهم 
رأس املال، وخدمات استشارية إلى أكبر شركة 

في الهند لتصنيع أنظمة الري الصغرى من أجل 
زيادة كفاءة استخدام املياه وخدمة أكثر من ألفي 

)2000( مزارع.

اإلنتاج الزراعي
شركة الوادي )مصر(: قروض قدرها 40 مليون 

دوالر لتوسيع عمليات مزارع الدواجن وقدرة طحن 
األعالف، وزراعة بساتني أشجار الزيتون وكروم 

العنب، باإلضافة إلى إنشاء محطة لنظام 
)CelPad( لتخفيض احلرارة وتوسيع طاقة 

احلاويات الزجاجية بالشركة، فضال عن تقدمي 
خدمات استشارية لتحسني املمارسات التجارية، 

مثل حوكمة الشركات.

جتديد املصادر
شركة صالال للمطاط )ليبريا(: قرض مبلغ 10 
ماليني دوالر لتمويل جتديد وإعادة تأهيل مزارع 

املطاط بعد انتهاء الصراعات وتصدير املطاط 
الطبيعي شبه املُصّنع إلى شركات عاملية 

لصناعة اإلطارات. 

تصنيع املواد الغذائية
شركة ماسان لألغذية )فييتنام(: قرض بالعملة 

احمللية مبا يساوي 40 مليون دوالر لتوسيع خطوط 
إنتاج املكرونة الرفيعة وحتديثها، وتصنيع وجبات 

غذائية جاهزة بتكلفة معقولة للمستهلكني 
منخفضي الدخل.

التوزيع التجاري

مجموعة جتارة الصادرات )شرق وجنوب أفريقيا(: 
ضمان للمخاطر مقداره 40 مليون دوالر لقروض 

مشتركة تبلغ 120 مليون دوالر إلى واحدة من 
أكبر الشركات األفريقية املتكاملة العاملة في 

سالسل التوريد الزراعي ملساعدتها في متويل 
جتارة السلع الزراعية في كينيا ومالوي وتنزانيا 

وأوغندا وزامبيا وبلدان أفريقية أخرى.

اجلملة/التجزئة
شركة إيه دي إيه للتجارة )أذربيجان(: 18 مليون 
دوالر في شكل قرض واستثمار في أسهم رأس 
املال من أجل مساندة عمليات الشراء املباشر 
من املوردين وجتار اجلملة، وحتقيق كفاءة املناولة 

والتخزين والتوزيع من قبل سلسلة حديثة ملتاجر 
التجزئة.

البنية التحتية/اخلدمات اللوجستية
شركة سنومان احملدودة لألغذية اجملمدة )الهند(: 

حصة استثمار في أسهم رأس املال قدرها 5 
ماليني دوالر من أجل توسيع البنية التحتية 

لطاقة النقل والتخزين مع التحكم في درجات 
احلرارة.

التمويل غير املباشر واملشورة

متويل مسبق للمحاصيل

شركة إيكوم )أمريكا الالتينية، وغرب أفريقيا، 
وآسيا(: تسهيالت قرض مؤسسي مقداره 80 

مليون دوالر لهذه الشركة املشتغلة بتجارة 
السلع ملساعدتها في تقدمي قروض للمزارعني 
ألغراض النفقات الرأسمالية ومتويل احملاصيل، 
وتقدمي املشورة بشأن حتسني معايير سلسلة 

العرض واملمارسات االجتماعية والبيئية، 
ومؤشرات األداء الرئيسية ملوردي النّب.

ببساطة أو أنها باهظة التكلفة بالنسبة 
ملعظم املزارعني في البلدان النامية.

وبإتاحتها أدوات جديدة للمزارعني 
لتخفيف مخاطر تقلبات األسعار، فإن 
مؤسسة التمويل الدولية تعمل على 

حتسني القدرة على احلصول على التمويل 
وفتح الطريق أمام االستثمارات الزراعية 

التي تكون احلاجة ماسة إليها. ويحتاج 
العالم إلى الكثير من هذه االستثمارات: 
تشير تقديرات منظمة األغذية والزراعة 

إلى ارتفاع احتياجات االستثمارات الزراعية 
بنسبة 50 في املائة إلى 83 مليار دوالر 

سنويا بحلول عام 2050.
وقد دخلت املؤسسة في شراكة مع 
بنك جي بي مورغان تشيز للتغلب على 

القيود املعوِّقة للسوق التي حتول دون تقدمي 
البنوك ملزيد من أدوات تسهيالت التغطية 

التحوطية للوقاية من تقلبات األسعار، 
وهو نهج تعتقد املؤسسة أنه سيؤدي إلى 

زيادة استخدام عقود املبادالت والعقود آجلة 
التسوية بشأن الذرة والقمح والسلع األولية 

األخرى. وفي إطار مشروع مبا قيمته 200 
مليون دوالر، ستقوم املؤسسة بتغطية جزء 

من اخملاطر االئتمانية التي يتحملها بنك جي 
بي مورغان في أدوات التغطية.

ومن شأن هذا املشروع زيادة رأس املال 
املتاح للمزارعني وتخفيف اخملاطر القطرية 

والقيود واملعوقات الرأسمالية التي تواجهها 
البنوك، مبا يتيح لها تلبية الطلبات الكثيرة 

على التغطية التحوطية بشأن أسعار 
السلع الزراعية في األسواق الصاعدة.  

وعلى نحٍو مشترك، سوف تتيح هذه األداة 
ما يصل إلى 4 مليارات دوالر لبرنامج احلماية 

ضد تقلبات األسعار لصالح املزارعني 
واملنتجني واملستهلكني. وسوف توضح أداة 

هذا البرنامج أيضا الدور الذي ميكن أن يلعبه 
القطاع اخلاص في التصدي ألزمة الغذاء.

وعلى مدى السنوات األربع املاضية، زادت 
االستثمارات الزراعية السنوية جملموعة 

البنك الدولي من 4.1 إلى 5.6 مليار دوالر، 
ويأتي أكثر من ثلث هذه االستثمارات من 

مؤسسة التمويل الدولية. وتُدير املؤسسة 
أيضا نافذة للقطاع اخلاص في البرنامج 

العاملي للزراعة واألمن الغذائي، وهو نتاج 
جهد جملموعة العشرين من أجل توجيه 

أموال اجلهات املانحة إلى مبادرات للقطاعني 
العام واخلاص معنية بتحسني احلوكمة 

وزيادة اإلنتاجية والقدرة على املنافسة 
في مجال الصناعات الزراعية في البلدان 

النامية.
 غير أنه ما زال يتعني علينا إجناز الكثير 

والكثير ملعاجلة قضايا األمن الغذائي. ويبني 
عمل املؤسسة مع بنك جي بي مورغان على 
إستراتيجيتها املعنية بزيادة األثر اإلمنائي في 

الصناعات الزراعية من خالل عمليات جتارة 
اجلملة مع مؤسسات الوساطة املالية وكبار 

املنتجني ذوي الكفاءة والقدرة على التأثير 
على سالسل التوريد والعرض.

 

تشهد البلدان النامية آثارا وتداعيات خطيرة 
لالرتفاع احلاد في أسعار املواد الغذائية؛ 

فماليني الناس يعانون اجلوع وسوء التغذية 
أو يضطرون إلى إنفاق جزء كبير من دخلهم 

إلطعام أفراد عائالتهم. ومن شأن هذه 
الصعوبات واملشقة أن تزعزع استقرار 
االقتصاد وتثير القالقل واالضطرابات 

االجتماعية.
وتستهدف استجابة مؤسسة التمويل 

الدولية ألزمة الغذاء، التي بدأت في عام 
2008، تغطية جميع جوانب سلسلة 

العرض والتوريد في الصناعات الزراعية - 
من زيادة إنتاجية األراضي واالستثمار في 

البنية التحتية للخدمات اللوجستية إلى 
حتسني كفاءة استخدام املياه وزيادة وفورات 

احلجم، كما تقوم املؤسسة باستنباط أدوات 
مالية ملساعدة قطاع الغذاء على التكيف 

مع تقلبات األسعار.
تزيُد تقلبات األسعار من الصعوبات 

التي يواجهها املزارعون وشركات الصناعات 
الزراعية الوسيطة في تلبية احتياجات 

الفقراء وسكان العالم - اآلخذين في الزيادة 
مبعدالت سريعة - والتغلب على األزمات 

احملتملة. فأدوات إدارة اخملاطر، مثل عقود البيع 
اآلجل وعقود اخليارات اآلجلة، ليست متوفرة 

 تخفيف اخملاطر 
 الناجمة عن تقلبات 

أسعار الغذاء
 مؤسسة التمويل الدولية تتيح للمزارعني أدوات 

جديدة لتخفيف مخاطر تقلبات األسعار.

أداة حتوط جديدة 
لتقدمي

 4 
مليارات  دوالر

لبرنامج حماية 
املزارعني ضد تقلبات 

األسعار.
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 التواصل مع الفقراء عبر 
التمويل األصغر املسؤول

نعمل على الكثير من اجلبهات لضمان العدالة واإلنصاف في 
مجال التمويل األصغر.

542
كيف تخلق مؤسسة 

التمويل الدولية الفرص



األثر العاملي

ومن منطلق إدراك ضعف الفقراء بصفة 
خاصة في مواجهة املمارسات البنكية 

اجملحفة، سوف تواصل مؤسسة التمويل 
الدولية العمل على عدد من اجلبهات 
لضمان العدالة واإلنصاف في قطاع 

التمويل األصغر.
ينبغي أيضا توفر الهياكل التنظيمية 

والقانونية احمللية وتفعيلها؛ فغياب مكتب 
للمعلومات االئتمانية، على سبيل املثال، 
ميكن أن يُسهم في حدوث أزمات االئتمان 

األصغر - أما البنوك، فيمكنها معرفة 
املقترضني احلاصلني على قروض من جهات 

متعددة.
ومن برنامجها العاملي املعني مبكاتب 

املعلومات االئتمانية، قامت املؤسسة 
بإنشاء أو حتسني مكاتب املعلومات 

االئتمانية في أكثر من 14 بلدا باإلضافة 
إلى دعم القوانني ذات العالقة في أكثر من 
30 بلدا. وتؤدي املؤسسة أيضا دورا نشطا 
في تقدمي املشورة إلى مؤسسات التمويل 

األصغر.
وعلى الرغم من أن الدراسات قصيرة 
األمد عن نتائج التمويل األصغر ميكن أن 

تنتهي إلى نتائج مختلفة، فإنه بزيادة رأس 
املال املتاح ألصحاب املشاريع ذوي الدخل 

احملدود سوف يقومون في ظل الرعاية 
املالئمة مبساندة التنمية طويلة األمد لهذه 

الصناعة؛ فقد أتاحت القروض الصغرى 
ملاليني الناس في العالم التعبير عن رغبتهم 
في استغالل الفرصة وحتقيق التقدم - وهي 

إشارة ال ميكن أن تغفل مؤسسة التمويل 
الدولية عن أهميتها.

اضطلعت مؤسسة التمويل الدولية بدور 
ريادي في إنشاء األنظمة املالية االشتمالية 

واحلفاظ عليها.
عبر الشراكة مع أكثر من 220 

مؤسسة مالية قائمة بخدمة الشركات 
الصغرى والصغيرة واملتوسطة في 80 

بلدا، اضطلعت املؤسسة بتقدمي الدعم 
واملساندة حلافظة عمليات مشتركة تضم 

8 ماليني من القروض الصغرى قيمتها 
12.6 مليار دوالر في عام 2010. وفي بعض 

املناطق املفتقرة إلى اخلدمات املالية، ساندت 
املؤسسة إنشاء مؤسسات جديدة للتمويل 

األصغر.
وفي منطقة أمريكا الالتينية والبحر 

الكاريبي، قامت 43 مؤسسة وساطة مالية 
متعاملة مع املؤسسة بتقدمي 2.9 مليون 
من القروض الصغرى مبا قيمته 5.2 مليار 

دوالر في عام 2010. وتساعُد املؤسسة أيضا 
مؤسسات التمويل األصغر على توسيع 
مزيج اخلدمات املالية املتاحة، مبا في ذلك 

الودائع والتأمني. وفي منطقة أفريقيا جنوب 
الصحراء، أدى اإلقراض بالعملة احمللية من 

قبل املؤسسة إلى متكني مجموعة أدفانس 
من زيادة االئتمانات املقدمة إلى اآلالف من 

أصحاب املشاريع الصغرى في الكاميرون 
وغانا. وفي منطقة احمليط الهادئ، شرعت 

املؤسسة في تنفيذ مبادرة التمويل األصغر 
في احمليط الهادئ مبا قيمته 11.3 مليون دوالر 

لتهيئة أدوات إقراض للمجتمعات احمللية 
النائية التي يصعب الوصول إليها.

وليست املؤسسة بغافلة عن القيود 
التي تعترض سبيل االئتمان األصغر. وبسبب 

منوها السريع، فإن هذه الصناعة قد أدت في 
بعض األوقات إلى خذالن املتعاملني معها 
بدال من رفع شأنهم. وفي السنة املاضية 

اتضحت أبعاد األزمة في الهند - حيث 
ساهم النمو احملموم للتمويل األصغر في 

زيادة املنافسة وارتفاع املديونية ثم اإلعسار 
في نهاية املطاف. واستجابت املؤسسة 
لذلك عن طريق املشاركة مع دوائر هذه 

الصناعة وواضعي السياسات واملفكرين 
اإلستراتيجيني والبنوك وأطراف أخرى من 

أجل تشجيع وضع مدونات السلوك، وإنشاء 
مكاتب للمعلومات االئتمانية، وتتبع األداء 

االجتماعي، وحماية املستهلك.
 إن حوالي 3 مليارات شخص على 

مستوى العالم محرومون من احلصول على 
اخلدمات املالية الرسمية. ويتيح التمويل 

األصغر أفضل إطار ملعاجلة هذه املشكلة. 
وفي اآلونة األخيرة، الحظت اجملموعة 

االستشارية ملساعدة الفقراء )سيجاب( أن 
"حركة التمويل األصغر قدمت مساهمة 

حيوية في إثبات إمكانية تقدمي اخلدمات 
املالية إلى عموم الفقراء على نحو قابل 

لالستمرار".

قدمت مؤسسة 
التمويل الدولية 

مساندة قدرها

 12.6 
مليار دوالر

من القروض الصغرى 
في عام 2010

)أسفل( ساعد أحد 
القروض الصغرى، 

واملقدم من أحد 
املتعاملني مع 

املؤسسة، برنيس 
أكرونغ على توسيع 
محلها في ضاحية 
أشيامان بأكرا، غانا.
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وتعتقد هذه الشركة أنها قادرة على 
معاجلة هذه املشكلة مع القيام في الوقت 

نفسه بزيادة فاعلية تكلفة عملياتها. 
ومبساعدة من مؤسسة التمويل الدولية، 

تعتزم الشركة إحالل 300 ألف من عدادات 
املياه القدمية وحتديث قاعدة معلومات 

املستهلكني من خالل إجراء زيارات تفتيشية 
ومعاينات لألسر. ومن شأن اخلطوة األخيرة 
أن جتعل الشركة قادرة على حتديد املقيمني 

محدودي الدخل املؤهلني غالبا للحصول 
على إعانات من الدولة لدعم أسعار 

استهالك املياه.
وتأمل املؤسسة وهذه الشركة أن يوضح 

هذا املشروع - لشركات املرافق األخرى 
واملقرضني اآلخرين أيضا - مدى تقارب 

املصالح واالهتمامات البيئية والتنموية 
واملالية في بعض احلاالت.

وفي سياق الشراكة مع البنك الدولي، 
قامت املؤسسة بوضع برنامج لتمويل 

احلكومات احمللية وشركات املرافق العمومية 
 - )CASAN( املُدارة جيدا - مثل شركة
والتي ال تتطلب ضمانات سيادية. ويؤدي 

هذا البرنامج إلى إمكانية إحداث أثر عظيم 
على املستوى احمللي ألن مثل هذه العمليات 

تتفادى األساليب البيروقراطية على 
املستوى الوطني.

ويتوافق مشروع )CASAN( مع األهداف 
األوسع نطاقاً ملؤسسة التمويل الدولية 

بشأن شحة املياه. وبحلول عام 2013، ومن 
خالل املتعاملني مع املؤسسة، نأمل في 

توفير خدمات اإلمداد باملياه إلى 100 مليون 
شخص، وتوفير أو معاجلة 20 مليار متر 

مكعب من املياه سنويا، واستثمار مليار دوالر 
سنوياً في مشاريع األمن املائي.

 زيادة اجلهود التي 
 تبذلها املؤسسة 

ملعاجلة شحة املياه
تهدف مؤسسة التمويل الدولية إلى توفير 

احلصول على املاء ملائة مليون شخص بحلول 
عام 2013.

البرازيل
تساعد مساندتنا 

CASAN في  لشركة 
ضمان حصول

2.3
مليون شخص على 

إمدادات املياه  
الصاحلة للشرب  
وخدمات الصرف  

الصحي

متتلك البرازيل 14 في املائة من موارد املياه 
العذبة في العالم - ويسكنها نسبة ال 

تتعدى 3 في املائة من سكان العالم. وعلى 
الرغم من هذه الهبة الطبيعية، فإن ماليني 

الفقراء في البرازيل يعانون نقص مياه 
الشرب النظيفة. علما بأن توسع االقتصاد 
البرازيلي مصحوب أيضا بزيادة الطلب على 
مياه الري ومياه التبريد في إنتاج الطاقة؛ مما 

يؤدي إلى حتويل الكثير من املوارد املائية بعيدا 
عن االستخدام املنزلي.

ومن املتوقع أن تتفاقم أزمة املياه. وطبقا 
لدراسة أجرتها مؤسسة التمويل الدولية 

وبعض شركائها بعنوان "رسم مسار 
مستقبلنا املائي"، فإنه من املتوقع حدوث 

نقص بواقع 2.6 مليار متر مكعب في 
البرازيل بحلول عام 2030 - وهذه مفارقة 
تستحق الوقوف عندها ألنها تتعلق ببلد 

األمازون.
ولكن البرازيل ليست سوى مثال صارخ 
لظاهرة أوسع نطاقاً؛ فازدياد سكان العالم 
متبوع بارتفاع الطلب على اإلنتاج الزراعي 
والطاقة وهي أنشطة كثيفة االستخدام 
للمياه. واملاء هو القاسم املشترك في هذه 

الصناعات األساسية لرفاهة اإلنسان، ويجب 
أال يكون عامال مقيدا لتلك الصناعات.

ليس في مقدورنا خلق مصادر جديدة 
للمياه العذبة، ولكننا نستطيع معاجلة املياه 
وتوفيرها بطرق أكثر كفاءة. وتتخذ مؤسسة 

التمويل الدولية خطوة مهمة في هذا 
االجتاه عن طريق تقدمي ما يعادل 22 مليون 

دوالر بالريال البرازيلي إلى شركة سانتا 
 ،)CASAN( كاترينا للمياه والصرف الصحي

التي تقدم خدماتها إلى 2.3 مليون نسمة 
في جنوب البرازيل، حيث يهدر 23 إلى 40 
في املائة من إنتاج املياه في الوقت الراهن 

بسبب ضعف التكنولوجيا املستخدمة 
وأخطاء القياس البسيطة.
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 األولويات وبطاقة قياس األداء 
والدروس املستفادة

كيف يعظم املزيج الفريد الذي تتيحه مؤسسة 
التمويل الدولية من االستثمارات واخلدمات 

االستشارية األثر اإلمنائي لعملياتها.

3 القسم 

االرتقاء إلى مستوى 
3املسؤولية 
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 تسعى مؤسسة التمويل الدولية جاهدة 
لتقدمي املوارد واخلدمات التي يتعذر احلصول 

 عليها من أية جهة أخرى؛ فاملؤسسة 
تقدم 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". وميثل استخدام 
هذه امليزة 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.

األولويات اإلستراتيجية

مجاالت التركيز

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

2
التصدي لتغّير املُناخ وضمان االستدامة 

واالجتماعية البيئية 

وضع مناذج جديدة لألعمال وأدوات جديدة 
للتمويل، وحتديد املعايير ورفع مستواها

3
التصدي للقيود التي تعوق 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

4
تنمية األسواق املالية احمللية

بناء املؤسسات وتعبئة املوارد واستحداث 
أدوات مالية مبتكرة

5
بناء عالقات طويلة األمد مع املتعاملني مع 

املؤسسة في بلدان األسواق الصاعدة

استخدام كامل منتجات املؤسسة 
وأدواتها وخدماتها في توجيه تنمية 

املتعاملني معها واملساعدة في حتقيق 
النمو االقتصادي عبر احلدود.
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األداء املؤشر 
السنة املالية 2010  السنة املالية 2011    

التنموية  النتائج 

%71  %67  1)DOTS مشاريع االستثمار احلاصلة على درجة عالية )حسب التصنيف في نظام تتبع النواجت اإلمنائية
%63  %67 املشاريع االستشارية احلاصلة على درجة عالية2   

التركيز  مجاالت 

التعامل  أو اجلديدة في  األسواق عالية اخملاطر 

255  251 عدد مشاريع االستثمار املنفذة في البلدان املؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية  
 4881   4867 االرتباطات املقدمة في البلدان املؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية )مباليني الدوالرات األمريكية(  
اإلنفاق على اخلدمات االستشارية في البلدان املؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية )مباليني الدوالرات األمريكية(3    107     95 
 2428   2150 االرتباطات املقدمة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء )مباليني الدوالرات األمريكية(  
 1572   1603 االرتباطات املقدمة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )مباليني الدوالرات األمريكية(  

املؤسسة  مع  املتعاملة  اجلهات  شراكات 

71  32 عدد مشاريع االستثمار فيما بني بلدان اجلنوب  
 1654   1034 االرتباطات اخلاصة مبشاريع االستثمار فيما بني بلدان اجلنوب )مباليني الدوالرات األمريكية(  

املناخ  تغّير 

 1644   1671 االرتباطات اخلاصة مبشاريع كفاءة استخدام الطاقة والطاقة املتجددة )مباليني الدوالرات األمريكية( 

والغذاء  والتعليم  والصحة  التحتية  البنية 

 3173   2200 االرتباطات اخلاصة بقطاعات البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والغذاء4 )مباليني الدوالرات األمريكية(  

احمللية  املالية  األسواق 

 6654   8176 االرتباطات اخلاصة باألسواق املالية )مباليني الدوالرات األمريكية(5 
 5279   6020 االرتباطات اخلاصة بقطاع منشآت األعمال الصغرى والصغيرة واملتوسطة )مباليني الدوالرات األمريكية(6 

 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 
)2002-2007 فيما يتعلق بالسنة املالية 2011(.

2 بالنسبة للخدمات االستشارية، تتعلق درجة الفاعلية اإلمنائية بالسنتني امليالديتني 2011 و 2009 )السنة املالية 2011= السنة امليالدية 2010؛ السنة املالية 2010= السنة امليالدية 2009(. 
3 األشكال اخلاصة بالسنتني املاليتني 2010 و 2011 تعكس املنهجية احملسنة املستخدمة في قياس نفقات اخلدمات االستشارية في البلدان املؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية، وإدماج املشاريع اإلقليمية. 

4 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(.
5 ارتباطات اإلدارة املعنية باألسواق املالية في مؤسسة التمويل الدولية.

6  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 على صعيد األولويات اإلستراتيجية اخلْمس
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ظيف لتو ا

في السنة املالية 2010، قام 
املتعاملني مع استثمارات املؤسسة 

بتوفير 2.4 مليون فرصة عمل، مبا 
في ذلك حوالي 890 ألف وظيفة 

من خالل االستثمارات في صناديق 
األسهم واالستثمار اخلاصة، وحوالي 

366 ألف وظيفة في الصناعات 
الزراعية، وحوالي 356 ألف وظيفة 

في قطاعي الصناعات التحويلية 
واخلدمات، وحوالي 302 ألف وظيفة 

في قطاع املستهلكني واخلدمات 
االجتماعية.

وفي عام 2010، استثمرت املؤسسة في   •
أحد صناديق االستثمار اخلاصة التي وفرت 

الشركات املستفيدة من استثماراته 93 ألف 

فرصة عمل مباشرة. 
في الهند، استثمرت املؤسسة في   •

شركة إلنتاج الشاي وفرت أكثر من 
32 ألف فرصة عمل في عام 2010.

في تركيا، استثمرت املؤسسة في   •
شركة إلنتاج الزجاج خلقت أكثر من 
17 ألف فرصة عمل، وقد مت توظيف 

وتدريب 30 في املائة من هذه العمالة 
اجلديدة محلياً. 

وفي رواندا وبوركينا فاصو وليبريا   •
وسيراليون، تشير التقديرات إلى أن 

عمل املؤسسة االستشاري الذي 
يستهدف مساعدة احلكومات في 

حتسني مناخ االستثمار قد ساعد في 
خلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل. 

لعمالء ا

في عام 2010، قام املتعاملون مع 
استثمارات املؤسسة مبا يلي:

تقدمي 9.7 مليون قرض بقيمة   •
إجمالية قدرها 140 مليار دوالر 

إلى منشآت أعمال صغرى وصغيرة 
ومتوسطة - ضم حوالي 8 ماليني 

قرض منها أنشطة للتمويل األصغر.
توفير خدمات املرافق األساسية   •

ألكثر من 111 مليون عميل. واشتمل 
ذلك على توزيع املياه على حوالي 

20 مليون شخص، وتوليد الطاقة 
الكهربائية وتوزيعها على حوالي 74 

مليون شخص، وتوزيع الغاز على أكثر 
من 17 مليون شخص.

تركيب حوالي 180 مليون توصيلة   •
هاتف.

تقدمي خدمات الرعاية الصحية   •
إلى 7.5 مليون مريض، وخدمات 

تعليمية إلى مليون طالب وطالبة. 
وأدى استثمار املؤسسة في واحدة 

من مجموعات املستشفيات اخلاصة 
في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا إلى متكينها من عالج أكثر من 
مليون مريض في عام 2010. 

 تقدم مؤسسة التمويل الدولية واملتعاملني 
معها مجموعة متنوعة وواسعة النطاق من 

املساهمات في البلدان النامية. وميكن أن يُفضي 
جناح املتعاملني مع املؤسسة إلى حتقيق آثار ممتدة 

وواسعة االنتشار في مختلف قطاعات االقتصاد؛ 
مما يتيُح للفقراء، فرصَة حتسني أحوالهم املعيشية.

ومن خالل الشركات التي تستثمر فيها، تخلق 
املؤسسة الفرص للعاملني وعائالتهم، واجملتمعات 

احمللية، واملورِّدين، واملستثمرين، والعمالء الذين 
يشترون 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 من دعم ومساندة املؤسسة في 

توسيع منشآتها ومرافقها أو تطويرها، وحتسني 
األداء البيئي، وتعزيز حوكمتها، وحتسني أنظمة 

إدارتها والتزامها مبعايير الصناعة.
وتُواصل املؤسسُة تقدمي خدمات استشارية 

لكل من الشركات واحلكومات. ويتم تقدمي معظم 
العمل االستشاري مع الشركات جنباً إلى جنب 

مع خدمات االستثمار؛ من أجل تعظيم األثر 
اإلمنائي. ويتراوح عمل املؤسسة مع احلكومات 

املتعاملة معها من مساندة إصالحات مناخ 
االستثمار إلى املساعدة في تصميم وتنفيذ 

عالقات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص في 
مجال البنية التحتية واخلدمات األساسية األخرى.

خلق الفرص حيثما تكون احلاجة ماسة إليها 
من املنتفعون؟ 
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احمللية اجملتمعات 

تساعُد سياسات املؤسسة وعملياتها 
ومعاييرها اخلاصة باألداء 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 السنة املاضية، أنفق   •
املتعاملون مع استثمارات املؤسسة 

أكثر من 156 مليون دوالر على 
برامج تنمية اجملتمعات احمللية، ووفرت 
خدماتها االستشارية تدريباً ملا يبلغ 
330 ألف شخص في إطار جهودها 

ملساعدة الشركات على حتسني جودة 
إنفاقها في هذا اجملال وزيادة أثره.

