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تقرير موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية �سفحة 2 

ر�سالة �ملوؤ�س�سة
�ل�ستثمار  �لدولية  �لتمويل  موؤ�س�سة  ت�سجع 
فى  �خلا�ص  �لقطاع  جانب  من  �مل�ستد�م 
تخفي�ص  فى  ي�سهم  مما  �لنامية،  �لبلد�ن 

�عد�د �لفقر، وحت�سني حياة �لنا�ص.

عامل حمفز للتنمية ومتويل القطاع اخلاص

�ل�ستثمار،  يحفز  مبا  �لنامية،  �لبلد�ن  على  �لدولية  �لتمويل  موؤ�س�سة  ��ستثمار�ت  تقت�رش 
عاملية،  موؤ�س�سة  ونحن  �خلا�ص.  �ملال  ر�أ���ص  لتدفق  �ملو�تية  �لظروف  �يجاد  فى  وي�سهم 
�مل�رشوعات  جناح  �ملالية  نتائجنا  وتعك�ص  �لتنوع،  �سديدة  وم�رشوعاتنا  و��ستثمار�تنا 

�سو�ق �لنا�سئة فى جميع �أنحاء �لعامل. ومنوها فى �لأ

�لدولية  �لتمويل  موؤ�س�سة 
فى ملحة
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�سول  �سافى قيمة �لأ
مريكية( )مبليارات الدولرات الأ

املؤسسة قوية ماليا
ح�سلت �ملوؤ�س�سة على تقدير�ت AAA/Aaa من موؤ�س�ستى 
 (Standard & Poor, Moody's) ستاند�رد �آندبور وموديز�
منذ  ع��ام  كل  �لتقدير�ت  ه��ذه  تعزيز  �ع��ادة  ج��رى  وق��د 

1989 وت�سري دلئل �مل�ستقبل �إىل و�سع م�ستقر.

Aaa تقدير موديز
)�أكتوبر 2005(

AAA تقدير �ستاندارد اآندبور
)�سبتمرب 2005(

و�سع  امل�ستقبل:  ــل  دلئ
م�ستقر

قر��ص �لعمالء فى  مو�ل �لالزمة لإ وتقوم موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية بح�سد �لأ
�سو�ق �لدولية. كما تقوم �أي�سا با�سد�ر �سند�ت فى  �سو�ق �لنا�سئة من �لأ �لأ

�أ�سو�ق �لعمالت �ملحلية حلفز تنمية �أ�سو�ق �ملال فى �لبلد�ن �لنامية

اقرتاض 1.8 مليار دوالر بسبع عمالت خالل العام املاىل 2006

رينمينبى �سينى %8

ر�ند جنوب �أفريقيا %7
دولر نيوز يالندى %4

يورو %2

ين يابانى %14

فرنك �سوي�رشى %1

صافى إيراد املؤسسة وصافى قيمة أصوهلا
�لذى  مر  �لأ عاما،   50 مد�ر  على  عام  كل  فى  ربحا  �لدولية  �لتمويل  موؤ�س�سة  حققت 

�سو�ق �لنا�سئة من فو�ئد. يدلل على ما حتمله �ل�ستثمار�ت فى �لأ

دعم قوى من املساهمني

متلكها  �ل��دول��ي��ة  �ل��ت��م��وي��ل  ���س�����س��ة  وم��وؤ
ع�ساء  �لأ �لبلد�ن  من  بلد�   178 مبا�رشة 
على  فيها  �لت�سويت  قوة  وتعتمد  فيها، 

�مل�ساهمات فى ر�أ�ص �ملال �ملدفوع.

�لوليات �ملتحدة %24

�ليابان %6

�أملانيا %5

�ململكة �ملتحدة %5

فرن�سا %5
كند� %3
�يطاليا %3

169 دوىل 
�أخرى%43

�لهند %3
رو�سيا %3

�ل�سنة �ملالية
2006

�ل�سنة �ملالية
2005

�ل�سنة �ملالية
2004

�ل�سنة �ملالية
2003

�ل�سنة �ملالية
2002

�ل�سنة �ملالية
2001

�ل�سنة �ملالية
2000

�ل�سنة �ملالية
1999

�ل�سنة �ملالية
1998

�ل�سنة �ملالية
1997

 �سافى �لدخل
مريكية( )ماليني الدولرات الأ

دولر 
�أمريكى 

%64
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موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية فى ملحة      �سفحة 3

تركز املؤسس��ة كث��را من اس��تثماراتها ومس��اعداتها 
الفنية على بلدان الفرص اجلديدة الرائدة

موؤ�س�سة  قامت  �لنا�سئة،  ���س��و�ق  �لأ فى  �ل�ستثمار  تز�يد  مع 
�لتمويل �لدولية بتطويع ��سرت�تيجيتها بحيث تركز �أكرث فاأكرث 
على بلد�ن �لفر�ص �جلديدة �لر�ئدة وبذلك �أ�سبحت ��ستثمار�ت 
�أو  �لدخل  منخف�سة  �لبلد�ن  فى  تركيز�  �أك��رث  ن  �لآ �ملوؤ�س�سة 
وتبلغ  خرين.  �لأ �مل�ستثمرين  بلد�ن  فى  عنها  �ملخاطر  عالية 
�لبلد�ن  هذه  فى  �لدولية  �لتمويل  موؤ�س�سة  ��ستثمار�ت  ح�سة 
جنبية  �لأ �ل�ستثمار�ت  �إجماىل  من  ح�ستها  �سعف  ح��و�ىل 

�ملبا�رشة.
�لفر�ص  بلد�ن  فى  �ل�ستثمار  مناخ  حت�سني  فى  ت�سهم  وحتى 
�جلديدة �لر�ئدة �لذى غالبا ما يو�جه حتديات، تقدم �ملوؤ�س�سة 
�لتى  �لعقبات  ملعاجلة  ��ست�سارية  وخدمات  فنية  م�ساعد�ت 
تعرت�ص �ل�ستثمار �خلا�ص وت�ساعد �ل�رشكات �خلا�سة. وتبلغ 
تقدمها  �لتى  �ل�ست�سارية  و�خلدمات  �لفنية  �مل�ساعد�ت  ح�سة 
�لر�ئدة  �جلديدة  �لفر�ص  بلد�ن  فى  �لدولية  �لتمويل  موؤ�س�سة 

جنبى �ملبا�رش. �أربعة �أمثال ح�ستها من �ل�ستثمار �لأ

قطاعات �أخرى 13.5%�لتمويل و�لتاأمني %35.0
�لزر�عة و�لحر�ج %3.0

�لكيماويات %3.5
غذية و�مل�رشوبات %3.8 �لأ

�ملنتجات �ل�سناعية و�ل�ستهالكية %4.0

تقنية �ملعلومات %4.4

و�سائط �ل�ستثمار �جلماعى %4.8
ت�سنيع �ملنتجات �ملعدنية �لالفلزية %5.2

�لنقل، و�لتخزين %6.1 �لنفط و�لغاز و�لتعدين %7.2

�ملر�فق %9.5

حسب القطاع

�أوروبا و�آ�سيا �لو�سطى %30.2

�أفريقيا جنوب �ل�سحر�ء %9.4

�أمريكا �لالتينية و�لبحر �لكاريبى %29.1

و�سط و�سمال �أفريقيا %7.2 �ل�رشق �لأ

�رشق �آ�سيا و�ملحيط �لهادئ %15.1

جنوب �آ�سيا %8.3

عامليا
%0.7

حسب اإلقليم*

االستثمار فى تنمية القطاع اخلاص: حمفظة االرتباطات
�س�سة اخلا�ص كما هى فى 30 يونيه 2006: 21.6 مليار دولر حل�ساب املوؤ

أكرب خماطر االئتمان القطرية**

ن�سبة مئوية مباليني الدولرات  البلد 
من املحفظة العاملية مريكية  الأ  

%9  1974 �لحتاد �لرو�سى 
%7  1505 �لرب�زيل 
%7  1498 �ل�سني 
%6  1261 �لهند 
%6  1197 تركيا 
%5  1093 �ملك�سيك 
%4  810 رجنتني  �لأ
%3  606 �ندوني�سيا 
%3  544 نيجرييا 
%2  533 �أوكر�نيا 

49

25
15 12

51

75
85 88

بلد�ن �أخرى خالف بلد�ن �لفر�ص �جلديدة �لر�ئدة
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%80
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%40

%20

�سفر%

�نفاق �ملوؤ�س�سة على �مل�ساعد�ت 
�لفنية فى �لعام �ملاىل 2006

�لرتباطات �ل�ستثمارية 
للموؤ�س�سة فى �لعام �ملاىل 
2006

�ل�ستثمار�ت 
جنبية  �لأ
�ملبا�رشة 2004

ق�سام  �لأ �أنظر  �لتى ت�سنف ر�سميا كم�رشوعات عاملية. للح�سول على تفا�سيل  �إقليمية من �ل�ستثمار�ت  *  بع�ص �ملبالغ تت�سمن ح�س�سا 
قاليم. �خلا�سة بالأ

قليمية و�لعاملية. **  لتدخل فيها ح�س�ص �لبلد�ن فر�دى من �مل�رشوعات �لإ

و�أ�سهمنا  قرو�سنا  حمفظة  ت�سمل 
لر�أ�ص �ملال 1368 �رشكة فى 112 

بلد�.

بلد�ن �لفر�ص �جلديدة �لر�ئدة

�لناجت �ملحلى 
جماىل 2004 �لإ
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تقرير موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية �سفحة 4 

مشروعات االستثمار فى العام املاىل 2006
�س�سة التمويل الدولية حل�سابها اخلا�ص ومت ح�سده من خالل قرو�ص م�سرتكة  بلغ جمموع ما ارتبطت به موؤ

8.3 مليار دولر
حسب اإلقليم*

قاليم. ق�سام �خلا�سة بالأ *  بع�ص �ملبالغ تت�سمن ح�س�سا �إقليمية من �ل�ستثمار�ت �لتى ت�سنف ر�سميا كم�رشوعات عاملية. للح�سول على تفا�سيل �أنظر �لأ

حسب الصناعة

�لتمويل و�لتاأمني 
%33.2

ولية %4.6 �ملعادن �لأ

�لنقل، و�لتخزين %6.8
ت�سنيع �ملنتجات �ملعدنية �لالفلزية %6.1

�لنفط و�لغاز و�لتعدين %8.1

تقنية �ملعلومات %4.1

�ملر�فق %9.6

�لكيماويات %5.4
غذية و�مل�رشوبات %5.9 �لأ

لب �لورق و�لورق %5.1

و�سائط �ل�ستثمار �جلماعى %3.7
�سناعات �أخرى %7.4

حسب املنتج

�لقرو�ص %60

�ل�سمانات %7

�سهم %14 �لأ

�لقرو�ص �مل�سرتكة %19

عمليات استثمارات مؤسسة التمويل الدولية ومواردها فى الفرتة من العام املاىل 2002 إىل العام املاىل 2006 
)مباليني الدولرات(

�لعام �ملاىل �لعام �ملاىل  �لعام �ملاىل  �لعام �ملاىل  �لعام �ملاىل   
2002  2003  2004  2005  2006  

الرتباطات ال�ستثمارية
203  204  217  236  248 عدد �مل�رشوعات1 

76  64  64  67  66 عدد �لبلد�ن 
3494 دولر 5037 دولر  5632 دولر  6449 دولر  8275 دولر  �إجماىل �لرتباطات �ملوقعة 

2957  3856  4753  5373  6703 حل�ساب �ملوؤ�س�سة �خلا�ص 
518  1181  879  1076  1572 �ملحتفظ بها حل�ساب �لغري3 

الدفعات املن�رصفة من ال�ستثمار
2072 دولر 4468 دولر  4115 دولر  4011 دولر  5739 دولر  �إجماىل �لتمويل �ملن�رشف 

1498  2959  3152  3456  4428 حل�ساب �ملوؤ�س�سة �خلا�ص 
574  1509  964  555  1311 �ملحتفظ بها حل�ساب �لغري 

املحفظة املرتبط بها2
1402  1378  1333  1313  1368 عدد �ل�رشكات 

21569 دولر 23379 دولر  23460 دولر  24536 دولر  26706 دولر  �إجماىل �ملحفظة �ملرتبط بها 
15049  16777  17913  19253  21627 حل�ساب �ملوؤ�س�سة �خلا�ص 

6519  6602  5546  5283  5079 �ملحتفظ بها حل�ساب �لغري 

كرث من �رشكة على �أنها �رتباط و�حد.  1 - ت�سمل �أول �رتباط مل�رشوعات فى �ل�سنة �ملالية، حت�سب �مل�رشوعات �لتى ت�سمل متويال لأ
2 - ت�سمل �سمانات �لقرو�ص ومنتجات �إد�رة �ملخاطر.

3 - ت�سمل �إجماىل �حلافظة �ملرتبط بها و�ملحتفظ بها للغري قرو�سا مورقة.

�خلم�سني  �ل��ع��ام  ف��ى 
قدمنا  ���س�����س��ة،  ل��ل��م��وؤ
��ستثمارية  �رتباطات 
مليار   6.7 مب��ب��ل��غ 
دولر حل�سابنا  �خلا�ص 

فى 66 بلد�.

موؤ�س�سة �لتمويل 
�لدولية فى ملحة

�أوروبا و�آ�سيا �لو�سطى %28.1

�أفريقيا جنوب �ل�سحر�ء %8.5

�أمريكا �لالتينية 
و�لبحر �لكاريبى 
%31.8

و�سط و�سمال �أفريقيا %8.1* �ل�رشق �لأ

�رشق �آ�سيا و�ملحيط 
�لهادئ %14.8

جنوب �آ�سيا %8.5

عامليا
%0.2
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موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية فى ملحة      �سفحة 5

الفني��ة واخلدم��ات  مش��روعات املس��اعدات 
االستشارية فى العام املاىل 2006

اعتماد متويل قيمته حواىل 200 مليون  مت 
دولر*

حسب نوع املشروع
�حل�سول 
على �لتمويل 
%37

�إ�سافة قيمة 
لل�رشكات %12

�سا�سية  �لبنية �لأ
%12

�ل�ستد�مة �لبيئية 
و�لجتماعية %3

تهيئة �لبيئة 
عمال �ملو�تية لالأ

املالمح البارزة للميزانية العمومية 
مريكية( )مباليني الدولرات الأ

�لعام �ملاىل �لعام �ملاىل  �لعام �ملاىل  �لعام �ملاىل  �لعام �ملاىل   
2002  2003  2004  2005  2006  

�ســـــول الأ
16924 دولر 17004 دولر  18397 دولر  22781 دولر  20594 دولر  �أ�سول �سائلة، با�ستثناء �مل�ستقات 

�سافى �لقرو�ص و��ستثمار�ت
7963  9377  10279  11489  12731 �سهم     �لأ
1077  1734  1092  1516  1128 �أ�سول م�ستقة 
1775  3428  2593  3774  3967 مقبو�سات و�أ�سول �أخرى  

27739  31543  32361  39560  38420 �سول  �إجماىل �لأ

اخل�ســـــوم
16581 دولر 17315 دولر  16254 دولر  15359 دولر  14967 دولر  قرو�ص م�ستحقة �ل�سد�د 

1576  1264  1549  2332  1288 خ�سوم م�ستحقة �ل�سد�د 
مبالغ م�ستحقة �لدفع

3278  6175  6776  12071  11089    وخ�سوم �أخرى 
21435  24754  24579  29762  27344 �إجماىل �خل�سوم 

راأ�س املال
2360 دولر 2360 دولر  2361 دولر  2364 دولر  2364 دولر  ر�سيد ر�أ�ص �ملال 

3938  4425  5418  7433  8711 �أرباح حمتجزة 
6  4  3  1  1 �أخرى 

6304  6789  7782  9798  11076 �إجماىل ر�أ�ص �ملال 

املالمح البارزة لقائمة اإليرادات 
مريكية( )مباليني الدولرات الأ

�لعام �ملاىل �لعام �ملاىل  �لعام �ملاىل  �لعام �ملاىل  �لعام �ملاىل   
2002  2003  2004  2005  2006  

547 دولر 477 دولر  518 دولر  660 دولر  807 دولر  فو�ئد و�أتعاب مالية من �لقرو�ص 
�إير�د�ت من �أن�سطة تد�ول

524  475  177  358  444 �سول �ل�سائلة     �لأ
)438( )226( دولر  )141( دولر   )309(  )603( قرت��ص  �أعباء ور�سوم على �لإ

160  145  658  1365  1228 �سهم  �إير�د�ت من ��ستثمار�ت �لأ
فر�ج عن/ خم�س�سات �خل�سائر �لإ

)389(  )48(  103  261  )15(    على �لقرو�ص و�ل�سمانات  
)243(  )295(  )304(  )344(  )362( خرى  �سافى �مل�رشوفات �لأ

نفاق على �مل�ساعد�ت �لإ
-  -  )29(  )38(  )55(    �لفنية و�خلدمات �ل�ست�سارية 

نفاق على �ملنح �ملربوطة �لإ
-  -  -  -  )35( د�ء     بالأ

161 دولر 528 دولر  982 دولر  1953 دولر  1409 دولر  اإيراد الت�سغيل 
�سافى �ملكا�سب/ �خل�سائر

54  )41(  11  62  )131(    من �ل�سكوك �ملالية غري �ملتد�ولة 
215 دولر 487 دولر  993 دولر  2015 دولر  1278 دولر  يرادات  �سافى الإ

قدمت �ملوؤ�س�سة �أي�سا م�ساعد�ت 
فى  وحكومات  ل�رشكات  فنية 
خ�س�ص  وقد  بلد�.   80 من  �أكرث 
�لتمويل  م��ن  �مل��ائ��ة  ف��ى   40
�لعام  هذ�  للم�رشوعات  �ملعتمد 
جنوب  �أفريقيا  بلد�ن  فى  للعمل 

�ل�سحر�ء.

حسب اإلقليم

�رشق �آ�سيا و�ملحيط 
�لهادئ %17 �أوروبا و�آ�سيا 

�لو�سطى %17

�أمريكا �لالتينية و�لبحر 
�لكاريبى %7

و�سط و�سمال  �ل�رشق �لأ
�أفريقيا %10

�أفريقيا جنوب 
�ل�سحر�ء %42

�مل�ساعد�ت  م�رشوعات  �إىل  وت�ستند  مدققة  غري  �ملعروفة  *  �لبيانات 
�ملوؤ�س�سية  �ملنظومة  فى  �ملعتمدة  �ل�ست�سارية  و�خلدمات  �لفنية 
ملوؤ�س�سة �لتمويل �لدولية خالل �لفرتة من �أول يوليه 2005 �إىل 30 
�ملاىل  �لعام  فى  �عتمدت  �لتى  �مل�رشوعات  وبع�ص   .2006 يونيه 
2006 مل يتم جتهيزها، ومل تدرج �سمن هذه �لبيانات، �إل �أن ذلك 

قليمية. عمال و�لتوزيعات �لإ ليوؤثر تاأثري� ملمو�سا فى م�سار �لأ

عامليا
جنوب �آ�سيا%2%5
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ر�سالة اإىل جمل�س املحافظني
�ل�سنوى  �لتقرير  �إعد�د هذ�  �أن يتم  �لدولية على  �لتمويل  �إد�رة موؤ�س�سة  عمل جمل�ص 
�لتمويل  موؤ�س�سة  رئي�ص  ووليفيتز  بول  قام  وقد  للموؤ�س�سة.  �سا�سى  �لأ للنظام  وفقا 
د�رة بعر�ص هذ� �لتقرير م�سفوعا بالقو�ئم �ملالية �ملدققة  �لدولية ورئي�ص جمل�ص �لإ

على جمل�ص �ملحافظني.
فادة باأن موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية، و�سعت خالل �لعام �ملاىل  وي�رش �ملديرين �لإ
خالل  من  �مل�ستد�م  منائى  �لإ تاأثريها  نطاق  من   2006 يونية   30 فى  �ملنتهى 

ن�سطة �ل�ست�سارية. عمليات متويل م�رشوعات �لقطاع �خلا�ص، و�لأ

و�سع  على  كثب  عن  ���رش�ف  �لإ وتابع  �ل�ستثمار�ت،  من  عدد  �لعام  هذ�  د�رة  �لإ جمل�ص  �أق��ر 
معينة،  لبلد�ن  �ملخ�س�سة  �لعمليات  �ملجل�ص  ��ستعر�ص  وقد  وتنفيذها.  �ملوؤ�س�سة  ��سرت�تيجية 
وناق�ص 17 ��سرت�تيجية م�سرتكة بني �لبنك �لدوىل، وموؤ�س�سة �لتمويل �لدولية و�لوكالة �ملتعددة 

طر�ف ل�سمان �ل�ستثمار للم�ساعد�ت �لقطرية وما يت�سل بها من منتجات. �لأ
ملوؤ�س�سة  �خلم�ص  �سرت�تيجية  �لإ ولويات  لالأ دعمهم  جمدد�  د�رة  �لإ جمل�ص  �أع�ساء  �أكد  وقد 
منائى للموؤ�س�سة. وتت�سمن  ن�سطة �لر�مية �إىل تو�سيع �لتاأثري �لإ �لتمويل �لدولية، وعلى زيادة �لأ
 – �لدولية  �لتمويل  موؤ�س�سة  �إد�رة  مع  د�رة  �لإ جمل�ص  �أع�ساء  ناق�سها  �لتى  �ملحددة  �لق�سايا 
ف�ساح.  و�لإ و�لبيئية،  �لجتماعية  �ل�ستد�مة  ب�ساأن  �جلديدة  �أد�ئها  ومعايري  �ملوؤ�س�سة  �سيا�سة 
�ملوؤ�س�سة  لعمليات  �ل�سنوى  �لتقييم  �ملجل�ص  ناق�ص  ���رش�ف،  �لإ فى  م�سئوليته  مع  و�ت�ساقا 
يجابى بني �إد�رة  و��ستجابة �إد�رة �ملوؤ�س�سة. وقد �أعرب �ملجل�ص عن تقديره ل�ستمر�ر �حلو�ر �لإ

موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية وفريق �لتقييم �مل�ستقل.
وفيما يتعلق باأد�ء �ملوؤ�س�سة، رحب �ملجل�ص باإجناز�ت موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية خالل �لعام 
جناز�ت نتائج مالية قوية، وتو�سعا بارز� فى �لن�ساط فى  �ملاىل 2006 . وقد ت�سمنت هذه �لإ
منائى  �لإ �لتاأثري  قيا�ص  فى  مهمة  كبرية  وخطو�ت  �أفريقيا،  فى  خا�سة  �ل��ر�ئ��دة،  ���س��و�ق  �لأ

لال�ستثمار�ت و�ملعونة �لفنية.

جملس اإلدارة :
رؤية جملس اإلدارة وإشرافه على مؤسسة التمويل الدولية

�أع�ساء جمل�ص �إد�رة
موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية

�ملدي���رون و�ملناوبون

)من الي�سار اإىل اليمني(
حمد ديب, بيري دوكوي�سنى,  اأ وكوبو, �سيد  اأ لزيتا, زو جياييى, مار�سيل ما�سيه, باولو ف. غدميز, جاكوب كارنو�سكى, خاميى كوخاندرا, مولو كيت�سيال, زاتندرا كومار, يو�سيو  اأ )وقوفا( جينو 
ليك�ص  وتافيانو كانوتو, تور�ستاين اجنولف�سون, ايكارد دويت�رش, اأ يوجن-كيوجن �سوا, جينفر دورن, هريو يداتامو, مهدى ا�سماعيل اجلزاف, عبد الرحمن م. املوفازى, بياجيو بو�سونى؛ )جلو�سا( اأ

كفا�سوف, يان ويليم فان دى كاييج, توم �سكولر, ومل يظهر فى ال�سورة : لوي�ص مارتى.

Mahdy Ismail Aljazzaf

Abdulrahman M. Almofadhi

Gino Alzetta

Biagio Bossone

Otaviano Canuto

Joong-Kyung Choi

Eckhard Deutscher

Sid Ahmed Dib

Pierre Duquesne

Paulo F. Gomes

Herwidayatmo

Thorsteinn Ingolfsson

Dhanendra Kumar

Alexey Kvasov

Luis Marti

Marcel Massé

Jaime Quijandria

Tom Scholar

Mathias Sinamenye

Jan Willem van der Kaaij

Pietro Veglio

Zou Jiayi

(vacant)

(vacant)

Mohamed Kamel Amr 

Abdulhamid Alkhalifa

Melih Nemli

Nuno Mota Pinto

Jeremias N. Paul, Jr.

Terry O’Brien

Walter Hermann

Shuja Shah

Alexis Kohler

Louis Philippe Ong Seng

Nursiah Arshad

Svein Aass

Zakin Ahmed Khan

Eugene Miagkov

Jorge Familiar

Gobind Ganga

Alieto Guadagni

Caroline Sergeant

Mulu Ketsela

Anca Ciobanu

Jakub Karnowski

Yang Jinlin

Jennifer Dorn

Toshio Oya

�ملدي���رون و�ملناوبون

37399



ر�سائل �مل�سئولني �لتنفيذيني      �سفحة 7

)من �لي�سار �إىل �ليمني(

بول وولفيتز
رئي�ص جمموعة البنك الدوىل

لر�س تونيل
نائب الرئي�س التنفيذى

عو�م �خلم�سة و�لع�رشين �ملا�سية، وهى  �لأ خالل 
�لفقر،  �سد  �لعاملية  �حل��رب  فى  قرن  ربع  �أجن��ح 
و�لهند،  �ل�سني،  فى  �لب�رش  من  مليار  ن�سف  جنا 
وغريهما من �لبلد�ن �لنامية �لناجحة، من �لفقر. 
�سالحات  وميكن �أن يعزى معظم هذ� �لنجاح �إىل �لإ
�لتى مكنت م�رشوعات �أعمال �لقطاع �خلا�ص من 
�ملن�رشم،  �لعام  هذ�  وفى  وظائف.  وخلق  �لنمو 
مناذج  �خلم�ص  �لقار�ت  �إىل  �أ�سفارى  فى  �ساهدت 
توفري  فى  �خلا�ص  �لقطاع  دور  همية  لأ مفحمة 
ومينحو�  حيو�تهم  ليغريو�  �لفقر�ء  �أمام  �لفر�ص 

�أطفالهم م�ستقبال �أف�سل.
ففى مونتريى، فى �ملك�سيك قابلت و�حد من 
منازل  ���رش�ء  من  متكنت  �أ�سرة   4000 من  �أك��رث 
جديدة فى حدود مقدرتها �ملالية فى جتمع عمر�نى 
��ستثمرت  �لتى  هوميك�ص،  �رشكة  بتطويره  قامت 
�لدولية من خالل �سندوق  �لتمويل  موؤ�س�سة  فيها 
�إىل  �نتقالهم  وقبل  �مللكية.  حقوق  ل�رش�ء  خا�ص 
جتمع ريال دى �سان خوزيه �لعمر�نى، �لذى ي�سم 
كان  جيدة،  و�سحية  ترفيهية  ومر�فق  مد�ر�ص، 
�أفر�د �أ�رشة رويز �لثمانية يعي�سون بال ماء جار �أو 

�سا�سية �لرئي�سية. غريه من �لبنى �لأ
م�سنع  فى  عينى  ب��اأم  ر�أي��ت  تنز�نيا،  وف��ى 
�رشة �ل�سبكية، كيف ي�ساعد  ل�سناعة نامو�سيات �لأ
�لقطاع �خلا�ص �حلكومات، من خالل �رش�كة بني 
�خلدمات  تو�سيل  فى  و�خلا�ص،  �لعام  �لقطاعني 
خا�ص  بوجه  تعر�سهن  ل�سدة  ونظر�  �لفقر�ء.  �إىل 
�حلو�مل  �لن�ساء  لكل  يحق  باملالريا،  �سابة  لالإ
�أن  فى تنز�نيا �حل�سول على ق�سيمة نقدية ميكن 

يعدن �رش�ء نامو�سية �رشير من جتار �لتجزئة. وقد 
تاأثرت كثري� عندما حتدثت �إىل �أم خلم�سة �أطفال، 
كلهم م�سابون باملالريا، ح�سلت على نامو�سية 

ول مرة. �رشير لأ
�سا�سى للتمويل بالن�سبة  �لهيكل �لأ لقد حتول 
عو�م �لع�رشين �ملن�رشمة،  للبلد�ن �لنامية خالل �لأ
�أقوى  �خلا�سة  مو�ل  �لأ و�ص  روؤ تدفقات  و�سارت 
عامل فى �لتنمية. ومقابل كل دولر من �مل�ساعد�ت 
ن  منائية �لر�سمية �إىل �لبلد�ن �لنامية، هناك �لآ �لإ
�أكرث من 4 دولر�ت من �ل�ستثمار �خلا�ص �لعابر 
�لفقرية.  �لبلد�ن  �إىل  �لغنية  �لبلد�ن  من  للحدود 
من  �ملائة  فى   90 �ليوم  �خلا�ص  �لقطاع  وميثل 
�لنامى، وفى نهاية �ملطاف  �لعامل  �لوظائف فى 
�سوف تكون هذه �لوظائف هى �لتى توفر �مل�سار 

�لو�عد بدرجة �أكرب للخروج من ربقة �لفقر.
�إن ��ستثمار�ت موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية حت�سد 
�مل�رشوعات  �أج��ل  م��ن  �خل��ا���ص  �لقطاع  �أم���و�ل 
�ملبدعة، و�ملبتكرة م�ستد�مة �ملنفعة �لقت�سادية. 
�ملال  ر�أ�ص  وتقدمي  �ملدى،  طويلة  نظرة  وبتبنى 
�لتمويل  موؤ�س�سة  م�رشوعات  حتدث  �لبال،  طويل 
�لدولية تاأثري� مبا�رش� فى خلق وظائف وم�ستويات 
للدخل. وبهذه �لطريقة، يتم �نت�سال �أ�رش ل حت�سى 
خرى. وكل  ول تعد من غائلة �لفقر، و�حدة تلو �لأ
وظيفة جديدة، وكل فر�سة جديدة تعطى كل جيل 

فر�سة لتحقيق جناح �أكرب مما �سبقه.
عمال �لتى ميكننا �لقيام بها – بل  ومن �أهم �لأ
ونقوم بها – م�ساعدة �حلكومات فى �لوقوف على 
عمال  �لأ م�رشوعات  طريق  تعرت�ص  �لتى  �للو�ئح 

ممار�سة  تقرير  ���س��ار  م��ا  و���رشع��ان  �خل��ا���س��ة. 
موؤ�س�سة  بني  م�سرتكة  مطبوعة  وه��و  ع��م��ال،  �لأ
�لتمويل �لدولية و�لبنك �لدوىل، تقي�ص كيف توؤثر 
�للو�ئح �حلكومية فى �لنمو �لقت�سادى، بل غالبا 
�حلكومات،  �أيدى  فى  معيارية  �أد�ة  منه،  حتد  ما 
و�مل�ستثمرين  و�لباحثني،  �ل�سيا�سات،  و�سانعى 
عمال فى بلد ما.  �لذين ي�سعون �إىل تقييم مناخ �لأ
�مل�ستقاة  �لنتائج  �أ�سبحت  �لبلد�ن،  وفى عدد من 
�سالح  عمال نقطة �نطالق لالإ من تقرير ممار�سة �لأ

�لقت�سادى.
يتطلب  جماعى،  جهد  �لناجحة  �لتنمية  �إن 
فر�د و�ملوؤ�س�سات.  �مل�ساركة �لعامة بني كثري من �لأ
�لدولية،  �لتمويل  موؤ�س�سة  موظفو  د�أب  لقد 
�ملتفانون، رجال ون�ساء، على ريادة �لطريق فى 
تبيان قوة �مل�رشوع �خلا�ص فى حت�سني م�ستوى 
حيو�ت �لنا�ص، مع �ملو�زنة بني �لربحية، و�لتاأثري 
منائى �مللمو�ص، ولذلك �أ�سكرهم على جهودهم  �لإ
�لتى يبذلونها بال كلل، كما �أ�سكر �أي�سا م�ساهمينا 
موؤ�س�سة  ر�سالة  تبنت  �لتى  �ملانحة،  و�ل���دول 
�لتمويل �لدولية، ودعمت جهودها من �أجل تقدمي 
بتنظيم  �ملبادرة  روح  وتنمية  �حلا�سم،  �لتمويل 

�مل�رشوعات فى جميع �أنحاء �لعامل.