املوّردون

في عام 2010، أنفق املتعاملون 
مع استثمارات املؤسسة مليارات 

الدوالرات على املشتريات من السلع 
واخلدمات من املوردين احملليني. وبلغت 

مشتريات املتعاملني ما قيمته 21.5 
مليار دوالر من موردين في قطاع 

الصناعات التحويلية، و 8.8 مليار 
دوالر في قطاع املستهلكني واخلدمات 

االجتماعية، كما استفاد 2.5 مليون 
مزارع من استثماراتها في مجال 

الصناعات الزراعية.
تساعد استثمارات املؤسسة   •

في مصنع مكسيكي ملعاجلة احلجر 
اجليري في زيادة إنتاج املادة اخلام الالزمة 

للصناعات األساسية وقطاع البناء 
والتشييد. وزادت مشتريات الشركة 

من املوردين احملليني في عام 2010 على 
100 مليون دوالر. 

وفي الصني، استفاد 430 ألف   •
مزارع من عملية استثمار للمؤسسة 

في شركة لتجهيز احلبوب في العام 
املاضي. 

ومكن التدريب املقدم للمزارعني   •
ومشاريع األعمال الصغيرة 

واملتوسطة في 18 بلداً املشاركني من 
زيادة مبيعاتهم السنوية بحوالي 200 

مليون دوالر. 

لبيئة ا

يساعد العديد من املشاريع 
االستثمارية واالستشارية للمؤسسة 

في معاجلة تغير املناخ وتعزيز 
االستدامة البيئية واالجتماعية. 
وفي عام 2010، وصلت اخلدمات 

االستشارية التي تقدمها املؤسسة 
إلى 200 كيان من خالل مراجعات 

اإلنتاج األنظف وحلقات العمل 
األوسع نطاقاً، وسهلت تعبئة نحو 40 

مليون دوالر من أجل اإلنتاج األنظف 
في روسيا وحدها. 

احلكومات

في السنة املاضية، ساهم املتعاملون 
مع استثمارات املؤسسة بأكثر من 

20 مليار دوالر في اإليرادات احلكومية. 
ويشمل ذلك: حوالي 8.2 مليار 

دوالر من قطاع البنية التحتية؛ و5 
مليارات دوالر من قطاع النفط والغاز 
والتعدين؛ و 2.5 مليار دوالر من قطاع 

الصناعات التحويلية.
قدمت إحدى كبريات شركات   •

تقدمي خدمات االتصاالت السلكية 
والالسلكية في نيجيريا - وهي شركة 

متعاملة مع املؤسسة - مدفوعات 
إلى احلكومة بلغت 682 مليون دوالر 

في العام املاضي. 
دفعت إحدى شركات الطاقة   •

البرازيلية، التي تساندها املؤسسة، 
ضرائب بلغت قيمتها 3.7 مليار دوالر 

إلى احلكومة في عام 2010 وحده. 
ويركز نحو نصف املشاريع االستشارية 

للمؤسسة على تقدمي اخلدمات 
للمتعاملني مع احلكومة. 

وفي العام املاضي، ساعدت   •
املؤسسة حكومات 30 بلداً في 

تصميم وتنفيذ أكثر من 60 إصالحاً 
إجرائياً استهدفت حتسني بيئات 

االستثمار بها. 
وفي هايتي وجامايكا وملديف   •

والفلبني وسيراليون، ساعدت 
املؤسسة احلكومات في تصميم 

برامج شراكة بني القطاعني العام 
واخلاص وتنفيذها في مجال البنية 

التحتية، والتي أدت بدورها إلى حتقيق 
وفورات في اخلزانة العامة للدولة 

قدرها 1.6 مليار دوالر. 
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والنهوض بإمكانات الصناعات وقدراتها 
االستيعابية حتى تتمكن من تقدمي اخلدمات 

للسكان املهَملني. 
وقد جاء إصدار تقرير مجموعة التقييم 

املستقلة في الوقت املناسب؛ إذ تزامنت 
توصياته العامة مع إدراك املؤسسة أن 

حتقيق النمو عريض القاعدة الذي يشمل 
جميع فئات اجملتمع هو أمر ممكن في حاالت 

كثيرة. وتؤكد إستراتيجية املؤسسة 
على هذا النهج؛ فعلى سبيل املثال، 

استحدثت املؤسسة وحدة جديدة في 
هيكلها التنظيمي - هي مجموعة العمل 

االشتمالي - بهدف مساندة الشركات 
التي توفر السلع واخلدمات وفرص العمل 

لألشخاص الواقعني في أسفل الهرم 
االقتصادي )انظر الصفحة 50(. 

وبينما تعزز املؤسسة تركيزها على النمو 
الذي يشمل اجلميع، فإنها تعمل أيضاً على 

 مضاعفة جهودها لقياس أثر مشاريعها 
في تخفيف حدة الفقر واشتمال اجلميع؛ 

وذلك حتى ميكنها استخدام هذه املعلومات 
في دفع إستراتيجية املؤسسة إلى األمام. 

وقد استحدثت املؤسسة ما يعرف باألهداف 
اإلمنائية اخلاصة بها )انظر الصفحة 79( 

بغرض قياس مدى االستفادة من أنشطة 
املؤسسة وحتديد املستفيدين. ونرى أن 
ملشاريعنا مساهمات كبيرة في جهود 

مكافحة الفقر، ونحن نهدف إلى إيجاد سبل 
أفضل لقياس هذه املساهمات قياساً كمياً.

لعملية  املصاحبة  لإلشكاليات  التصدي 
خلصخصة ا

تثير استثمارات القطاع اخلاص في 
بعض األحيان ردود أفعال قوية من جانب 

الفئات التي تشعر بالقلق حول تأثير 
هذه االستثمارات على تلبية االحتياجات 
اإلنسانية األساسية وثقافات الشعوب 

األصلية وتقاليدها. وتتصاعد إمكانية وقوع 
خالفات بني اجملتمع املدني ومطوري املشاريع 
واحلكومات إلى أقصى درجة عندما يستثمر 

القطاع اخلاص في مجاالت تتعلق في 
العادة بتقدمي اخلدمات العامة، مثل مشاريع 

إمدادات املياه والكهرباء والنقل، أو عندما 

وتقوم مؤسسة التمويل الدولية باستمرار، 
انطالقاً من حرصها الدائم على النهل من 
موارد العلم، بتقييم نقاط القوة ومواطن 
الضعف لديها ـ وحتول ما تخلص إليه من 

نتائج واستنتاجات إلى ممارسات وتطبيقات 
عملية على أرض الواقع. ويؤدي هذا النهج 

إلى زيادة فاعلية استثماراتها وخدماتها 
االستشارية وقدراتها على تعبئة اجلهود 

واملوارد. 
تضطلع املؤسسة، من خالل تعاونها 

مع مكتب احملقق/املستشار لشؤون التقيد 
باألنظمة ومجموعة التقييم املستقلة، 

مبعاجلة شواغل األشخاص املتأثرين بعملها 
وقياس مستوى األداء من أوجهه كافة، كما 

تقوم بتقييم اآلثار "املشتركة" التي ميكن 
أن يُحدثها أي مشروع على مختلف 

الصناعات واملناطق. ويسهم هذا النهج 
املطبق بانتظام في بناء املصداقية والثقة 

وتعزيز خضوع املؤسسة للمساءلة أمام 
أصحاب املصلحة املباشرة.  

الدروس املستفادة

الفقر من  احلد  على  املؤسسة  تركيز  تدعيم 

يهدف عمل مؤسسة التمويل الدولية إلى 
إتاحة الفرصة للفقراء لإلفالت من براثن 

الفقر وحتسني أحوالهم املعيشية. ويشكل 
تسريع معدالت النمو االقتصادي عنصراً 

مساعداً في حتقيق هذا الهدف، إال أن منط 
النمو ال يقل أهمية أيضاً؛ إذ يجب أن يعود 

النمو بالنفع على اجلميع - وأال يقتصر ذلك 
على القلة القليلة احملظوظة. 

وقد سلط تقرير أعدته هذا العام 
مجموعة التقييم املستقلة الضوء مجدداً 
على هذه القضية )انظر الصفحة 92(، إذ 

وجد أن نهج املؤسسة في محاربة الفقر 
قد تطور في االجتاه الصحيح - مع تنامي 
التأكيد على دعم منو القطاع اخلاص الذي 

يعود بالنفع على الفقراء والفئات األكثر 
عرضة للمعاناة. 

ويرى التقرير أن بوسع املؤسسة القيام 
باملزيد، ودعاها إلى تدعيم تركيزها على 

مكافحة الفقر، مشدداً على ضرورة تضمني 
عدد أكبر من مشاريعها أهدافاً واضحة 

فيما يتعلق بتخفيف حدة الفقر أو بتعزيز 
النمو الذي يعود بالنفع على الفقراء. 

وأكد تقرير مجموعة التقييم املستقلة 
أيضاً على ضرورة أن تعمل املؤسسة على 

زيادة عدد البلدان الفقيرة التي تستثمر 
فيها، مستفيدة في ذلك من التوسع 

الكبير في استثماراتها في البلدان األكثر 
فقراً في السنوات األخيرة. وأوصى التقرير 
بزيادة استثمارات املؤسسة في قطاعات 

الصناعات الزراعية، والرعاية الصحية، 
والتعليم، والبنية التحتية التي تتفوق 

على غيرها في تشجيع النمو الذي يشمل 
اجلميع. 

يشكل الفقر حتدياً هائالً من حيث نطاق 
انتشاره ودرجة تعقيده، ولم تفتأ املؤسسة 

تفكر على مدى عشرات السنني في أفضل 
السبل لالستفادة من قوة القطاع اخلاص 
في التخفيف من حدته. ولذا، يتسم نهج 

املؤسسة باالنتقائية في إجراءاته التدخلية 
حيثما ترى أن بوسعها حتقيق أكبر أثر إيجابي 

ممكن، وحيثما ترى أن بإمكانها تطبيق 
إجراءات مبتكرة من شأنها فتح األسواق 
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النخيل زيت  بقطاع  اخلاصة  املعايير  حتسني 

ميثل قطاع زيت النخيل في العديد من 
البلدان النامية محركاً حيوياً للنمو 
االقتصادي وخلق فرص العمل. وزيت 

النخيل هو زيت الطعام الرئيسي، ويدخل 
في مكونات املنتجات املعبأة - من اآليس 

كرمي إلى املنظفات ومواد التجميل. ويعمل 
نحو ستة ماليني شخص في هذا القطاع 

على مستوى العالم، معظمهم من صغار 
املزارعني. 

لكن ثمة تكاليف بيئية واجتماعية 
كبيرة مصاحبة لعملية إنتاج زيت النخيل، 

منها إزالة الغابات وفقدان التنوع البيولوجي 
وزيادة االنبعاثات الكربونية عند قطع 

الغابات املدارية وجتفيف األراضي اخلثية 
)peatlands(. ولذلك، فعندما أشارت 

مراجعة أجراها مكتب احملقق/املستشار 
التابع جملموعة البنك الدولي إلى أوجه 

قصور في طريقة تطبيق املؤسسة ملعايير 
األداء اخلاصة بها في تقييم استثماراتها 

في عمليات االجتار في زيت النخيل وتكريره 
على نطاق واسع، ألقت املؤسسة نظرة 

متعمقة إلى عملها في القطاع لضمان 
عدم تسبب أنشطتها التنموية في اإلضرار 

باملوارد الطبيعية واجملتمعات احمللية للشعوب 
األصلية. ولم تقم املؤسسة، دليال على 

التزامها، بأية استثمارات جديدة في هذا 
القطاع، في الوقت الذي عكفت فيه على 
إعداد نهج إستراتيجي لالسترشاد به في 

عملها في هذا القطاع. 
وبدءاً من نوفمبر/تشرين الثاني 2009، 
قضت املؤسسة أكثر من عام في التشاور 
مع أصحاب املصلحة املباشرة واخلبراء في 

مختلف أنحاء العالم ملناقشة القضايا 
الرئيسية التي تواجه قطاع زيت النخيل 

ودور مجموعة البنك الدولي في هذا الصدد. 
وكانت هذه املباحثات مكثفة. وعقدت 

املؤسسة بشكل عام لقاءات مباشرة مع 
نحو 350 من أصحاب املصلحة املباشرة 

من 30 بلداً، وشمل ذلك ممثلني عن القطاع 
اخلاص واحلكومات ومنظمات اجملتمع املدني 

ومجموعات الشعوب األصلية وصغار 
املزارعني واملانحني وغيرهم. كما أجرت 

ميول مشاريع زراعية كبيرة قد تسفر عن 
تشريد املزارعني الفقراء. 

ومع االرتفاع الكبير في أسعار الغذاء 
وتصاعد الطلب على أنواع الوقود احليوي 

في اآلونة األخيرة، أُثيرت أسئلة كثيرة حول 
املنافع املتأتية من تنمية القطاع اخلاص 

واخملاوف املتعلقة بإمكانية أن تؤدي إلى 
"استيالئه على األراضي". ومن املتوقع، وفقاً 

لتقارير منظمة التعاون والتنمية في امليدان 
االقتصادي، أن تواصل استثمارات القطاع 

اخلاص في املشاريع الزراعية ارتفاعها السريع؛ 
مما يثير مصاعب جمة لسكان الريف الذين 

يكونون غالبية الفقراء في العالم. 
وقد قامت املؤسسة، على مّر السنني، 

بدور ريادي في معاجلة هذه اخملاوف - السيما 
من خالل معايير األداء ووضع مبادئ التوازن 

)Equator Principles( )انظر الصفحة 72(. 
وهذا اجلهد موصول ال ينقطع إلى يومنا 
هذا؛ فاملؤسسة تسعى، من خالل العمل مع 
شقيقاتها مبجموعة البنك الدولي ومكتب 

احملقق/املستشار اخملتص بالشكاوى املتعلقة 
بالتقيد باألنظمة، إلى إيجاد طرق إلدارة 

املنازعات التي قد تُثار مع عملية اخلصخصة، 
وتعمل على تقليل اخملاطر الناشئة عن 

االستيالء على األراضي. وتتبع املؤسسة 
مبادئ مجموعة البنك الدولي اخلاصة 

باالستثمارات الزراعية املسؤولة التي تركز 
على احترام حقوق األراضي واملوارد، واألمن 

الغذائي، والشفافية، والتشاور مع األطراف 
املعنية، وحتقيق االستدامة. 

وتستفيد املؤسسة من جتارب مكتب 
احملقق/املستشار التي تبني أن بوسع مطوري 

املشاريع واحلكومات أن يكونوا أكثر إعداداً 
عندما يتوقعون إمكانية حدوث نزاع بني 

مختلف أصحاب املصلحة املباشرة. وميكن 
لآلليات الفاعلة ملعاجلة الشكاوى واملظالم، 

وخاصة عند تطبيقها في وقت مبكر في 
تصميم أي مشروع، املساعدة في معاجلة 

النزاع. 
 عالوة على ذلك، وجد مكتب 

احملقق/املستشار أن احلكومات ال متانع 
في املشاركة في اآلليات البديلة لتسوية 
املنازعات وغيرها من إجراءات حل املشاكل 
عندما حتصل على حوافز وتأكيدات. لكن 

االكتفاء بطرح عروض الدخول في حوارات 
واشتمال اجلميع واملشاركة والتعاون ليس 

كافياً في حد ذاته لنزع فتيل املنازعات. 
وتعمل املؤسسة على ضمان أن تعود 

مشاريعها مبنافع ملموسة على اجملتمعات 
احمللية وأصحاب املصلحة املباشرة، وهي 
 ملتزمة بدعم املبادرات التي تعمل في 

هذا االجتاه. 

"مشاورات عبر شبكة اإلنترنت" مع 282 
شخصاً من 51 بلداً، وعقدت اجتماعاً عاملياً 

للعديد من أصحاب املصلحة املباشرة في 
فرانكفورت، أملانيا، حضره 59 مشاركاً من 

14 بلداً. 
وتشكل املعلومات التقييمية التي 
تلقتها املؤسسة من أصحاب املصلحة 

املباشرة خالل فترة االستعراض التي 
استمرت 18 شهراً - وجميعها متاح على 

موقع املؤسسة على شبكة اإلنترنت - إطاراً 
إستراتيجياً جيداً لتوجيه عملية اتخاذ القرار 
باملؤسسة بشأن إجراءات اختيار مشاريع زيت 

النخيل وتصميمها وتنفيذها. وستعمل 
املؤسسة والبنك الدولي معاً على حتديد 

الفرص بغرض تدعيم السياسات واإلجراءات 
احلكومية، وتشجيع استخدام أفضل 

املمارسات في القطاع اخلاص. ومبوجب 
هذا اإلطار اجلديد، ستولي املؤسسة أيضاً 

األولوية ملشاريع زيت النخيل التي تدعم 
صغار املزارعني، وتعود بالنفع على اجملتمعات 
احمللية الريفية، وتستفيد من األراضي التي 

تدهورت نوعيتها بالفعل، وتركز على حتسني 
إنتاجية املزارع القائمة. 

للمزيد من املعلومات حول عمل مؤسسة 
التمويل الدولية وقطاع زيت النخيل، انظر 
.)www.ifc.org/palmoilstrategy( :املوقع

تشاورنا مع نحو 

350
 من أصحاب 

املصلحة املباشرة 
خالل االستعراض 

 الذي أجريناه لقطاع 
زيت النخيل. 

واستثمرنا

4.9
مليار دوالر في البلدان 

األشّد فقراً في السنة 
.2011 املالية 
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عمل املؤسسة 
التخصصية وخبراتها 

خدمات االستثمار واخلدمات االستشارية 
وشركة إدارة األصول التابعة للمؤسسة

تعمل مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها أكبر 
مؤسسة عاملية للتمويل اإلمنائي تركز على 

القطاع اخلاص، في أكثر من 100 بلد نام. 

4 القسم 

4
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أين تعمل املؤسسة

تتيح خبرات مؤسسة التمويل الدولية - التي يغطي عملها جميع مناطق العالم وكل الصناعات 
تقريباً - لها تقدمي مجموعة فريدة من املزايا للمتعاملني معها. 

وميكن للمؤسسة تطبيق الدروس التي استخلصتها 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.

للمؤسسة التابعة  القطرية  املكاتب  أماكن 

في 30 يونيو/حزيران 2011
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خدمات االستثمار 
تقدمها  التي 

املؤسسة

املؤسسة منتجات 
القروض

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

ملدة تتراوح عادة 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 ُمقّومة بعمالت البلدان الصناعية 
الكبرى، فقد وضعت املؤسسة على سلم 

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

بأكثر من 45 عملة محلية، منها: البيزو 
الكولومبي، والروبية اإلندونيسية، والتنغي 

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

الرواندي، والكواشا الزامبية. 
وفي السنة املالية 2011، بلغت القروض 

اجلديدة التي ارتبطت املؤسسة بتقدميها 
حوالي 5 مليارات 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.
وتستثمر املؤسسة مباشرة في أسهم 

رأس مال الشركات، ومن خالل صناديق 
االستثمار في أسهم الشركات اخلاصة 
أيضاً. وفي السنة املالية 2011، بلغت 

استثمارات املؤسسة في أسهم رأس املال 
حلسابها اخلاص حوالي ملياري دوالر من 

ارتباطات اإلقراض. 
وتتراوح استثمارات املؤسسة عموماً في 
أسهم رأس مال أي شركة ما بني 5 و 20 في 

املائة. 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 كذلك 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 

للمؤسسة، 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 مع املؤسسة، وعلى نحو 

مبتكر يحقق القيمة املضافة ألنشطتها. 
وتتنوع قائمة منتجات املؤسسة بتنوع 
احتياجات املتعاملني معها؛ فهي تقدم متويالً 

مباشراً وطويل األجل، وتقرن ذلك بتقدمي 
املشورة التي تساعد الشركات على النمو 

بوتيرة سريعة وقابلة لالستمرار - من خالل 
االستفادة من ابتكارات املؤسسة وعملها 

في حتسني املعايير وتخفيف اخملاطر وتدعيم 
مناخ االستثمار وتبادل اخلبرات فيما بني 

الصناعات ومناطق عملها.
ومُتّكن مجاالت العمل الثالثة املؤسسَة 

من تعبئة املوارد من العديد من شركائها، 
وتوسيع نطاق جتميع رؤوس األموال واخلبرات 

املتاحة من أجل حتسني األحوال املعيشية في 
البلدان النامية. وأدى ذلك إلى حتسني قدرة 

العائالت محدودة الدخل على إحلاق أطفالها 
بالدراسة واحلصول على خدمات الرعاية 

الصحية من املستشفيات. ويحصل سكان 
القرى والنجوع النائية على خدمات التوصيل 

مبصادر وشبكات املياه والطاقة الكهربائية 
لتلبية احتياجاتهم امللحة، كما حتسنت قدرة 
صغار املزارعني على بيع منتجاتهم عن طريق 

االستفادة من سلسلة التوريد العاملية.

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 2011، بلغت 
استثمارات املؤسسة 12.2 مليار دوالر في 

518 مشروعاً، منها 4.9 مليار دوالر ملشاريع 
في البلدان املؤهلة لالقتراض من املؤسسة 
الدولية للتنمية. وعبأت املؤسسة أيضاً ما 

قيمته 6.5 مليار دوالر لدعم القطاع اخلاص 
في البلدان النامية.
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وخبراتها 
التخصصية



 أصدرت املؤسسة 
أكثر من

3100
ضمان من ضمانات 

متويل التجارة في 
السنة املالية 2011.

 شاركت املؤسسة 
في تقدمي مستوى 

قياسي من القروض 
املشتركة بلغ

4.7
مليار دوالر في السنة 

املالية 2011.

التجارة متويل 
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. 
في السنة املالية 2011، أصدرت املؤسسة 

أكثر من 3100 ضمان بلغ مجموعها 
4.6 مليار دوالر. وصدر أكثر من نصف هذه 

الضمانات لصالح بلدان فقيرة مؤهلة 
لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية. 

وعلى نحو منفصل، يعمل برنامج توفير 
السيولة للتجارة العاملية التابع للمؤسسة 
- وهو مبادرة للتصدي لألزمة نالت العديد 

من اجلوائز - على توفير السيولة لألنشطة 
التجارية في البلدان النامية، إذ ساند هذا 
البرنامج تدفقات جتارية تزيد قيمتها على 

15 مليار دوالر منذ إنشائه عام 2009.

املشتركة القروض 
ميثل برنامج املؤسسة املعني بالقروض 

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. وقام 
البرنامج، منذ إنشائه في عام 1957، بتعبئة 
ما يزيد على 38 مليار دوالر من أكثر من 550 
مؤسسًة مالية لتنفيذ مشاريع في أكثر من 

100 بلد من بلدان األسواق الصاعدة.
في السنة املالية 2011، شاركت 

املؤسسة في تقدمي مستوى قياسي من 
القروض املشتركة بلغ 4.7 مليار دوالر - 

ويزيد ذلك بواقع الضعف عن املستوى 
الذي حتقق في السنة السابقة. وشمل 

ذلك تقدمي قروض من الفئة "ب"، وقروض 
موازية، ومبيعات قروض املشاركة من الفئة 
)أ(. وجرى توجيه نحو 29 في املائة من هذه 

القروض إلى بلدان مؤهلة لالقتراض من 
املؤسسة الدولية للتنمية ومناطق األسواق 

عالية اخملاطر أو اجلديدة في التعامل، 
وحصل قطاع البنية التحتية على 67 في 

املائة منها. ومتكنت املؤسسة، من خالل 
األدوات القائمة واجلديدة، من توسيع قاعدة 

مستثمريها لتشمل بنوكاً جتارية دولية، 
وبنوكاً محلية وإقليمية في بلدان األسواق 

الصاعدة، وصناديق استثمار، وشركات تأمني، 
ومؤسسات متويل إمنائي. 

)املُهيكل( املنظم  التمويل 
تستخدم املؤسسة املنتجات املُنّظمة 

)املُهيكلة( واملُوّرقة لتقدمي أشكال مجدية 
من التمويل، وهي أدوات لم تكن لتصبح 

متاحة بسهولة للمتعاملني مع املؤسسة 
لوال اتباع هذا النهج التمويلي من جانب 

املؤسسة. وتشمل هذه املنتجات واألدوات: 
ضمانات جزئية لالئتمانات، وتسهيالت 

ُمنظَمة للسيولة، وحتويل مخاطر احلوافظ، 
وعمليات التوريق، ومتويالً إسالمياً. وتستغل 
املؤسسة خبراتها في تنظيم هذه األدوات 
- مع متتعها بتصنيف ائتماني من املرتبة 

AAA على الصعيد الدولي - في مساعدة 
املتعاملني معها على تنويع مصادر التمويل، 

ومتديد آجال االستحقاق، واحلصول على متويل 
بالعملة التي يختارونها. 

املؤسسة املتعاملني مع  إدارة مخاطر  خدمات 
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.

اخلزانة خدمات 
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 ُمقّوم 
بالدوالر األمريكي، ولكن املؤسسة تقترض 

مبجموعة مختلفة من العمالت لتنويع مصادر 
القدرة على احلصول على التمويل، وتخفيض 

تكاليف االقتراض، واملساعدة في تنمية 
أسواق رأس املال احمللية وتطويرها. وقد ظلت 

القروض التي حتصل عليها املؤسسة مسايرة 
للقروض التي تقدمها. وبلغ إجمالي عمليات 

االقتراض اجلديدة في األسواق الدولية 9.8 
مليار دوالر في السنة املالية 2011.

السيولة إدارة 
حتى 30 يونيو/حزيران 2011، بلغ إجمالي 

األصول السائلة الواردة بامليزانية العمومية 
ملؤسسة التمويل الدولية 24.5 مليار دوالر 

مقابل 21 مليار دوالر قبل عام، ويجري 
االحتفاظ مبعظم األصول السائلة بالدوالر 

األمريكي. وإلدارة مخاطر العمالت، يُستخدم 
الدوالر األمريكي لتغطية اخملاطر الناشئة 
عن تقومي األصول بالعمالت األخرى. ويتم 

حتديد مستوى هذه األصول مبا يضمن توفر 
موارد كافية لتلبية ارتباطات املؤسسة حتى 

في أوقات الضغوط الشديدة التي تتعرض 
لها األسواق.

املالية في  السنة   االقتراض في 
الدولية  األسواق 

النسبة املبلغ )املعادل   العملة  
املئوية بالدوالر األمريكي(   

%59.0  5780537791 دوالر أمريكي  
%19.8  1943565660 دوالر أسترالي  
%5.1  497982830 ليرة تركية  
%4.6  451624765 راند جنوب أفريقيا  
%4.2  406278029 ريال برازيلي  
%3.2  313000000 جنيه إسترليني  
%4.1  403788344 مجاالت أخرى  
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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، ويبلغ نصيب احلكومات 
قرابة نصف املشاريع االستشارية للمؤسسة. 

وتقوم املؤسسة أيضاً مبّد يد العون للمتعاملني 
مع استثماراتها من أجل مساعدتهم على 

حتسني حوكمة الشركات وحتويلهم إلى كيانات 
أكثر قدرة على االستمرار.

تقوم املؤسسة بإسداء النصح واملشورة 
من خالل حوالي 1100 خبير استشاري في 

85 مكتباً في 73 بلداً. وتأتي املوارد التمويلية 
من الشركاء املانحني، واملؤسسة، باإلضافة 

إلى مساهمات املتعاملني معها. وفي السنة 
املالية 2011، بلغ إجمالي نفقات مشاريع 
اخلدمات االستشارية 206.7 مليون دوالر. 

وإجماالً، ذهب نحو ثلثي نفقات املشاريع، التي 
تُعزى إلى املتعاملني مع املؤسسة في فرادى 

البلدان، إلى البلدان املؤهلة لالقتراض من 
املؤسسة الدولية للتنمية.