بول وولفيتز
30 يونية 2006
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�لتمويل  موؤ�س�سة  لقيام  �خلم�سني  �لذكرى  �إن 
�أكرث من معلم  �لعام،  هى  �لتى حتل هذ�  �لدولية 
تطور  فى  حا�سمة  خطوة  متثل  فهى  تاريخى، 
�إد�رتنا على  �ملوؤ�س�سة. ففى 2005، و�فق جمل�ص 
��سرت�تيجية �ملوؤ�س�سة لتو�سيع حجمها على �ملدى 
بال�ستثمار  بالقيام  �لتز�ماتنا  بزيادة  �لطويل: 
بن�سبة 50 فى �ملائة خالل ثالث �سنو�ت مقرونا 
من  يتبني  وكما  �لفنية.  �ملعونة  فى  كبري  بنمو 
جميع �أجز�ء تقرير هذ� �لعام، فقد �سبقت �ملوؤ�س�سة 

جدولها �لزمنى فى تنفيذ هذه �ل�سرت�تيجية:
بال�سثتمار  �لقيام  �ل��ت��ز�م��ات  �زد�دت  فقد   n
من  �خلا�ص  �لدولية  �لتمويل  موؤ�س�سة  حل�ساب 
5.4 مليار دولر فى �لعام �ملاىل 2005 �إىل 

6.7 مليار دولر فى هذ� �لعام.
منائى  �لإ �ل��ت��اأث��ري  ذ�ت  ن�سطة  �لأ قيمة  بلغت   n
قاليم  �ملرتفع، مثل �ل�ستثمار�ت فى �لبلد�ن و�لأ

مليار   1.5 �لدخل  ومنخف�سة  �ملخاطر  عالية 
م�ستو�ها  عن  طيب  بقدر  بذلك  مرتفعة  دولر، 
مليار   1.3 وه��و  �ملا�سى  �مل��اىل  �ل��ع��ام  ف��ى 

دولر.
فى  بال�ستثمار  بالقيام  �لتز�ماتنا  �رتفعت   n
مليون   700 �إىل  �ل�سحر�ء  جنوب  �أفريقيا 
عن  �ملائة  فى   60 نحو  تبلغ  بزيادة   دولر، 

�لعام �ملا�سى.
منها  ت�ستفيد  �ل��ت��ى  �ل���س��ت��ث��م��ار�ت  ز�دت   n
مر�ت  ثالث  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �مل�رشوعات 
�ملن�رشمة،  �ل��ث��الث  �ل�سنو�ت  خ��الل  تقريبا 
متجاوزة مليار دولر فى �لعام �ملاىل 2006.

�لبنية  فى  �ملتمثلة  �حل�سا�سة  �ملجالت  فى   n
جمال  فى  �خلا�ص  �لقطاع  و�أن�سطة  �سا�سية  �لأ
�لتعليم و�ل�سحة، �زد�دت ��ستثمار�تنا باأكرث من 

50 فى �ملائة.

وبينما جتاوزت �ملوؤ�س�سة فى �أد�ئها �أهد�فنا، 
�لدولية  �لتمويل  موؤ�س�سة  ��ستثمار�ت  نوعية  فاإن 
متاما  تعترب  �مل�ستد�مة  �لتنمية  فى  وم�ساهمتها 
نوعية  وحت�سنت  همية.  �لأ من  �لقدر  نف�ص  على 
�إجماىل  فى  نخفا�ص  بالإ مقي�سة  �ل�ستثمار، 
�لقرو�ص،  فى  للخ�سائر  �ملخ�س�سة  �لحتياطيات 
على  �لثالث  للعام   ،2006 �مل��اىل  �لعام  خ��الل 
كما  �ملتعرثة.  �لقرو�ص  �نخف�ست  بينما  �لتو�ىل، 
بوجه  �لدولية  �لتمويل  موؤ�س�سة  م�رشوعات  جتنى 
�لعائد  معدلت  تتجاوز  �قت�سادية  منافع  عام 

�ملاىل منها.
ملمو�سة.  �إمنائية  نتائج  حتقق  �ملوؤ�س�سة  �إن 
فيها  ��ستثمرنا  �لتى  �مل�����رشوع��ات  وف��رت  فقد 
�إىل 2.4 مليون مري�ص، وخدمات  رعاية �سحية 
�لعام �ملا�سى.  �ألف طالب فى  �إىل 320  تعليمية 
�لت�سالت  جمال  فى  ��ستثمار�تنا  �ساعدت  كما 

�س�سة التمويل الدولية, باعتبارها الرائد العاملى فى تنمية القطاع اخلا�ص, ب�سورة ناجحة, بتو�سيع  تقوم موؤ
�سواق النا�سئة والنامية.  عملياتها, وزيادة قدرتها على حتفيز ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص امل�ستدامة فى الأ
وفى هذا العام منت ال�ستثمارات اجلارية حل�سابنا بنحو 25 فى املائة, وازداد عدد املوظفني مبقدار الربع. 
اإىل  احلاجة  تكون  حيث  الدخل,  ومنخف�سة  املخاطر  عالية  املناطق  فى  ن�ساطنا  بزيادة  ي�سا  اأ نقوم  كما 

ن�سطتنا. منائى لأ ثري الإ ف�سل للتاأ �سدها, وبتوفري قيا�ص اأ م�ساعدتنا على اأ

ر�سائل �مل�سئولني �لتنفيذيني

رسالة من نائب الرئيس التنفيذى منو قوى، وتأثر إمنائى رائع
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�ل�سلكية و�لال�سلكية 80 مليون ن�سمة فى �حل�سول 
�أ�سهمت  وقد   ،1996 منذ   �لهاتفية  �خلدمة  على 
��ستثمرت  �لتى  و�لتعدين  و�لغاز  �لنفط  �رشكات 
مليار   4.4 مببلغ  فيها  �لدولية  �لتمويل  موؤ�س�سة 
نامية  بلد�ن  فى  �حلكومية  ي��ر�د�ت  �لإ فى  دولر، 
�أي�سا  �ل�رشكات  هذه  خلقت  وقد  �ملا�سى.  �لعام 

50 �ألف وظيفة.
خطو�ت  �لدولية  �لتمويل  موؤ�س�سة  خطت  كما 
�لفنية،  �ملعونة  تقدمي  جمال  فى  مهمة  و��سعة 
ن�سطة �ل�ست�سارية، من خالل �إعادة هيكلة هذه  و�لأ
��سرت�تيجية،  �أعمال  جمالت  خم�سة  �إىل  ن�سطة  �لأ
�لقوة  نقاط  على  بالرتكيز  لنا  �سمح  �لذى  م��ر  �لأ
لدينا، وحت�سن نوعية �مل�رشوعات، وزيادة تقا�سم 
�لتاأثري  لر�سد  جديدة  نظما  �أن�ساأنا  كما  �ملعرفة. 
فى  و�أن�سطتنا  ��ستثمار�تنا،  من  لكل  من��ائ��ى  �لإ
�لتعاون  حت�سني  وو��سلنا  �لفنية.  �ملعونة  جمال 
�لدوىل  �لبنك  خرين فى جمموعة  �لآ ع�ساء  �لأ مع 
معامالت  خالل  من  �ل�سرت�تيجى  �مل�ستوى  على 
من قبيل �ل�رش�كات بني �لقطاعني �لعام و�خلا�ص، 
و�لتمويل دون �لقومى، ومن خالل بر�مج �ملعونة 

�لفنية فى جمالت مثل �إ�سالح مناخ �ل�ستثمار.

لقد �أكد جمل�ص �إد�رتنا جمدد� �لركائز �خلم�ص 
�سرت�تيجية موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية وهى : تدعيم  لإ
عالقات  و�إقامة  �لر�ئدة،  �سو�ق  �لأ على  �لرتكيز 
طويلة �ملدى مع �ل�رشكات �لعاملية �لنا�سئة �لتى 
فى  و�لريادة  لها؛  مقر�  �لنامية  �لبلد�ن  من  تتخذ 
ومعاجلة  و�لجتماعية؛  �لبيئية  �ل�ستد�مة  جمال 
فى  �خلا�ص  �لقطاع  منو  تعرت�ص  �لتى  �لقيود 
و�لتعليم،  و�ل�سحة  �سا�سية،  �لأ �لبنية  جم��الت 

خالل  م��ن  �ملحلية  �ملالية  ���س��و�ق  �لأ وتطوير 
منتجات مبتكرة، وبناء �ملوؤ�س�سات.

هد�ف  ى �أعلى لأ وفى �لوقت نف�سه، حددنا روؤ
��سرت�تيجيتنا  ومددنا  �لدولية  �لتمويل  موؤ�س�سة 
للنمو مبقد�ر عام و�حد، حتى �لعام �ملاىل 2009. 

كما مت حتديد �ست غابات رئي�سية للموؤ�س�سة :
بزيادة  للموؤ�س�سة  من��ائ��ى  �لإ �لتاأثري  حت�سني   n

و�سط،  �لأ و�ل�����رشق  �أف��ري��ق��ي��ا  على  �ل��رتك��ي��ز 
مناخ  �إ�سالح  ودعم  �لفنية،  معونتنا  وتعزيز 

�ل�ستثمار. 
�لبنك  جمموعة  عرب  �أك��رث  بفاعلية  �لتعاون   n

�لدوىل.
نطاق  خ���ارج  �إىل  �ل��ق��ي��ادى  دورن���ا  تو�سيع   n
وحوكمة  و�لجتماعية،  �لبيئية،  �حلوكمة 

�ل�رشكات.

حت�سني م�ستوى ر�ساء �لعمالء من خالل زيادة   n
�لالمركزية فى �لعمليات، و�إدخال �لتح�سينات 

فى طر�ئق �لعمل.
مع  للموؤ�س�سة،  �ل�سليم  �ملاىل  د�ء  �لأ مو��سلة   n

زيادة �لرتكيز على �إد�رة �ملخاطر.
م��ت��ن��وع��ة م���ن �ملوظفني  جم��م��وع��ة  ج����ذب   n

تاريخنا  عرب  خلفهم  ينظروا  اأن  الدولية  التمويل  موؤ�س�سة  وملوظفى 
وي�سهدوا مناذج ل حت�سى ول تعد متكنوا فيها من ت�سخري قوة امل�رصوع 

اخلا�س لتح�سني حيوات النا�س

نائب �لرئي�ص �لتنفيذى ملوؤ�س�سة �لتمويل �لدولية لر�ص تونيل يلتقى �أطفال فى مقاطعة يوجن�سو �ل�سينية �لتى حتولت �أ�رشها �إىل موردين �أكرث �إنتاجية ل�رشكة �سمال 
�أندرية ملركز�ت ع�سري �لتفاح من خالل �ملعونة �لفنية �ملربوطة باأحد ��ستثمار�ت موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية.
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�ملوهوبني، وتدريبهم، و�لحتفاظ بهم، و�تباع 
�أ�سلوب �سارم فى تقييم �أد�ئهم.

�لدولية،  �لتمويل  موؤ�س�سة  ��سرت�تيجية  وتوفر 
لل�سنو�ت  متينا  �أ�سا�سا  �ل��ط��وي��ل،  �مل��دى  على 
جمال  د�ئما  هناك  فماز�ل  ذلك،  ورغم  �لقادمة. 
هذ�  من  وفرب�ير  يناير  �سهرى  وخالل  للتح�سني. 
�لعام، �أ�رشت موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية ��ستعر��سا 
�لبيئة  �لنطاق لجتاه �ملوؤ�س�سة، على �سوء  و��سع 
�خلارجية، و�لحتياجات �ملتغرية لعمالئنا، ودور 

�ملوؤ�س�سة كع�سو فى جمموعة �لبنك �لدوىل.
�لذكرى  �لتى حققناها جتعل من  �لنتائج  �إن 
�ل�سنوية �خلم�سني مدعاة لالحتفاء بها. وملوظفى 
عرب  خلفهم  ينظرو�  �أن  �لدولية  �لتمويل  موؤ�س�سة 
تاريخنا وي�سهدو� مناذج ل حت�سى ول تعد متكنو� 
لتح�سني  �خلا�ص  �مل�رشوع  قوة  ت�سخري  من  فيها 
تنمية  فى  �مل�ساعدة  من  ب��دء�  �لنا�ص،  حيو�ت 
حمركات  �سارت  نامية  بلد�ن  فى  م�رشوعات 

فى  �مل�ستثمرين  ت�سجيع  �إىل  �لوظائف،  خللق 
�أ�سهم �ل�رشكات �خلا�سة على دخول تلك �لبلد�ن، 
�لقطاعات  �سائر  خ�سخ�سة  فى  �مل�ساعدة  �إىل 

�لقت�سادية، و�إعادة هيكلتها.
وحدها،  �ملا�سية  �لقليلة  �ل�سهور  وخ��الل 
و��سلت موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية �ل�سطالع بدور 
ول مرة موؤ�س�سة  ريادى فى �إ�سد�ر �سند ت�سدره لأ
��ستحدثت  كما  �ل�سني.  ف��ى  ط���ر�ف  �لأ متعددة 
د�ء  �لأ معايري  من  جديد�  جيال  �أي�سا  �ملوؤ�س�سة 

موؤ�رش  �إيجاد  فى  �أ�سهمت  و�لجتماعى،  �لبيئى 
جتريبية  مبادرة  وبد�أت  �لرب�زيل،  فى  لال�ستد�مة 
دولة  وهى  �لدميوقر�طية،  �لكونغو  جمهورية  فى 

خرجت لتوها من �أتون �ل�رش�ع فى قلب �أفريقيا.
موؤ�س�سة  ت��و�ج��ه��ه  �ل���ذى  �ل��ت��ح��دى  ويتمثل 
به،  تعتز  �لذى  �إرثها  حمل  فى  �لدولية  �لتمويل 
يجمع  دور  وهو  �مل�ستقبل.  نحو  �ملهم  ودوره��ا 
منائى، �لذى  بني �لن�سباط �لتجارى، و�لتاأثري �لإ

مل�ستثمر  �لزمن  عرفها  �لتى  �حلكمة  بني  يجمع 
�إمنائية  حلول  لرتياد  �ل�ستعد�د  وبني  جمرب 
جديدة، و�لذى يجمع بني �لتقدم �مللمو�ص و�لقابل 

للقيا�ص و�أرفع �ل�سمات معنوية وهى �لقيادة.
وما ن�سهده �ليوم من جناح مل ياأت بال�رشورة 
نتيجة لل�سيا�سات �ملعتمدة حديثا، لكنه جاء فى 
و�لقر�ر�ت  �ل�ساق،  للعمل  نتيجة  كثرية  ح��الت 
�ل�سعبة �لتى �تخذت منذ خم�سة، �أو ع�رشة �أعو�م، 
دو�عى  ملن  و�إن��ه  خلت.  عاما  ع�رشين  حتى  �أو 
فخرى و�عتز�زى �أن �أعمل مع مثل هذ� �لطاقم من 
�أتطلع  و�إننى  و�ملتفانني.  �ملوهوبني  �ملوظفني 
�إىل قيادة هذه �ملوؤ�س�سة نحو ن�سف �لقرن �لثانى 
�لذى جنتازه، و�إىل �لبناء على �سجل �مل�سار �ملثري 
فى  �خلا�ص  �لقطاع  فر�ص  تو�سيع  فى  عجاب  لالإ

جميع �أرجاء �لعامل �لنامى.

توقيع
لر�ص، ه�. تونيل

نائب �لرئي�ص �لتنفيذى
30 يونية 2006

 فقد وفرت امل�رصوعات التى ا�ستثمرنا فيها رعاية �سحية اإىل 2.4 مليون
املا�سى. كما العام  األف طالب فى  اإىل 320   مري�س, وخدمات تعليمية 
 �ساعدت ا�ستثماراتنا فى جمال الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية 80 مليون

.ن�سمة فى احل�سول على اخلدمة الهاتفية منذ  1996

ر�سائل �مل�سئولني �لتنفيذيني
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لار�ص تونيل
نائب الرئي�ص التنفيذى

دوروثى بيرى
نائب الرئي�ص

الب�سرية  ال���م���وارد  ل�سئون 
دارة والإ

ديكالن دوف
ل�سئون  ال��رئ��ي�����ص  ن���ائ���ب 

ال�سناعات*

جاويد حميد
ول* م�ست�سار اأ

فريدة خمباتا
نائب الرئي�ص

مريكا  واأ ���س��ي��ا  اآ ل�����س��ئ��ون 
الالتينية*

�دو�رد ن�سيم
نائب الرئي�ص

فريقيا وروبا واأ ل�سئون اأ
و�سط* وال�سرق الأ

و. باتى �أوفو�سو - �أماآه
نائب الرئي�ص

�س�سة مين الموؤ واأ

نينا �سابيرو
نائب الرئي�ص

مين الخزانة للتمويل واأ

جينيفر �سوليفان
م�ست�سار عام
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مايكل كالين
نائب �لرئي�ص

ل�سئون تنمية القطاع الخا�ص
�س�سة وكبير القت�ساديين بالموؤ

جمموعة اإدارة موؤ�س�سة 
التمويل الدولية

* معمول بها منذ �أول متوز/ يوليو 2006.
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تعترب موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية �أكرب هيئة متعددة 
�أ�سهم  �أو  طر�ف تقدم �لتمويل – قرو�سا كانت،  �لأ
متويل  منتجات  �أو  �ملخاطر،  و�إد�رة  �ملال  ر�أ�ص 
فى  �إن�سائها  وعند  �لنامى.  �لعامل  فى   - مربمج 
�أول  �لدولية  �لتمويل  موؤ�س�سة  كانت   ،1956
موؤ�س�سة من نوعها، تعمل وفقا ملبادىء جتارية، 
ع�ساء فيها  و�إن كانت مملوكة بالكامل للبلد�ن �لأ
)كانت عندئذ 31، و�سارت �ليوم 178(. وبحلول 
�أو��سط �خلم�سينيات �ساعدت �لقرو�ص �لتى قدمها 
�لقطاع  تدعيم  فى  �حلكومات  �إىل  �لدوىل  �لبنك 
�لعام بطرق جوهرية كثرية. لكن �لقطاع �خلا�ص 
يتيح  كان  نه  لأ مماثال،  تركيز�  ي�ستحق  كان 
�ملهار�ت،  وبناء  وظائف،  خللق  قوية  �إمكانية 

ورفع م�ستويات �ملعي�سة. 

�ملوؤ�س�سة  �أمام  �ملاثل  �لتحدى  هو  ذلك  كان 
كتفا  نعمل  فنحن  �ملا�سى.  �لقرن  ن�سف  خالل 
بكتف مع م�ستثمرين خارجيني، معر�سني للخطر 
م�رشوعات  لدعم  �أمو�لهم  جانب  �إىل  �أمو�لنا 
حتظى  ل  قد  ذلك  لول  �لتى  �لو�عدة،  عمال  �لأ
بالتمويل. و�سمانا لن�سباط �ل�سوق، فاإننا نعمل 
مع عمالئنا وفقا ل�رشوط �ل�سوق. ونحقق ربحا فى 
حني ن�سهم فى �لتنمية �مل�ستد�مة، وندعم عمالءنا 

ذ�ته  �لوقت  فى  بقائنا  مع  �خلا�ص،  �لقطاع  من 
خا�سعني للم�ساءلة �أمام م�ساهمينا.

�لقطاع �خلا�ص،  ل�سدة �حلاجة لتنمية  ونظر� 
�أخرى  موؤ�س�سات  مع  �رش�كة  فى  نعمل  فاإننا 
مالية،  وموؤ�س�سات  �لربح،  ت�ستهدف  ول  �إمنائية، 

وموؤ�س�سات �لقطاع �خلا�ص.
�ملن�رشمة،  �خلم�سني  عو�م  �لأ مدى  وعلى 
�أمو�لنا  من  دولر  مليار   56 بتقدمي  �رتبطنا 
على  يزيد  مبا  م�سرتكة  قرو�سا  ودبرنا  �خلا�سة، 
25 مليار دولر قدمت �إىل 3531 �رشكة فى 140 
بلد� ناميا. وت�سدرت موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية فى 
ت�ساعد  �ملحلية، حيث  �ملال  �أ�سو�ق  تطوير  عملية 
�سول، عن طريق  فى ��ستحد�ث فئات جديدة من �لأ
�سو�ق  لالأ �جلماعى  لال�ستثمار  تدخالت  هيكلة 

�لتجارى  �لتمويل  توفري  فى  و�لتو�سع  �لنا�سئة، 
�ملحلية،  بالعمالت  قرو�ص  و�رشف  �سكانى،  و�لإ
طر�ف ت�سدر  بحيث �أ�سبحت �أول هيئة متعددة �لأ

�سند�ت فى �أ�سو�ق كثرية.
م�رشوعات  فى  بال�ستثمار  بانتظام  ونقوم 
كربى �أ�سبحت �أحجار �لز�وية فى خلق �لوظائف، 
وحتقيق منو �لقت�ساد �لكلى فى �لبلد�ن �لنامية، 
تلك  ن�ساعد  بال�ستد�مة،  �لتز�منا  خالل  ومن 

على  يجابى  �لإ تاأثريها  زيادة  فى  �مل�رشوعات 
�لبيئة و�ملجتمع �ملحلى.

�ملا�سية  �لع�رشين  �ل�سنو�ت  مدى  وعلى 
�لفنية،  �ملعونة  من  دولر  مليار  قيمته  ما  قدمنا 
�أ�سا�سا  مولت  �لتى   – �ل�ست�سارية  و�مل�رشوعات 
بف�سل �سخاء �لدول �ملانحة – ون�ستخدم حاليا ما 

يزيد على 800 موظف فى �أعمال �ملعونة �لفنية.
م�سارنا  �سجل  على  بالبناء  نقوم  و�ليوم 
�ل�ست�سارية  عمال  و�لأ �ل�ستثمار�ت،  من  �لر��سخ 
و�سعت  وقد  تاأثرينا.  لزيادة  �خلا�ص  للقطاع 
للنمو،  طموحة  �أهد�فا  �لدولية  �لتمويل  موؤ�س�سة 

تركز على �لتقدم فى جمالت رئي�سية :
�لتى  قاليم  و�لأ �لبلد�ن  على  تركيزنا  زي��ادة   n

تتعاظم فيها �لحتياجات.
جل مع �لقوى �لفاعلة  بناء �رش�كات طويلة �لأ  n

�لعاملية �لنا�سئة.
�سمان �ل�ستد�مة �لبيئية و�لجتماعية.  n

�ل��ق��ط��اع �خل��ا���ص ف��ى �لقطاعات  تعزيز من��و   n
�لبنية  جم��ال  ف��ى  ذل��ك  ف��ى  مب��ا  �لرئي�سية، 

�سا�سية. �لأ
�سو�ق �ملالية �ملحلية. دعم تنمية �لأ  n

وحتى يت�سنى لنا �إد�رة هذ� �لتو�سع بنجاح فى 
نطاق جمالنا وقدر�تنا، نقوم بزيادة �ملوظفني فى 
مكاتبنا �مليد�نية. وذلك ي�سمح لنا بالقرت�ب �أكرث 
�سو�ق �لتى ت�ستد فيها �حلاجة  من عمالئنا فى �لأ
وخربتها  �لدولية  �لتمويل  موؤ�س�سة  متويل  �إىل 

و�إبد�عها.

زيادة التأثر اإلمنائى

ونقوم بانتظام بال�ستثمار فى م�رصوعات كربى اأ�سبحت اأحجار الزاوية 
فى خلق الوظائف, وحتقيق منو القت�ساد الكلى.
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منائى      �سفحة 13 زيادة �لتاأثري �لإ

شركاء مؤسسة التمويل الدولية فى التنمية

تع��د موؤ�س�سة �لتموي��ل �لدولية �أكرب موؤ�س�سة لتنمية �لقطاع �خلا���ص فى �لعامل، �إل �أن 
تاأثرين��ا ي�ستن��د �إىل تعاوننا م��ع �ل�رشكاء 
�لرئي�سي��ني، مب��ا ف��ى ذل��ك بن��وك �لتنمية 
منائي��ة  �لإ �مل�ساع��د�ت  و�أذرع  قليمي��ة،  �لإ
ع�ساء فى  لكث��ري من حكوم��ات �لبل��د�ن �لأ
�ملالي��ة  �ملوؤ�س�س��ات  وطائف��ة  �ملوؤ�س�س��ة، 

�لدولية بكاملها.
وعلى �سبيل �ملثال، يقوم موظفون من 
�لت�سهيل متعدد �ملانحني �لتابع للموؤ�س�سة 
�خلا�سة  �مل�رشوعات  لتنمية  �رش�كة  وهو 

فريقى. وت�ستهدف  �أفريقيا، بتنفيذ بر�مج للمعونة �لفنية ل�سالح بنك �لتنمية �لإ فى 
فى  ن��اث  �لإ من  عمال  �لأ م�رشوعات  ومنظمات  �ل�سغرية  �ل�رشكات  �جلهود  هذه 
قليم  جميع �أنحاء �أفريقيا جنوب �ل�سحر�ء. كما ن�ستثمر �أي�سا فى م�رشوعات عرب �لإ
�ملوؤ�س�سات  هذه  وت�سمل  ط��ر�ف.  �لأ ومتعددة  ثنائية  �أخرى  موؤ�س�سات  مع  بالتعاون 
وروبى، وهيئات تنمية �لقطاع �خلا�ص فى بلد�ن فر�دى مثل هيئة  بنك �ل�ستثمار �لأ

بروباركو �لفرن�سية.
كرث تعقيد�، ننتهج نهجا مهيكال  كرب و�لأ وفيما يتعلق باملعامالت �ل�ستثمارية �لأ
وبالن�سبة  و�لتعمري.  ن�ساء  لالإ وروبى  �لأ �لبنك  مثل  خرى  �لأ �ملوؤ�س�سات  مع  للتن�سيق 

مل�رشوعات كثرية، نن�سط فى �لتناف�ص مع موؤ�س�سات مالية �أخرى.
�أي�سا مع �ملوؤ�س�سات و�ملنظمات �خلريية فى ت�سكيلة  ونعمل 
بال�ستد�مة  �ملتعلقة  �ل�رش�كات  على  تركز  �لتى  �ملبادر�ت،  من 
�لبيئية، و�ل�سحة و�لتعليم، و�لتنمية �لريفية، ودعم روح �ملبادرة 
�ملوؤ�س�سات  �أم��ام  �لفر�ص  بتنمية  ونقوم  �لجتماعية.  �لفردية 
على  �لفنية  �ملعونة  مقدمى  من  �لو��سعة  ب�سبكتنا  لال�ستعانة 

�ل�ساحة للم�ساعدة فى تنفيذ �مل�رشوعات ور�سدها.
�إن تعاون �رشكائنا من �ملانحني جزء ل يتجز�أ من جناحنا، 
ون�سعر بالمتنان لدعمهم. فقد دعمت �أمو�ل �ملانحني بر�مج فى 
�ملاىل، مما مكن من م�ساعدة  �لعام  بلد� خالل هذ�  �أكرث من 80 
�لبلد�ن �لنامية فى جذب �ل�ستثمار �خلا�ص وفى بناء م�رشوعات 

قوية تدفع �لنمو، وتخلق �لوظائف، وحترر �لنا�ص من �لفقر.

وفى �سوء احلاجة الكبرية لتنمية القطاع اخلا�س, نعمل فى �رصاكة 
مع موؤ�س�سات اإمنائية ومالية اأخرى ل ت�ستهدف الربح وموؤ�س�سات 

خرى. القطاع اخلا�س الأ
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تقرير موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية �سفحة 14 

�لفر�ص  بلد�ن  فى  �ل�ستثمار  م�رشوعات  مثلت 
�لتى  �لبلد�ن  تلك  ع��ادة  وهى   – �لر�ئدة  �جلديدة 
�لدخل،  م��ن  �ل��ف��رد  ن�سيب  بانخفا�ص  تت�سم 
�نعد�م  �أو  �ل�����س��دي��دة،  �لقت�سادية  و�ل��ت��ح��دي��ات 
�رتباطات  ربع  من  �أك��رث   – �ل�سيا�سى  �ل�ستقر�ر 
كانت  و�إن  �لعام،  هذ�  �لدولية  �لتمويل  موؤ�س�سة 
منو�.  ق��ل  �لأ �لبلد�ن  فى  �أ�سغر  عادة  �مل�رشوعات 
وقد �أجرينا �رتباطات قيمتها 1.5 مليار دولر فى 
�سو�ق �لر�ئدة خالل �لعام �ملاىل 2006، بزيادة  �لأ

20 فى �ملائة عن �لعام �ل�سابق.
ب�سورة  �لدولية  �لتمويل  موؤ�س�سة  ز�دت  وقد 
فى  �لفنية  ومعونتها  ��ستثمار�تها  من  كبرية 

على  ين�سب  وتركيزنا  و�سط.  �لأ و�ل�رشق  �أفريقيا 
�حلوكمة  حت�سني  وعلى  �ملالية  �سو�ق  �لأ تنمية 
ثر فى  ومناخ �ل�ستثمار، �سعيا منا �إىل تعظيم �لأ
هذه �لبلد�ن. وفى بلد�ن لديها �أ�سو�ق مالية �أكرث 
تطور�، تركز موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية على جيوب 
�سغرية حقها فى �خلدمة مه�سوم، مثل �لتمويل 
�ل�سغرية،  �مل�رشوعات  ومتويل  �ل�سغر،  متنامى 

و�ملتو�سطة.
�أفريقيا  فى  قدر�تنا  فى  للتو�سع  ونتيجة 
�لتى  �لرت��ب��اط��ات  �رتفعت  �ل�سحر�ء،  جنوب 
دولر  مليون  �إىل 700  قليم  �لإ هذ�  قدمناها فى 
 140 كانت  �أن  بعد   2006 �مل��اىل  �ل��ع��ام  ف��ى 

م�ست.  �أع���و�م  ث��الث��ة  منذ  فقط  دولر  مليون 
على  قليم  �لإ فى  ن�ساطنا  من  كبري  جزء  و�ن�سب 
عمال  �لأ �سكان، وم�رشوعات  �لتجارة، و�لإ متويل 

�ل�سغرية.
وهو  �أفريقيا،  و�سمال  و�سط  �لأ �ل�رشق  وفى 
موؤ�س�سة  عمليات  ب�رشعة  فيه  تتو�سع  مل  �إقليم 
�لتمويل �لدولية تاريخيا، ز�دت �لرتباطات باأكرث 
�ل�ستثمار  فى  �لنمو  هذ�  تز�من  وقد  �ل�سعف.  من 
�لفنية فى  �لقدرة على تقدمي �مل�ساعدة  مع تعزيز 
عدد  فى  �ملائة  فى   50 قدرها  ب��زي��ادة  قليم  �لإ
�لعاملني فى هذه �مل�رشوعات. وت�سمن هذ� �لعمل 

تو�سعا كبري� فى م�رشوعات حوكمة �ل�رشكات.