مجاالت عمل املؤسسة
التمويل علي  احلصول  على  القدرة 

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 واسعة النطاق إلى األفراد )مثل منتجات 
االئتمان واالدخار واملدفوعات والتأمني(، وتشجيع 

النمو وخلق فرص العمل عن طريق دعم 
اإلقراض القابل لالستمرار إلى منشآت األعمال 
الصغيرة واملتوسطة. وتساعد املؤسسة أيضاً 

في بناء البنية التحتية الضرورية للقطاع 
املالي، مثل إنشاء مراكز املعلومات االئتمانية، 
وسجالت الضمانات. وفي نهاية السنة املالية 

2011، تضمنت حافظة عمليات املؤسسة 
اجلارية في هذا اجملال 244 مشروعاً لتسهيل 

احلصول على التمويل في 67 بلداً، قيمتها 
حوالي 294 مليون دوالر. وبلغ إجمالي نفقات 

مشاريع املؤسسة في السنة املالية 2011 ما 
قيمته 63.3 مليون دوالر. وإجماالً، ذهبت نسبة 

67 في املائة من نفقات املشاريع، التي تُعزى إلى 
املتعاملني مع املؤسسة في فرادى البلدان، إلى 

البلدان املؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية 
للتنمية، ونسبة 10 في املائة إلى البلدان 

الهشة واملتأثرة بالصراعات.

االستثمار ُمناخ 
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 وتشجيع 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 2011، 
ضّمت حافظة عمليات املؤسسة اجلارية 132 

مشروعاً في مجال حتسني مناخ االستثمار 
في 57 بلداً مبا قيمته 204 ماليني دوالر. وبلغ 

إجمالي نفقات مشاريع املؤسسة 55.9 
مليون دوالر. وإجماالً، ذهبت نسبة 79 في املائة 
من نفقات املشاريع، التي تُعزى إلى املتعاملني 

مع املؤسسة في فرادى البلدان، إلى البلدان 
املؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية 

للتنمية، ونسبة 25 في املائة إلى البلدان 
الهشة واملتأثرة بالصراعات.

واخلاص العام  القطاعني  بني  الشراكة 
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 ـ مثل الكهرباء واملياه 
والرعاية الصحية والتعليم، مع تعزيز 

نوعيتها وكفاءتها في الوقت نفسه. وفي 
نهاية السنة املالية 2011، ضّمت حافظة 
عمليات املؤسسة اجلارية في هذا اجملال 67 

مشروعاً في 41 بلداً بقيمة حوالي 91 
مليون دوالر. وبلغ إجمالي نفقات مشاريع 

املؤسسة 27.8 مليون دوالر. وإجماالً، ذهب 
نصف نفقات املشاريع، التي تُعزى إلى 

املتعاملني مع املؤسسة في فرادى البلدان، 
إلى البلدان املؤهلة لالقتراض من املؤسسة 

الدولية للتنمية، وما نسبته 16 في املائة 
إلى البلدان الهشة واملتأثرة بالصراعات.

املستدام العمل  أساليب 
تساند مؤسسة التمويل الدولية تنمية 

األسواق االشتمالية والتي يتسم عملها 
باالستدامة والكفاءة. وبالبناء على معايير 
األداء البيئي واالجتماعي اخلاصة بها، تروج 

املؤسسة ملمارسات العمل املستدامة 
في قطاعات مثل: الصناعات الزراعية، 

والبنية التحتية، والنفط والغاز والتعدين، 
والصناعات التحويلية، واخلدمات. وتعمل 
برامج املؤسسة على تشجيع املمارسات 
اجليدة في مجال حوكمة الشركات، وبناء 

قدرات الشركات الصغيرة وصغار املزارعني، 
وإعطاء دفعة لسيدات األعمال، وإشراك 
القطاع اخلاص في احللول املتصلة بتغير 

املناخ. وفي نهاية السنة املالية 2011، 
ضّمت حافظة عمليات املؤسسة اجلارية 
في هذا اجملال 199 مشروعاً في 70 بلداً 

مبا قيمته 231.6 مليون دوالر. وبلغ إجمالي 
نفقات مشاريع املؤسسة 59.8 مليون 

دوالر. وإجماالً، ذهبت نسبة 56 في املائة من 
نفقات املشاريع، التي تُعزى إلى املتعاملني 

مع املؤسسة في فرادى البلدان، إلى البلدان 
املؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية 

للتنمية، ونسبة 11 في املائة إلى البلدان 
الهشة واملتأثرة بالصراعات.

اخلدمات االستشارية 
سسة 1100للمؤ

موظف في مجال 
اخلدمات االستشارية 

73 بلداً. يعملون في 

2/3
من نفقات مشاريع 

اخلدمات االستشارية 
كان في البلدان 

املؤهلة لالقتراض من 
املؤسسة الدولية 

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

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، وتعتمد جميع 

استثماراتها معايير األداء اخلاصة باملؤسسة. 
وتقوم الشركة بتعبئة األموال لصالح 

مؤسسات االستثمار الكبيرة 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. يشار 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 بأحد أهم 

رسائلها اإلمنائية - أال وهو 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 2011، كانت 

الشركة قائمة بإدارة أصول تبلغ قيمتها 
4.1 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. 

صناديق شركة إدارة األصول
الرسملة بإعادة  املعني  املؤسسة  صندوق 
 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 )ملياري دوالر( 
واملؤسسة )مليار دوالر(. ومنذ إنشائه وحتى 

نهاية السنة املالية 2011، بلغ مجموع 
االرتباطات االستثمارية لهذا الصندوق 

960.1 مليون دوالر في تسعة بنوك في كل 
من: البحرين وهندوراس ومالوي وبابوا غينيا 

اجلديدة و باراغواي والفلبني وصربيا وفييتنام 
وفي أحد البنوك األفريقية اإلقليمية. 

وأمريكا  بأفريقيا  املعني  املؤسسة  صندوق 
الكاريبي  والبحر  الالتينية 

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

في عام 2010، ولديه التزامات 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. ويشارك الصندوق 

في استثمارات مع مؤسسة التمويل 
الدولية في أسهم رأس املال في مجموعة 

متنوعة من القطاعات في منطقة أفريقيا 
جنوب الصحراء ومنطقة أمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبي. ومنذ إنشائه وحتى نهاية 
السنة املالية 2011، بلغ مجموع ارتباطات 

االستثمار التي قدمها هذا الصندوق 172.4 

مليون دوالر في: البرازيل واملكسيك ونيجيريا 
وترينيداد وتوباغو، وفي شركتني أفريقيتني 

إقليميتني - واحدة في قطاع إنتاج 
األسمنت، واألخرى في القطاع املصرفي. 

أفريقيا رسملة  إعادة  صندوق 
تأسس صندوق إعادة رسملة أفريقيا 

في السنة املالية 2011 لالستثمار في 
املؤسسات املصرفية التجارية املهمة للجهاز 

املصرفي في شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب 
الصحراء. وفي نهاية السنة املالية 2011، 
ارتبط الصندوق بتقدمي استثمار في مالوي.

شركة إدارة األصول 
للمؤسسة التابعة 

بلغت قيمة موجودات 
شركة إدارة األصول 

4.1
مليار دوالر في نهاية 
 .2011 السنة املالية 

وحققت استثمارات 
املؤسسة في أسهم 
رأس املال معدل عائد 

داخلياً نسبته 
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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.
تستفيد املؤسسة مما 

اكتسبته من معارف عاملية في 
مجال الصناعات في التصدي 

ألكبر حتديات التنمية في 
السنوات القادمة - ومنها تغير 
املناخ والبطالة واألمن الغذائي 

واملائي. 

والغابات الزراعية  الصناعات 

متثل الصناعات الزراعية إحدى األولويات 
اإلستراتيجية للمؤسسة، نظراً ملا لهذا القطاع من 

أثر إمنائي كبير ودور قوي وفاعل في احلد من الفقر؛ 
فهذا القطاع يشكل في الغالب نصف إجمالي 

الناجت احمللي والعمالة في العديد من البلدان النامية.
وتساعد املؤسسة القطاع اخلاص في معاجلة 

ارتفاع الطلب والتصّدي لتزايد أسعار املواد الغذائية، 
وذلك على نحو مستداٍم بيئياً واجتماعياً يشمل 

فئات اجملتمع كافة. وتدعم املؤسسة املبادرات 
العاملية املعنية باإلنتاج املستدام للسلع الزراعية 

األولية. وتقدم املؤسسة 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. وتعمل على استخدام األراضي في 
اإلنتاج املستدام، وحتسني اإلنتاجية عن طريق نقل 
التكنولوجيا، وحتقيق االستخدام األفضل للموارد.

وتساعد املؤسسة الشركات في حتديد معايير 
مرجعية لإلنتاج املسؤول، وفقاً ألفضل املمارسات 
اخلاصة بالصناعة. وميكن أن تساعد املؤسسة في 

حتقيق إيرادات جديدة من خالل خدماتها البيئية في 
مجاالت مثل: امتصاص الكربون، وإدارة مستجمعات 

املياه، وحفظ التنوع البيولوجي، وإنتاج الطاقة 
املتجددة.

املالية األسواق 

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

فرص العمل، وحتفيز النمو االقتصادي. وتشكل 
استثمارات املؤسسة في هذا القطاع نسبة كبيرة 
من ارتباطاتها اجلديدة - أكثر من 25 في املائة في 

السنة املالية 2011. 

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، إذ تستحدث منتجات مبتكرة ملساعدة 

الفقراء والتصدي للتحديات اإلمنائية الرئيسية، مثل 
األدوات الضرورية ملساعدة الفقراء في التحوط ضد 

مخاطر أسعار املواد األولية )انظر الصفحة 53(. 
وتقوم املؤسسة بإعادة بناء استثماراتها في 

مجال متويل اإلسكان ومساندة تنمية أسواق رأس 
املال على ضوء األزمة املالية العاملية. وقد أكدت هذه 

األزمة 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. 
ولتعظيم أثرها اإلمنائي، تعمل املؤسسة مع 

شركات الوساطة املالية على تقدمي املنتجات 
واألدوات املالية وأفضل املمارسات من أجل خدمة 
عدد أكبر من شركات األعمال وأصحاب مشاريع 

التمويل األصغر، وهو إجناز لم تكن املؤسسة 
تستطيع حتقيقه مبفردها لوال تعاونهما )انظر 

الصفحة 36(.

االجتماعية واخلدمات  املستهلكون 

مؤسسة التمويل الدولية هي أكبر مستثمر متعدد 
األطراف في مجال اخلدمات اخلاصة في قطاعي 

الرعاية الصحية والتعليم في بلدان األسواق 
الصاعدة. وتستثمر املؤسسة في هذين القطاعني 

ألهميتهما الكبيرة في حتقيق التنمية البشرية 
واالقتصادية - إذ تلعب الرعاية الصحية دوراً أساسياً 

في حتسني نوعية احلياة، في حني يعّد التعليم أداة 
قوية لتخفيف حدة الفقر وتكوين رأس املال البشري.

وتعمل املؤسسة على زيادة سبل احلصول على 
خدمات الرعاية الصحية والتعليم ذات اجلودة 

العالية، مع املساعدة في الوقت نفسه كذلك 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. وتتعاون املؤسسة مع البنك الدولي 
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الوظائف القائمة على نحٍو أكبر من أي قطاع آخر.
وقد قامت املؤسسة بزيادة أنشطتها في هذا 

القطاع الذي يشمل مواد التشييد والبناء، واآلالت 
املتسمة بالكفاءة، والكيماويات، 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.
وتركز املؤسسة على املتعاملني معها 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. 

وتهدف املؤسسة إلى أداء دور قوي في تنمية 
الشركات احمللية في البلدان األشد فقراً. 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.

والتعدين والغاز  النفط 

تتمثل رسالة مؤسسة التمويل الدولية في قطاع 
النفط والغاز والتعدين في مساعدة البلدان النامية 

على حتقيق املنافع االقتصادية املستدامة من 
املوارد الطبيعية. وهي تقدم التمويل واملشورة إلى 
املتعاملني معها من القطاع اخلاص، كما تساعد 

احلكومات في وضع األطر التنظيمية وتعزيز قدراتها 
على إدارة هذه الصناعات عبر سلسلة القيمة - من 

استخراج املوارد إلى إدارة اإليرادات واإلنفاق.
وتلعب مواد الوقود األحفوري، مثل الغاز 

الطبيعي، دوراً باعتباره وقوداً ضرورياً خالل فترة 
التحول إلى اقتصاد أقل إنتاجاً النبعاثات الكربون. 
وباإلضافة إلى الوقود األحفوري، تقوم استثمارات 

املؤسسة في مجال الطاقة بتقدمي الدعم ملزيج من 
مصادر الطاقة التقليدية والبديلة، مبا في ذلك طاقة 

الرياح والطاقة الشمسية والطاقة احلرارية.
وتدعم املؤسسة استثمارات القطاع اخلاص 

في الصناعات االستخراجية من خالل ضمان متتع 
اجملتمعات احمللية مبزايا ملموسة، مثل فرص العمل، 

وحتسني البنية التحتية، وإتاحة الفرص االقتصادية؛ 
كما تساعد في تنمية قدرات الشركات الصغيرة 
واحمللية، واملشاركة مع اجملتمعات احمللية في حتسني 
املنافع التنموية طويلة األمد الناجتة عن املشاريع، 

وحكومات البلدان النامية في تصميم إستراتيجيات 
البلدان التي تنقصها املوارد.

وتركز املؤسسة على مساعدة مؤسسات 
األعمال الشريكة في زيادة األثر 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. 

التحتية لبنية  ا

يعاني حوالي 2.5 مليار شخص في بلدان العالم 
النامية نقص خدمات منشآت الصرف الصحي 

املالئمة؛ كما أن هناك 1.6 مليار شخص في هذه 
البلدان، على أقل تقدير، محرومون من الكهرباء؛ وال 

يحصل 884 مليون شخص على املياه النظيفة.
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 حدة اخملاطر وتفعيل االستفادة من 

الهيكلة املالية املتخصصة. ويحظى جزء كبير من 
عمل املؤسسة االستشاري بدعم الوحدات األخرى 

في مجموعة البنك الدولي والشركاء املانحني.

التحويلية الصناعات 

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 

وتعزيز الشفافية واحلوكمة الرشيدة من أجل 
مكافحة الفساد. 

واملعلومات  االتصاالت  تكنولوجيا 

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 السليمة 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.
وتتمتع املؤسسة بالقدرة على تعبئة موارد 

إضافية من خالل برنامجها املعني بالقروض 
املشتركة والضمانات. وتنجح املؤسسة في الغالب 

في جذب التمويل املشترك للمشاريع، وتوفير أسباب 
الراحة والطمأنينة وتشجيع مستثمرين آخرين من 

القطاع اخلاص على الدخول في األسواق التي تعتبر 
محفوفة باخملاطر في العادة. 
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5
االستيالء على األراضي وإعادة التوطني القسري

6
 حفظ التنوع احليوي واإلدارة املستدامة للموارد 

احلية الطبيعية 

7
الشعوب األصلية

8
التراث الثقافي

باملؤسسة األداء  معايير 

1
تقييم وإدارة اخملاطر واآلثار البيئية واالجتماعية  

2
العمالة وظروف العمل

3
كفاءة املوارد ومنع التلوث

4
صحة اجملتمعات احمللية وسالمتها وأمنها

وضع املعايير

باملؤسسة اخلاصة  األداء  معايير 
أصبحت معايير األداء اخلاصة مبؤسسة التمويل 

الدولية، 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. وعادة ما متثل هذه 

املعايير شروطاً ومتطلبات أساسية يتعني على 
الشركات استيفاؤها عند قيامها بتعبئة األموال، 

وخاصة من األسواق الدولية. 
وتستخدم 72 مؤسسة مالية على مستوى 

 ،)Equator Principles( العالم حالياً مبادئ التعادل
وهي إطار طوعي إلدارة اخملاطر البيئية واالجتماعية 

أعدته بنوك القطاع اخلاص استناداً إلى معايير األداء 
اخلاصة باملؤسسة. باإلضافة إلى ذلك، تعتمد 32 

من هيئات ائتمانات الصادرات من منظمة التعاون 
والتنمية في امليدان االقتصادي، على هذه املعايير 
باعتبارها مقياساً مرجعياً. وتستخدم مؤسسات 

التمويل اإلمنائي األوروبية معايير األداء في عملياتها، 
وفي عام 2008 اعتمد البنك األوروبي لإلنشاء 

والتعمير عليها في صياغة متطلبات األداء اخلاصة 
به؛ كما تستعني العديد من شركات القطاع 

اخلاص ورابطات قطاع األعمال مبعايير األداء اخلاصة 
باملؤسسة باعتبارها مقاييس مرجعية في التعامل 

مع إدارة اخملاطر البيئية واالجتماعية. 
حتدد معايير األداء اخلاصة باملؤسسة أدوار 

املتعاملني معها ومسؤولياتهم بشأن إدارة املشاريع، 
واملتطلبات األساسية للحصول على مساندتهم 

واحلفاظ على استمرارهم، كما تهدف ملساعدة 
املتعاملني مع املؤسسة على تفادي اخملاطر البيئية 

واالجتماعية والتخفيف من حدتها وإدارتها - 
باعتبار ذلك وسيلة ملزاولة أعمالها على نحو قابل 

لالستمرار. ويتم تقييم جميع عمليات استثمار 
املؤسسة للتأكد من اتساقها مع معايير األداء 

السارية. ويؤكد املتعاملون مع املؤسسة دوماً أن 
خبرة املؤسسة املهنية في هذه اجملاالت سبب مهم 

للغاية الختيارهم العمل مع املؤسسة. 
يُشار هنا إلى أن لدى املؤسسة 8 معايير خاصة 
باألداء، وميكن االطالع على املزيد من املعلومات عن 
http://www.ifc.org/( :كل منها على املوقع التالي

.)performancestandards
وتشكل هذه املعايير جزءاً من اإلطار املعني 

باالستدامة في املؤسسة )انظر الصفحة 96(، 
الذي يجري حتديثه بعد مشاورات مكثفة مع 

املتعاملني مع املؤسسة، واجملتمعات احمللية املتأثرة، 
والقطاع املالي، واملؤسسات املالية الثنائية ومتعددة 

األطراف، والنقابات املهنية، ومنظمات اجملتمع 
املدني، ومراكز الفكر والبحث، ووكاالت األمم املتحدة، 

وحكومات البلدان األعضاء. 
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الشركات حوكمة 
تساعد احلوكمة اجليدة للشركات املتعاملني مع 

مؤسسة التمويل الدولية على حتسني أدائهم؛ 
فهي تدعم عملية اتخاذ القرارات في هذه 

اجلهات، وتشجع فاعلية تخطيط تعيني مسؤولي 
اإلدارة العليا وتعاُقبهم، وحتسن فرص االزدهار في 

األمد الطويل - بغض النظر عن نوع الشركة 
ومصادر متويلها. وهي أيضاً تزيد قدرتها على احلصول 

على رؤوس األموال، وتعزز قيمتها في السوق، 
وتسهم عموماً في حتقيق التنمية االقتصادية 

املستدامة. 
ويشكل حتسني حوكمة الشركات - بني 

املتعاملني مع املؤسسة وفي مؤسسات القطاع 
اخلاص في البلدان النامية - إحدى األولويات لدى 
املؤسسة. وتقدم املؤسسة املشورة بشأن 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.
 إن جتارب املؤسسة وخبراتها تتيُح 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 منهجيتها اخلاصة 

بحوكمة الشركات، ونظام لتقييم اخملاطر والفرص - 
وهو األكثر تقدماً من نوعه على مستوى مؤسسات 

التمويل اإلمنائي. وتشكل هذه املنهجية األساس 
لنهج مشترك حلوكمة الشركات تعكف حالياً 

مؤسسات التمويل اإلمنائي الرائدة على وضعه )انظر 
الصفحة 34(. 

وتتولى مؤسسة التمويل الدولية أيضاً، من 
خالل املنتدى العاملي حلوكمة الشركات وهو برنامج 

متعدد املانحني يتم متويله من صناديق استئمانية 
متعددة، قيادة العمل بشأن أجندة حوكمة الشركات 

فيما بني واضعي السياسات واجلهات التنظيمية 
واملنظمات لكبار مديري املؤسسات، ووسائل اإلعالم 

التجارية. وجْتمع املؤسسة أيضاً بني املستثمرين 
الدوليني في حوافظ االستثمار الدولية وكبار رجال 

األعمال احملليني ملناقشة التغييرات الواجبة في 
احلوكمة من أجل اجتذاب املزيد من رأس املال.

وداخلياً، تقوم املؤسسة بتدريب املسؤولني عن 
استثماراتها على رصد وحتديد خمسة مجاالت 
للمخاطر والفرص، هي: مدى التزام قيادة اجلهة 

املتعاملة مع املؤسسة باحلوكمة القوية للشركات، 
والهيكل التنظيمي جمللس إدارة تلك اجلهة ووظائفه 

املتعلقة باإلشراف والرقابة ووضع اإلستراتيجية، 

بالسلع  املعنية  املستديرة  املائدة   اجتماعات 
األولية الزراعية 

يستهلك اإلنتاج الزراعي العاملي بالفعل كميات 
هائلة من موارد املياه العذبة في العالم. ويشكل 

ذلك أيضاً، مع اتساع نطاقه، خطراً داهماً على 
الغابات والتنوع احليوي. 

ومن شأن هذا التغير في استخدام األراضي 
أن يزيد تفاقم خطر تغّير املناخ. وميكن أن يؤدي 

إلى ظهور أمناط جديدة لسقوط األمطار، وزيادة 
عدم اليقني واالحتماالت اجملهولة بشأن اإلنتاجية 

الزراعية؛ مما يؤدي بدوره إلى إعاقة اجلهود الرامية إلى 
حتقيق األمن الغذائي. 

ومن الضروري، لتعزيز األمن الغذائي، أن يصبح 
األمن الزراعي أكثر إنتاجية وكفاءة وقدرة على 

االستمرار. وتساعد مؤسسة التمويل الدولية في 
بناء توافق عاملي في اآلراء بشأن كيفية حتقيق 

استدامة اإلنتاج. وهي تقوم بذلك عن طريق دعم 
اجتماعات املائدة املستديرة املعنية بالسلع الزراعية 

األولية التي تضم أطرافاً فاعلة أساسية في 
سلسلة اإلمداد الزراعي، والبنوك، ومنظمات اجملتمع 

املدني، التي تعمل جميعاً معاً على حتديد املبادئ 
اخلاصة باإلنتاج املستدام جملموعة متنوعة من السلع 

األولية. 
وُعقد أول اجتماع منها، وهو اجتماع املائدة 

املستديرة اخلاص باإلنتاج املستدام لزيت النخيل، 
في عام 2004. ومن خالل تعاون االحتاد اإلندونيسي 
ملنتجي زيت النخيل مع شركة يونيلفر، ومجموعة 

بنك إتش إس بي سي، والصندوق العاملي لألحياء 
البرية، ومنظمة أوكسفام، ومؤسسة التمويل 

الدولية، وجهات أخرى، أصبح زيت النخيل املنتج وفقاً 
للمعايير املعتمدة ومبادئ االستدامة في األسواق 

في نوفمبر/تشرين الثاني 2009. ومنذ ذلك التاريخ، 
مت إنتاج أكثر من 4 ماليني طن متري معتمد منه. 

وفي ظل الدعم املالي املقدم من صندوق البيئة 
العاملية واجلهات املانحة األخرى، تواصُل املؤسسة 

جهودها النشطة في العديد من املبادرات: اجتماع 
املائدة املستديرة اخلاص باإلنتاج املسؤول لفول 

الصويا، واحتاد التجارة البيولوجية املشروعة.

واجلودة النوعية إلطار إدارة اخملاطر، ومدى الشفافية 
واإلفصاح عن املعلومات، وكيفية معاملة تلك 

اجلهة للمساهمني أصحاب حصص األقلية، مثل 
املؤسسة.
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تعبئة املوارد والشراكات

لتعبئة املوارد. وتتيح هذه الشركة الفرعية، 
التي دشنتها املؤسسة في السنة املالية 

2009، للمستثمرين االستفادة من خبراتها 
الفنية، مع حتقيق عوائد مجزية لالستثمار 

في أسهم رأس املال وحتقيق األثر اإلمنائي 
املنشود. وهذا األمر البد منه لتحقيق رسالة 

املؤسسة وتنمية القطاع اخلاص. 

منتجة شراكات  تكوين 
تعمل مؤسسة التمويل الدولية مع 

احلكومات ومنشآت األعمال واملنظمات 
متعددة األطراف األخرى واملؤسسات 

لتشجيع إقامة شراكات مبتكرة مع املانحني 
بغرض احلد من الفقر، وحتسني األحوال 

املعيشية للناس.
ويؤكد نهج املؤسسة اخلاص بعالقاتها 
مع املانحني على قوة عالقات الشراكة في 

األمد الطويل، ويركز على قياس النتائج 
وحتقيق الكفاءة، ويتيح حضوراً مالئماً 

للشركاء املانحني.
ويلعب الشركاء املانحون دوراً مهماً 

في مساعدة املؤسسة على تعظيم أثرها 
اإلمنائي. وال تؤدي املساندة املالية التي 
يقدمها املانحون إلى تعزيز إسهامات 

املؤسسة في اخلدمات االستشارية فحسب، 
ولكنها تعزز من تأثير عمليات االستثمار 

التي تقوم بها من خالل تقوية أوجه التعاون 
واألولويات املتبادلة املشتركة.

ويتجاوز نطاق شراكة املؤسسة مع 
املانحني في أحوال كثيرة مجرد العالقة 

القائمة على تقدمي التمويل إلى أخرى تقوم 
على الفهم املتبادل وتبادل املعارف. وتشجع 

املؤسسة ذلك عن طريق حشد املانحني حول 
القضايا املتعلقة مبحاور تركيز عملها، مثل 

تغير املناخ واألمن الغذائي. وهي تسعى 
جاهدًة - في سبيل ذلك - ألن تكون رائدة 

في مجال الفكر العاملي، والستنهاض 
اإلجراءات والتدابير املتسقة.

في السنة املالية 2011، عملت 
املؤسسة مع الشركاء املانحني معاً 

للتصدي للتحديات التي تتصدر أولويات 
أجندة التنمية - ومنها خلق فرص العمل 

واألمن الغذائي وتغّير املناخ والبنية التحتية 
والبلدان الهشة واملتأثرة بالصراعات. وفي 

وقت تشح فيه املوارد وتزداد الضغوط 
املالية العاملية، تكتسي هذه الشراكات 

أهمية بالغة في تعظيم األثر اإلمنائي 
لعمل املؤسسة. وتعطي املؤسسة أولوية 
كبيرة إلحاطة املانحني علماً بأوجه إنفاق 

أموالهم، والنتائج التي حتققت نتيجة 
ملساهماتهم.

املوارد  تعبئة  قوة 
في البلدان الفقيرة، تفوق احتياجات القطاع 

اخلاص بكثير ما تستطيع املؤسسة تقدميه 
مبفردها. وهذا ما يجعل تعبئة املوارد من 

اآلخرين أحد اجلوانب احملورية في إستراتيجية 
املؤسسة. وتستطيع املؤسسة، من خالل 

تعبئة األموال من املستثمرين اآلخرين، 
القيام مبزيد من الفاعلية بحفز القطاع 

اخلاص واحلفاظ على رأسمالها. 
وفي السنة املالية 2011، بلغت 

األموال التي عبأتها املؤسسة مستوى 
قياسياً، وذلك عن طريق عملها مع البنوك 

واملؤسسات املالية الدولية والصناديق 
السيادية واملؤسسات وغير ذلك من الشركاء 

لتعبئة ما قيمته 6.5 مليار دوالر ألغراض 
التنمية. وزاد هذا املستوى بواقع الضعف 

عن ما متت تعبئته في السنة املالية 2006؛ 
مما مكنها من االحتفاظ مببلغ 1.3 مليار دوالر 

في رأس مالها. 
يُشار هنا إلى أن كل دوالر استثمرته 

املؤسسة في السنة املالية 2011 
استقطب أكثر من 50 سنتاً من 

املستثمرين اآلخرين، ومت توجيه هذه األموال 
إلى البلدان النامية لتعزيز معدالت النمو 

املستدامة والتي تشمل جميع الفئات. 
وتساعد هذه األموال أيضاً املؤسسة عن 

طريق إعطائها الفرصة اللتقاط أنفاسها 
حتى تتمكن من احلفاظ على انضباط 

ميزانيتها، والعمل في إطار محددات رأس 
مالها. 