زيادة تركيزنا على اجملاالت التى تشتد فيها االحتياجات

�لعام �ملاىل 2005 �لعام �ملاىل 2006   

445 مليون دولر 700 مليون دولر  �لرتباطات فى �أفريقيا جنوب �ل�سحر�ء 
1.1 مليار دولر 1.6 مليار دولر  �لرتباطات فى �مل�رشوعات متناهية �ل�سغر، و�ل�سغرية و�ملتو�سطة* 
1.3 مليار دولر 1.5 مليار دولر  �إجماىل �لرتباطات فى بلد�ن �لفر�ص �جلديدة �لر�ئدة** 

االستثمارات فى األسواق الرائدة ترتفع بنسبة 20 فى املائة

�أخرى ت�ستهدف  ��ستثمار�ت  �أى  �لتجاريني،  �أكرث من 50 فى �ملائة من عمالئها  �ل�سغر، و�ل�سغرية، و�ملتو�سطة، وموؤ�س�سات مالية متثل  * ت�سمل �لرتباطات مقرت�سني مبا�رشة من �مل�رشوعات متناهية 
�رش�حة �مل�رشوعات متناهية �ل�سغر، و�ل�سغرية، و�ملتو�سطة كم�ستفيدين �أ�سا�سيني.

على خماطر )ح�سب ت�سنيف �ملوؤ�س�سات �ل�ستثمارية وهو 30 �أو �أقل(. ت�ستند �لزيادة بن�سبة 20 فى  بلد�ن �لفر�ص �جلديدة �لر�ئدة هى بلد�ن منخف�سة �لدخل )ح�سب فئة �لبنك �لدوىل لت�سنيف �لدخل(، �أو �لأ  **
�سو�ق �لر�ئدة �إىل �أرقام غري مقربة. وكانت �لرتباطات �لفعلية 1.536 مليون دولر، و 1.277 مليون دولر للعامني �ملاليني 2006 و 2005 على �لتو�ىل. �ملائة فى �لرتباطات فى �لأ
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رعاية املشروع اخلاص فى بيئات صعبة

املا�سى:  القرن  من  الت�سعينيات  فى  الدولية  التمويل  موؤ�س�سة 
ال�ستثمار فى موزامبيق

خا�سة  �أم��و�ل  و���ص  روؤ تعبىء  �إذ  �ملحفز،  ب��دور  �ملوؤ�س�سة  تقوم  ما  غالبا 
جديدة من �أجل بلد�ن، قد يعتربها �مل�ستثمرون، لول ذلك، حمفوفة مبخاطر 
فى  لومنيوم  �لأ م�سهر  فى  �ملبكر  ��ستثمارنا  يو�سح  كما  مفرطة،  بدرجة 
موز�ل مبوز�مبيق. وكان دعم موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية مببلغ 110 ماليني 
�لذى تكلف  وىل فى 1997، حا�سما للم�رشوع  دولر فى متويل �ملرحلة �لأ
�أجنبى كبري فى موز�مبيق. وقد خلق  ��ستثمار  �أول  1.3 مليار دولر، وهو 
جر، و�سجع �آخرين على �ل�ستمر�ر  �مل�رشوع �لناجم عن هذ� وظائف جيدة �لأ

فى بلد ماز�ل يعترب فى طور ��سرتد�د عافيته بعد حرب �أهلية مدمرة.
ملوؤ�س�سة  منفرد  ��ستثمار  �أكرب  ميثل  كان  �لذى  موز�ل،  مل�رشوع  وكان 
موز�مبيق.  �قت�ساد  على  �إيجابى  تاأثري  �لوقت،  ذلك  حتى  �لدولية  �لتمويل 
�سادر�ت  من  �ملائة  فى   55 ولد  قد  �مل�رشوع  كان   ،2001 �لعام  وبحلول 
وخالل  جماىل.  �لإ �ملحلى  ناجتها  من  �ملائة  فى   8 نحو  ميثل  مبا  �لبالد، 
مرحلة ثانية فى �مل�رشوع فى 2001، قدمت موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية مبلغا 
موز�ل  م�رشوع  بر�مج  �أي�سا  دعمنا  كما  دولر.  مليون   25 قدره  �إ�سافيا 
يدز و�ساعدنا �ل�رشكة  ملكافحة فريو�ص نق�ص �ملناعة �لب�رشية �ملكت�سب/�لإ

فى تو�سيع تاأمني م�سادرها من �ل�رشكات �ملحلية �ل�سغرية.
ونو��سل �ل�ستثمار فى بيئات �سعبة �ليوم، فى �أماكن مثل �أفغان�ستان، 
تنمية  �إىل  �حلاجة  ت�ستد  حيث  و�لعر�ق،  �لدميوقر�طية،  �لكونغو  وجمهورية 

�سد ندرة. �لقطاع �خلا�ص، فى حني �لتمويل هو �لأ

مبادرات مناخ االستثمار
طريق  على  عقبتني  عام  بوجه  �ملوؤ�س�سة  تو�جه 
تو�سيع نطاق تاأثريها: مناخ �ل�ستثمار، و�لطاقة 
هاتني  �ملوؤ�س�سة  وتعالج  �سو�ق.  لالأ �ل�ستيعابية 
�ل�ست�سارى  دوره��ا  زي��ادة  طريق  عن  �لعقبتني 

قطاع  �إق��ام��ة  �إىل  ت�سعى  �لتى  �حلكومات  مع 
خا�ص �أ�سد قوة. وتت�سمن �جلهود �ملبذولة زيادة 
�لتعاون مع �لبنك �لدوىل، وكذلك تقدم �مل�ساعدة 

�لتقنية و�مل�سورة �لفنية ب�ساأن �خل�سخ�سة.
وعلى �سبيل �ملثال، �أطلقت موؤ�س�سة �لتمويل 

�خلا�سة  �مل�رشوعات  �رش�كة  �لعام  هذ�  �لدولية 
فريقيا. وقد �سممت �ل�رش�كة لتن�سيق مبادر�ت  لأ
�ل�سحر�ء،  جنوب  �أفريقيا  فى  �ل�ستثمار  مناخ 
�ل�ستثمار  عمليات  فى  �لفنية  �مل�ساعدة  و�إدماج 
تب�سيط  على  �ل�رش�كة  وتركز  بها.  نقوم  �لتى 

�ل�رشيبية،  و�لنظم  �ل�رشكات  تاأ�سي�ص  �إج��ر�ء�ت 
وحت�سني حقوق �مللكية للقطاع �خلا�ص، وفر�ص 
بديلة  �أ�سكال  و��ستحد�ث  �لتمويل،  على  �حل�سول 

لل�رشكات �ل�سغرية.

فريقيا  وت�ستند �رش�كة �مل�رشوعات �خلا�سة لأ
فى  �خلا�سة  للم�رشوعات  �لناجحة  �رش�كتنا  �إىل 
تعمل  ماز�لت  �لتى  �ل�سابق،  �ل�سوفيتى  �لحت��اد 
�أجل  من  �ملانحني  من  بدعم   2000 ع��ام  منذ 
�لقطاعات �ملالية، وتطبيق معايري دولية  تعزيز 
م�رشوعات  لو�ئح  وتب�سيط  �ل�رشكات،  حلوكمة 
عمال، وربط �ل�رشكات �ل�سغرية ب�سبكات �لعر�ص  �لأ
ح�سدت  وق��د  �لكبرية.  بامل�رشوعات  �خلا�سة 
موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية ��ستثمار�ت قدرها 915 
مليون دولر، �ساعدت فى خلق ما يزيد على 30 
�ألف وظيفة جديدة و160 �رشكة جديدة فى ع�رشة 
هذه  من  �مل�ستفادة  �لدرو�ص  �أث��رت  وقد  بلد�ن. 
عرب  �لفنية  �مل�ساعدة  �إز�ء  نهجنا  على  �لتجربة 
�مل�ساعدة  باإدماج  �لتز�منا  ذلك  فى  مبا  �لعامل، 
�لتنمية  يحقق  مبا  �ل�ستثمارى  وعملنا  �لفنية 

�لقت�سادية �لعري�سة و�مل�ستدمية.

ال�رصق  اإقليم  فى  ل�رصكات  ال�ستثمارية  املوؤ�س�سة  ارتباطات  تزايدت 
و�سط و�سمال اأفريقيا هذا العام باأكرث من ال�سعف وزادت ارتباطاتنا  الأ

فى اأفريقيا جنوب ال�سحراء بن�سبة 60 فى املائة تقريبا.

A
nt

oi
ne

 C
ou

rc
el

le
 L

ab
ro

ss
e

37399
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وخربتها  �لدولية  �لتمويل  موؤ�س�سة  ح�سور  ي�سمح 
�لنا�سئة،  �سو�ق  �لأ فى  �ل�رشكات  بدعم  �لعاملية 
نامي�ة  بل��د�ن  فى  �ل�ستثمار  فى  ترغب  �لتى 
�ل�ستثمار  قطاعات  �أ���رشع  من  وه��ى   – �أخ�رى 
تقدمي  �إىل  �سافة  فبالإ من��و�.  �ملبا�رش  جنبى  �لأ
ن�ساعد  �أن  ميكننا  تنمو،  وهى  لل�رشكات  �لتمويل 
ورفع  عمال  لالأ ممار�ستهم  حت�سني  فى  عمالءنا 
م�ستوى معايريهم �لبيئية، و�لجتماعية، ومعايري 
حوكمة �ل�رشكات. و�حلقيقة �أن �نخر�طنا فى مثل 
عو�م  هذه �ل�ستثمار�ت قد تنامى باطر�د خالل �لأ
دولر  مليون   673 بلغ  حتى  �ملا�سية  �لثالثة 
على  يزيد  ما  وكان   .  2006 �ملاىل  �لعام  خالل 
�لتى تقيمها  60 فى �ملائة من هذه �مل�رشوعات 
جهات فى بلد�ن �جلنوب مع عمالء �سبق �لتعامل 

ل�سبكة جديدة للهاتف  معهم، مبا فى ذلك دعمنا 
�خلليوى فى �أفغان�ستان.

وقد �أمكن تنفيذ ��ستثمار�ت جزئيا بنقل مزيد 
من موظفى �ملوؤ�س�سة ومو�ردها �إىل مكاتب ميد�نية 
حملية، تكون �أقرب و�أكرث �رتباطا مع عمالء جدد 
وعمالء م�ستمرين معنا منذ فرتة طويلة. و�حلقيقة 
�أن �أحدث م�سح �سنوى لعمالئنا ي�سري �إىل �أن �آفاق 
�سباب  �لأ �أحد  لتز�ل  جل  �لأ طويلة  �رش�كة  �إقامة 
موؤ�س�سة  على  يقبلون  �لعمالء  جتعل  �لتى  وىل  �لأ

�لتمويل �لدولية ويبقون معها.
�إننا نحدث �أعظم تاأثري عندما ن�ساعد �لعمالء 
باخلدمات ذ�ت �لقيمة �مل�سافة، مثل دعمنا بغر�ص 
�إىل  �إ�سافة  �أعمالهم،  م�رشوعات  ��ستد�مة  زيادة 
ميزة  وهناك  �ملبتكرة.  �ملالية  �ملنتجات  تقدمي 

مهمة �أخرى ي�سوقها �لعمالء، هى قدرة �ملوؤ�س�سة 
على م�ساعدة �ل�رشكاء فى �لتكيف و�لزدهار فى 

بيئات متغرية.

حوكمة ال�رصكات
جزء�  �ل�رشكات  حوكمة  تقييم  در����س��ات  تعترب 
�لدولية  �لتمويل  موؤ�س�سة  جهود  م��ن  �أ�سا�سيا 
�إىل  �لو�سول  على  �لنا�سئة  �ل�رشكات  مل�ساعدة 
توفر  �أي�سا  وه��ى  و�لنمو.  �ملثلى  �ملمار�سات 
قلية  �لأ جل مل�ساحلنا وم�سالح  �لأ حماية طويلة 
�ل�ستثمار�ت فى  خرين فى  �لآ �أ�سهم  �أ�سحاب  من 

و�ص �أمو�ل �ل�رشكات. حقوق روؤ
لل�رشكات  �أ�سا�سية  �أد�ة  �ل�رشكات  وحوكمة 

عمال �لفا�سدة. �ل�ساعية �إىل جتنب ممار�سات �لأ

منو االستثمارات واملساعدة الفنية املقدمة للشركات العاملية الناشئة
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�سو�ق �لنا�سئة ت�ستثمر فى بلد�ن نامية �أخرى. * �رتباطات بال�ستثمار ل�رشكات مقرها فى �لأ

منائى زيادة �لتاأثري �لإ

بناء شراكات طويلة األجل

�لعام �ملاىل 2005 �لعام �ملاىل 2006   

%66  %63 جماىل لالرتباطات  رعاة حمليون كن�سبة من �لعدد �لإ
484 مليون دولر 673 مليون دولر  �لتز�مات بني �جلنوب و�جلنوب* 
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منائى      �سفحة 17 زيادة �لتاأثري �لإ

تقدمها  �لتى  �لفنية  �مل�ساعد�ت  جعلتنا  وقد 
ب�ساأن  بلد�   80 من  �أكرث  من  ل�رشكات  �ملوؤ�س�سة 
�سهم،  د�رة، وحقوق حملة �لأ ممار�سات جمال�ص �لإ
ف�ساح،  وبيئات �لرقابة �لد�خلية، و�ل�سفافية، و�لإ
�سو�ق  �لأ فى  �ل�رشكات  حوكمة  جمال  فى  ر�ئ��د� 
�لنا�سئة. وخالل �لعقد �ملن�رشم، تقا�سمت �ملوؤ�س�سة 
خربتها من خالل م�رشوعات كربى فى �أذربيجان، 
و�ل�سني، وجورجيا، ورو�سيا، و�أوكر�نيا. كما قمنا 
فى  �ل�رشكات  حلوكمة  منتديات  برعاية  �أي�سا 
مو�دنا  وت�ستخدم  �لالتينية.  و�أمريكا  �آ�سيا،  �رشق 
�خلا�سة بحوكمة �ل�رشكات فى 75 كلية للقانون 
تثقف  حيث  �لعامل،  نطاق  على  عمال  �لأ و�إد�رة 

قيمة  ب�ساأن  ع��م��ال  �لأ رج��ال  من  �ل��ق��ادم  �جليل 
�حلوكمة �ملتينة لل�رشكات.

�سافة �إىل هذه �مل�ساعد�ت �ملقدمة للقطاع  وبالإ
�مل�سورة  �لدولية  �لتمويل  موؤ�س�سة  ت�سدى  �خلا�ص، 
ور�ق  �لأ و�أ���س��و�ق  �ملنظمة،  و�جلهات  للحكومات، 

�ملالية، ومعاهد �ملديرين ب�ساأن حوكمة �ل�رشكات. 
وقد قمنا بتو�سيع دعمنا �إىل مدى كبري لهذه �لرب�مج 
عدد  م�ساعفة  مع  و�سط،  �لأ �ل�رشق  فى  �لعام  هذ� 
موظفينا لهذه �جلهود، و�إطالق مبادر�ت جديدة فى 

م�رش )�نظر �سفحة 76( وباك�ستان.

�سواق النا�سئة التى ترغب  تدعم موؤ�س�سة التمويل الدولية ال�رصكات فى الأ
ال�ستثمار  اأق�سام  اأ�رصع  اأخرى, وذلك من  ال�ستثمار فى بلدان نامية  فى 

جنبى املبا�رص منوا. الأ

 AGD جمموع��ة ش��ركات إيه ج��ى دى
األرجنتيني��ة تتلق��ى جائ��زة املؤسس��ة 

للعمالء الرواد.

جائزة  عام  كل  �لدولية  �لتمويل  موؤ�س�سة  تقدم 
كرث عمالئها من �ل�رشكات  �لعمالء �لرو�د تقدير� لأ
جناحا، يكون – وفقا لر�سالة �ملوؤ�س�سة – قد قدم 
�إ�سهاما بارز� فى �لتنمية �مل�ستد�مة. وتقدم جائزة 
جمال  ف��َى  ر�ئ��دة  �رشكات  ملجموعة  �لعام  ه��ذ� 
عميل  وه��ى  رجنتني،  �لأ فى  �لزر�عية  ع��م��ال  �لأ
��ستري� جرن�ل  للموؤ�س�سة منذ 1986، وهى �رشكة 

ديهيز� )�إيه جى دى(.
عائلية  ���رشك��ة  �أك���رب  دى  ج��ى  �إي���ه  وتعترب 
بها  �ملت�سلة  و�ملنتجات  �لزيتية  للبذور  م�سدرة 
فى �لبالد، �إذ جتاوزت �إير�د�تها فى عامها �ملاىل 
2006، 1.6 مليار دولر، وجتاوز عدد موظفيها 
2250 موظفا. وهى من �أعلى �ل�رشكات ربحية فى 
جمالها، وو��سلت جناحها برغم مناخ �ل�ستثمار 
�ل�سديدة.  �لقت�سادية  زمة  و�لأ بالتحدى،  �ملت�سم 
�إيه جى دى فى  �أ�سا�سا ملجموعة  �لف�سل  ويرجع 
��ستمر�ر �سبكة كبرية من �ملز�رعني، و�لو�سطاء فى 

�ملناطق �لريفية فى �لنمو و�لزدهار.
قدرتها  من  دى  جى  �إي  جمموعة  ز�دت  وقد 
بقرو�ص  م��دع��وم��ة  �ل��ع��امل��ي��ة،  �ملناف�سة  على 

و�ص �أمو�ل �رشكائها.  �ملوؤ�س�سة و��ستثمار�ت فى روؤ
جل مببلغ  ويت�سمن ذلك حزمة متويلية طويلة �لأ
عندما   ،2002-2001 فى  دولر  مليون   100
على  �حل�سول  عن  �أرجنتينية  �رشكات  عجزت 
كما  �لعادية.  �لتجارى  �لتمويل  ت�سهيالت  حدود 
رعتها  م�رشوعات  فى  �أي�سا  �ملوؤ�س�سة  ��ستثمرت 
بنية  لتح�سني  ها  و�رشكاوؤ دى  جى  �إيه  جمموعة 
�سناعة  ولتطوير  للبالد،  �سا�سية  �لأ �لت�سدير 
�سبكة  حت�سني  طريق  وعن  �لزيتية.  �لبذور  جتهيز 
طر�ز،  �أحدث  على  ميناء  وبناء  �حلديدية،  �ل�سكك 
�إيه  خف�ست  �لبالد،  د�خل  �لتخزين  طاقة  وزيادة 
مر �لذى �أفاد  جى دى تكاليف �لنقل و�ملناولة، �لأ

�سل�سلة �لعر�ص باأكملها.
�عتبارى  م��و�ط��ن  دى  ج��ى  �إي��ه  وجمموعة 

فيها  يقع  �لتى  ديهيز�،  جرن�ل  مدينة  فى  �سالح 
�لدعم  تقدم  وه��ى  لل�رشكة.  �لرئي�سى  �مل�سنع 
�لتى  �ملنظمات  مع  وتتعاون  �ملحلية،  للمد�ر�ص 
و�مل�ساعد�ت  �لعامة،  �ل�سحية  �خلدمات  تقدم 
و�لرعاية  �سنا،  ك��رب  �لأ للمو�طنني  �لجتماعية 
طفال �ملعاقني .. وتوفر �ل�رشكة تدريبا م�ستمر�  لالأ
ملوظفيها، وتكفل �لتاأمني �لطبى جلميع �ملوظفني 

ومن يعولونهم.
ويبني جناح �إيه جى دى ما ميكن �أن حتدثه 
�رشكة و�حدة مبفردها من فرق، لي�ص فقط فى بناء 
م�رشوع �أعمال جتارى، بل �أي�سا فى دعم جمتمع 
حملى، �أو قطاع، �أو حتى بلد – وفى فتح �أ�سو�ق. 
�إن موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية لتعتز بكونها �رشيكا 

ملجموعة �إيه جى دى على �ملدى �لطويل.
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تقرير موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية �سفحة 18 

تطبيق جيل جديد من معاير االستدامة.

دور�  لنف�سها  �لدولية  �لتمويل  موؤ�س�سة  ر�سمت 
لال�ستد�مة، ل�سيما من  رياديا فى عدة جمالت 
�لتى قمنا  �لبيئية و�لجتماعية،  خالل معايرينا 
وتكمن   ،)31 �سفحة  )�ن��ظ��ر  بتدعيمها  �أخ���ري� 
و�ملوؤ�س�سات  �ل�رشكات  جهود  ور�ء  �ل�ستد�مة 
�ملالية من �أجل بناء �رشكات �أف�سل، وكذلك قدرة 
�لتاأثري  دع��م  على  �ل��دول��ي��ة  �لتمويل  موؤ�س�سة 
جل. وقد حذت موؤ�س�سات متويل  منائى طويل �لأ �لإ
خط  م��ب��ادىء  بتبنى  ح��ذون��ا،  �أخ����رى  دول��ي��ة 
معايري  على  بناء  تنقيحها  مت  �لتى  �ل�ستو�ء، 

موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية.
وتقدم هذه �لبنوك جمتمعة ما يزيد على 80 
قر��ص �لتمويلى للم�رشوعات  فى �ملائة من كل �لإ
�ملبادىء  تطبق  و�سوف  �لنامية،  �لبلد�ن  فى 
�لقطاع  ميولها  �لتى  �مل�رشوعات  على  �ملنقحة 
بتكلفة  �ل�سناعة،  قطاعات  جميع  فى  �خلا�ص 

وهذ�  و�أكرث.  دولر  ماليني   10 قدرها  ر�أ�سمالية 
وبالتبعية   – �ل�ستو�ء  خط  مبادىء  من  يجعل 
�لعاملى  �ملعيار   – �لدولية  �لتمويل  موؤ�س�سة 
متويل  فى  و�لجتماعى  �لبيئى  د�ء  ل��الأ �لو�قعى 
�مل�رشوعات. كما تعزز �ملوؤ�س�سة �أي�سا، فى �رش�كة 
�ل�ستو�ء،  خط  مبادىء  تطبق  �لتى  �لبنوك  مع 
�أخرى،  تبنى هذه �ملبادىء من جانب موؤ�س�سات 
و�ملتعددة  �لثنائية  �ل��وك��الت  ذل��ك  ف��ى  مب��ا 

طر�ف. �لأ

ال�سناعات ال�ستخراجية
تقدمه  �ل��ذى  �لتمويل  على  �لطلب  ح��دة  ��ستدت 
فى  و�لجتماعية  �لبيئية  وقدرتها  �ملوؤ�س�سة 
�سعار  �لأ �أدت  عندما  �ل�ستخر�جية  �ل�سناعات 
زيادة  �إىل  خ��رى  �لأ و�مل��ع��ادن  للنفط  �ملرتفعة 
وقرو�سنا  �رتباطاتنا  ز�دت  وقد  �ل�ستثمار�ت. 

من  باأكرث  �لقطاع  هذ�  فى  �ملجمعة  �مل�سرتكة 
�ل�سعف هذ� �لعام، حيث بلغت 671 مليون دولر 
بعد �أن كانت 314 مليون دولر فى �لعام �ملاىل 
�مل�ستثمرين  متويل  فى  مرموق  بنمو   ،2005
ز�دت  نف�سه،  �لوقت  وف��ى  و�ملحليني.  �ل�سغار 
�لطاقة  م�رشوعات  فى  �ملوؤ�س�سة  ��ستثمار�ت 
�ملتجددة و�لغاز �لطبيعى. وحترز �ملوؤ�س�سة تقدما 
�لتنمية  فى  �لقيادى  دوره��ا  تو�سيع  فى  كبري� 
�مل�ستد�مة لل�سناعات �ل�ستخر�جية، حيث حتظى 
وتعمل  �لق�سوى.  همية  بالأ �حلوكمة  ق�سايا 
تنفيذ  فى  بلد�   20 مع  �ل��دوىل  �لبنك  جمموعة 
�ل�ستخر�جية،  �ل�سناعات  فى  �ل�سفافية  مبادرة 
�لغنية  �لبلد�ن  فى  �حلوكمة  حت�سني  تدعم  �لتى 
من  �لكامل  و�لتحقق  �لن�رش  خالل  من  باملو�رد 
من  �حلكومات  و�إي���ر�د�ت  �ل�رشكات  مدفوعات 

�سناعات �لنفط، و�لغاز �لطبيعى، و�لتعدين.
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ثاث، �لذين ي�ستخدمون م�سادر م�ستدمية من �خل�سب فى جاوة، �إندوني�سيا. تفيد �مل�ساعدة �لفنية �ملقدمة من موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية منتجى �لأ

* �جلزء �ملقدر من ��ستثمار�ت �ملوؤ�س�سة �لتى تقابل �لن�سبة �ملئوية من �إجماىل تكلفة �مل�رشوعات �ملمثلة مبكونات م�رشوعات �لطاقة �ملتجددة �أو تلك �لتى ت�ستند �إىل كفاءة �لطاقة.

منائى زيادة �لتاأثري �لإ

التقدم من خالل االستدامة

�لعام �ملاىل 2005 �لعام �ملاىل 2006   

221 مليون دولر 393 مليون دولر  �رتباطات موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية فى جمال �لطاقة �مل�ستد�مة* 
832 مليون دولر 1.8 مليار دولر  �إجماىل �ل�ستثمار فى �لطاقة �مل�ستد�مة، �ملعزز بارتباطات �ملوؤ�س�سة 
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منائى      �سفحة 19 زيادة �لتاأثري �لإ

�إن معرفة ما تقب�سه �حلكومات، وما متنحه 
خ�ساع  لإ حا�سمة  �أوىل  خطوة  ه��و  �ل�رشكات 
تلك  ��ستخد�م  ع��ن  للم�ساءلة  �ل��ق��ر�ر  �سانعى 
�لقطاع  هذ�  فى  ��ستثمار�تنا  وتعك�ص  ي��ر�د�ت.  �لإ

دعمنا لزيادة �ل�سفافية و�ل�ستد�مة.
�ملوؤ�س�سة  �رتبطت  �ملاىل 2006،  �لعام  خالل   •
�أ�سهم  فى  �ملائة  فى   5 تبلغ  ح�سة  ب�رش�ء 
ر�أ�سمال �رشكة �سيمفر فى غينيا، وهى �رشكة 

�لتزمت  �ل��ت��ى  ت��ن��ت��و،  ري���و  ل�����رشك��ة  ت��اب��ع��ة 
�ل��ك��ام��ل ع��ن جميع  ف�����س��اح �مل��ح��ل��ى  ب��الإ
و�سوف  للحكومات.  تقدمها  �لتى  �ملدفوعات 
حول  ج��دوى  در��سة  �ملوؤ�س�سة  متويل  يدعم 
�رشق  فى  �لدرجة  عاىل  �حلديد  خام  تعدين 
ر�سميا  غينيا  حكومة  قبلت  وق��د  غينيا. 
�ل�سناعات  فى  �ل�سفافية  مبادرة  مبادىء 

ك�سف  ون�����رشت   ،2005 ف��ى  �ل�ستخر�جية 
من  �حلكومة  ب��اإي��ر�د�ت  مدقق  غري  ح�ساب 

قطاع �لتعدين فى مار�ص 2006 .
�مل�ستد�مة،  �ل�ستخر�ج  م�رشوعات  دعم  بغية   •
�رتبطنا هذ� �لعام بتقدمي مبلغ 6 ماليني دولر 
�سيقوم  �ل���ذى  ���س��ي��وى،  �لآ ���س��د  �لأ ل�����س��ن��دوق 
و�ص �أمو�ل  با�ستثمار�ت �ملر�حل �ملبكرة فى روؤ
فى  ��ستثمار�ت  من  بها  يت�سل  وما  �ل�رشكات 

�إىل  �سغرية  و��ستك�ساف  تعدين  م�سروعات 
ي�سمن  و�سوف  و�آ�سيا.  �أفريقيا  فى  متو�سطة 
�ل�سندوق قيام �ل�رشكات �لد�خلة �سمن حافظته 
ومعايري  �ملوؤ�س�سة  �سيا�سات  �إىل  بالمتثال 
�أد�ئها �لبيئية و�لجتماعية. و�سيي�سر تبنى هذه 
متثال مع �نتقال  �ملعايري فى مرحلة مبكرة �لإ

نتاج. �لم�سروعات �إىل مر�حل �لت�سييد و�لإ

اأ�سباب  متكني منظمات اأعمال الن�ساء من 
القوة

�مل�ساو�ة  ق�سايا  �إدم��اج  على  �ملوؤ�س�سة  حتر�ص 
وعلى  عملياتها،  جميع  ف��ى  �جلن�سني  ب��ني 
�مل�ستغلة  غري  مكانات  �لإ تعزيز  فى  �مل�ساعدة 
مبادرتنا  وتركز  �لنا�سئة.  �سو�ق  �لأ فى  للن�ساء 
لدعم قدرة �جلن�سني على تنظيم �مل�رشوعات فى 
�لن�ساء فى �حل�سول  تو�سيع فر�ص  �سو�ق على  �لأ
على �لتمويل، مبا يزيد قيمة م�رشوعات �ملوؤ�س�سة 
على  بناء  تقييم  بدر��سات  و�لقيام  �ل�ستثمارية، 
�لل�سيقة  �حل��و�ج��ز  ملعاجلة  �حل��ك��وم��ات  طلب 
�مل�ساركة  تعرت�ص  �لتى  �جلن�ص  بنوع  �خلا�سة 
مع  �خلا�ص،  �لقطاع  تنمية  فى  للن�ساء  �لكاملة 
و�سط. وقد  �لرتكيز �أ�سا�سا على �أفريقيا و�ل�رشق �لأ
قدمنا هذ� �لعام على �سبيل �ملثال حد� للت�سهيالت 
�لئتمانية وم�ساعدة فنية مببلغ 15 مليون دولر 
تقدمي  فى  نيجرييا  فى  �أك�سي�ص  بنك  مل�ساعدة 

�لتمويل �إىل منظمى �مل�رشوعات من �لن�ساء.

من  ومتكينها  �ملحلية،  �ملجتمعات  �إ�رش�ك  يعترب 
لي�ص  حا�سما  �أم��ر�  قدر�تها  وبناء  �لقوة،  �أ�سباب 
�ل�سناعات  ف��ى  �ل�ستثمار�ت  لنجاح  فح�سب 
فيما  �مل�ستد�مة  للتنمية  �أي�سا  بل  �ل�ستخر�جية، 
�أو  ن��اب��ي��ب،  �لأ خ��ط  �أو  �لنفط  بئر  عمر  يتجاوز 

�ملنجم.
ماليني   10 بتقدمي  �ملوؤ�س�سة  �رتبطت  وق��د 
جل  �لأ طويل  من��ائ��ى  �لإ �لتاأثري  لتح�سني  دولر 
مل�����رشوع��ات �ل�����س��ن��اع��ة �ل���س��ت��خ��ر�ج��ي��ة فى 
ت�سهيل  مبادر�ت  وتت�سمن  �ملحلية.  �ملجتمعات 
�أ�سحاب  قدر�ت  بناء  �ملحلية  �ملجتمعات  تنمية 
�مل�سلحة، و�ملوؤ�س�سات �خلريية للمجتمعات، وتلك 
�ملحلى  �مل�ستويني  على  �حلوكمة  فى  �مل�ساركة 

�ملحلية،  �لتوريد  �رشكات  وتطوير  قليمى،  و�لإ
ب�ساأن  وبر�مج  �ل�سغرية،  عمال  �لأ وم�رشوعات 
نق�ص  وفريو�ص  �جلن�سني،  بني  و�مل�ساو�ة  �لبيئة، 

�ملناعة �لب�رشية �ملكت�سب/�ليدز.
يقوم  �مل��ث��ال،  �سبيل  على  غو�تيمال  وف��ى 
للمجتمع  ت�ستند  ر�سد  جلنة  بتمويل  �لربنامج 
�أ�سحاب  م��ن  عري�سة  طائفة  متثل  �مل��ح��ل��ى، 
ثر �لبيئى ملنجم مارلني. ومن  �مل�سلحة، لر�سد �لأ
�ملتوقع �أن يفيد هذ� �جلهد كنموذج للحو�ر �لبناء 
و�ل�سناعات  �مل��ح��ل��ي��ة  �مل��ج��ت��م��ع��ات  ب���ني 
وقد  غو�تيمال.  �أنحاء  جميع  فى  �ل�ستخر�جية 
�أمريكا  منظمة  من  جائزة  �أخ��ري�  �لربنامج  منح 
مبتكر  جهد  �أف�سل  باعتباره  للتعدين،  �لالتينية 

�سمن  �لتعدين  عملية  �إدم���اج  فى  قليم،  �لإ فى 

جمتمعاته �ملحلية.