وهناك عدد من السبل ميكن من خاللها 
استقطاب موارد الغير للمشاركة. وجرت 

العادة أن يجري ذلك عن طريق برنامج 
املؤسسة لإلقراض املشترك، وهو وسيلة 

تتيح للمستثمرين االنضمام للمؤسسة 
من خالل تقدمي قروض من الفئة "ب"، أو 

قروض موازية، أو قروض املشاركة من الفئة 
)أ(. ويتزايد نظر البنوك احمللية واإلقليمية 

في البلدان النامية إلى القروض املشتركة 
على أنها وسيلة للدخول إلى األسواق 

اجلديدة. ويتيح ذلك املزيد من املوارد اجلديدة 
للمتعاملني مع املؤسسة. 

وتقيم املؤسسة روابط مع غيرها 
من املؤسسات املالية الدولية عن طريق 

برنامجها للتعاون مع هذه املؤسسات، كما 
تتصّدر اتفاقية للتعاون اجلماعي تتيح لها 

إطاراً للمشاركة في متويل املشاريع بكفاءة. 
بيد أن القروض املشتركة ليست بأي حال 

من األحوال الوسيلة الوحيدة لالستثمار 
املشترك مع املؤسسة؛ إذ تُعتبر شركة إدارة 

األصول التابعة للمؤسسة أحدث وسيلة 

استقطب كل دوالر 
استثمرته املؤسسة 

أكثر من 

50سنتاً 
من مستثمرين آخرين.

في السنة املالية 
2011، عبأت املؤسسة

6.5
مليار دوالر أمريكي 

ألغراض التنمية.

املانحني أوساط  العمل مع 
قدمت 19 حكومة مانحة والعديد من 
املؤسسات الشريكة والتابعة للقطاع 

اخلاص ارتباطات جديدة ملؤسسة التمويل 
الدولية في السنة املالية 2011؛ مما أتاح 

لها 203.7 مليون دوالر للتوسع في تقدمي 
خدماتها االستشارية.

وفي السنة املالية 2011، عززت 
املؤسسة، بفضل الدعم السخي الذي 
قدمته وزارة التمويل االحتادية بالنمسا، 

وبنك التنمية النمساوي )OeEB(، تنمية 
القطاع اخلاص في منطقتي أوروبا الوسطى 

والشرقية وأفريقيا جنوب الصحراء. وتعززت 
الشراكة بني املؤسسة وبنك التنمية 

النمساوي هذا العام في مجال االستثمار 
بفضل التوقيع على اتفاقية تعاون جماعية 

بينهما. وباإلضافة إلى ذلك، أصبحت 
جمهورية كوريا أحدث املانحني في املؤسسة. 

وقد شرعت املؤسسة بفضل الدعم 
النمساوي في تنفيذ العديد من املشاريع 

بهدف حتسني القدرة على احلصول على 
التمويل، وتعزيز األمن الغذائي، والتصدي 

لألزمات، وتدعيم بيئة أنشطة األعمال في 
جميع أنحاء بلدان أوروبا الوسطى والشرقية. 

في السنة املالية 2011، ساهمت النمسا 
بأكثر من 20 مليون دوالر للمؤسسة. 

باإلضافة لذلك، فإن النمسا هي إحدى 
أقوى اجلهات الراعية لبرنامج اخلدمات 

االستشارية لالستثمارات األجنبية، إذ يتولى 
مكتب املؤسسة بفيينا تنفيذ العمليات 

األساسية املتعلقة مبناخ االستثمار. 
كما شهدت عالقة املؤسسة مع كندا 
منواً هي األخرى؛ ففي السنة املالية 2011، 

تعهدت كندا بتقدمي موارد متويلية لدعم برامج 
املؤسسة. ومن املتوقع أن توفر هذه البرامج 

نُُهجاً مبتكرة من شأنها التخفيف من حدة 
تغير املناخ، وزيادة قدرة مؤسسات األعمال 

الصغيرة واملتوسطة على احلصول على 
التمويل، وزيادة اإلنتاجية الزراعية، واحلد من 
قابلية التأثر بصدمات ارتفاع أسعار الغذاء. 

عالوة على ذلك، تعمقت أواصر العالقة 
التي تربط بني املؤسسة والبنك اإلسالمي 

للتنمية على مدار السنوات العديدة 
املاضية، إذ انتقلت من مجرد التعاون العام 
في بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا إلى الدخول في مبادرات أكثر ترّكزاً، 
مثل صندوق الدول العربية لتمويل مشاريع 

البنية التحتية ومبادرة التعليم من أجل 
التوظيف. 

وفي السنة املالية 2011، أجرت 
املؤسسة والبنك اإلسالمي للتنمية دراسة 
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عن العالقة بني التعليم والتوظيف في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

وتناولت هذه الدراسة، املعروفة باسم 
“التعليم من أجل التوظيف )e4e(، بالبحث 

التدريب على املهارات واحتياجات سوق 
العمل، وطرحت توصيات من أجل معاجلة 

الفجوة بينهما. 
وتعمل مؤسسة التمويل الدولية 
ومؤسسة غيتس، في إطار التزامهما 

باحلد من الفقر وحتسني سبل كسب عيش 
الفقراء في البلدان النامية، معاً في الوقت 

الراهن على إيجاد حلول مبتكرة في مجاالت: 
الصناعات الزراعية، والرعاية الصحية 

اخلاصة، وإمدادات املياه والنظافة العامة، 
وإتاحة القدرة على احلصول على التمويل. 

وفي السنة املالية 2011، أسهمت 
مؤسسة غيتس في إجراء حتليل للمدفوعات 

املقدمة في عدد مختار من برامج الرعاية 
الصحية في الهند. وحدد هذا التقرير، الذي 

متخضت عنه الدراسة والذي صدر في يوليو/
متوز 2011، سبالً لتحسني كفاءة أنظمة 

الدفع وشفافيتها، وقدم توصيات للحكومة 
من أجل إسناد خدمات مدفوعات مزايا 

الرعاية الصحية في والية بيهار الهندية. 

الشراكة مبادئ 
تتناول املبادئ األساسية للشراكات 

باملؤسسة - بقدر من التفصيل واإلسهاب 
- كيفية مشاركتها مع الشركاء املانحني، 

وكيفية ضمان أن يكمل ويعزز أحدهما اآلخر: 
وتقوم املؤسسة والشركاء املانحون   •

بتجميع موارد كل منها لتحقيق الهدف 
املشترك املتمثل في تشجيع التنمية 
املستدامة للقطاع اخلاص في بلدان 

األسواق الصاعدة.
تقوم املؤسسة والشركاء املانحون   •

بخلق الفرص لتبادل املعارف ووجهات النظر 
حول اإلستراتيجيات والُنُهج العتمادها 

في اخلدمات االستشارية التي تديرها 
املؤسسة. وتأخذ الفرص اخلاصة باملشاورات 

اإلستراتيجية أشكاالً متعددة، وتكون في 
بعض األحيان في شكل اتفاق رسمي، أو 

اتفاق خاص يقوم على التفاعل والتواصل 
املستمرين.

تزود املؤسسة الشركاء املانحني مبا   •
تصدره بانتظام من تقارير مالية وتقارير 

خاصة بعملياتها؛ مما يتيح للمانحني فهم 
كيفية قيام املؤسسة بإنفاق أموالهم، 

وتقييم مدى التقدم احملرز على صعيد 
املشاريع وإتاحة معلومات تقييمية في 

الوقت املناسب. 

بلغ مجموع 
االرتباطات املالية 

التي قدمها املانحون 
لصالح خدمات 

مؤسسة التمويل 
الدولية االستشارية

204
ماليني دوالر أمريكي. 

وازدادت التزامات 
احلكومات بواقع

12.7في املائة
في السنة املالية 

.2011

الدولية  التمويل  ملؤسسة  االستشارية  اخلدمات  لصالح  املقدمة  للمانحني  املالية   التعهدات 
الدوالرات األمريكية مبا يعادل ماليني 

السنة املالية السنة املالية   احلكومات 
2010  2011   
8.84  8.02 أستراليا 
10.08  22.98 النمسا 
12.63  33.27 كندا 
0.39  4.47 الدامنرك 
5.44  2.27 فنلندا 
2.92  0.20 فرنسا 
0.04  0.00 أملانيا 
0.20  0.00 أيسلندا 
1.00  1.07 أيرلندا 
0.00  10.00 إيطاليا 
9.19  8.95 اليابان 
0.00  2.00 كوريا 
2.25  2.21 لكسمبرغ 
25.61  25.62 هولندا 
0.58  0.00 نيوزيلندا 
10.86  6.08 النرويج 
0.71  0.78 جنوب أفريقيا 
0.00  2.68 أسبانيا 
1.62  10.59 السويد 
15.33  7.15 سويسرا 
42.52  16.20 اململكة املتحدة 
1.85  6.83 الواليات املتحدة 
152.05  171.36 اجملموع 

السنة املالية السنة املالية   مؤسسات مانحة وتابعة 
2010  2011 للقطاع اخلاص 
4.94  5.87 صندوقا االستثمار في األنشطة املناخية 
2.25  10.32 املفوضية األوروبية 
8.00  0.33 مؤسسة غيتس 
12.30  2.99 صندوق البيئة العاملية 
0.00  3.00 البنك اإلسالمي للتنمية 
0.00  9.42 وكالة شرق أفريقيا للعالمات التجارية 
0.05  0.05 وكاالت األمم املتحدة 
1.60  0.37 مانحون متعددون تابعون للقطاع اخلاص  
29.14  32.34 اجملموع 

السنة املالية السنة املالية   املوجز 
2010  2011   
152.05  171.36 احلكومات 

 املؤسسات الشريكة 
19.54  31.64 والشركاء متعددو األطراف 

 جهات شريكة ومؤسسات 
9.60  0.70 تابعة للقطاع اخلاص 
181.19  203.71 اجملموع 
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اخلاص في إتاحة الفرص اجلديدة لصالح 
مشاريع التعليم املرتبط بسوق العمل، وذلك 

من خالل مبادرة التعليم من أجل التوظيف 
)انظر الصفحة 46(. 

وتقود املؤسسة كذلك مبادرة لتعزيز 
قدرة منشآت األعمال الصغيرة واملتوسطة 

على احلصول على التمويل على أساس 
مستدام، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي 

لإلنشاء والتعمير، وبنك التنمية األملاني، 
وبنك االستثمار األوروبي. 

وبصفة عامة، تشارك املؤسسة 
واملؤسسات اإلمنائية األخرى معاً في مشاريع 

منفردة، وتقدم موارد متويلية مشتركة، 
وتتعاون بشأن إعداد أفضل املمارسات 

واملعايير. وقامت املؤسسة، من خالل اتفاقية 
التعاون اجلماعية، بزيادة ترتيبات التمويل 
املشترك الرسمية التي تضطلع بها مع 

مؤسسات التمويل اإلمنائي. ويساعد هذا 
االتفاق، الذي يبني بالتفصيل كيفية 

اشتراك املؤسسات املالية الدولية معاً 
في متويل املشاريع التي تقودها مؤسسة 

التمويل الدولية، في زيادة التمويل التجاري 
في أوقات الضغوط واألزمات. 

وهذا العام، اعتمدت مؤسسة 
 ،)OPIC( االستثمارات اخلاصة اخلارجية

وهي مؤسسة متويل إمنائي تابعة للحكومة 
األمريكية، اتفاقية التعاون اجلماعية؛ مما 

سهل تعاون املؤسسة مع اآلخرين في 
عمليات استثمار القطاع اخلاص في بلدان 

األسواق الصاعدة، وخاصة في البلدان األكثر 
فقراً. وقد وقعت حتى اآلن 11 مؤسسة 

متويل إمنائي على هذه االتفاقية؛ مما أدى إلى 
إتاحة أكثر من 1.5 مليار دوالر من القروض 

املوازية للمتعاملني مع املؤسسة. 
ويجتمع جهاز اإلدارة العليا باملؤسسة 
دورياً مع اجلهات النظيرة من أكثر من 20 

مؤسسة أخرى معنية بتنمية القطاع 
اخلاص الستعراض التقدم احملرز في املبادرات 

املشتركة. وقد جرى إنشاء أكثر من 15 
فريق عمل لتبادل أفضل املمارسات وحتقيق 
التوافق في نهج املؤسسة اخلاص بحوكمة 

الشركات واملراكز املالية اخلارجية )األوفشور( 
والنتائج التنموية.

 يهتم أصحاب املصلحة املباشرة في 
البلدان من الشركاء املانحني واملتعاملني مع 
املؤسسة باآلثار الناشئة عن برامج اخلدمات 
االستشارية التي تديرها املؤسسة ومستوى 
كفاءتها. ولذلك، تعمل املؤسسة على تعزيز 

قياس النتائج، وتبادل املعارف ونشرها، وإبراز 
الدور الذي يضطلع به الشركاء املانحون.

الدولية  التمويل  مؤسسات  مع  العمل 
األخرى

مع زيادة الطلب على اخلدمات التي تقدمها 
مؤسسة التمويل الدولية وعلى ضوء القيود 
املالية العامة على كاهل البلدان املساهمة 
واملتعاملني مع املؤسسة، فإن إقامة عالقات 

شراكة فاعلة مع املؤسسات اإلمنائية األخرى 
أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى. 

وتتعاون مؤسسة التمويل الدولية 
حالياً مع طائفة متنوعة من املؤسسات 

متعددة األطراف والثنائية املعنية بتنمية 
القطاع اخلاص؛ مما يسهم في جتميع املوارد 

بغرض توسيع انتشار املؤسسة وتعظيم 
أثر االستثمارات واخلدمات االستشارية التي 

تقدمها. وميكن للمؤسسة، من خالل هذا 
التعاون، تبادل املعارف، وتصميم برامج أكثر 

كفاءة ملواجهة قضايا التنمية الشائكة. 
واستفادت اجلهات الشريكة للمؤسسة، 

بدورها، من املركز القيادي الذي حتتله 
املؤسسة - إذ تشكل املوارد التي تقدمها 
املؤسسة نحو 30 في املائة من ارتباطات 

التمويل التي تقدمها مؤسسات التمويل 
اإلمنائي إلى القطاع اخلاص في البلدان 

النامية. 
وكان التعاون بالغ األهمية في تصدي 
املؤسسة لألزمة االقتصادية العاملية؛ مما 

أتاح لها سرعة إطالق مبادرات جديدة لتعزيز 
متويل األنشطة التجارية وإعادة رسملة 

البنوك وحفز االستثمار في مشاريع البنية 
التحتية. وفي إطار خطة العمل الكاريبية 

املشتركة، قدمت املؤسسة وخمس 
مؤسسات متويل إمنائي كبرى في السنة 

املاضية ارتباطات تزيد قيمتها على 960 
مليون دوالر إلى مشاريع مستدامة تابعة 
للقطاعني العام واخلاص باملنطقة، وجتاوز 

ذلك قيمة تعهدها األصلي املقرر على مدى 
ثالث سنوات. 

وفي منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، تعمل املؤسسة مع العديد من 
املؤسسات املالية الدولية على معاجلة 

بعض أكبر التحديات التي تواجه املنطقة، 
إذ تسعى املؤسسة بالتعاون مع البنك 
اإلسالمي للتنمية إلى إشراك القطاع 

تقدم املؤسسة

30 في املائة
من ارتباطات التمويل 

من مؤسسات 
التمويل اإلمنائي إلى 
مؤسسات القطاع 

اخلاص في البلدان 
النامية.

11
مؤسسة متويل إمنائي 

وقعت على اتفاقية 
التعاون اجلماعية 
ملؤسسة التمويل 

الدولية.
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موظفو املؤسسة وممارساتها
يعمل جهاز موظفي مؤسسة التمويل الدولية 
الذي يضم 3438 موظفاً وموظفة في مختلف 

أنحاء العالم على تعزيز أثر عمل املؤسسة من 
 خالل تقدمي حلول مبتكرة ملعاجلة التحديات 

األكثر صعوبة.

5 القسم 

5كيفية عمل املؤسسة
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جتسد ثقافة مؤسسة التمويل الدولية 
التزامها الراسخ بالعمل على التخفيف 

من حدة الفقر، وإتاحة الفرص للفئات 
األكثر ضعفاً في بلدان العالم النامية. 

ومع زيادة احلاجة الضطالع القطاع 
اخلاص بدور أكبر في حفز عملية التنمية، 

ترى املؤسسة أن بوسعها القيام باملزيد من 
العمل. ولزيادة األثر اإلمنائي، تقوم املؤسسة 

بتطويع قواها وتعزيزها، وشحذ تركيزها 
على حتقيق الكفاءة في إطار برنامج شامل 

للتغيير. وتعمل املؤسسة حالياً بصورة 
أفضل مع املتعاملني معها والشركاء، 

وتعكف على صياغة أهداف إمنائية جديدة 
واستحداث طرق مبتكرة لتعبئة رؤوس 

األموال.
ويبني تاريخ املؤسسة أنها تتعلم من 

جتاربها وتتصدى باستمرار لتحديات جديدة. 
كما أن جهاز موظفيها في وضع أفضل 

ميكنهم 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، وهو جهاز 

يتسم كذلك بدرجة عالية من التنوع؛ 
فنسبة 66 في املائة منهم من البلدان 

النامية.

التمويل 
الدولية ب 

لو
س

أ
مل

مؤسسةع

أسلوب عمل 
التمويل  مؤسسة 

الدولية

التقاليد املؤسسية القوية عنصر محوري 
في مقدرة أية مؤسسة على حتقيق النجاح 

والتكّيف مع التحديات اجلديدة. "أسلوب 
عمل مؤسسة التمويل الدولية" هو طريقة 

العمل التي تعتمدها في حتديد وتعزيز 
تقاليدها املؤسسية واسمها التجاري، 

وعملية تشرك من خاللها جميع العاملني 
على جميع املستويات وفي سائر املناطق 

للمساهمة في إثراء معلومات عملية اتخاذ 
القرارات اإلدارية. وهي جتسد رؤية املؤسسة 
وقيمها األساسية والغرض منها وطريقة 

عملها.

املؤسسة رؤية 
ضرورة أن تُتاح للناس فرصة اخلالص من براثن 

الفقر وحتسني أحوالهم املعيشية

املؤسسة قيم 
التفوق، وااللتزام، والنزاهة، والعمل معاً في 

فريق

املؤسسة غرض 
خلق الفرص للناس للخالص من براثن الفقر 

وحتسني أحوالهم املعيشية من خالل حفز 
الوسائل الالزمة لتحقيق النمو االقتصادي 

املستدام الذي يشمل اجلميع 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 توجد فجوة
املساعدة في خلق فرص العمل املنتجة  	•

وتقدمي اخلدمات األساسية إلى الفقراء 
واملعرضني للمعاناة

ولتحقيق هذا الغرض، تتيح املؤسسة 
حلوالً لها أثر إمنائي من خالل إجراءات تدخلية 
على مستوى الشركات )استثمارات مباشرة، 

وخدمات استشارية، وشركة إدارة األصول 
التابعة للمؤسسة(؛ وتشجيع العمل 

اجلماعي العاملي من خالل تدعيم احلوكمة 
الرشيدة ووضع املعايير؛ والعمل املتعلق 

بالبيئة املؤاتية ألنشطة األعمال.

املؤسسة عمل  كيفية 
	تساعد املؤسسة املتعاملني معها على  	•

النجاح في عالم متغّير
	العمل اجليد مستدام، واالستدامة عمل  	•

جيد
مؤسسة واحدة، فريق واحد، هدف واحد 	•

التنّوع يخلق القيمة 	•
خلق الفرص يتطلب الشراكة 	•
املعرفة العاملية واخلبرة احمللية 	•

االبتكار يستحق اخملاطرة 	•
نتعلم من اخلبرة العملية 	•

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

الصعوبة
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األهداف اإلمنائية ملؤسسة التمويل الدولية

ولذا، خطت املؤسسة هذا العام خطوة 
مهمة إلى األمام، إذ شرعت، مسترشدة 

باألهداف اإلمنائية لأللفية، في اختبار 
مفهوم أهدافها اإلمنائية، التي يجب أن 

تتيح لها إمكانية دمج قياس النتائج في 
إستراتيجية عملها. وتقيس هذه األهداف 

املساهمة املتوقعة ملشاريع املؤسسة 
عند ارتباط املؤسسة بتقدمي أي استثمار 

أو دخولها في اتفاق لتقدمي اخلدمات 
االستشارية. ومن شأن املتابعة املنتظمة 
املساعدة في ضمان الوفاء بالوعود الواردة 

في هذه األهداف مبرور الوقت. وستستخدم 
املؤسسة أيضاً املعلومات الستنباط 

سبل الستخدام استثماراتها وخدماتها 
االستشارية مبزيد من الفاعلية. 

وهذا نهج رائد - وحافل بالتحديات 
واملصاعب في الوقت نفسه، لكننا منضي 
قدماً بحذر لضمان أال تضع هذه األهداف 

أعباء غير معقولة على كاهلنا أو كاهل 
املتعاملني معنا، وأن نتيح للمؤسسة 

إمكانية تلبية احتياجات جميع البلدان 
املتعاملة معها، مبا في ذلك االقتصادات 

األصغر حجماً. وسيمثل العامان األوالن فترة 
اختبار، وقد أمتمنا للتو العام األول منهما. 

وحددنا ستة أهداف أولية - يغطي كل 
منها مجاالت ذات أولوية كبيرة للمؤسسة 

- ووضعنا أهدافاً واضحة للسنة املالية 
 .2011

وترى املؤسسة أن هذه األهداف تعبر عن 
إستراتيجيتها. ومع هذا، فإن هذه األهداف 

ال تعكس كامل إسهام املؤسسة في جهود 
احلد من الفقر؛ ولذلك ال ميكن اعتبارها احملرك 
الوحيد الذي تستند إليه إستراتيجيتها في 

تعظيم أثرها اإلمنائي. وستأخذ املؤسسة 
بعني االعتبار هذه األهداف جنباً إلى جنب 

مع غيرها من مؤشرات األثر اإلمنائي لعملها. 

في السنة املالية 2011، انصب تركيز 
املؤسسة على التعّلم وحتسني تصميم 

أهدافها اإلمنائية بدالً من السعي إلى 
حتقيق أهداف كمية محددة. ونظرت فيما إذا 
كانت قد وضعت األهداف والغايات الكمية 

املالئمة، كما سعت للحصول على تعليقات 
ومالحظات تقييمية واسعة من موظفيها 

في مختلف إداراتها - لضمان أن تصبح هذه 
األهداف أدوات مفيدة ومكوناً أساسياً في 

عملية وضع إستراتيجيتها. 
وطلبت من املتعاملني معها التعهد 

بالتزامات محددة ملساعدة املؤسسة على 
توسيع نطاق أثرها اإلمنائي. وسنعمل من 

خالل األهداف اإلمنائية للمؤسسة على تتبع 
أداء أهداف هذه اجلهات ـ وأهداف املؤسسة 

- في كل من اجملاالت الستة ذات األولوية. 
وفي السنة املالية 2011، أوفت املؤسسة 

بكامل أهداف ارتباطاتها في مجاالت 
الرعاية الصحية والتعليم، وقروض التمويل 

األصغر، والبنية التحتية. 
وتعتزم املؤسسة أن تستمر عاماً آخر في 
اختبار تنفيذ هذه األهداف في السنة املالية 
2012. وسيتم استخدام الدروس املستفادة 

في السنة املالية 2011، إلى جانب 
التعليقات واملالحظات التقييمية التي 

قدمها موظفو املؤسسة، في تعديل أهداف 
املؤسسة وغاياتها للعام املقبل. وتخطط 

املؤسسة أيضاً للحصول على تعليقات 
ومالحظات تقييمية من أصحاب املصلحة 

املباشرة اخلارجيني في خريف عام 2011، 
كما تعتزم تعميم تطبيق هذه األهداف 
تطبيقاً كامالً في السنة املالية 2013. 

تسعى مؤسسة التمويل الدولية دوماً إلى 
حتقيق النتائج ملا لذلك من أهمية. 

فالنمو االقتصادي وحده لم يعد كافياً 
للحد من الفقر والالمساواة. وفي وقت 
تشح فيه املوارد في سائر أنحاء العالم، 

حترص احلكومات والهيئات اخليرية 
واملؤسسات اإلمنائية - ولها احلق في ذلك 

- على التحلي باحلكمة في استخدام 
أموالها؛ فهي تريد أدلة على متتع الفقراء 

في البلدان النامية بالفرص لتحسني 
أحوالهم املعيشية - وهو أكثر ما يحتاجون 

إليه. 
واملؤسسة جهة معنية بوضع 

القواعد واملعايير املستخدمة في قياس 
النتائج التنموية منذ وقت بعيد. وكانت 

أول بنك إمنائي عاملي يرفع تقارير عن النتائج 
التنموية لكامل حافظة عملياتها. ويتوقع 

أصحاب املصلحة املباشرة من املؤسسة 
- مبا في ذلك حكومات البلدان األعضاء 
البالغ عددها 182 بلداً - استمرارها في 

القيام بدور ريادي في هذا الصدد. 
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االرتباطات التي مت احلصول عليها       
نسبة األهداف لتوسيع نطاق التغطية في  أهداف التغطية     
املتحققة السنة املالية 2011  للسنة املالية 2011  الهدف 

الزراعية الصناعات 

%*1,787 1.1 مليون شخص  إفادة 62 ألف شخص   زيادة فرص الزراعة املستدامة أو حتسينها   

والتعليم  الصحية  الرعاية 

%121 2 مليون شخص  إفادة 1.69 مليون شخص   حتسني خدمات الرعاية الصحية والتعليم  

التمويل  علي  احلصول  على  القدرة 

%136 22.9 مليون شخص  إفادة 16.9 مليون شخص   أ. زيادة القدرة على احلصول على اخلدمات املالية لعمالء التمويل األصغر  
%73 437532 عميالً  إفادة 600 ألف شخص   ب. زيادة القدرة على احلصول على اخلدمات املالية لعمالء مؤسسات األعمال الصغيرة واملتوسطة  

التحتية  لبنية  ا

%123 40.3 مليون شخص  إفادة 32.8 مليون شخص   زيادة خدمات البنية التحتية أو حتسينها 

واملتوسطة  والصغيرة  الصغرى  األعمال  مؤسسات 

%32 2.4 مليار دوالر  زيادة اإليرادات بواقع 7.46 مليار دوالر   مساعدة مؤسسات األعمال الصغرى والصغيرة واملتوسطة في زيادة إيراداتها  

املناخ  تغّير 

%98 13.7 في املائة من االستثمارات   جعل 14 في املائة من ارتباطات     زيادة االستثمارات ذات األثر اإليجابي على املناخ   
ذات األثر اإليجابي على املناخ  املؤسسة ذات أثر إيجابي على املناخ    

* يعكس الرقم التغير احلاصل في إستراتيجية املؤسسة اخلاصة بالصناعات الزراعية التي متت املوافقة عليها بعد وضع هدف السنة املالية 2011. 

األهداف األولية الستة للمؤسسة
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يغطي نظام التتّبع في مؤسسة التمويل 
الدولية جميع مشاريع االستثمار واخلدمات 

االستشارية اجلارية في حافظتها.
بالنسبة خلدمات االستثمار، يغطي 
نظام تتّبع نواجت عملية التنمية - بعد 

بعض االستبعادات واالستثناءات- 1232 
شركة خاضعة إلشراف املؤسسة. ويركز 

هذا التقرير على 582 من بني 700 عملية 
استثمار متت املوافقة عليها خالل فترة 

السنوات 2002-2007 والتي بلغت من 
النضج درجة مُتّكن املؤسسة من تصنيفها. 