التنمية املستدامة فى الصناعات االستخراجية

منائى بعيد املدى مل�رصوعات النفط والغاز والتعدين,  ثر الإ بغية حت�سني الأ
ارتبطنا بربامج بيئية واجتماعية وجمتمعية مببلغ 10 مليون دولر.
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متناهى  �لتمويل  هذه  �ل�سغرية  عمال  �لأ م�رشوعات  مالك  تلقى 
�ل�سغر فى خالل م�رشوع جمتمعى يدعمه مارلني ماين فى �سان 

ميجويل، جو�تيمال.
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تقرير موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية �سفحة 20 

منو سريع فى الطلب على املشورة بشأن الشراكة
بني القطاعني العام واخلاص

لتنمية  موؤ�س�سة  باعتبارها  �ملوؤ�س�سة،  متتلك 
�لبنك  جمموعة  فى  وع�سو�  �خل��ا���ص،  �لقطاع 
�مل�ساركة  هيكلة  على  ف��ري��دة  ق���درة  �ل����دوىل، 
على  �سا�سية،  �لأ �لبنية  م�رشوعات  فى  �خلا�سة 
�لبقاء  على  �لتجارية  �لقدرة  بني  ي��و�زن  نحو 
دعم  على  �لطلب  ز�د  وق��د  �ل��ع��ام.  و�ل�����س��ال��ح 
�ملائة  فى   150 بن�سبة  �ل�ست�سارية  �ملوؤ�س�سة 
عو�م �لثالثة �ملن�رشمة، حيث �سعد عدد  خالل �لأ
منذ  تفوي�سا   12 من  �ل�ست�سارية  �لتفوي�سات 
�ملاىل  �لعام  نهاية  فى   30 �إىل  �أع���و�م  ثالثة 
فى  يرتكز  ما  �أكرث  �لن�ساط  هذ�  ويرتكز   .  2006

و�سط. �أفريقيا و�ل�رشق �لأ

وهذه �لتفوي�سات، �لتى غالبا ما جترى على 
�لبنك  �لقطاعى يقوم بها  �سالح  �أعمال �لإ منو�ل 
من  يليها  مل��ا  �لركيزة  منطيا  تر�سى  �ل���دوىل، 
�لفرق  وتعمل  �خل��ا���ص.  �لقطاع  ��ستثمار�ت 
�ل�ست�سارية �لتابعة للموؤ�س�سة على �مل�ساعدة فى 
حكوميا. مكونا  ت�سم  �لتى  �مل�رشوعات  هيكلة 

عمال �لتى متت �أخري�، حق �متياز �سكة  وت�سمل �لأ
حديدية عابرة للحدود فى كينيا، و�أوغند�، حيث 
طرح  عملية  ب�ساأن  م�سورة  �ملوؤ�س�سة  قدمت 
�لعرو�ص، بينما تدعم قرو�ص  �ملناق�سة وتقدمي 
�ل�سكة  �إعادة توطني قوة �لعمل فى  �لدوىل  �لبنك 
بتقدمي  �أي�سا  وقمنا  هيكلتها.  و�إع��ادة  �حلديدية 

ب�ساأن  �لعام  هذ�  �لفلبني  حكومة  �إىل  �مل�سورة 
�ل�سبكة  نطاق  خارج  بالطاقة  مد�د  �لإ خ�سخ�سة 
�لكمرون و�سامو�  للكهرباء، وحلكومتى  �لرئي�سية 
مملوكتني  ط��ري�ن  ل�رشكة  �جلزئى  �لبيع  ب�ساأن 

للدولتني.

�سا�سية ال�ستثمارات فى البنية الأ
�سا�سية حاجة ما�سة فى  �لتح�سينات فى �لبنية �لأ
�لعامل �لنامى. ويتعر�ص ماليني من �لب�رش للخطر 
�ل�رشف  �أو  �لنقية،  �ملياه  نق�ص  ب�سبب  يوم  كل 
من  حت�سى  ل  �أع��د�د  وهناك  �ملاأمون.  �ل�سحى 
للقوى  م�سدر  يعوزها  نها  لأ تعانى  �ل�رشكات 
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�ساعدت �خلدمات �ل�ست�سارية للموؤ�س�سة حكومة �سامو� فى �إيجاد �رشيك جديد من �لقطاع �خلا�ص ملو��سلة عمليات �رشكة طري�ن مملوكة للدولة.

منائى زيادة �لتاأثري �لإ

التصدى لقيود على منو القطاع اخلاص فى جماالت البنية األساسية، والصحة، والتعليم.

�لعام �ملاىل 2005 �لعام �ملاىل 2006   

200 مليون دولر 366 مليون دولر  �لرتباطات فى جمال تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�سالت 
599 مليون دولر 955 مليون دولر  �سا�سية  �لرتباطات فى جمال �لبنية �لأ

81 مليون دولر 126 مليون دولر  �لرتباطات فى جمال �ل�سحة، و�لتعليم 
- 52 مليون دولر  �لرتباطات فى جمال �مل�رشوعات دون �لقومية 

25   30 عدد �لتفوي�سات �ل�ست�سارية لزيادة م�ساركة �لقطاع �خلا�ص فى 
�سا�سية �لعامة خدمات �لبنية �لأ
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منائى      �سفحة 21 زيادة �لتاأثري �لإ

ليمتد  �سوكيتوورك�ص  �رشكة  �ملوؤ�س�سة  دعم  �ساعد 
�لقطاع �خلا�ص من  يتمكن  تقدمي خدمات مل  فى 
وتومي�سن  �لأ �إدخ���ال  ذل��ك  وت�سمن  ت��وف��ريه��ا. 
نيجريية،  جامعات   10 فى  د�ري���ة  �لإ �لعمليات 
وتزويد 150 �ألف طالب جامعى بفر�ص ��ستخد�م 
بال�سبكة  �ملبا�رش  بالت�سال  �لدر��سة  و�سائل 
فى  �ملكتبات  ذلك  فى  مبا  للمعلومات،  �لدولية 
�ملحلية  بالعملة  بقر�ص  وبال�ستعانة  �خل��ارج. 
يعادل 2.5 مليون دولر، ومعونات فنية م�ستمرة 
من �ملوؤ�س�سة، تو�سع �رشكة �سوكيتوورك�ص ن�ساطها 
�أخرى فى نيجرييا، مما ي�ساعف  �إىل 14 جامعة 
عدد �لطلبة �لذين �ستخدمهم، وتخطط للتو�سع �إىل 

�أجز�ء �أخرى من �أفريقيا.
توقع  �سوكيتوورك�ص  ���رشك��ة  ن  لأ ون��ظ��ر� 
عادة  متتد  �جلامعات،  مع  جل  �لأ طويلة  �تفاقات 
�أطول  �إىل متويل  �حتاجت  فقد  �سنو�ت،  لفرتة 10 
�أجال مما هو متاح عامة ل�رشكات �لقطاع �خلا�ص 
مرفق  جتهيز  على  �ل�رشكة  وتو�فق  نيجرييا.  فى 

�جلامعات  �إح��دى  فى  �ملعلومات  لتكنولوجيا 
مولد�ت  مثل  �ل�����رشوري��ة  ���س��ا���س��ي��ة  �لأ بالبنى 
�سالك  �لأ وم���د  �ل���ه���و�ء،  وت��ك��ي��ي��ف  �ل��ك��ه��رب��اء، 
فرتة  طو�ل  و�لربجميات،  و�ملعد�ت،  �لكهربائية، 
لية  �لآ �حلا�سبات  �أجهزة  �ل�رشكة  وتقدم  �لتفاق. 
�ملزودة بتكنولوجيا كوليدج بورتال �لتى تنتجها 
و�أع�ساء  �جلامعة  ملوظفى  �سوكيتوورك�ص  �رشكة 
�لربجميات،  على  �لتدريب  وتوفر  �لتدري�ص،  هيئة 
بياناتها.  قاعدة  فى  �جلامعة  بيانات  وتدخل 
عن  �لدر��سية  م�ساريفهم  �لطالب  يدفع  وعندما 
طريق �جلهاز �مل�رشفى فى نيجرييا، فاإن �ملبلغ 
�رشكة  خدمات  مقابل  دولر�   20 نحو  يت�سمن 

�سوكيت وورك�ص.
�مل�ساعدة  تقدمي  فى  �ملوؤ�س�سة  ��ستمرت  وقد 
�لفنية ل�رشكة �سوكيت وورك�ص منذ 2003 . و�إىل 
حوكمة  وحت�سني  د�ري���ة  �لإ �لقدرة  تعزيز  جانب 
�ل�رشكة، فاإن ذلك من �ساأنه �أن ي�ساعد �ل�رشكة فى 
وتعميم  �ملنتجات،  من  عرو�سها  نطاق  تو�سيع 

عمال �إىل �أجز�ء �أخرى من  منوذجها فى جمال �لأ
�أفريقيا. وقد قامت �ل�رشكة �أخري� بتاأ�سي�ص �رشكة 
تابعة لها فى �سري�ليون متتلك 51 فى �ملائة من 

�أ�سهمها.

�أو  �ل�سناعية  للعمليات  عليه  يعتمد  �لكهربائية 
�إىل  �ل�سلع  لتو�سيل  �لالزمة  �سا�سية  �لأ �لبنى 

�سو�ق. �لأ
وقد �زد�دت �رتباطات �ملوؤ�س�سة جتاه �لبنية 
فى  �ملائة  فى   50 على  تزيد  بن�سبة  �سا�سية  �لأ
�ل�سابق.  بالعام  مقارنة   ،2006 �مل��اىل  �لعام 
جمموعها  بلغت  �لتى  �لرتباطات  هذه  ومتثل 
من  �مل��ائ��ة  ف��ى   15 نحو  دولر  مليون   955
�إجماىل �لرتباطات هذ� �لعام. ويعك�ص هذ� �لنمو 
�رشكات  مع  مبكر�  للم�ساركة  �ملوؤ�س�سة  جهود 
�إقامة  فر�ص  ت�ستك�سف  �لتى  �سا�سية  �لأ �لبنى 

�مل�رشوعات.

التمويل دون القومى
�حلكومية  �خلدمات  فى  �لالمركزية  تعاظم  وفر 
ع�ساء فى �ملوؤ�س�سة ملجموعة �لبنك  فى �لبلد�ن �لأ
م�ستوى  على  للم�ساعدة  جديدة  فر�سة  �ل��دوىل 
قاليم. ويعترب �سندوق  و�لأ و�لوليات،  �لبلديات، 
 ،2003 ف��ى  تاأ�س�ص  �ل��ذى  �ل��ب��ل��دى،  �ملوؤ�س�سة 
�لبنك  جمموعة  ��ستجابة  من  وىل  �لأ �ملرحلة 

�ملحلية،  �حلكومات  �إقر��ص  على  للطلب  �لدوىل 
دون �سمان �سيادى. وخالل �لعام �ملاىل 2006، 
دولر  مليون   52 بتقدمي  �ملوؤ�س�سة  �رتبطت 
مل�رشوعات دون قومية فى بلد�ن مثل جو�تيمال، 
و�ملك�سيك، وجنوب �أفريقيا. وحيث �إن م�رشوعات 
�إمنائيا  �أث��ر�  �أحدثت  �لبلدى  �ملوؤ�س�سة  �سندوق 
بارز�، فنحن ب�سدد زيادة دعمنا فى هذ� �ملجال، 

�سافية. ومتابعة �لفر�ص �لإ

ال�سحة والتعليم
م�رشوعات  جتاه  �ملوؤ�س�سة  �رتباطات  �رتفعت 
�ل�سحة و�لتعليم بن�سبة تزيد على 50 فى �ملائة 
على مدى �لعام �ملاىل �ملن�رشم �إىل 126 مليون 
�ملوؤ�س�سة  تو��سل  �لقطاعات،  هذه  وفى  دولر. 
�لبناء على خربتها فى متويل �لنفقات �لر�أ�سمالية 
وكذلك  و�جلامعات،  و�مل��د�ر���ص،  للم�ست�سفيات، 
�لتكنولوجيا.  �إىل  �مل�ستندة  �لتعليمية  �خلدمات 
ون�سعى �إىل دعم �ملوؤ�س�سات �لتى تطرح مبتكر�ت 
�إىل  وتنحاز  �ملثلى،  �ملمار�سات  وتبدى  �سوقية، 

�أهد�ف �لقطاع �لعام.

مبتكرة  طرق  با�ستك�ساف  �ملوؤ�س�سة  وتقوم 
كما  للطالب،  �لتمويل  توفري  م��ب��ادر�ت  لتعزيز 
مع  مبا�رشة  تعمل  �لتى  �خلا�سة  �ل�رشكات  تدعم 
�أجل توفري �خلدمات �لتى  �لعامة من  �ملوؤ�س�سات 
�مل�رشوعات  وتت�سمن  �إل��ي��ه��ا.  �حل��اج��ة  ت�ستد 
�جلارية قيام �لقطاع �خلا�ص بتقدمي تكنولوجيا 
�لتدريب  ت��وف��ري  �أج���ل  م��ن  ب��ع��د،  ع��ن  �لتعليم 
للممر�سات فى �مل�ست�سفيات �حلكومية فى جميع 

�أنحاء �ل�سني.
فى  خربتها  ��ستخد�م  �إىل  �ملوؤ�س�سة  وت�سعى 
مكانة  ولها  �خلا�سة،  و�لتعليم  �ل�سحة  خدمات 
�لثنائية و�ملتعددة  �لتنمية  فريدة بني موؤ�س�سات 
قامة  طر�ف، من �أجل تر�سيخ و�سعها كمركز لإ �لأ
�ملوؤ�س�سات  بني  �ملعلومات  وتوفري  �ل�سبكات، 
و�مل�ستثمرين فى جميع �أنحاء �لعامل. وقد نظمت 
�لعام  هذ�  �ل�سني  فى  �ملالية  ووز�رة  �ملوؤ�س�سة 
�لعام  �لقطاعني  بني  �ل�رش�كات  ح��ول  م��وؤمت��ر� 
�لتعليم  �لتعليم، وور�سة عمل حول  و�خلا�ص فى 
منتد�نا  عقدنا  كما  و�ملهنى.  �لفنى  و�لتدريب 
�لعاىل  �لتعليم  فى  لال�ستثمار  �لثانى  �ل��دوىل 
من  موؤ�س�سة   135 عن  ممثلني  بح�سور  �خلا�ص، 

30 بلد�.

تكنولوجيا املعلومات للجامعات النيجرية
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تطوير األسواق املالية احمللية يزيد من فرص احلصول على التمويل
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�أمر�  د�ء  �لأ جيدة  �ملالية  �سو�ق  �لأ تطوير  يعترب 
�مل�ستد�م  �لقت�سادى  �لنمو  لتحقيق  �رشوريا 
و�لناجح، ومتثل ��ستثمار�ت �ملوؤ�س�سة فى �لقطاع 
�إىل  �ملائة  فى   13 بن�سبة  �رتفعت  �لتى  �مل��اىل، 
2.5 مليار دولر فى �لعام �ملاىل 2006، �ملكون 
�أهم  و�لبنوك هى بع�ص من  كرب فى حافظتنا.  �لأ
�لوفاء  ول��ك��ن  ق��ال��ي��م،  �لأ جميع  ف��ى  �رشكائنا 
تعاون  فى  يتمثل  للموؤ�س�سة  منائية  �لإ بالر�سالة 
وهى:  �ملالية،  �ملوؤ�س�سات  م��ن  كاملة  طائفة 
ور�ق  �لأ و�أ���س��و�ق  �لتاأجريى،  �لتمويل  �رشكات 
�ملالية، ووكالت �لت�سنيف �لئتمانى، و�سناديق 

ر�أ�ص �ملال �ملخاطر، وموؤ�س�سات �لتمويل متناهى 
�ل�سغر.