ويجري سنوياً حتريك مجموعة عمليات 
االستثمار التي يغطيها التقرير إلى األمام 
بواقع عام واحد. وال تقوم املؤسسة بتقييم 

عمليات االستثمار األحدث عهداً نظراً 
ألنها لم تصل بعد إلى درجة النضج التي 
مُتّكن املؤسسة من تقييمها، وكذلك احلال 
بالنسبة لعمليات االستثمار األقدم عهداً 

التي تكون أقل أهمية بالنسبة لعمليات 
اليوم، وألن كثيراً منها قد أُقفل بالفعل. 

وتتناول املؤسسة أيضاً نطاق التغطية 
احلالية جلميع االستثمارات اجلارية في 
حافظتها. وتقيس مؤشرات التغطية 

عدد األشخاص الذين تصل إليهم السلع 
واخلدمات التي يقدمها لهم املتعاملون مع 
املؤسسة، أو املنفعة املالية التي تعود على 

أطراف محددة من أصحاب املصلحة املتأثرين 
بأنشطة هذه اجلهات.

وبالنسبة للخدمات االستشارية، يغطي 
نظام تتّبع نواجت عملية التنمية جميع 

املشاريع اجلارية أو املنجزة أو املتوقفة التي 
تعود إلى السنة املالية 2006. وبنهاية 

السنة املالية 2011، شملت حافظة 
اإلشراف ما مجموعه 642 مشروعاً جارياً. 
ويبرز هذا التقرير النتائج التي حتققت حتى 
31 ديسمبر/كانون األول 2010، بالنسبة 

جلميع املشاريع اجلارية في هذه السنة 
امليالدية، وكذلك نتائج 364 مشروعاً مت 

كيف تقيس مؤسسة التمويل الدولية نتائجها اإلمنائية

الفاعلية اإلمنائية هي املبدأ الذي تسترشد 
به مؤسسة التمويل الدولية في عملها.

من خالل نظام تتّبع نواجت عملية 
التنمية )DOTS( للمؤسسة، الذي يقيس 

الفاعلية اإلمنائية الستثماراتها وعملها 
االستشاري، عززت املؤسسة مركزها 

باعتبارها رائدة في مجال قياس النتائج 
التنموية. ويتيح هذا النظام لها ميزة 

نسبية أساسية، نظراً ملا له من أهمية 
قصوى في فهم مستوى أداء 

إستراتيجيتها، وما إذا كان عملها يصل إلى 
الناس وإلى الصناعات التي في أمس 

احلاجة للمساعدة التي تقدمها.
وأصبحت املؤسسة أول بنك إمنائي 

متعدد األطراف يقوم باإلبالغ عن النتائج 
التنموية حلافظة استثماراتها بالكامل، 

وتكليف شركة خارجية مبراجعة مدى 
والنتائج  املعتمدة  تطبيقها ملنهجيتها 

املبلغ عنها. وفي السنة املالية 2009، وجد 
تقييم أجرته مجموعة التقييم املستقلة 

حول أنظمة قياس نتائج عمل املؤسسة أن 
هذه األنظمة تتيح تقييمات حالية وغير 

متحيزة للنتائج اإلمنائية الستثمارات 
املؤسسة. ونوه التقييم إلى قيام املؤسسة 

أيضاً بتطبيق آليات للربط بني احلوافز 
ونتائج املشاريع من خالل مكافآت األداء. 

وفي هذا الصدد، جاء بتقرير مجموعة 
التقييم املستقلة: "أصبحت املؤسسة في 
طليعة اجلهات القائمة بقياس األداء فيما 

يتعلق بتنمية القطاع اخلاص فيما بني 
بنوك التنمية متعددة األطراف".

ويعكس إطار املؤسسة اخلاص بتقييم 
االستثمارات معايير املمارسات السليمة 

بالنسبة لتقييم عمليات استثمار القطاع 
اخلاص التي وافقت عليها بنوك التنمية 

املتعددة األطراف التي تشكل فريق التعاون 
في مجال التقييم. وهذا العام، شرع هذا 

الفريق في تنفيذ دراسة حتليلية مقارنة 
خلصت إلى اعتماد املؤسسة لنسبة 93 في 

املائة من هذه املعايير - وهو ما يزيد على أي 
من بنوك التنمية متعددة األطراف األخرى. 
ومنذ عام 2008، تقوم املؤسسة برفع 

تقارير عن التغيرات التي طرأت على النتائج 
التنموية لالستثمارات مقارنة بالسنة 

املاضية، وعن النتائج اخلاصة بالتقييمات 
املتعمقة للخدمات االستشارية. وأطلقت 

املؤسسة أيضاً بوابة إلكترونية للنتائج 
www.ifc.( التنموية على شبكة اإلنترنت

org/results( بغرض تكملة املعلومات 
الواردة في التقرير املطبوع. وفي السنة 

املالية 2010، أطلقت املؤسسة نظام تتّبع 
نواجت عملية التنمية 2، الذي أدى إلى حتسني 
طريقة جمع بيانات نتائج التنمية وتتبعها، 

وإدماجه إدماجاً كامالً في دورة مشاريع 
االستثمار بها، وأنظمة املعلومات األخرى.

وتقوم املؤسسة باستمرار بتبادل جتاربها 
وخبراتها مع األوساط األوسع نطاقاً 

للعاملني في مجال التنمية، مبا في ذلك 
بنوك التنمية متعددة األطراف األخرى 

ومؤسسات العمل اخليري واملانحون. وال تفتأ 
املؤسسة تشجع على حتسني جهود قياس 

النتائج التنموية وتنسيقها فيما بني بنوك 
التنمية متعددة األطراف من خالل النظام 
املشترك لتقييم األداء، وهو عملية تقييم 

ذاتي يقودها كل عام بنك مختلف من بنوك 
التنمية متعددة األطراف. وقادت مجموعة 

البنك الدولي هذا العمل على مدار العامني 
املاضيني، مع قيام املؤسسة بتنسيق 

املساهمات واملدخالت املتصلة بعمليات 
القطاع اخلاص.  

اجملاالت التي يغطيها 
نظام تتّبع نواجت 
التنمية عملية 
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إعداد تقارير إجناز بشأنها بني عامي 2008 و 
2010، والتي ميكن تقييم فاعليتها اإلمنائية.

وال تقوم أنظمة تتبع نواجت عملية التنمية 
برصد بعض أنواع املشاريع. وتشمل أهم 

املشاريع املستبعدة: املشاريع التي كانت في 
مراحل مبكرة من دورة املشروع، واملشاريع 

التي تُعتبر توسعاً في مشاريع قائمة، 
واملشاريع املؤلفة من عدة استثمارات، 

واملشاريع الصغيرة التي تشكل مكونات 
من برامج أكبر، وبعض األدوات املالية، مثل 
االكتتابات اخلاصة )rights issues( وبعض 
عمليات املبادالت واملقايضات. وفي السابق، 

لم تقم املؤسسة بتتبع مشاريع متويل 
التجارة، وركزت عوضاً عن ذلك على تتبع 

مؤشرات األداء لبرنامج املؤسسة لتمويل 
التجارة بشكل عام، إال أنه على ضوء تزايد 

أهمية متويل التجارة في عمل املؤسسة، 
فمن املتوقع أن تبدأ في تتبع مشاريع متويل 

التجارة في السنة املالية 2012.

عمليات  نتائج 
االستثمار

ويسهم العديد من االجتاهات الكلية في 
احلد من النتائج التنموية عن السنة املاضية، 

وخاصة األحداث التي شهدتها منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والتحديات 

االقتصادية الناجمة عن أزمات الديون في 
أوروبا. 

وقد أثرت هذه االجتاهات في نتائج 
الصناعات على النحو التالي: 

تراجعت مجموعة صناعة األسواق   •
املالية ست نقاط مئوية إلى 67 في املائة، 

نظراً ملا تواجهه البنوك املتعاملة معها 
من مشاكل تتعلق بالقروض املتعثرة وزيادة 

االنتقائية في إجراءات اإلقراض. كما تأثر 
قطاع صناديق االستثمار بفعل األزمة 

املالية؛ إذ تواجه الشركات التي تضمنتها 
حافظة املؤسسة مصاعب كبيرة. 

وتراجعت مجموعات الصناعات   •
التحويلية والصناعات الزراعية واخلدمات 

إلى 63 في املائة في السنة املالية 2011، 
وذلك من 67 في املائة في العام السابق. 

وأسهمت النتائج املتدهورة للمشاريع 
املتعلقة باملنتجات املعدنية غير الفلزية 

في ضعف أداء قطاع الصناعات التحويلية 
الذي تراجع إلى 59 في املائة. وفي 

اجملموعة الفرعية للمستهلكني واخلدمات 
االجتماعية، يرجع انخفاض درجتها إلى 
ضعف أداء املشاريع اجلديدة في قطاع 

الرعاية الصحية وجتارة اجلملة والتجزئة. كما 
تراجعت درجة اجملموعة الفرعية للصناعات 
الزراعية والغابات ثالث نقاط مئوية لتصل 

إلى من  70 في املائة، ويرجع ذلك أساساً إلى 
تدهور قطاعي الورق وعجينة الورق الفرعيني. 

وفي مجموعة البنية التحتية واملوارد   •
الطبيعية، أسهمت شدة التنافس في 

األسواق وصعوبة اإلجراءات احلكومية في 
انخفاض درجة اجملموعة الفرعية لالتصاالت 

السلكية والالسلكية وتكنولوجيا 
املعلومات، التي انخفضت إلى 64 في املائة 

من 70 في املائة. 
كما تأثرت النتائج اخلاصة بالعديد من 

املناطق تأثراً سلبياً: 
في منطقة الشرق األوسط وشمال   •

أفريقيا، كان لالضطرابات السياسية واألزمة 
االقتصادية دور كبير في هبوط درجات 

نواجت عملية التنمية، التي انخفضت إلى 
56 في املائة من 70 في املائة في السنة 

املالية 2010. وأدت القالقل السياسية إلى 
توقف التدفقات املالية؛ مما أثر بشدة على 

املتعاملني مع املؤسسة في القطاع املالي. 
وفي جنوب آسيا، أدى ضعف األداء املالي   •

لعمليات االستثمار اجلديدة في اجملموعات 
الفرعية للصناعات التحويلية، والصناعات 

اإلمنائية النتائج  تتّبع  نظام  عمل  كيفية 

يتيح نظام تتّبع نواجت عملية التنمية )DOTS( إمكانية تتبع 
آنية لنتائج التنمية طوال مراحل دورة املشروع. ويحدد املعنيون 
من جهاز موظفي املؤسسة مؤشرات واضحة وموحدة 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.

وبالنسبة خلدمات االستثمارات، تشكل درجة نواجت 
عملية التنمية العامة مزيجاً مركباً من فئات األداء األربع 
التي تستقي معلوماتها من املؤشرات القياسية اخلاصة 
بالصناعات. وينبغي لكي يتمكن أي مشروع من احلصول 

على تصنيف إيجابي أن يسهم في جهود التنمية في البلد 
املضيف، كما يشكل الترتيب التصنيفي، بالنسبة للخدمات 
االستشارية، مزيجاً مركباً من األهمية اإلستراتيجية العامة 

للخدمات االستشارية، وفاعليتها )وفقاً خملرجات املشروع ونواجته 
وأثره( باإلضافة إلى مستوى كفاءتها.

ويعرض هذا التقرير درجة نظام تتّبع نواجت عملية التنمية 
- النسبة املئوية للمشاريع التي حصلت على تصنيف 

مرتفع )في النصف األعلى من سلم التصنيف( بالنسبة 
للمؤسسة بشكل عام، وحسب املناطق وفئات الصناعات. 

ويقدم املتعاملون مع املؤسسة في حافظة استثماراتها اجلاري 
تنفيذها بيانات خاصة بإجمالي األثر اإلمنائي، ويتم عرضها 

بغض النظر عن حجم استثمار املؤسسة. وملا كانت املؤسسة 
في العادة من مستثمري حصص األقلية، فمن غير املمكن 
أن تنسب هذه النتائج إلى جهودها منفردة دون غيرها. ولذا 

وضعت املؤسسة قواعد مرجعية محددة يتم تطبيقها في 
قياس املنجزات التنموية واإلبالغ عنها على أساس احلجم 

النسبي لعمليات استثماراتها. وجتري متابعة هذه القواعد، 
التي تستهدف رصد حجم التغيرات اإلضافية في األثر الناشئ 

عن أية شركة متعاملة والذي يجب أن يُعزى الفضل فيه 
إلى املؤسسة، باستخدام بطاقات قياس أداء اإلدارات هذه 

السنة، وذلك بالتزامن مع التطبيق التجريبي لألهداف اإلمنائية 
للمؤسسة.

في السنة املالية 2011، بلغ الترتيب 
التصنيفي لنواجت عملية التنمية العامة 

للمؤسسة 67 في املائة، وهي نسبة تقل 
أربع نقاط مئوية عن السنة املالية 2010. 
ومع ذلك، فقد جتاوز أداء املؤسسة الهدف 
طويل األمد الذي حددته، ونسبته 65 في 

املائة. 
وتتيح املؤسسة درجات نواجت عملية 

التنمية لثالث مجموعات رئيسية: البنية 
التحتية واملوارد الطبيعية؛ واألسواق املالية؛ 
والصناعات التحويلية والصناعات الزراعية 

واخلدمات. ويتم أيضاً إعطاء ترتيب تصنيفي 
للمناطق واجملموعات الفرعية. 

وعلى مستوى اجملموعات الثالث، أظهرت 
مجموعة البنية التحتية واملوارد الطبيعية 
حتقق حتسن طفيف عن العام املاضي، في 

حني سجلت مجموعات األسواق املالية 
والصناعات الزراعية واخلدمات تراجعاً طفيفاً. 
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إلى 77 في املائة، متعافية من التراجع الذي شهدته 
السنة املاضية. وعكس هذا التحسن على نحٍو 
رئيسي قوة أداء مشاريع االستثمار في اجملموعة 

الفرعية للنقل والتمويل دون الوطني، والسيما في 
أوروبا الشرقية. وواصلت اجملموعة الفرعية للنفط 
والغاز والتعدين حتقيق أثر إمنائي قوي، محققة 83 

في املائة على نظام تتّبع النواجت اإلمنائية - وهي 
نسبة أعلى كثيراً من املتوسط اخلاص باملؤسسة.

وعلى الصعيد اإلقليمي، كان األداء اإليجابي في   •
الصناعات التحويلية والصناعات الزراعية واخلدمات 

في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء رائعاً. وأدى 
تنامي طلب املستهلكني، مدفوعاً بالنمو االقتصادي 
وحسن اختيار املشاريع، إلى زيادة درجة املنطقة على 
نظام تتّبع النواجت اإلمنائية في السنة املالية 2011 

بواقع 21 نقطة مئوية ليصل إلى 71 في املائة. 
ويجب التنويه إلى أن صغر عدد املشاريع أدى إلى زيادة 
هذا األثر. وفي أفريقيا، بصفة عامة، سجلت عمليات 

االستثمار األحدث عهداً في الصناعات التحويلية 
وخدمات املستهلكني واخلدمات االجتماعية أداًء 
جيداً وذلك بفضل قوة النمو االقتصادي ومراعاة 

حسن اختيار املشاريع. 
وحتسنت درجة نظام تتّبع النواجت اإلمنائية   •

في شرق آسيا في مختلف مكونات مجموعات 
الصناعات لتصل إلى 76 في املائة، وهي زيادة 

نسبتها أربع نقاط مئوية عن السنة املالية 2010، و 
12 نقطة مئوية عن السنة املالية 2009. وأسهم 

حتسن اختيار املشاريع في قطاعي األسواق املالية 
والبنية التحتية في ارتفاع مستوى األداء فيما بني 

عمليات االستثمار األحدث عهداً، وخاصة في الصني 
والفلبني.

الزراعية والغابات، وخدمات املستهلكني واخلدمات 
االجتماعية إلى انخفاض درجة التقييم من 79 في 
املائة في السنة املالية 2010 إلى 72 في املائة في 

السنة املالية 2011. وعانى املتعاملون مع املؤسسة 
في املنطقة من تزايد ضغوط التكلفة على 

املدخالت األساسية؛ مما أسفر بدوره عن انخفاض 
الهوامش املتوقعة لألرباح. عالوة على ذلك، أدى منو 
بعض الشركات من خالل عمليات االستحواذ إلى 

التأثير سلباً على مراكزها املالية، وهو وضع ازداد 
تفاقماً بفعل األزمة املالية العاملية. 

وفي مناطق أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا   •
الالتينية والبحر الكاريبي، تدهورت النتائج املتحققة 

على نحٍو طفيف؛ إذ انخفضت درجة منطقة 
أفريقيا جنوب الصحراء من 66 في املائة إلى 63 

في املائة. وأثرت البيئة غير املستقرة وحدة املنافسة 
في األسواق على عمليات االستثمار في قطاع 

االتصاالت السلكية والالسلكية وتكنولوجيا 
املعلومات في املنطقة. وفي منطقة أمريكا 

الالتينية، تراجع مستوى األداء إلى 74 في املائة من 
77 في املائة، ويرجع ذلك في معظمه إلى التأثير 

الكبير لألزمة العاملية على املكسيك التي تتعافى 
ببطء شديد. وكانت قطاعات اإلسكان، والضيافة، 

وصناعات السلع االستهالكية، في املكسيك األكثر 
تأثراً بفعل هذه األزمة. وجتسد ذلك في ضعف 

أداء عمليات االستثمار اجلديدة في قطاع اإلنتاج 
احلقيقي. 

وازداد تراجع درجات النتائج اإلمنائية ملنطقة أوروبا   •
الشرقية وآسيا الوسطى، التي تراجعت في السنة 

املالية 2010 إلى 66 في املائة نتيجة لألزمة، إلى 
60 في املائة في السنة املالية 2011. ويُعزى ذلك 

في معظمه إلى تأثير أزمة الديون األوروبية على 
البلدان الواقعة في أقصى جنوب أوروبا، حيث تضررت 

األسواق املالية وقطاعات الصناعات التحويلية 
وخدمات املستهلكني واخلدمات االجتماعية على 

وجه اخلصوص. باإلضافة إلى ذلك، شهدت مشاريع 
املؤسسة في آسيا الوسطى حتقيق نتائج إمنائية 

منخفضة نسبياً حتى تاريخه، نظراً لتمركز غالبية 
مشاريع املؤسسة في البلدان املؤهلة لالقتراض 

من املؤسسة الدولية للتنمية والبلدان اخلارجة من 
الصراعات، وكان قد مت تنفيذها في وقت لم تتوفر 

فيه لدى املؤسسة قدرات تنفيذ وإشراف كافية على 
أرض الواقع. من ناحية أخرى، شهدت أوروبا الشرقية 
انتعاشاً في النشاط االقتصادي بعد انتهاء األزمة؛ 

ومت تسجيل بعض التحسن في األسواق املالية 
وقطاعات الصناعات التحويلية والصناعات الزراعية 

واخلدمات. 
وكانت هناك تطورات إيجابية على عدد من اجلبهات: 
عززت مجموعة البنية التحتية واملوارد الطبيعية   •

مستوى أدائها الذي شهدته السنة املاضية، 
وحصلت نسبة 75 في املائة من مشاريعها هذه 

السنة على تصنيف مرتفع. وارتفعت درجة نظام 
تتّبع النواجت اإلمنائية جملموعة قطاع البنية التحتية 

مع  املتعاملني  قيام  كيفية 
خلق  نطاق  بتوسيع  املؤسسة 

العمل  فرص 

أتاح املتعاملون مع مؤسسة التمويل الدولية 
2.4 مليون فرصة عمل في عام 2010، وهو 

أكثر من أي وقت مضى منذ أن بدأنا في تتبع 
هذه األعداد قبل أربع سنوات. وتشير بيانات 

املؤسسة إلى أن غالبية اجلهات املتعاملة معها 
- أي 66 في املائة - إما متكنت من إضافة 

فرص عمل جديدة أو أنها لم تلجأ إلى تخفيض 
العمالة لديها خالل الفترة بني عامي 2008 

و 2010. 
وجاءت أكبر زيادة في منطقة شرق آسيا 
واحمليط الهادئ التي أضافت 67 ألف فرصة 

عمل. أما في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، 
فقد أضافت اجلهات املتعاملة مع املؤسسة 

61 ألف فرصة عمل، في حني أضافت اجلهات 
املتعاملة في قطاع خدمات املستهلكني 

واخلدمات االجتماعية أكثر من 50 ألف فرصة 
عمل. 

كما ازدادت أعداد النساء العامالت لدى 
الشركات املتعاملة مع املؤسسة بني عامي 
2008 و 2010. وتظهر بيانات مستقاة من 
615 جهة متعاملة مع املؤسسة في جميع 

املناطق وقطاعات الصناعات أنها وظفت 
أكثر من 630 ألف امرأة في عام 2010، أو 
ما نسبته 31 في املائة من قوتها العاملة. 

وأضافت اجلهات املتعاملة مع املؤسسة التي 
تتوفر بشأنها بيانات ثالث سنوات - ويبلغ 

مجموعها 292 جهة - حوالي 35 ألف فرصة 
عمل للنساء، وميثل ذلك زيادة صافية قدرها 14 

في املائة في مجال توظيف املرأة. 
وتشير الشواهد املستقاة من دراسات 

احلاالت إلى أن استثمارات املؤسسة كان لها أثر 
إضافي غير مباشر في خلق فرص العمل، وجتاوز 
ذلك فرص العمل التي وفرتها اجلهات املتعاملة 
معها مباشرة والبالغ عددها 2.4 مليون فرصة. 
فعلى سبيل املثال، وجدت إحدى دراسات احلاالت 
أنه عندما استثمرت املؤسسة في أحد املنتجني 

الزراعيني، فإن حجم أنشطة هذه الشركة 
وأعمالها ارتفع بدوره مع املنتجني واملوردين 

واملوزعني والقائمني على النقل. وأشارت هذه 
الدراسة إلى أن استثمار املؤسسة في 

مجموعة الوادي القابضة في مصر ساعد في 
خلق 88 فرصة عمل مباشرة، وخمسة أضعاف 

ذلك من فرص العمل غير املباشرة. 

83



املتعاملني، أو لعدم حتقق نواجتها وأثرها حتى تواريخ 
االستعراض؛ كما جرى استبعاد املشاريع املنفذة في 

إطار مبادرة دعم منشآت األعمال اجلماهيرية من هذا 
االستعراض، نظراً ألنها تخضع حالياً إلدارة صندوق 

دعم منشآت األعمال اجلماهيرية، وهو كيان منفصل 
عن املؤسسة. 

وتعكس هذه النتائج تغيرات حقيقية على 
أرض الواقع بالنسبة للجهات املتعاملة معنا. ومن 

خالل أنشطتها املعنية مبناخ االستثمار، ساندت 
املؤسسة 72 إصالحاً في 44 بلداً في الفترة من 

يوليو/متوز 2009 وحتى يونيو/حزيران 2010 - هدف 
الكثير منها إلى تبسيط اإلجراءات احلكومية وخلق 

االستثمارات. وساعدت مشاريع املؤسسة في 
أنشطة الشراكات بني القطاعني العام واخلاص 
اجلهات احلكومية املتعاملة معها على إبرام 15 

عقداً مع مشغلني من القطاع اخلاص. ويتوقع أن 
تؤدي هذه العمليات إلى حتسني القدرة على احلصول 

على خدمات البنية التحتية واخلدمات الصحية 
ألكثر من 12 مليون شخص، وتعبئة 1.6 مليار دوالر 

من استثمارات القطاع اخلاص، وحتقيق إيرادات مالية 
قدرها 1.6 مليار دوالر لصالح حكومات هذه البلدان. 

وساعد مجال توفير القدرة على احلصول على 
التمويل مؤسسات الوساطة املالية املتعاملة معها 

على تقدمي 3.4 مليون قرض من قروض التمويل 
األصغر، و 1.9 مليون قرض سكني، و 700 ألف 

قرض إلى منشآت األعمال الصغيرة واملتوسطة، مع 
املساعدة في الوقت نفسه في إنشاء أربعة مراكز 
جديدة لالستعالم والتصنيف االئتماني. ويعكس 

جانب كبير من هذه النتائج العمل الذي اضطلعنا 
به بالتعاون مع دائرة خدمات االستثمار باملؤسسة. 
وساعد مجال األنشطة املستدامة للمؤسسة 
املتعاملني معها في استقطاب متويل إضافي قدره 

288 مليون دوالر، وحتقيق إيرادات قدرها 419 مليون 
دوالر عن طريق دعم أكثر من 9 آالف من املزارعني، 

وأصحاب املشاريع الصغرى والصغيرة واملتوسطة، 
باإلضافة إلى مؤسسات أخرى.

سجلت نتائج الفاعلية اإلمنائية للخدمات 
االستشارية التي تقدمها مؤسسة التمويل 

الدولية أفضل أداء لها على اإلطالق في عام 2010. 
فمع نهاية هذه السنة، حازت نسبة 67 في املائة 
من مشاريع اخلدمات االستشارية - التي أُقفلت 
في السنة املالية احلالية وميكن تقييمها لتحديد 

فاعليتها اإلمنائية - تصنيفا مرتفعا.
وفي سبتمبر/أيلول 2007، أنشأت املؤسسة 

نظاماً لقياس الفاعلية اإلمنائية خلدماتها 
االستشارية. وتبلغ املؤسسة في كل تقرير سنوي، 

منذ ذلك احلني، عن نتائج السنة املالية السابقة. 
وهذا العام، وألول مرة، تقوم املؤسسة باإلبالغ عن 

النتائج املتحققة حسب السنة امليالدية. ويتيح ذلك 
نتائج أحدث عهداً، ويحقق االتساق كذلك بني نظام 

اإلبالغ عن اخلدمات االستشارية، ونظام اإلبالغ عن 
خدمات االستثمار. 

وإلتاحة السياق التاريخي لنتائجها، تقارن 
املؤسسة أداءها في عام 2010 مع املتوسط 

املتحرك ألدائها في فترة السنوات امليالدية من 
2008 وحتى 2010. وعند املقارنة مع هذا املتوسط، 

كانت نتائج اخلدمات االستشارية في عام 2010 
أفضل حاالً في جميع مجاالت األعمال واملناطق 

فيما عدا منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. 
ومتثل نتائج عام 2010 زيادة قدرها أربع نقاط 
مئوية عن املتوسط املتحرك البالغ 63 في املائة. 

وتقوم هذه النتائج على استعراض شمل 179 
تقريراً من تقارير اإلجناز التي مت تقدميها خالل 

الفترة بني 1 يناير/كانون الثاني و 31 ديسمبر/
كانون األول 2010. ومن هذا العدد، أمكن تقييم 

139 مشروعاً لتحديد فاعليتها اإلمنائية. ويستند 
املتوسط املتحرك إلى استعراض ضم 507 تقارير 

إجناز مت تقدميها خالل الفترة بني 1 يناير/كانون الثاني 
2008 و 31 ديسمبر/كانون األول 2010. ومن هذا 

العدد، ميكن تقييم 364 مشروعاً لتحديد فاعليتها 
اإلمنائية. 

وجرى استبعاد املشاريع التي لم ميكن تقييمها 
لتحديد فاعليتها اإلمنائية من هذا التحليل نظراً 

ألنها مشاريع ال يتم التعامل فيها مباشرة مع 

نتائج اخلدمات 
االستشارية

املشترك  االستثمار  مشاريع 
حتقق  االستشارية  واخلدمات 

أفضل نتائج 

يتزايد جمع مؤسسة التمويل الدولية بني 
تقدمي اخلدمات االستشارية وأدوات االستثمار 

بغرض تقدمي خدمات أفضل للجهات املتعاملة 
معها، وحتسني النتائج اإلمنائية. 

وأظهرت دراسة أمتتها املؤسسة هذا العام 
ارتفاعاً كبيراً في احتمال حتقيق اخلدمات 

االستشارية وعمليات االستثمار املترابطة 
نتائج إمنائية مرتفعة بواقع 13 و 15 في املائة 

عن اخلدمات االستشارية أو عمليات االستثمار 
املنفردة. وقد حقق ربط عمليات االستثمار 

باخلدمات االستشارية منافع للعمليات ذات 
اخملاطر األعلى، مثل تلك اجلارية في بيئات أكثر 

صعوبة، والعمليات الصغيرة واملتوسطة، 
والعمليات ذات اخملاطر االئتمانية املتوسطة إلى 

العالية عند بدء أي مشروع. 
ووجدت املؤسسة أيضاً أن اخلدمات 

االستشارية وعمليات االستثمار ذات األهداف 
املشتركة حققت نتائج أفضل، ذلك ألن هذه 
العمليات املشتركة تتيح آلية فاعلة لتعزيز 

التزام املتعاملني وقدراتهم، واملساعدة في 
حتسني تصميم املشروع واإلشراف عليه، وإدارة 
العالقات مع أصحاب املصلحة املباشرة احملليني.
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الدرجة( عالية   %( االستشارية  اخلدمات  التنموية حسب مجاالت  النتائج 
%67 اخلدمات االستشارية املستدامة 
%65  

%61 الشراكات بني القطاعني العام واخلاص 
%58  

%64 ُمناخ االستثمار 
%60  

%73 احلصول على التمويل 
%65  

%67 إجمالي اخلدمات االستشارية 
%63  

السنة امليالدية 2010      السنة امليالدية 2008 إلى السنة امليالدية 2010  

الدرجة( عالية   %( املناطق  حسب  االستشارية  للخدمات  التنموية  النتائج 
%53 أفريقيا جنوب الصحراء  

%55  
%78 جنوب آسيا  

%73  
%53 الشرق األوسط وشمال أفريقيا  

%49  
%83 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي  

%78  
%78 أوروبا وآسيا الوسطى  

%73  
%76 منطقة شرق آسيا واحمليط الهادئ  

%60  
%67 إجمالي اخلدمات االستشارية 

%63  
السنة امليالدية 2010      السنة امليالدية 2008 إلى السنة امليالدية 2010  

االستثمارات  التنموية:  النواجت 
أمثلة على مؤشرات محددة مقيمة على أساس األهداف  املؤشرات العامة واملعايير املرجعية   فئة األداء   

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

عدد توصيالت اخلدمات األساسية، القروض املمنوحة إلى مؤسسات أعمال العائد على اجملتمع، مثالً، العائد االقتصادي يبلغ 10    األداء االقتصادي  
صغيرة، واحلاصلني على فرص عمل، ومدفوعات الضرائب  في املائة أو أكثر      

إدخال حتسينات على اإلدارة البيئية واالجتماعية: مستويات االنبعاثات أو املشروع يفي مبعايير مؤسسة التمويل الدولية    األداء البيئي واالجتماعي  
النفايات السائلة، وبرامج تنمية اجملتمعات احمللية  اخلاصة باألداء    

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

حوكمة الشركات     

االستشارية اخلدمات  التنموية:  النواجت 

أمثلة على مؤشرات محددة مقيمة على أساس األهداف  املؤشرات العامة واملعايير املرجعية   فئة األداء   
مساهمات اجلهات املتعاملة مع املؤسسة واالتساق مع اإلستراتيجية القطرية  األثر احملتمل على االقتصاد محلياً وعلى صعيد    األهمية اإلستراتيجية  

األقاليم والبلدان     

نسب املنافع إلى التكاليف، املشروع املنفذ في الوقت احملدد وحسب امليزانية  العائد على االستثمار في عمليات اخلدمات االستشارية   الكفاءة  
حتسينات في العمليات، وتعزيز االستثمارات، وخلق فرص عمل، وزيادة  املشروع يسهم في إدخال حتسينات على اجلهة     الفعالية  

إيرادات املنتفعني، حتقيق وفورات في التكلفة نتيجة إلصالحات السياسات  املتعاملة مع املؤسسة واملنتفعني والقطاع اخلاص       

األوسع نطاقاً    
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النواجت التنموية حسب املناطق، السنة املالية 2011 مقابل السنة املالية 2010 )% عالية الدرجة(

%71 إجمالي مؤسسة التمويل الدولية  
%67  

70% الشرق األوسط وشمال أفريقيا  
%56  

%66 الشرق األوسط وشمال أفريقيا  
%60  

%66 أفريقيا جنوب الصحراء  
%63  

%79 جنوب آسيا  
%72  

%77 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي  
%74  
%72 منطقة شرق آسيا واحمليط الهادئ  

%76  
2011      2010  

النواجت التنموية حسب الصناعات، السنة املالية 2011 مقابل السنة املالية 2010 )% عالية الدرجة( 

%71 إجمالي مؤسسة التمويل الدولية  
%67  
%64 املستهلكون واخلدمات االجتماعية 

%59  
%62 الصناعات التحويلية  
%59  

%70 االتصاالت السلكية والالسلكية   
%64 وتكنولوجيا املعلومات     

%72 األسواق املالية 
%66  

%76 الصناديق 
%68  

%73 الصناعات الزراعية والغابات 
%70  

%73 البنية التحتية  
%77  

%80 النفط والغاز والتعدين 
%83  

2011      2010  

متت إعادة حساب بيانات السنة املالية 2010 بعد إعادة التنظيم الداخلي التي أسفرت عن إنشاء فئات صناعية جديدة وإلغاء فئات أخرى.

الدرجة( )% عالية  األداء  التنموية حسب مجال  النواجت 
%67 النواجت التنموية  

%77  
%57 األداء املالي  

%68  
%60 األداء االقتصادي  

%69  
%70 األداء البيئي واالجتماعي  

%72  
%76 األثر اإلمنائي للقطاع اخلاص  

%84  
غير مرجحة   مرجحة  

املؤسسة مع  املتعاملة  للشركات  التنموية  التغطية  نطاق 
توقعات األعمال     
اجلديدة السنة احلافظة السنة  احلافظة السنة    
املالية 2011 4 امليالدية 2010  امليالدية 2009   

االستثمارات 
0.2  2.4 التوظيف )ماليني فرص العمل(   2.2 

قروض التمويل األصغر1
5 24.7  8.0 العدد )باملليون(   8.5 
5 13.73  12.62 املبلغ )مبليارات الدوالرات(   10.79 

قروض مؤسسات األعمال الصغيرة واملتوسطة1 
1.0  1.7 العدد )باملليون(   1.5 
49.12  127.82 املبلغ )مبليارات الدوالرات(   101.32 

عدد املشتركني املنتفعني باخلدمات )باملاليني(
12.8  41.9 توليد الكهرباء2   57.4 
0.3  32.0 توزيع الطاقة الكهربائية  29.4 
6 0.4  20.1 توزيع املياه3   26.6 
NA  17.2 توزيع الغاز  15.7 
7.4  179.7 مجموع توصيالت الهاتف   169.3 
2.6  7.5 عدد املرضى الذين مت الوصول إليهم   7.6 
0.5  1.0 عدد الطلبة الذين مت الوصول إليهم  1.4 
1.2  2.5 عدد املزارعني الذين مت الوصول إليهم  2.1 

مدفوعات للموردين للحكومة
 مشتريات محلية من السلع واخلدمات 

7.47  39.51 )مليارات الدوالرات(  38.02 
 املساهمة في اإليرادات احلكومية أو في  

6.44  20.28 حتقيق وفورات )مليارات الدوالرات(   20.08 

1  في العديد من احلاالت، تعكس النتائج أيضاً مساهمات من اخلدمات االستشارية للمؤسسة. 
2  راجعت املؤسسة منهجيتها اخلاصة بتقدير عدد املستهلكني املنزليني املستفيدين من خدمات توليد الكهرباء متت مراجعة تقديرات خاصة 

بالسنوات السابقة على هذا األساس. 
3  مت تصحيح الرقم اخلاص باملياه في السنة امليالدية 2009. فقد ضم 7 ماليني مستهلك خلدمات الصرف الصحي. 

4  مت إدراج أرقام األعمال اجلديدة جلميع مؤشرات التغطية - فيما عدا األرقام اخلاصة بقطاعي البنية التحتية أو االتصاالت السلكية والالسلكية - 
باعتبارها أهدافاً وليست زيادات. 

5  بالنسبة للسنة املالية 2011، تشمل التغطية املتوقعة للتمويل األصغر مشروعاً واحداً في جنوب آسيا به 12 مليون قرض وحافظة قائمة قيمتها 
4.2 مليار دوالر ، بحلول مارس/آذار 2016. 

6.  في السنة املالية 2011، باإلضافة إلى توزيع املياه، نتوقع الوصول أيضاً إلى 1.6 مليون عميل في مجال خدمات الصرف الصحي واملياه املستعملة. 
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طبقت املؤسسة إطاراً جديداً إلدارة  	•
األداء، وعززت برامج تطوير املهارات القيادية، 
وزيادة عدد املشاركني فيها زيادة كبيرة، وذلك 

لالستفادة بفاعلية أكبر من مهارات جهاز 
موظفيها. 

طبقت املؤسسة أهدافها اإلمنائية، وذلك  	•
لتعزيز تركيزها على األثر اإلمنائي لعملها 

)انظر الصفحة 79(. 
إن برنامج شامل للتغيير، مثل برنامج 

املؤسسة، هو عمل معقد، وتعتزم املؤسسة 
املضي فيه على نحو مدروس وبترٍو، واختباره 

من جميع جوانبه، والقيام بالتعديالت 
الضرورية لضمان جناحه على نطاق واسع 

وهي متضي إلى األمام. 

إطار إدارة أداء املؤسسة
موظفو املؤسسة هم أهم مصادر قوتها. 
وبينما متضي املؤسسة في طريق ترسيخ 

المركزيتها، فإنها تعمل على زيادة جهودها 
لبناء كادر عاملي من اخلبراء واملتخصصني 

الذين يوفرون نطاقاً كامالً من اخلبرات الفنية 
العاملية واحمللية للجهات املتعاملة معها.

وفي السنة املالية 2011، دعمت 
املؤسسة نظام إدارة أدائها عن طريق تطبيق 

عملية جديدة لوضع األهداف من شأنها 
حتسني املواءمة بني أهداف األداء الفردي 

وأولويات املؤسسة. وقامت كذلك بتحسني 
الصيغة التي يحدد موظفوها من خاللها 
أهدافهم، مما يجعلها أكثر حتديداً وقابلية 

للقياس ومحددة زمنياً.
وعكست هذه التحسينات في جانب 
منها التعليقات واملالحظات التقييمية 

املستقاة من استطالع أجرته املؤسسة آلراء 
موظفيها في عام 2009، أعربوا فيه عن 

رغبتهم في حتسني دعم التطوير الوظيفي، 
وتعزيز الروابط بني األهداف املؤسسية 

وأهداف األداء الفردي.

مبادرة شاملة للتغيير

تقتضي مواجهة التحديات اإلمنائية األكثر 
صعوبة في العالم - ممثلة في اجلوع 
والبطالة والصراعات وتغير املناخ - 

مشاركة القطاع اخلاص وتعاونه أكثر من 
أي وقت مضى. وهي تتطلب أيضاً أن تكيف 
املؤسسة أساليب عملها حتى تتمكن من 
تلبية االحتياجات املتغيرة بسرعة للجهات 

املتعاملة معها. 
وتنتشر اجلهات الشريكة واملتعاملة 
مع املؤسسة، والتي يزيد مجموعها على 

2700، في أكثر من 100 بلد نام في جميع 
أنحاء العالم وفي مختلف املناطق الزمنية 

تقريباً. وهي تتطلب منا اتخاذ قرارات 
سريعة، وفهماً أكثر عمقاً لالحتياجات 

والظروف احمللية. وتتطور املؤسسة حالياً 
لالستجابة على نحو أفضل الحتياجات 

املتعاملني معها التي تتغير بسرعة، 
وتوسيع نطاق وصولها إلى األطراف التي 

تشتد حاجتها إلى املؤسسة - في البلدان 
األصغر حجماً واألكثر فقراً. 

وفي السنة املالية 2011، شرعت 
املؤسسة في تنفيذ إستراتيجية شاملة 

للتغيير بغرض تعزيز قدراتها على تعظيم 
أثرها اإلمنائي مع االحتفاظ بقوتها املالية.  

تبني هذه اإلستراتيجية على املنافع 
الكبيرة التي حققها تفعيل الالمركزية 

في مؤسسة التمويل الدولية؛ مما أتاح لنا 
إمكانية زيادة عدد مشاريع االستثمار في 

البلدان املؤهلة لالقتراض من املؤسسة 
الدولية للتنمية بأكثر من الضعف، وأدت 

إلى زيادة حادة في عمليات االستثمار 
اجلديدة. 

بدأت املؤسسة بنقل عملية اتخاذ 
القرارات بها بالقرب من املتعاملني معها. 

وفي سبتمبر/أيلول 2010، افتتحت أول 
مركز عمليات لها في إسطنبول بتركيا، 

ليمكنها من خالله تقدمي خدماتها 
للمتعاملني معها في مناطق الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا، وجنوب أوروبا، 
وآسيا الوسطى. ونقلت املؤسسة املزيد 
من خبرائها املهنيني في مجال الصناعة 

ووظائف الدعم من مقرها بواشنطن 
العاصمة إلى املكاتب احمللية في مختلف 

أنحاء العالم. وتعكف املؤسسة حالياً على 
تعزيز بنيتها التحتية إلدارة املعرفة بغرض 

ضمان استمرار خبراتها العاملية في النمو. 
وتبني استقصاءات املتعاملني مع املؤسسة 

أن خبرتها املهنية العاملية متثل ميزة 
تنافسية أساسية. 

وتتوقع املؤسسة أن تؤدي إستراتيجيتها 
اجلديدة إلى حتسني فاعليتها في العديد 
من اجملاالت املعينة التي تقوم مبتابعتها 

ورصدها - مبا في ذلك الوقت الذي تستغرقه 
إجراءات جتهيز عملية االستثمار، ومدى رضا 

املتعاملني معها، وتصنيفات األثر اإلمنائي 
ملشاريعها. 

ولقد أحرزت املؤسسة، إلى اآلن، تقدماً 
على جبهات عديدة:

ضاعفت املؤسسة تقريباً عدد مديريها  	•
ممن يتمتعون بصالحيات اتخاذ القرار 

للموافقة على أنواع معينة من املشاريع، 
واحلد من العمل املكتبي واالزدواجية في 
إجراءات االستثمار؛ وذلك لتسريع الوقت 

الذي تستغرقه إجراءات جتهيز عملية 
االستثمار. 

حددت املؤسسة حوالي 650 موظفاً  	•
من كبار موظفيها ميكنهم القيام بدور 

مديري العالقات مع جميع اجلهات الشريكة 
واملتعاملة معها، وذلك لتبسيط إجراءات 

تفاعلها مع املتعاملني معها. 
دمجت املؤسسة مجاالت أنشطة  	•

خدماتها االستشارية اخلمسة إلى أربعة، 
وذلك للتركيز على اجملاالت التي ميكن 

للمؤسسة تقدمي أكبر قيمة فيها )انظر 
الصفحة 68(. 
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تعمل املؤسسة في

102
مكتب في

92
ً بلدا

%66
من جهاز موظفي املؤسسة من البلدان 

النامية

%55
يعملون في املكاتب امليدانية

موظفو املؤسسة

الدولية  التمويل  مؤسسة  تعمل  أين 

السنة املالية السنة املالية    املكان 
 2004  2011  
)%57( 1,291 واشنطن العاصمة   1,536 )%45( 
)%43( 963 املكاتب امليدانية  1,902 )%55( 

 مجموع جهاز
2,254 موظفي املؤسسة   3,438 

املتفّرغني املوظفني  جلميع  الوطني  األصل 
السنة املالية السنة املالية    األصل الوطني  
 2004  2011  
)%43( 963 بلدان متقدمة   1,185 )%34( 
)%57( 1,291 بلدان نامية   2,253 )%66( 
2,254 اجملموع  3,438 

املوظفني من مستوى  الوطني جلميع  األصل 
فوق فما  متخصص 

السنة املالية السنة املالية    األصل الوطني  
 2004  2011  
)%53( 647 بلدان متقدمة   932 )%43( 
)%47( 584 بلدان نامية   1,261 )%57( 
1,231 اجملموع  2,193 

جميع املوظفني املتفرغني حسب نوع اجلنس
السنة املالية السنة املالية    نوع اجلنس   
 2004  2011  
)%50( 1,121 املوظفون  1,631 )%47( 
)%50( 1,133 املوظفات  1,807 )%53( 
2,254 اجملموع  3,438 

فما  متخصص  مستوى  من  املوظفني  جميع 
نوع اجلنس فوق حسب 

السنة املالية السنة املالية    نوع اجلنس   
 2004  2011  
)%69( 844 املوظفون  1,303 )%59( 
)%31( 387 املوظفات  890 )%41( 
1,231 اجملموع  2,193 

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 102 مكتب تقع 

في 92 بلداً؛ فأكثر من نصف موظفيها 
- أي 55 في املائة - يعملون من مكاتب 

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

البلدان النامية، حيث يشكلون 66 في 
املائة إجماالً، وهو تنوع من شأنه إثراء 

منظورها وتعزيز تركيزها على اجملاالت التي 
ميكن فيها لتنمية القطاع اخلاص أن حُتدث 

أكبر أثر إمنائي.
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شركة Vanbreda، وهي 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.

العاصمة( )واشنطن  املوظفني*  رواتب جهاز   هيكل 
في الفترة من 1 يوليو/متوز 2010 وحتى 30 يونيو/حزيران 2011، كان هيكل رواتب موظفي مجموعة البنك الدولي )صافي بعد الضرائب( كما يلي: 

متوسط املوظفون في         
متوسط املزايا راتب الدرجة   هذه الدرجة   احلد األعلى  املرجع في   احلد األدنى   الدرجة  
)بالدوالر(** )بالدوالر(  السوق )دوالر(  )دوالر(  )%(  مناذج عن املناصب  )بالدوالر(  الوظيفية 
 18837  35476  0.0  41720  32100 مساعد مكتبي  24700   GA

 22495  42363  0.6  57680  41200 مساعد فريق، تقني معلومات  31690   GB

 28154  53020  10.1  71260  50900 مساعد برنامج، مساعد معلوماتي  39140   GC

 34567  65098  8.1  82750  59100 مساعد برنامج أول، أخصائي معلوماتي، مساعد لشؤون املوازنة  45470   GD

 40061  75445  9.5  108630  77600 مُحلل  59700   GE

 51526  97035  19.0  143790  102700 مهني مختص  79000   GF

 71004  133718  31.8  193750  138400 مهني مختص أول  106460   GG

 98309  185140  17.5  246950  191100 مدير، رئيس مهنيني مختصّني  146980   GH

 128819  242597  2.9  293300  255800 مدير، مستشار أول  195530   GI

 155363  292586  0.4  328120  293030 نائب الرئيس  261640   GJ

 165583  353077  0.1  358420  325890 مدير منتدب، نائب تنفيذي للرئيس  287370   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.

*ال تنطبق هذه األرقام على املدير التنفيذي واملدير التنفيذي املناوب املمثلني للواليات املتحدة، فهما خاضعان حلدود الرواتب القصوى التي يفرضها الكونغرس األمريكي.

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

ت ملستحقا ا
تعتبر اإلرشادات اخلاصة مبستحقات موظفي 

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

املستحقات على الصعيد الدولي ضرورية كي 
تتمكن املؤسسة من اجتذاب جهاز موظفني متنّوع 

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.

املتغيرة األجور  برامج 
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. 

املزايا برامج 
تقدم مؤسسة التمويل الدولية حزمة من املزايا 
التنافسية، مبا في ذلك التأمني الصحي وخطة 
التقاعد؛ فموظفو املؤسسة في املقر الرئيسي 

 ،Aetna في واشنطن العاصمة تغطيهم شركة
التي مت التعاقد معها من خالل عملية توريد 

تنافسية مفتوحة. وتغطي املوظفني اآلخرين 
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حوكمة املؤسسة

التنفيذي اإلدارة  جهاز  مستحقات 
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. ويتقاضى 
الرس ثونيل، نائب الرئيس التنفيذي واملسؤول 

التنفيذي األول ملؤسسة التمويل الدولية، 
راتباً قدره 358420 دوالراً أمريكياً 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.

املؤسسة مجلس 
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 املكّون من 25 مديراً 

تنفيذياً. وتُرّجح حقوقهم في التصويت 
على القضايا التي تعرض عليهم وفقاً 
للحصة التي ميّثلها 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. وروبرت ب. زوليك 

هو رئيس املؤسسة ورئيس املؤسسات 
األخرى مبجموعة البنك الدولي، كما يتولى 

رئاسة مجالس املديرين التنفيذيني لتلك 
املؤسسات. أما الرس هـ. ثونيل فهو نائب 

الرئيس التنفيذي لشؤون مؤسسة التمويل 
الدولية واملسؤول التنفيذي األول فيها، 
وهو يشرف على إستراتيجية املؤسسة 

وعملياتها بصفة عامة.

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 2011، بلغت قيمة أسهم 
رأس مال املؤسسة التي يحتفظ بها 182 
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 111 

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 
املساهمة   البلدان 

أسهم رأس املال حسب البلدان 

%100.00 إجمالي املنح   
%24.03 الواليات املتحدة   
%5.96 اليابان  
%5.44 أملانيا  
%5.11 فرنسا  
%5.11 اململكة املتحدة    
%3.43 كندا  
%3.43 الهند  
%3.43 إيطاليا  
%3.43 االحتاد الروسي    
%2.37 هولندا    
%38.26 172 بلداً آخر   

 Felix Alberto Camarasa ،)إيطاليا( Piero Cipollone ،)النمسا( Konstantin Huber ،)اململكة املتحدة( Susanna Moorehead :وقوفاً من اليسار إلى اليمني
 )األرجنتني(، Abdulrahman M. Almofadhi )اململكة العربية السعودية(، Merza H. Hasan )الكويت(، Shaolin Yang )الصني(، Pulok Chatterji )الهند(، 

 Jorg Frieden )سويسرا(، Ian H. Solomon )الواليات املتحدة األمريكية(، Jim Hagan )أستراليا(، Dyg Sadiah Binti Abg Bohan )مناوب( )ماليزيا(، 
Nobumitsu Hayashi )اليابان(، Rudolf Treffers )هولندا(، Ingrid G. Hoven )أملانيا(، Rogerio Studart )البرازيل(، Ambroise Fayolle )فرنسا(.
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منذ السنة املالية 
2000، ساعد 
مكتب احملقق/
املستشار في 

تسوية

82
شكوى تتعلق بـ 

55
مشروعاً مختلفاً 

في

29
بلداً.

ومع ذلك، أوصت اجملموعة بتقليص 
املؤسسة تركيزها بحيث يشمل عدداً قليالً 

من البلدان واملنتجات. وغطت تقييمات 
رئيسية أخرى أجرتها اجملموعة هذه السنة 
أنشطة جملموعة البنك الدولي في مجالي 

الزراعة والصناعات الزراعية، وما اتخذته من 
تدابير للتصدي لألزمة االقتصادية العاملية، 

وإجراءاتها الوقائية وسياسات االستدامة 
لديها. 

وتصدر مجموعة التقييم املستقلة 
تقريراً سنوياً عن نتائج عمل مجموعة البنك 

الدولي وأدائها يتضمن أداء عينة ممثلة من 
مشاريع االستثمار واخلدمات االستشارية 

باملؤسسة. وفيما يتعلق باملؤسسة، وجدت 
مجموعة التقييم املستقلة أن 73 في املائة 

من مشاريع االستثمار حققت نواجت إمنائية 
ناجحة أو أفضل في معظم األحيان، على 

أساس متوسط متحرك لثالث سنوات. وفي 
املقابل، وجدت اجملموعة أن 64 في املائة من 

مشاريع تقدمي اخلدمات االستشارية في 
السنوات املالية 2008-2010 قد حازت 

على تصنيفات ناجحة من حيث فاعليتها 
اإلمنائية. وعلى صعيد مجاالت أنشطة 

املؤسسة، حصل مجال القدرة على احلصول 
على التمويل على أعلى نسبة من املشاريع 

الناجحة، في حني حصل قطاع البنية 
التحتية على أدنى نسبة. 

وفي عام 2010، أعرب مجلس املديرين 
التنفيذيني جملموعة البنك الدولي عن رغبته 

في تعزيز متابعة توصيات مجموعة التقييم 
املستقلة، وطلب من اجملموعة قيادة عملية 

إصالح بغرض احلد من درجة الغموض، 
وتقدمي توصيات محددة. وتعمل مؤسسة 

التمويل الدولية حالياً مع مجموعة التقييم 
املستقلة في هذه العملية، التي ستتيح 
أيضاً تعليقات ومالحظات تقييمية أكثر 
منهجية جلهاز اإلدارة ومجموعة التقييم 

بشأن التنفيذ، وسيسهم ذلك في إثراء 

املساءلة

املستقلة التقييم  مجموعة 
تسهم مجموعة التقييم املستقلة في 
حتقيق أجندة التعلم مبؤسسة التمويل 

الدولية، وهي جزء حيوي من هيكل املساءلة 
اخلاص بها.

وجتري مجموعة التقييم املستقلة، 
وهي وحدة مستقلة داخل مجموعة البنك 
الدولي، تقييماً لعمل املؤسسة في مجال 

تنمية القطاع اخلاص، وترفع تقاريرها 
مباشرة إلى مجلس إدارة املؤسسة. وال ميكن 

جلهاز إدارة املؤسسة تغيير النتائج التي 
تخلص إليها مجموعة التقييم املستقلة 

أو منع إصدارها. ومتكن هذه االستقاللية 
اجملموعة من تدعيم املساءلة، وطرح 

التوصيات استناداً إلى الدروس املستفادة. 
وفي عام 2010، أعادت مجموعة 

التقييم املستقلة ترتيب مسؤوليات إدارتها 
املعنية بتقييم القطاع اخلاص بغرض 

تغطية عمليات البنك الدولي والوكالة 
الدولية لضمان االستثمار، فضالً عن 

عمليات مؤسسة التمويل الدولية. 
وألول مرة، قامت مجموعة التقييم 

املستقلة بتقييم مدى مالءمة وفاعلية 
تركيز املؤسسة على احلد من الفقر، 

وحددت فجوات وفرصاً للتصدي لقضايا 
الفقر والتوزيع في إستراتيجيات املؤسسة، 

ومشاريع عملياتها ونتائجها )انظر الصفحة 
62(. وأشارت النتائج التي خلصت إليها 

اجملموعة إلى أن املؤسسة تسير على الطريق 
الصحيح في تركيزها على احلد من الفقر، 
ويشمل ذلك أولوياتها على اجملاالت عالية 

اخملاطر أو اجلديدة في التعامل، والقطاعات 
اإلستراتيجية، مثل: البنية التحتية 

والصناعات الزراعية والصحة والتعليم، 
واألسواق املالية. 

معلومات مجلس اإلدارة عن حالة التنفيذ. 
ميكن االطالع على تقارير مجموعة التقييم 
املستقلة ومعلومات حول منهجيتها على 

.www.ifc.org/ieg :املوقع

بالشكاوى  اخملتص  احملقق/املستشار  مكتب 
باألنظمة بالتقيد  املتعلقة 

مكتب احملقق/املستشار اخملتص بالشكاوى 
املتعلقة بالتقيد باألنظمة هو آلية مساءلة 

مستقلة خاصة مبؤسسة التمويل الدولية 
والوكالة الدولية لضمان االستثمار. 
ويستجيب املكتب، الذي يرفع تقاريره 

مباشرة إلى رئيس مجموعة البنك الدولي، 
لشكاوى الناس املتأثرين مبشاريع املؤسسة 

والوكالة، بهدف تعزيز النواجت االجتماعية 
والبيئية لهذه املشاريع، وتدعيم مساءلة 

املؤسسة والوكالة أمام اجلمهور.
ومنذ إنشائه في السنة املالية 2000، 

ساعد املكتب في تسوية 82 شكوى تتعلق 
بـ 55 مشروعاً مختلفاً للمؤسسة في 29 

بلداً. واألهم من ذلك أنه مّكن املؤسسة 
من االستجابة مبزيد من السرعة والفاعلية 

لشواغل املواطنني، وضمان إيصال أصواتهم 
وآرائهم إلى متخذي القرار، واتخاذ إجراءات 

بشأنها. واملكتب هو مصدر لتقدمي املشورة 
بشأن قضايا األنظمة للرئيس وكبار املديرين 

باملؤسسة. 
وفي إطار دوره بوصفه محققا، قام 
املكتب بدور ريادي في تسوية املنازعات 

املهنية في القطاع اخلاص في وقت تبدأ فيه 
العديد من األجهزة القضائية في مختلف 

أنحاء العالم في وضع سبل بديلة إلجراءات 
التقاضي التقليدية. وركز عمل املكتب أيضاً 
على بناء أطر العمل حيث يستطيع العديد 

من املتعاملني مع املؤسسة واجملتمعات 
احمللية االشتراك في اتخاذ القرارات لتسوية 

مخاوفها على نحو عملي وفاعل. 
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واحلوكمة؛ وحتسني املساءلة عن حتقيق 
النتائج. وتؤدي اإلدارة عملها في جميع 

أنشطة املؤسسة )مبا في ذلك العمليات 
التي متولها الصناديق االستئمانية( حسب 

املعايير الدولية املتعارف عليها ملمارسة 
مهنة املراجعة الداخلية التي يضعها 

معهد املراجعني الداخليني.
وتركز عمليات املراجعة تركيزا رئيسيا 

على حتديد ما إذا كانت عملية إدارة اخملاطر 
والرقابة وإجراءات احلوكمة في مجموعة 

البنك تتيح تأكيداً معقوالً بشأن دقة 
املعلومات املالية واإلدارية والتشغيلية 

وإمكانية التعويل عليها وحسن توقيتها؛ 
واحلصول على املوارد على نحو اقتصادي 

واستخدامها على نحو يتسم بالكفاءة؛ 
واحلفاظ على األصول؛ والتزام أنشطة 

املؤسسة بالسياسات واإلجراءات والعقود 
والقوانني واللوائح السارية؛ وحتقيق األهداف 

املرجوة من العمل.

وقد أتاح عمل املكتب رقابة مستقلة 
ساعدت جهاز إدارة املؤسسة على معاجلة 

القضايا املهمة املتصلة باألداء، وضمان 
التزام املؤسسة باستمرار مبعاييرها ووفائها 

بالتزاماتها. وأدت مراجعة استثمارات 
املؤسسة في قطاع زيت النخيل بإندونيسيا 

التي قام بها املكتب إلى تدشني مشاورات 
عاملية جمعت توصيات من العديد من 
أصحاب املصلحة املباشرة بغرض إثراء 
معلومات إستراتيجية املؤسسة لهذا 

القطاع )انظر الصفحة 63(. وشرع املكتب 
هذا العام في تنفيذ مراجعة ملدى امتثال 

املؤسسة ملعايير األداء االجتماعي والبيئي 
في حافظة قطاعها املالي. ويساعد هذا 

العمل في ضمان اتساق أنشطة األعمال 
التي تساندها املؤسسة من خالل القطاع 

املالي مع قيمها املتعلقة باحلفاظ على 
السالمة االجتماعية والبيئية. 

وفي السنة املالية 2011، عمل مكتب 
احملقق/املستشار بشأن تسوية 20 حالة 

تتعلق بـ 29 مشروعاً مختلفاً للمؤسسة 
في 16 بلداً. ومن بني هذا العدد، كان هناك 

11 شكوى جديدة قبلها املكتب، و 13 
حالة من السنوات السابقة. وأقفل املكتب 

خمس حاالت بعد تسويتها، وساعد في 
التوصل إلى ستة اتفاقات من خالل فريقه، 
ونشر ثالثة تقييمات مسبقة ملدى التقيد 

باألنظمة ومراجعة واحدة للمؤسسة. 
للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع: 

.www.cao-ombudsman.org

الداخلية  املراجعة 
تساعد إدارة املراجعة الداخلية مجموعة 

البنك الدولي في حتقيق رسالتها من خالل 
التأكيد املوضوعي وتقدمي املشورة لزيادة 

القيمة؛ وتعزيز عملية إدارة اخملاطر، والرقابة، 

في السنة املالية 
2011، عمل مكتب 

احملقق/املستشار 
على حل

24
حالة تتعلق 

مبشروعات 
للمؤسسة في

16
بلداً.
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نسبة الديون إلى 
حقوق امللكية 

للمؤسسة 

2.6:1
ضمن حدود

4:1
التي تنص عليها 

السياسات املالية 
للمؤسسة.

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. وفي 
احلاالت االستثنائية، عندما تصل األطراف 
إلى طريق مسدود، تتخذ املؤسسة جميع 

التدابير الالزمة واملالئمة حلماية استثماراتها 
ومصاحلها.

املالية املال والقدرات  كفاية رأس 
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 

مؤسسة التمويل الدولية احلد األدنى لرأس 
مالها املطلوب 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 

إدارة احلافظة
تلعب إدارة احلوافظ دوراً أساسياً في ضمان 

أن تؤدي استثمارات مؤسسة التمويل 
الدولية إلى خلق مؤسسات ناجحة 

ومستدامة بيئياً تابعة للقطاع اخلاص.
جتري املؤسسة، قبل القيام بأي استثمار 

لها، عملية متحيص شامل )عناية واجبة( 
يشمل التأكد من نزاهة اجلهات الراعية 

واألطراف األساسية، وذلك لضمان استيفاء 
املشروع جلميع معايير املؤسسة فيما يتعلق 

باجملتمع والبيئة، ومحاربة غسل األموال 
ومتويل اإلرهاب، ومكافحة الفساد، وحوكمة 
الشركات، والشفافية الضريبية؛ كما جتري 

املؤسسة متحيصاً دقيقاً للمشاريع التي 
تشمل مراكز مالية خارجية )أُفشور( حتى 
ميكنها تقييم شرعية الهياكل املقترحة. 

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 تواجه 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.

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 كافياً من أجل احلفاظ على 

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

الدولية يُعتبر أكثر تشدداً باملقارنة 
بالتصنيف االئتماني من مرتبة AAA، فإن 

املؤسسة تخطت دائماً هذا احلد بهامش 
كبير. 

في نهاية السنة املالية 2011، بلغ احلد 
األدنى إلجمالي املوارد املطلوبة 14.4 مليار 

دوالر في حني بلغ إجمالي املوارد املتاحة لدى 
املؤسسة 17.9 مليار دوالر. وبلغت نسبة 

الديون إلى حقوق امللكية للمؤسسة 2.6 
إلى 1، وهي في حدود املستوى الذي تتطلبه 

السياسات املالية للمؤسسة 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.
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والنزاهة  الدولية  التمويل  مؤسسة 
سسية ملؤ ا

عندما تزاول الشركات عملها بنزاهة 
واضحة وضمن أطر احلوكمة الرشيدة، يُنظر 
إليها عموماً على أنها تشكل مستوى أقل 
من اخملاطر على أصحاب املصلحة املباشرة. 

وتسهم الشركات التي تعالج قضايا 
احلوكمة والنزاهة في عملياتها في تعزيز 

املنافسة املشروعة واملتكافئة، مما يؤدي إلى 
خلق أسواق مفتوحة وشفافة، والتي تسهم 
بدورها في حتقيق التنمية املستدامة والنمو 

الذي يشمل اجلميع. 
 يعد تعزيز النزاهة املؤسسية عنصراً 

مهماً 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 عن طريق تطبيق اإلجراءات 

الداخلية أن يساعد املؤسسة أيضاً في إدارة 
اخملاطر املالية واخملاطر املتعلقة بالسمعة. 

يقوض الفساد ثقة اجلمهور في األسواق 
املفتوحة وفي سيادة القانون، ويؤدي إلى 
زيادة تكلفة ممارسة أنشطة 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 ـ ضمن جملة 
أمور أخرى، وذلك عن طريق اعتماد قاعدة 

بيانات أكثر شمولية لالستقصاء حول 
اخللفية املرجعية للشركاء احملتملني وأصحاب 

املصلحة املباشرة املعنيني بهم. 
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، كما ميكن االطالع 
على قائمة كاملة من الشركات احملرومة 

على املوقع نفسه.
وتشترك 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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الدولية التمويل  مؤسسة  استدامة  إطار 

مؤسسة 
التمويل 
الدولية

اجلهات 
املتعاملة 

مع 
املؤسسة

سياسة إتاحة 
احلصول على 

املعلومات

سياسة 
االستدامة

معايير األداء الثمانية 

املسؤوليات

إجراءات االستعراض البيئي واالجتماعي

أدوات التنفبذ

مذكرات إرشادية
إرشادات بشأن البيئة والصحة 

والسالمة
مواد تستند إلى أفضل املمارسات

التحلي باملسؤولية في العمل

االستدامة حتقيق  نحو  املؤسسة  نهج 
تؤمن املؤسسة بأن النمو االقتصادي السليم، 

املدفوع باعتبارات تنمية القطاع اخلاص، ميثل أهمية 
بالغة للحد من الفقر. وتأخذ املؤسسة بعني االعتبار 

أربعة أبعاد لتحقيق االستدامة في استثماراتها 
وعملياتها وخدماتها االستشارية في مختلف أنحاء 

العالم - وهي األبعاد املالية واالقتصادية والبيئية 
واالجتماعية:

االستدامة املالية للمؤسسة واجلهات املتعاملة 
معها تضمن أن بوسعهما معاً املساهمة في جهود 

التنمية على األمد الطويل.
االستدامة االقتصادية للمشاريع والشركات 

التي متولها املؤسسة تعني أنها تسهم في 
اقتصادات البلدان املضيفة.

االستدامة البيئية في عمليات وسالسل جانب 
العرض اخلاصة باجلهات املتعاملة مع املؤسسة 

تساعد في حماية املوارد الطبيعية واحلفاظ عليها 
والتخفيف من حدة التدهور البيئي ومعاجلة حتدي 

تغير املناخ في العالم.
مساندة حتقيق االستدامة االجتماعية من خالل 

حتسني مستويات املعيشة والعمل واحلد من الفقر 
واالهتمام برفاهة اجملتمعات احمللية ومراعاة حقوق 

اإلنسان األساسية.
وتلتزم املؤسسة بضمان مشاركة الفقراء 
أو املعرضني للمعاناة في جني منافع التنمية 
االقتصادية، وأن تتم عملية التنمية بطريقة 

مستدامة بيئياً؛ 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 أعمالها.

االستدامة مبؤسسة  إطار عمل وسياسة  استعراض 
الدولية التمويل 

يعكس إطار استدامة مؤسسة التمويل الدولية 
التزامها الراسخ بالتنمية املستدامة. وينطبق 

هذا اإلطار على استثمارات املؤسسة كافة، 
ويشكل ركيزة لنهجها املتعلق بإدارة اخملاطر البيئية 

واالجتماعية. 
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 72(؛ وسياسة إتاحة احلصول على 

املعلومات. وتساعد هذه الوثائق مجتمعة في حماية 
البشر والبيئة، وفي تعزيز الشفافية واملساءلة، 

وتسهم أيضاً في تعظيم األثر اإلمنائي لعمل 
املؤسسة؛ كما توفر إرشادات ملساعدة املتعاملني 

مع املؤسسة على تفادي اخملاطر واآلثار البيئية 
واالجتماعية والتخفيف من حدتها - باعتبار ذلك 
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اإلشارة إلى مستوى اخملاطر داخل حوافظ هذه 
املؤسسات املالية. 

وعادة ما يقوم أخصائيون بيئيون واجتماعيون 
باملؤسسة بإعطاء تصنيف للمخاطر البيئية 

واالجتماعية وحتديثه مرة واحدة كل عام، ويستند 
ذلك إلى تقارير يرفعها املتعاملني مع املؤسسة وإلى 

الزيارات امليدانية ملواقع املشاريع. وجتري املؤسسة 
الزيارات امليدانية بعد ارتباطها بتقدمي التمويل 

وصرفه. وميثل هذا التصنيف 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 اخلاصة بأية 
عملية 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. وجرى خفض هذه الفجوة في 
املعارف من 4.4 في املائة في السنة املالية 2010 

إلى 3.1 في املائة في السنة املالية 2011.

وسيلة ملزاولة أعمالها على نحو قابل لالستمرار. 
وأطلقت املؤسسة هذه السنة، بعد مشاورات 
عاملية على مدى 18 شهراً مع املئات من أصحاب 

املصلحة املباشرة، إطار االستدامة املعدل 
للمؤسسة. ويعزز هذا اإلطار 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 تغيراً رئيسياً 
عن سياسة اإلفصاح عن املعلومات لعام 2006، 

وحتقق االتساق بني املؤسسة وسياسة البنك الدولي 
املناظرة )انظر الصفحة 100(. 

واالجتماعية البيئية  اخملاطر  إدارة 
 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. ويقيم هذا االستعراض أيضاً ما إذا 

كان املشروع يلبي معايير األداء اخلاصة باملؤسسة 
)انظر الصفحة 72(. وفي حال ظهور ثغرات، تتفق 
املؤسسة واجلهة املتعاملة معها على خطة عمل 
بيئي واجتماعي لضمان استيفاء هذه املعايير مبرور 

الوقت. 
ووفقاً إلطار مؤسسة التمويل الدولية املعني 
باالستدامة، تصنف املؤسسة االستثمارات التي 

بها درجة من اخلطورة حسبما يعكسها تصنيفها 
 .FI أو ،C أو ،B أو ،A البيئي واالجتماعي على أنها

 FI وتشمل املشاريع التي تندرج حتت التصنيف
مؤسسات الوساطة املالية. وفي أعقاب حتديث 

إطار االستدامة، طبقت املؤسسة فئات فرعية من 
املشاريع التي تندرج حتت التصنيف FI بغرض حتسني 

الدولية التمويل  ملؤسسة  االستثمارية  املشاريع  فئات 
A   مشروع يتوقع أن تكون له آثار اجتماعية أو 

بيئية سلبية كبيرة، ومتنوعة، وال ميكن عكس 
مسارها، أو غير مسبوقة.

B   مشروع يتوقع أن تكون له آثار اجتماعية أو 
بيئية سلبية محدودة، ميكن معاجلتها بسهولة 

من خالل تدابير للتخفيف من آثارها.
C   مشروع يتوقع أن يكون له أدنى حد من اآلثار 

السلبية أو ليست له أي آثار سلبية باملرة؛ 
وتشمل هذه الفئة من املشاريع مؤسسات 

وساطة مالية محددة.
FI  االستثمارات في مؤسسات الوساطة املالية 

التي تنطوي حوافظ عملياتها على الفئات 
الفرعية التالية من اخملاطر: 

  FI-1: مشروع يتوقع أن يتضمن التعرض 
ألنشطة أعمال يحتمل أن تكون لها آثار 

اجتماعية أو بيئية سلبية كبيرة، ومتنوعة، وال 
ميكن عكس مسارها، أو غير مسبوقة.

  FI-2: مشروع يتوقع أن يتضمن التعرض 
ألنشطة أعمال ذات آثار اجتماعية أو بيئية 

سلبية محدودة، ميكن معاجلتها بسهولة من 
خالل تدابير للتخفيف من آثارها. وميكن أن 
تتضمن هذه الفئة الفرعية أيضاً التعرض 

لعدد محدود للغاية من أنشطة األعمال 
التي يحتمل أن تكون لها آثار اجتماعية أو 

بيئية سلبية كبيرة، ومتنوعة، وال ميكن عكس 
مسارها، أو غير مسبوقة.

  FI-3: مشروع يتوقع أن يتضمن التعرض 
ألنشطة أعمال تتسبب في الغالب في حد 

أدنى 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
العمل أنشطة  تهيئة 

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 األول

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
الواجبة والتمحيص( )العناية  التقييم املسبق 

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 التقّيد مبعايير 

املؤسسة بشأن األداء االجتماعي والبيئي؟ 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 اجمللس لالستثمار وموافقته عليه

يتم رفع املشروع إلى مجلس إدارة املؤسسة 
للنظر فيه واملوافقة عليه من خالل إجراءات 
عادية أو مبّسطة. وتعني كلمة "مبسطة" 

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 والعناية الواجبة 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 التقّيد 
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.
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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 لالستثمار املقترح 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 ونواجت عملية 

لتنمية ا
تقوم املؤسسة برصد استثماراتها ومتابعتها 
للتأكد من التقّيد بالشروط التي تنص عليها 

اتفاقية القرض. وترفع الشركة املتعاملة 
تقارير منتظمة عن األداء املالي واالجتماعي 

والبيئي، وعن املعلومات اخلاصة بالعوامل التي 
ميكن أن تؤثر تأثيراً جوهرياً على املشروع. 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. وتتتبع املؤسسة كذلك إسهام 
املشروع املعني في التنمية، وذلك بالقياس 

على املؤشرات األساسية احملددة عند بداية دورة 
االستثمار.

11
لتقييم ا

للمساعدة في حتسني أداء عمليات املؤسسة، 
يتم إجراء تقييمات سنوية استناداً إلى عينة 

عشوائية من املشاريع التي بلغت مرحلة 
النضج التشغيلي.

 

12
اإلقفال

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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الكربونية  بصمتها  من  باحلد  املؤسسة  التزام 
تدير مؤسسة التمويل الدولية أعمالها 

على نحو يتسق مع ما تطالب به املتعاملني 
معها بشأن حتقيق االستدامة البيئية 

واالجتماعية، إذ تسعى جاهدة 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. 
ويشكل االستخدام الكفء للموارد 
الطبيعية جزءاً مهماً من هذا االلتزام؛ 

فاستخدام الكهرباء مسؤول في املتوسط 
عن 35 في املائة من انبعاثات الغازات 
املسببة لالحتباس احلراري الناجتة عن 

عمليات املؤسسة. واستطاعت املؤسسة 
هذه السنة املالية تخفيض استهالك 

الكهرباء في مقرها الرئيسي في املتوسط 
بنسبة 7 في املائة ليصل إلى 5934 

كيلووات/ساعة في أماكن العمل. وقامت 
بذلك عن طريق ضبط أجهزة تنظيم احلرارة، 

وتركيب مصابيح إضاءة بالصمامات الثنائية 
املشعة للضوء )LED bulbs(، وحتسني 

التقنيات األخرى املستخدمة. 
وتعمل املؤسسة أيضاً على احلد من 

النفايات الناجمة عن أنشطة عملياتها. 
وفي مقرها الرئيسي، حولت املؤسسة 49 
في املائة )أو 440507 أرطال( من نفايتها 

من مقلب القمامة من خالل مجموعة 
متنوعة من عمليات إعادة التدوير والكمر، 

والتبرع باملستلزمات املكتبية غير الضرورية 
للمؤسسات اخليرية احمللية. 

ويأتي أكثر من نصف البصمة الكربونية 
العاملية للمؤسسة من االنتقاالت اجلوية 

التي يقوم بها موظفوها. وفي السنة 
املالية 2011، استثمرت املؤسسة في 
إنشاء ثالثة مراكز للتواصل عن طريق 

مؤمترات فيديو عالية الوضوح، بديال عن 
السفر اجلوي. وتقع هذه املراكز في واشنطن 

العاصمة، وهونغ كونغ، وإسطنبول. وجرى 
عقد أكثر من 3500 اجتماع عبر الفيديو 

هذه السنة، بزيادة نسبتها 27 في املائة 
8 في  عن السنة املالية 2010. ويتاح حالياً 

املائة من برامجنا التدريبية على شبكة 
اإلنترنت، ارتفاعاً من 1 في املائة فقط في 

عام 2007. وتتيح هذه األدوات لنا إمكانية 
القيام بوظائفنا احليوية، مع تفادي األثر 

البيئي الناجم عن السفر. 
ومنذ السنة املالية 2009، استخدمت 

املؤسسة نظاماً إلدارة البيانات على شبكة 
اإلنترنت بغرض حصر وحساب االنبعاثات 

الكربونية في أنشطة عملياتها الداخلية 
على الصعيد العاملي. وفي 2010، بلغ 

مجموع االنبعاثات الكربونية من األنشطة 
الداخلية لعمليات املؤسسة على الصعيد 
العاملي 43378 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(. ومن أجل 
التعويض عن البصمة الكربونية الناجمة 

عن أنشطة عملياتها، اشترت املؤسسة 
حقوق انبعاثات غاز الكربون من مشروع كمر 

النفايات في الهور التابع لصندوق الكربون 
الدامنركي، وهو منشأة صناعية لكمر 

النفايات. وتهدف هذه املنشأة إلى امتصاص 
انبعاثات غاز امليثان، وخلق فرص عمل على 

الصعيد احمللي، وإنتاج أسمدة عضوية 
ملعاجلة تراجع الغلة الزراعية في اجملتمعات 

احمللية. 

احلصول  إلتاحة  اجلديدة  املؤسسة  سياسة 
املعلومات  على 

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. 

ومن شأن التعليقات واملالحظات التقييمية 
التي يقدمها أصحاب املصلحة املباشرة 

املساعدة في حتقيق نواجت إمنائية قوية. 
وتعد سياسة املؤسسة اجلديدة 

املعنية بإتاحة احلصول على املعلومات 
اخلطوة التالية نحو تعزيز شفافيتها. 

ومتثل السياسة اجلديدة، التي وافق عليها 
مجلس اإلدارة في مايو/أيار، حتوالً رئيسياً 

في السياسة، وحتقق االتساق بني املؤسسة 
ومبادئ سياسة البنك الدولي املعنية 

بإتاحة احلصول على املعلومات. وستفصح 
املؤسسة عن املزيد من معلومات النواجت 

البيئية واالجتماعية واإلمنائية على مستوى 
املشروع أثناء جميع مراحل مشاريعها. 

وستسري متطلبات اإلفصاح اجلديدة عن 
األثر البيئي واالجتماعي واإلمنائي على 

فيها  ال نستثمر  التي  اجملاالت 

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 املشروبات الكحولية )باستبعاد   •
اجلعة والنبيذ(.

عمليات اإلنتاج أو االجتار في التبغ.  •
عمليات القمار، والكازينوهات، واملشروعات 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 متواضع أو معزول، أو كليهما، 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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العاملي الصعيد  على  للمؤسسة  الداخلية  العمليات  أنشطة  في   2011 املالية  السنة  في  الكربون  غاز  انبعاثات   حصر 
طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

)%100( 43,378 اجملموع  
)%32.5( 14,113 الكهرباء  
)%60.8( 26,371 السفر اجلوي   
الوقود املستخدم في مواقع العمل   625 )%1.4(
)%1.4( 629 وقود السيارات   
)%2.1( 912 التبريد  
)%1.4( 595 البخار  
)%0.3( 132 املياه املبردة   

إجمالي االنبعاثات الكربونية في عمليات املؤسسة في السنة املالية 2010 بلغت حوالي 43378 طنا متريا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون )tCO2e(، شاملة غازات ثاني أكسيد الكربون وامليثان وأكسيد النتروز.

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. 
وستحافظ املؤسسة على األحكام 
الالزمة حلماية املعلومات احلساسة من 

الناحية التجارية، واخلاصة باملداوالت اجلارية، 
والسرية. لكن يجوز ألصحاب املصلحة 

املباشرة اللجوء إلى آلية استئناف مستقلة 
من مرحلتني للطعن في أي قرار يقضي 

بعدم اإلفصاح عن معلومات معينة. 
وترى املؤسسة أن التواصل ورفع 

التقارير ميكن أن يساعدا أيضاً في حتسني 
أداء مؤسسات األعمال. ومن شان اإلبالغ 

املنتظم عن مستوى األداء والنتائج 
املتحققة أن يشجع استمرار حلقة استقاء 

اآلراء والتعليقات التقييمية، وهو ما ميكن 
أن يحسن أداء ونواجت مشاريع املؤسسة؛ 

كما ستؤدي زيادة الشفافية إلى تشجيع 
احلوكمة الرشيدة.

وستكمل سياسة املؤسسة اجلديدة 
املعنية بإتاحة احلصول على املعلومات 

متطلبات إشراك أصحاب املصلحة املباشرة 
في وضع معايير األداء اخلاصة باملؤسسة. 

وسيتيح هذا النظام اجلديد للمؤسسة 
التواصل مبزيد من الفاعلية واملنهجية بشأن 

األثر اإلمنائي لعملياتها في األمد الطويل. 
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، انظر املوقع: 
.www.ifc.org/disclosure

املدني اجملتمع  مع  املؤسسة  عمل 
تشارك مؤسسة التمويل الدولية في العمل 

مع اجملتمع املدني، مبا في ذلك املنظمات غير 
احلكومية، على الصعيد املؤسسي وعلى 
صعيد تنفيذ املشاريع، حيث تقيم حواراً 

متواصالً بشأن الكثير من جوانب عملياتها 
وإستراتيجيتها وسياساتها، كما تتعاون 

بشأن مجموعة متنوعة من املبادرات.
وتعمل املؤسسة مع فريق مجموعة 

البنك الدولي املعني باجملتمع املدني 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 من 

خالل عمله.
وقد بذلت مؤسسة التمويل الدولية 

جهوداً منسقة إلشراك اجملتمع املدني 
في سياق ما تقوم به من استعراضات 

ومراجعات لسياساتها. وخالل استعراض 
إطار املؤسسة املعني باالستدامة، الذي 
دخل حيز النفاذ عام 2009 وانتهى هذه 

السنة، تعاونت املؤسسة مع أصحاب 
املصلحة املباشرة، مبا في ذلك منظمات 

اجملتمع املدني، في أكثر من 16 بلداً. 
وتشاورت أيضاً مع اجملتمع املدني بشأن 

عملها مع املؤسسات املالية، بهدف وضع 
إستراتيجية للمشاركة في قطاع زيت 

النخيل )انظر الصفحة 63(. 
ومتثل استعراضات السياسات أحد 
اجلهود األكثر تنسيقاً التي قامت بها 

املؤسسة إلى اآلن بهدف إشراك اجملتمع 
املدني بانتظام في جمع املدخالت واملرئيات 

بشأن عملياتها، وذلك باستخدام مجموعة 
متنوعة من أدوات الويب، مثل: البريد 

اإللكتروني، واملدونات، والدردشة احلية على 
الويب، وموقع الويب اخلاص باستعراض 

السياسات، باإلضافة إلى عقد املؤمترات عن 
بُعد، واملشاورات 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 2011 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:

سة 
س

شطة املؤ
شئة عن أن

األداء البيئي واالجتماعي واآلثار النا
شطة 

 املزايا اإلضافية ألن
سة 

س
املؤ

سات األعمال
س

سلوكيات النموذجية ملؤ
ال

اجملاالت اجلوهرية
سياسة االستدامة باملؤسسة

الفاعلية اإلمنائية لالستثمار واخلدمات 
االستشارية

تغير املناخ

العمل في البلدان املؤهلة لالقتراض 
من املؤسسة الدولية للتنمية

األمن املائي

االشتمال املالي 

الشراكات

التصنيف البيئي واالجتماعي

التصدي لألزمة املالية

البصمة الكربونية 

االبتكار

األمن الغذائي
 

الفساد

املساءلة

املؤشرات 

مشاريع االستثمار احلاصلة على تصنيف مرتفع )الصفحة 59(: 67 في 
املائة؛ والقيم التفصيلية حسب: الصناعات )الصفحتان 13 و 86(، املناطق 
)الصفحتان 13 و 86(، ومجال األداء )الصفحة 86(؛ والدرجات املرجحة وغير 

املرجحة )الصفحة 13(
املشاريع االستشارية احلاصلة على تصنيف مرتفع )الصفحة 59(: 67 في 
املائة؛ والقيم التفصيلية حسب: مجاالت العمل )الصفحة 85(، واملناطق 

)الصفحة 85(

االرتباطات اخلاصة مبشاريع كفاءة استخدام الطاقة والطاقة املتجددة 
)الصفحة 59(: 1671 مليون دوالر 

عدد ومبالغ قروض التمويل األصغر والقروض املقدمة إلى مؤسسات األعمال 
الصغيرة ومتوسطة احلجم )الصفحة 86(

املبلغ )مبليارات الدوالرات( عدد القروض )باملاليني(  نوع القروض 
12.62  8 التمويل األصغر 
127.82  1.7 مؤسسات األعمال الصغيرة ومتوسطة احلجم 

االرتباطات حسب فئة التصنيف البيئي واالجتماعي )الصفحة 12(: 
عدد املشاريع االرتباطات )ماليني الدوالرات(  الفئة 
10  554  A
133  2,975  B
246  5,445  C
129  3,212  FI 
518  12,186  

االنبعاثات الكربونية )الصفحة 101(: 43378 طناً من مكافئ ثاني أكسيد 
الكربون في السنة املالية 2010

البيانات 
 "استعراض إطار وسياسة االستدامة باملؤسسة" 

)الصفحة 96(

"كيف تقيس املؤسسة نتائجها اإلمنائية" )الصفحة 81(
" طبيعة اجملاالت التي يغطيها نظام تتّبع النواجت اإلمنائية" 

)الصفحة 81(
"نتائج اخلدمات االستشارية" )الصفحة 84(

 "تخفيف حدة عدم اليقني في أسواق الكربون" 
)الصفحة 35(

"عمل املؤسسة في البلدان املؤهلة لالقتراض من املؤسسة 
الدولية للتنمية" )الصفحة 52(

 "تعزيز جهود املؤسسة في التصدي لندرة املياه" 
)الصفحة 56(

"إتاحة الفرص عند قاعدة الهرم االقتصادي" )الصفحة 50(
"الوصول إلى الفقراء من خالل التمويل األصغر املسؤول" 

)الصفحة 54(

"العمل مع البلدان واجلهات املانحة" )الصفحة 74(

"معايير األداء في املؤسسة" )الصفحة 72(

"حفز تدفقات التجارة في األسواق التي تواجه مصاعب" 
)الصفحة 28(

"األسواق املالية" )صفحة 70(

 "التزام املؤسسة باحلد من البصمة الكربونية" 
)الصفحة 100(

"توصيل اإلنترنت إلى "3 مليارات آخرين" )الصفحة 22(
"تشجيع استخدام التكنولوجيا النظيفة" )الصفحة 25(

"عمل املؤسسة في البلدان املؤهلة لالقتراض من املؤسسة 
الدولية للتنمية" )الصفحة 52(

 "مؤسسة التمويل الدولية والنزاهة املؤسسية" 
)الصفحة 95( 

"مجموعة التقييم املستقلة" )الصفحة 92( 
"حتسني املعايير اخلاصة بقطاع زيت النخيل" )الصفحة 63(

التقرير السنوي ملؤسسة التمويل الدولية 1022011 5
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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 كذلك 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.

يهدف االستعراض الذي قمنا به إلى إعطاء تأكيد 
محدود على ما يلي1:

مت إعداد هذه املؤشرات وفقاً ملعايير رفع التقارير 
السارية في عام 2011 )"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 72(، والفاعلية اإلمنائية لالستثمارات 

واخلدمات االستشارية )الصفحة 81(، 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.

ونطاقها مراجعتنا  طبيعة 
قمنا باملراجعة التالية حتى ميكننا إبداء رأينا:

قمنا بتقييم معايير وسياسات ومبادئ رفع    •
التقارير من حيث مدى مالءمتها واكتمالها وحيادها 

ووضوحها وموثوقيتها.
قمنا مبراجعة محتوى التقرير السنوي حتى    •

ميكن حتديد البيانات األساسية املتعلقة مبجاالت 
االستدامة املدرجة أعاله.

على املستوى املؤسسي، أجرينا مقابالت مع    •
أكثر من 30 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 والدراسات الداخلية واخلارجية، أو 
نتائج االستقصاء.

قمنا مبراجعة طريقة عرض البيانات في التقرير    •
السنوي واإليضاحات املصاحبة بشأن املنهجية.

مراجعتنا محددات 
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. ولم نشارك في أية 
أنشطة مع أصحاب املصلحة املباشرة اخلارجيني، 

أو املتعاملني مع املؤسسة، أو املكاتب احمللية 
للمؤسسة.

إعداد  وعملية  التقارير  رفع  معايير  بشأن  معلومات 
نات لبيا ا

فيما يتعلق مبعايير إعداد التقارير وسياسات ومبادئ 
إعداد البيانات، نود إبداء املالحظات التالية:

املالءمة
تصدر مؤسسة التمويل الدولية تقريراً سنوياً 

متكامالً، وتشرك أصحاب املصلحة املباشرة 
في محاولة تستهدف حتديد القضايا اجلوهرية 

)الصفحة 105( التي تتم مناقشتها في التقرير 
السنوي. تعرض املؤسسة معلومات االستدامة 

بشأن أثر عملها واخملاطر البيئية واالجتماعية، 
وآثار ونواجت املشاريع املمولة من مواردها مباشرًة 

أو من خالل مؤسسات وساطة مالية، وهي مماثلة 
للمعلومات الصادرة عن بنوك التنمية متعددة 
األطراف األخرى. وتبذل املؤسسة جهداً خاصاً 

لتقييم نتائجها التنموية، وال سيما من خالل نظام 
تتبع النواجت اإلمنائية.

االكتمال
تستهدف حدود رفع التقارير بشأن املؤشرات 

تغطية جميع أنشطة املؤسسة ذات الصلة. ومتت 
اإلشارة بالفعل إلى حدود كل مؤشر في التعليقات 

واملالحظات التالية للبيانات في التقرير السنوي.

احلياد 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 106(. 

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 أنه بالنسبة 

للمؤشر املتعلق "باالستثمارات في مجالي الطاقة 
املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة"، فإن املؤسسة 
ستستفيد من مواصلة تدعيم أدوات رفع التقارير 

والضوابط الداخلية وإضفاء الصبغة الرسمية 
عليها. 

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، 11 أغسطس/آب 2011

مراجعون مستقلون
ERNST & YOUNG et Associés

الفريق املعني بتغير املناخ وخدمات االستدامة

Eric Mugnier
شريك
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 بيان فريق استعراض التقرير السنوي لعام 2011 الذي 
شارك فيه أصحاب املصلحة املباشرة 

ووفقاً ألعضاء الفريق، تتمثل إحدى النقاط 
التي سلط التقرير الضوء عليها هذا العام 

في فرصة العمل املباشر مع موظفي 
املؤسسة الذين قادوا العمل بشأن اثنتني 

من القضايا اجلوهرية التي مت حتديدها. وعمق 
الفريق فهمه للُنُهج املبتكرة التي تعتمدها 

املؤسسة بشأن قضايا السياسات - من 
األمن الغذائي وحقوق ملكية األراضي إلى 

دور املرأة باعتبارها محركاً للنمو االقتصادي. 
وفي األمد األطول، حث الفريق املؤسسة 

على توسيع أثر معايير األداء لديها، وخاصة 
على مشاريع اخلدمات االستشارية، وزيادة 

نطاق النهج الذي تعتمده بشأن حتقيق 
املساواة بني اجلنسني. 

الفريق أعضاء 
تألف الفريق من اخلبراء التالية أسماؤهم:

Aron Cramer، الرئيس واملسؤول   •
التنفيذي األول، منظمة قطاع األعمال من 

أجل املسؤولية االجتماعية 
Arvind Ganesan، مدير برنامج األعمال   •

وحقوق اإلنسان، منظمة رصد حقوق 
اإلنسان

Sabine Miltner، مسؤولة االستدامة   •
االجتماعية، مجموعة دويتش بنك

Shalini Nataraj، نائب الرئيس، البرامج،   •
الصندوق العاملي للمرأة 

Ebele Okobi-Harris، مديرة برنامج   •
األعمال وحقوق اإلنسان، موقع ياهو! 

•  Carol Peasley، الرئيس واملسؤول 
التنفيذي األول، مركز التنمية واألنشطة 

)CEDPA( السكانية
Ruth Rosenbaum، املديرة التنفيذية،   •

املركز املعني بالتفكر والتعليم والعمل 
)CREA(

Ken Wilson، املدير التنفيذي، صندوق   •
كريستنسن

املصلحة  أصحاب  فريق  عمل  خطوات 
املباشرة

استعانت املؤسسة مبنسق محايد إلدارة 
عملية مشاركة الفريق. وشارك الفريق 

في مكاملة هاتفية جماعية حدد خاللها 
أعضاؤه ست قضايا جوهرية، كما شاركوا 
في اجتماع استمر يوماً كامالً الستعراض 

سبل إدراج املؤسسة لهذه القضايا اجلوهرية 
في املسودة األولى للتقرير، وطرح اقتراحات 
لتحسني هيكل التقرير ومحتواه واكتماله. 

وأخيراً، استعرض الفريق املسودة شبه 
النهائية بغرض تقييم كيفية استجابة 
املؤسسة للمالحظات التقييمية الواردة 
من هذا االجتماع. ولم يُطلب من الفريق 

املوافقة على التقرير السنوي لعام 2011 
أو إقراره، إال أنه وافق على هذا البيان. وفضل 
معظم أعضاء الفريق احلصول على مكافأة 

شرفية محدودة مقابل اخلدمات التي 
قدموها، إذ لم تكن هناك أية مدفوعات 

ألعضاء الفريق فيما عدا تسديد مصاريف 
السفر. 

اجلوهرية القضايا 
حدد الفريق القضايا اجلوهرية الست التالية: 

األمن الغذائي وتفاعله مع قضايا   •
الطاقة واملياه وحقوق ملكية األراضي

املرأة باعتبارها محركاً للنمو االقتصادي  •
دور املؤسسة اآلخذ في التطور باعتبارها   •
بنكاً إمنائياً، وعالقاتها مع املؤسسات املالية 

الدولية والقطاع اخلاص
دور املؤسسة في قضايا تغير املناخ   •

والطاقة 
استخدام املؤسسة لتكنولوجيا   •

املعلومات باعتبارها إستراتيجية لدعم 
النمو االقتصادي

دور املؤسسة في رسم سياسات تنمية   •
القطاع اخلاص، ووضع املعايير لتعزيز 

احلوكمة االقتصادية واملساءلة 

عقدت مؤسسة التمويل الدولية، هذه 
السنة، اجتماعها الثاني لفريق استعراض 
تقريرها السنوي الذي يشارك فيه أصحاب 
املصلحة املباشرة. واستجابة للمالحظات 

التقييمية الواردة من الفريق السابق، 
وسعت املؤسسة من دور الفريق وأدخلت 

حتسينات على اإلجراءات املعمول بها. 
ونتيجة لذلك، متكن الفريق، على نحو 

أفضل، هذا العام من تقييم درجة جتاوب 
املؤسسة مع املالحظات التقييمية التي 
رفعها، وتقدمي املزيد من االقتراحات حول 

حتسني هيكل التقرير ونبرته واكتماله. 
واملؤسسة ملتزمة مبواصلة حتسني هذه 

العملية باالستفادة من املالحظات 
التقييمية التي قدمها الفريق هذا العام. 
وقد أوصى الفريق، عموماً، بأن تقوم 

املؤسسة بتنظيم هيكل التقرير حول 
محاور التركيز األساسية بدالً من السعي 
إلعداد التقارير عن جميع جوانب أنشطة 

أعماله، وحثها أيضاً على االستمرار في 
إبراز الدروس املستفادة، وحتديد اجملاالت التي 

ميكن فيها توسيع دورها أو حتسني عملها. 
واقترح الفريق أن تبلغ املؤسسة في 

املستقبل عن التغيرات التي تطرأ على 
القضايا اجلوهرية في تقاريرها السنوية 
املتتالية، وأن تبرز التقدم احملرز في وضع 

السياسات وإعداد التقارير، نتيجة ملشاركة 
أصحاب املصلحة املباشرة مع مرور الوقت. 
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السنوي التقرير  بشأن  تقييمية  مالحظات 

مالحظات محددة من فريق العمل

 صف املنجزات التي جتعل هذه السنة فريدة 
من نوعها أو مختلفة. 

 املبادئ التنظيمية كثيرة، و املبادئ التي تنظم 
 هيكل التقرير ومحتواه غير واضحة؛ ويجب 

 أن تكون القضايا اجلوهرية ضمن املبادئ 
التنظيمية األساسية. 

 يجب تعزيز مناقشة املساواة بني اجلنسني 
 بغرض تسليط الضوء على املشاريع االبتكارية، 

 وعلى سبل دمج التركيز على املساواة بني 
اجلنسني في عمل املؤسسة بشكل عام. 

 يجب التوسع في مناقشة معايير األداء 
 باملؤسسة على ضوء التغيرات الكبيرة التي 

متت املوافقة عليها هذه السنة. 

 يجب توسيع مناقشة الدروس التي استفادتها 
املؤسسة في السنة املالية 2011.

تقييم الفريق لرد املؤسسة
حتسني التقرير يجب أن يكون بؤرة التركيز من اآلن فصاعداً. 

القسم اجلديد مفيد؛ يجب مواصلة التركيز على الهيكل 
التنظيمي العام املقبل، وإيجاد سبل أكثر قوة إلدراج قصص 

الدروس املستفادة في هذا الهيكل. 

أدت عمليات التنقيح واشتمال القصص الواقعية إلى تعزيز 
املساواة بني اجلنسني في هذا التقرير. وسيواصل تعميق هذا 

النهج العام املقبل بيان التزام املؤسسة في هذا الصدد. 

أدى القسم والنص اجلديدان إلى حتسني التقرير. ومن شأن 
إضافة سياق خاص بالتغيرات أن يكمل املناقشة. 

أدت عمليات التنقيح إلى تدعيم التقرير؛ وسيعود دمج 
املعلومات بشأن الدروس املستفادة في مختلف أجزاء التقرير 

بالنفع في املرحلة املقبلة.

رد املؤسسة
إضافة قسم جديد بعنوان "األحداث الرئيسية" 
يصف املنجزات التي حتققت خالل سنة التقرير. 

متت إضافة قسم جديد بعنوان: "النظر إلى عمل 
املؤسسة من أكثر من منظور" في مقدمة التقرير؛ 

ويغطي هذا القسم القضايا اجلوهرية ويشرح 
كيفية تنظيم التقرير. ومت تناول جميع القضايا 

اجلوهرية في هذا التقرير. 

متت مراجعة النص اخلاص باملساواة بني اجلنسني 
بغرض التأكيد على كيفية دعم املؤسسة للنساء 

باعتبارهن محركاً للنمو االقتصادي في جميع 
جوانب أنشطتها. وجرى إدراج قصص إضافية في 

هذا الشأن تركز على دور املرأة. 

متت مناقشة إطار االستدامة احملدث في ثالثة 
أقسام، مبا في ذلك إضافة نص جديد في قسم 

"تأثير املؤسسة". 

مت التوسع في قسم "الدروس املستفادة".
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يتيح موقع مؤسسة التمويل الدولية على شبكة 
اإلنترنت )www.ifc.org( معلومات شاملة عن 

جميع أوجه أنشطة عملها؛ إذ يشمل معلومات 
عن كيفية االتصال مبكاتبها في مختلف أنحاء 

العالم، والنشرات الصحفية واملوضوعات والبيانات 
اخلاصة بقياس النتائج، ووثائق اإلفصاح عن 

املعلومات اخلاصة بعمليات االستثمار املقترحة، 
والسياسات واإلرشادات األساسية التي تؤثر في 

املؤسسة والشركات املتعاملة معها.
وتتيح النسخة اإللكترونية للتقرير السنوي 

ملؤسسة التمويل الدولية لعام 2011 إمكانية 
تنزيل جميع املواد الواردة في هذا اجمللد والترجمات 

عند توفرها بصيغة )PDF(. وهي متاحة على 
املوقع التالي: www.ifc.org/annualreport. كما 

يتيح املوقع اإللكتروني مزيداً من املعلومات بشأن 
االستدامة، مبا في ذلك مؤشر املبادرة العاملية 

إلعداد التقارير.
وتستخدم املؤسسة كذلك وسائل اإلعالم 

االجتماعي للتواصل مع مجموعة متنوعة 
وواسعة النطاق من اجلمهور. وتناقش املؤسسة، 

من خالل قنوات اإلعالم االجتماعي املتعددة، 
توجهها اإلستراتيجي، وتشارك مع أصحاب 
املصلحة املباشرة واجلمهور، وتتبادل املعارف 
واألفكار، وتساعد في حتديد احللول للقضايا 

األساسية ذات الصلة بتنمية القطاع اخلاص.

ال تفوت أي خبر على مدار الساعة! 
موارد الويب ووسائل اإلعالم االجتماعي

 فيس بوك
 www.facebook.com/IFCwbg

 تويتر 
 www.twitter.com/IFC_org 

IFC and #IFCAR2011#

 فليكر
 www.flickr.com/IFCphotos

LinkedIn شبكة 
 http://on.ifc.org/ifcLinkedIn

Scribd موقع 
 www.scribd.com/IFCpublications

 يوتوب
 www.youtube.com/IFCvideocasts

 املوقع اإللكتروني ملؤسسة التمويل الدولية
 www.ifc.org

 مؤشر وسائل اإلعالم االجتماعي
 www.ifc.org/SocialMediaIndex

 التقرير السنوي
www.ifc.org/AnnualReport

www.ifc.org/annualreport
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تقدير وعرفان
هذا العمل من إعداد قسم العالقات التجارية مبؤسسة التمويل الدولية.

 Addison   :التصميم 
www.addison.com

 Worth Higgins & Associates   :الطباعة 
www.whaprint.com

Yusuke Saitoh :صورة الغالف األمامي
الصور الداخلية والرسوم التوضيحية

Yusuke Saitoh :الرسم التوضيحي لصفحة قائمة احملتويات
Jason Florio and Panos :التصوير الفوتوغرافي لصفحة قائمة احملتويات

Carolyn Drake/Panos :صفحة نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية
Ryan Rayburn/WB Photolab :صفحة رسالة من روبرت زوليك
Frank Vincent/WB Photolab :صفحة رسالة من الرس ثونيل

Yusuke Saitoh :7-2 الصفحتان
 Michelle Egan/World Bank :15-14 الصفحتان

 Laza Raminomanana :الصفحة 15، أسفل على اليمني
 Baerbel Schmidt :17-16 الصفحتان

 Jason Florio and Kamaran Najm :19 الصفحة
 Jason Florio :21-20 الصفحتان

Jason Florio :الصفحتان 22-23، أعلى وأسفل
Mark Evans/iStock :الصفحة 23،على اليمني من أسفل

Yusuf Kamau :24 الصفحة
China Wind Power :25 الصفحة

 Jason Florio :27-26 الصفحتان
 Jason Florio :الصفحة 27، أعلى وعلى اليمني من أسفل

Trygve Bolstad/Panos :الصفحة 28، على اليسار من أعلى
John McNally :الصفحة 28، على اليمني من أعلى

Dileep Banerjee :الصفحة 29، أعلى وأسفل
Jason Florio :31-30 الصفحتان
Jason Florio :33-32 الصفحتان

Global Corporate Governance Forum :34 الصفحة
Kieran Dodds/Panos :35 الصفحة

Jason Florio :37-36 الصفحتان
 Jason Florio :الصفحة 37، أعلى وأسفل

JB Russell/Panos :38 الصفحة
الصفحة 38، أسفل: مؤسسة التمويل الدولية

Jacob Silberberg/Panos :39 الصفحة
Kamaran Najm :41-40 الصفحتان

Kamaran Najm :الصفحتان 42-43، أعلى
Zain :الصفحتان 42-43، على اليسار من أسفل

Zain :الصفحة 43،على اليمني من أسفل
 E-Power :الصفحة 44، أعلى

 E-Power :الصفحة 44، أسفل
 Esoko :45 الصفحة

Ahikam Seri/Panos :الصفحة 46،على اليسار من أعلى
Abbie Trayler-Smith/Panos :الصفحة 46،على اليمني من أعلى

Enerjisa :47 الصفحة
 Jason Florio :49-48 الصفحتان
Jason Florio :51-50 الصفحتان

Mark Henley/Panos :الصفحة 52، على اليسار
Thomas Lee Bauer :الصفحة 52، على اليمني

Giacomo Pirozzi/Panos :53 الصفحة
Advans :الصفحتان 54-55، على اليسار

Advans :الصفحة 55، على اليمني
Adam Hinton/Panos :الصفحة 56، على اليسار

CASAN :الصفحة 56، على اليمني
Frank Vincent/WB Photolab :91 الصفحة

رسالة إلى مجلس احملافظني
طلب مجلس املديرين التنفيذيني مبؤسسة التمويل الدولية إعداد 

هذا التقرير السنوي وفقاً للنظام الداخلي للمؤسسة. وقد قدم 
روبرت ب. زوليك 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، 
بالنسبة للسنة املالية املنتهية في 30 يونيو/حزيران 2011 ، بزيادة 

أثر عملها اإلمنائي املستدام من خالل استثماراتها وخدماتها 
االستشارية في القطاع اخلاص. 

Cert no. SW-COC-002370

 نبذة عن مؤسسة النظر إلى عمل مؤسسة التمويل الدولية من أكثر من منظور
التمويل الدولية

مؤسسة التمويل الدولية، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، 
هي أكبر مؤسسة إمنائية عاملية معنية حصريا بالتعامل مع القطاع 

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

األموال في األسواق املالية الدولية، وتقدمي اخلدمات االستشارية إلى 
الشركات واحلكومات. وتلعب املؤسسة دورا محفزا عن طريق إثبات 

ربحية االستثمارات في بلدان األسواق الصاعدة.
ومؤسسة التمويل الدولية، التي أنشئت في عام 1956، هي 
مؤسسة مملوكة للبلدان األعضاء البالغ عددها 182 بلدا، وتقوم 

مجموعة البلدان األعضاء معاً برسم سياسات املؤسسة. وتعمل 
املؤسسة في أكثر من 100 بلد مما يتيُح للشركات واملؤسسات املالية 

في بلدان األسواق الصاعدة إمكانيات خلق فرص العمل، وحتقيق 
اإليرادات الضريبية، وحتسني حوكمة الشركات واألداء البيئي، واإلسهام 

في تدعيم اجملتمعات احمللية.
وتتمثل رؤية املؤسسة في أنه يجب أن تسنح للناس فرصة اخلالص 

من براثن الفقر وحتسني أحوالهم املعيشية. 

تُشكل تنمية القطاع اخلاص أحد التحديات األشد تعقيدا وصعوبة. وبوصفها منظمة عاملية، فإن مؤسسة التمويل الدولية تنبري 
للتصدي لهذا التحدي بكل ما يحمله من إشكاليات وتعقيدات.

تتصدى املؤسسة ألشد التحديات التنموية إحلاحا بانتهاج طرق حتقق االستجابة الحتياجات جميع األطراف املعنية صاحبة 
املصلحة املباشرة - من حكومات البلدان املساهمة واملؤسسات الشقيقة في مجموعة البنك الدولي إلى طائفة عريضة من 

الشركاء واملتعاملني معها الذين يشتركون معها في االلتزام بخلق الفرص حيثما تكون احلاجة ماسة إليها. وبوصفها معنية بتلبية 
االحتياجات، فإنه يتعني على املؤسسة أن تنظر إلى العالم بطرق مختلفة من زوايا متعددة.

وسوف نحكي في هذا التقرير قصة مؤسسة التمويل الدولية من أكثر من منظور:

حقائق أساسية
طلبنا من ثمانية ممثلني للقطاع اخلاص واملنظمات 

غير احلكومية حتديد املوضوعات ذات األهمية 
الفائقة بالنسبة لألطراف اخلارجية صاحبة 

املصلحة املباشرة. واختار هؤالء ستة موضوعات 
هي: الغذاء واألمن املائي؛ وتغير املناخ والطاقة؛ 

واملرأة باعتبارها محركاً للنمو االقتصادي؛ 
وتكنولوجيا املعلومات، وحوكمة القطاع العام، 
وعالقة مؤسسة التمويل الدولية مع القطاع 

اخلاص. ونناقش هذه القضايا في ثنايا هذا التقرير 
)انظر الصفحة 105 لالطالع على مؤشر لهذه 

القضايا(.

املوضوعات اجلوهرية

ليس من السهل النظر إلى عمل مؤسسة التمويل الدولية من كل هذه الزوايا اخملتلفة - فهناك أحيانا أوجه التداخل التي ميكن 
أن تسفر عن تعقيد معالم الصورة. ولكن ذلك النهج يضمن أنه ليس هناك مطلقا ما سيحجُب عن أعيننا احتياجات الفقراء في 

البلدان النامية.

 األولويات 
 العاملية جملموعة 

البنك الدولي

بوصفها عضوا في مجموعة البنك الدولي، 
يتمثل غرض املؤسسة في خلق الفرص بالطرق 
التي من شأنها تعزيز األولويات العاملية جملموعة 

البنك الدولي - الزراعة واألمن الغذائي، وتغّير 
املناخ، واحلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، 

واملساواة بني اجلنسني، والبلدان الهشة. ونناقش 
في ثنايا هذا التقرير عمل املؤسسة في هذه 

اجملاالت.

إستراتيجية املؤسسة

للمؤسسة خمس ركائز إستراتيجية  -  هي 
األسواق عالية اخملاطر أو اجلديدة في التعامل؛ 

ومعاجلة تغّير املناخ وضمان االستدامة البيئية 
واالجتماعية؛ والبنية التحتية والصحة والتعليم 

وسالسل توريد املواد الغذائية؛ وتنمية األسواق 
املالية احمللية؛ وبناء العالقات مع املتعاملني مع 

املؤسسة. ويتم قياس األداء في هذه اجملاالت عن 
طريق أهداف كمية )انظر بطاقة قياس األداء، 

الصفحة 59(. ويجري هذا العام جتريب مجموعة 
جديدة من األهداف يُطلق عليها مسمى األهداف 

اإلمنائية للمؤسسة )انظر الصفحة 79(.

عرض القيمة املميزة 
للمؤسسة

 تسعى مؤسسة التمويل الدولية لتحقيق 
تغيير لألفضل في أربعة أساليب عمل متميزة 
- من خالل االبتكار، وتأثير املؤسسة، واملشاريع 

التجريبية واإلرشادية، وحتقيق األثر امللموس. 
ونناقش هذه األساليب في الصفحات 56-18.

1/3
مُتثل املوارد التمويلية التي تقدمها 

املؤسسة حوالي ثُلث التمويل الذي تقدمه 
مؤسسات التمويل اإلمنائي إلى القطاع 

اخلاص في البلدان النامية. 

3 أمثال
زادت استثمارات املؤسسة فيما يتعلق 

بقضايا تغير املناخ بواقع ثالثة أمثال منذ 
عام 2007.

750
تعمل املؤسسة مع أكثر من 750 

مؤسسة مالية تهيمن على أكثر من 30 
ألف نقطة توزيع في جميع أنحاء البلدان 

النامية تقريبا.

45
قدمت املؤسسة قروضا مقومة بأكثر من 

45 عملة محلية.

مليارا دوالر
بلغت مساهمة املؤسسة في املؤسسة 

الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك 
الدولي املعني بالبلدان األشد فقرا، قرابة 

ملياري دوالر منذ عام 2007.

2/3
جهاز موظفي املؤسسة أكثر تنوعا من ذي 

قبل - فُثلثا املوظفني تقريبا من البلدان 
النامية.
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حيثما متّس احلاجة إليها
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Washington, DC 20433 usa 

202 473 3800

WWW.iFC.org

 تأثير املؤسسة: 
30 رسم السياسات واالرتقاء باملعايير 
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