امل�ساعدة الفنية للقطاع املاىل
�مل�ساعدة  جمال  فى  �ملوؤ�س�سة  �أن�سطة  ت�سمنت 
نهاية  فى  م�رشوعا   133 �ملاىل  للقطاع  �لفنية 
هذ�  ف��ى  عملنا  وي�سمل   .  2006 �مل��اىل  �ل��ع��ام 
�ملجال تقدمي �ملعونة �لفنية للموؤ�س�سات �ملالية، 
�ملالية،  �سا�سية  �لأ �لبنية  حت�سني  فى  و�مل�ساعدة 
�ملالية.  ور�ق  و�لأ �ل�سند�ت  �سوق  تطوير  مثل 
فر�ص  لزيادة  ناجحا  م�رشوعا  �أن  ذلك  ومثال 

هذ�  �ساعد  �إندوني�سيا  فى  �لتمويل  على  �حل�سول 
ومتو�سطا  �سغري�  م�رشوعا   150 من  �أكرث  �لعام 
دولر  10.5مليون  يعادل  ما  على  �حل�سول  فى 
ت�ساعد  كما  حملية.  بنوك  من  قرو�ص  �سكل  فى 
�ملالية  �سا�سية  �لأ �لبنية  �إقامة  فى  �ملوؤ�س�سة 
�لالزمة لتو�سيع فر�ص �حل�سول على �لتمويل من 
�لفنية  و�مل�ساعدة  �ملبا�رشة  �ل�ستثمار�ت  خالل 
�إن�ساء  على  �لعام  هذ�  �ساعدنا  وقد  �ل�سو�ء.  على 
جميع  فى  بلد�   38 فى  �لئتمان  لتقدمي  مكاتب 
�أنحاء �لعامل من خالل �لربنامج �لعاملى ملكاتب 

�لئتمان �لذى ميوله �ملانحون.

منائى زيادة �لتاأثري �لإ

دعم األسواق املالية احمللية

�لعام �ملاىل 2005 �لعام �ملاىل 2006   

2.2 مليار دولر 2.5 مليار دولر  �إجماىل �لرتباطات للقطاع �ملاىل 
565 مليون دولر 586 مليون دولر  �سكان  �لرتباطات فى جمال متويل �لإ
820 مليون دولر 1.3 مليار دولر  �لرتباطات بالعملة �ملحلية 

135  133 عدد �مل�ساعد�ت �لفنية و�خلدمات 
�ل�ست�سارية فى �لقطاع �ملاىل
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منائى      �سفحة 23 زيادة �لتاأثري �لإ

خالل �لثمانينيات من �لقرن �لع�رشين، وفى �إطار 
»ب�سندوق  �مل�ستثمرين  �هتمام  ثارة  لإ حماولتها 
عبارة  �ملوؤ�س�سة  �سكت  �لثالث«  �لعامل  ��ستثمار 
�لعري�ص  �لقبول  �سار  وقد  �لنا�سئة«،  �سو�ق  »�لأ
من  جديدة  فئة  منو  مع  بالتو�زى  �لعبارة  لهذه 
����س���ول. وف���ى ذل���ك �ل��وق��ت ف���اإن ك��ث��ري� من  �لأ
�ملالية  ور�ق  �لأ �أ���س��و�ق  �أن  ي��رون  �مل�ستثمرين 
مرتفعا  قدر�  تت�سمن  �لنامى  �لعامل  فى  �لوليدة 
�سا�سية  �لأ �لبنية  ل�سعف  نظر�  �مل�ساربة،  من 
�سو�ق، و�سعف تنظيمها. وفى  للتد�ول فى هذه �لأ
�لكتتاب  �ملوؤ�س�سة �سندوقا حتت  1984، نظمت 

�لكورية  �سهم  لالأ و�ح��د  لبلد  دولر  مليون  ب���60 
�ل�سندوق  وهو  فيه،  �لكتتاب  تغطية  و�سمنت 
من  فيه  �لت�سكك  رغ��م  �ل�سوق  ف��ى  ط��رح  �ل���ذى 
ما  و�رشعان  ��سرتيت.  وول  فى  �ملالية  و�ساط  �لأ
�إىل  لتايلند،  �أ�سغر  �سندوق  �ل�سندوق  هذ�  �أعقب 
لبناء  �ملوؤ�س�سة  من  �مل�ستمر  �لتقنى  �لدعم  جانب 
�لعامل  �أن��ح��اء  جميع  ف��ى  مالية  �أور�ق  �أ���س��و�ق 
حمرتمة  �رشكة  مع  �لدقيق  وبالتعاون  �لنامى. 
عر�ست  ج���روب  كابيتل  ه��ى  ���س��ول  �لأ ط���ار  لإ
�ملوؤ�س�سة �أمو�لها �خلا�سة للمخاطرة فى �سندوق 
�أوىل  جمموعة  جذب  فى  ذلك  �أ�سهم  وقد  عاملى. 

�إىل  �لتاأمني  و�رشكات  �ملعا�سات  �سناديق  من 
و�سيلة متنوعة عامليا ر�أ�سمالها 50 مليون دولر 

�سو�ق �لنا�سئة. من �سندوق تنمية �لأ
وقد �ساعدت هذه �خلطو�ت جمتمعة فى نهو�ص 
ن وبعد 20 عاما با�ستثمار  �سناعة جديدة، تقوم �لآ
�أ�سهم  فى  �سنويا  دولر  مليار   60 على  يزيد  ما 
هذه  وخالل  �لنامية.  �لبلد�ن  من  �سادرة  و�سند�ت 
مو�ل  �لأ و�ص  لروؤ �لهائل  �مل�سدر  هذ�  دعم  �لعملية، 
�لنامى،  �ل��ع��امل  ف��ى  ���رشك��ات  �جل��دي��دة  �خلا�سة 
فى  و�ساعد  �لعاملى،  �مل��اىل  �مل�رشح  �إىل  ودفعها 

�إيجاد �لوظائف، وتخفي�ص �أعد�د �لفقر�ء.

م�سدر جديد لراأ�س املال اخلا�س
املؤسسة فى الثمانينيات من القرن العشرين : صندوق تنمية األسواق الناشئة

دعم الو�سطاء املاليني
فى  ع��ام��ة  ب�����س��ورة  �مل�����رشف��ى  �ل��ق��ط��اع  ي�سكل 
كرب  �سو�ق �لنا�سئة، و�لبلد�ن �لر�ئدة، �جلانب �لأ �لأ
من �جلهاز �ملاىل �لر�سمى. وتعمل �ملوؤ�س�سة على 
وقدر�ت  كافية،  بر�سملة  بتزويدها  �لبنوك  تدعيم 
قوية  وممار�سات  كافية،  �أ�سا�سية  وبنية  �إد�ري��ة 
بنوك  فى  بال�ستثمار  ونقوم  �ل�رشكات.  حلكومة 
�لتى  باملوؤ�س�سة  ع�ساء  �لأ �لنامية  �لبلد�ن  فى 
و��ستد�مة  �سليمة،  وجتارية  مالية  مبر�كز  تتمتع 

بيئية و�جتماعية.
�أن  �ل�سغر  متناهى  �لتمويل  لرب�مج  وميكن 
م�رشوعات  ن�ساط  حفز  فى  رئي�سيا  دور�  تلعب 
فيها  تتو�فر  ل  جم��الت  فى  ل�سيما  عمال،  �لأ
موؤ�س�سات  �إىل  للو�سول  قليلة  فر�ص  �سوى 
�لئتمان �لر�سمية �أو ل تتو�فر فيها هذه �لفر�ص. 
�مل�رشوعات  من  عدد  �أكرب  �إىل  �لو�سول  وبغية 
دعما  ن��ق��دم  و�ل�����س��غ��رية،  �ل�سغر  متناهية 
ون�سجع  �ل�سغر،  متناهى  �لتمويل  ملوؤ�س�سات 
قر��ص  �لبنوك �لتجارية على ��ستحد�ث خدمات لإ
�ملاىل  �لعام  نهاية  وفى  �ل�سغرية.  �ل�رشكات 
لدعم  �ملقدمة  �ل�ستثمار�ت  �سملت   ،2006
�ل�سغر،  متناهية  عمال  �لأ مل�رشوعات  �لتمويل 

من  �مل��ائ��ة  ف��ى   60 و�ملتو�سطة،  و�ل�سغرية 
�ملالية.  ���س��و�ق  �لأ جت��اه  �ملوؤ�س�سة  �رتباطات 
�ل�سغر  متناهى  �لتمويل  �رتباطات  و�رتفعت 
 31 وفى  دولر.  مليون   132 �إىل  �لعام  خالل 
دي�سمرب 2005، بلغت حمفظة موؤ�س�سات �لتمويل 
غري  �ملوؤ�س�سة  تدعمها  �لتى  �ل�سغر  متناهى 
قيمتها  تبلغ  قر�ص  مليون   2.5 نحو  �مل�سددة 

جمالية 4.1 مليار دولر. وجتمع ��ستثمار�تنا  �لإ
فى �لتمويل متناهى �ل�سغر منطيا بني �لتمويل 

و�مل�ساعدة �لفنية. 
�لتى  جمالية  �لإ �رتباطاتنا  �رتفعت  كما 
ت�ستهدف  م�رشوعات �سغرية ومتو�سطة �إىل 1.4 
�ملاىل  �ل��ع��ام  نهاية  ح��ل��ول  قبل  دولر  مليار 

.2006

التمويل بالعمالت املحلية
هذ�  ��ستثمار�تنا  من  �ملائة  فى   20 نحو  كان 

نروج  ون��ح��ن  حملية.  بعمالت  مقومة  �ل��ع��ام 
منتجات  خ��الل  م��ن  حملية  بعمالت  للتمويل 
متويل مهيكلة ومنتجات بالعملة �ملحلية مبنية 
على م�ستقات م�رشفية. وي�ساعد �لتمويل بالعملة 
�سول  �لأ بني  �لتوفيق  على  �ملقرت�سني  �ملحلية 
بالقرت��ص  �ملرتبط  �خلطر  ويلغى  و�خل�سوم 

بالعملة  قرو�سا  نقدم  ونحن  حملية.  بعملة 
تدفقات  نغطى  �أن  مقابلها  فى  ميكننا  �ملحلية 
بالدولر  �ملحلية  بالعمالت  �لعائدة  �لقرو�ص 
تو�سيع قدرتنا على تقدمي هذ�  مريكى. وبغية  �لأ
�لتمويل، فاإننا نقوم با�ستحد�ث منتجات مبنية 
فى  �ملحلية  للعمالت  �مل�رشفية  �مل�ستقات  على 
�ل�سحر�ء، ون�سعى للح�سول على  �أفريقيا جنوب 
�ل�سني،  فى  �ملنتجات  ه��ذه  لتقدمي  مو�فقات 

وباك�ستان، و�أوكر�نيا.

ت�سم حافظة املوؤ�س�سة للتمويل متناهى ال�سغر 74 موؤ�س�سة. وهناك 2.5 
مليون مقرت�س عليهم قرو�س غري م�سددة يبلغ متو�سطها 1600 دولر من 

هذه اجلهات املقر�سة.
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تقرير عن العمليات

يقدم  من  �أك��رب  هى  �لدولية  �لتمويل  موؤ�س�سة 
�لقطاع  مل�رشوعات  ط���ر�ف  �لأ متعدد  �لتمويل 
�ملاىل  �لعام  ففى  �لنامى.  �لعامل  فى  �خلا�ص 
2006، �رتبطنا بتقدمي �أمو�ل من ح�سابنا �خلا�ص 
�إ�سافى  مبلغ  وتعبئة  دولر  مليار   6.7 مببلغ 
قدره 1.6 مليار دولر من خالل قرو�ص م�سرتكة 
�ملهيكل.  �لتمويل  خالل  من  دولر  مليار   1.3 و 
مل�رشوعات  جمالية  �لإ �لتكاليف  �إىل  و��ستناد� 
هذ�  متويلها  فى  �أ�سهمنا  �لتى  �خلا�ص  �لقطاع 
�لعام، فاإن كل دولر و�حد من �لرتباطات �لتى 
متخ�ص  �خلا�ص  ح�سابها  من  �ملوؤ�س�سة  قدمتها 
عن مبلغ �إ�سافى قدره 2.88 دولر من �لتمويل 

من م�سادر �أخرى.
و�إجمال فقد دعمنا 284 م�رشوعا ��ستثماريا 
 400 على  يزيد  ما  �عتمدنا  كما  بلد�.   66 فى 
�أ�سا�سا  برنامج جديد للم�ساعدة �لفنية، ت�ستهدف 
وحت�سني  �ل�رشكات،  ل��دى  �لفنية  �خل��ربة  تعزيز 

�لبيئة لعمليات �لقطاع �خلا�ص و��ستد�متها.
حتافظ  مت�سقة  ب�سورة  �ملوؤ�س�سة  ظلت  وقد 
ينبغى  �ل�رشكات  �أن   .  1956 منذ  ربحيتها  على 
وثرو�ت،  وظ��ائ��ف  وت��ول��د  �أرب���اح���ا،  حتقق  �أن 
ومنو  جناح  تعك�ص  للموؤ�س�سة  �ملالية  و�لنتائج 
جميع  فى  �لنا�سئة  ���س��و�ق  �لأ فى  �مل�رشوعات 

�أنحاء �لعامل.

�ل�ستد�مة  حتقيق  ف��ى  عملياتنا  وت�سهم 
�لقت�سادية، و�ملالية، و�لبيئية، و�لجتماعية فى 
�رتباطاتنا  ربع  نحو  كان  وقد  �لنا�سئة.  �سو�ق  �لأ
عالية  �أو  �لدخل  منخف�سة  بلد�ن  فى  �لعام  هذ� 
�ملخاطر، مما يدلل على قابلية �مل�رشوع �خلا�ص 

للحياة حتى فى بيئات �سحية �سعبة.
جديدة  ومنتجات  بر�مج  ��ستحدثنا  �أننا  كما 
ومنظمى  عمال  �لأ م�رشوعات  �حتياجات  لتلبية 
قيا�ص  نحو  مهمة  �أ�سو�طا  وقطعنا  �مل�رشوعات، 

معايري  و��ستحدثنا  �لتنمية،  تعزيز  فى  جناحنا 
تبنى  �ل�رشكات  ت�سرتط على عمالئنا من  جديدة 
ل  كجزء  و�لبيئية  �لجتماعية  �ملخاطر  �إد�رة 

يتجز�أ من عملياتها.

نظرة عامة على النتائج املالية
 2006 �ملاىل  �لعام  خالل  �ملوؤ�س�سة  �أد�ء  و��سل 
ير�د�ت  �جتاهه �لقوى �لذى ظهر �أخري�. وقد بلغت �لإ
نفاق على �مل�ساعدة �لفنية و�ملنح  بعد ��ستبعاد �لإ

طر�ف، لدعم �أ�سو�ق ر�أ�ص �ملال فى �ل�سني. �أ�سدرت موؤ�س�سة �لتمويل �لدوية فى بكني فى هذ� �لعام �أول �سند�ت للباند� عى �لطالق بو��سطة موؤ�س�سة متعددة �لأ

تقرير عن �لعمليات

أضواء على األداء املاىل ملؤسسة التمويل الدولية
)باملليون دولر �أمريكى(

�لعام �ملاىل 2005 �لعام �ملاىل 2006   
1759 دولر 1231 دولر  خدمات �لعمالء – �إير�د�ت �لت�سغيل 

323  106 �لقرو�ص – �إير�د�ت �لت�سغيل 
1425  1318 �سهم – �إير�د�ت �لت�سغيل  �سهم و�أ�سباه �لأ �لأ

)8(  )16( خدمات ��ست�سارية غري ��ستثمارية 
)38(  )90( د�ء  نفاق على �مل�ساعدة �لفنية و�ملنح �لتى تعتمد على �لأ �لإ

57  )88( ر�سوم على �ل�رشكات وغريها 
194  178 خدمات خز�نة �ملوؤ�س�سة – �إير�د�ت �لت�سغيل 

1953  1409 �إير�د�ت ت�سغيل �ملوؤ�س�سة 
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وثروات,  وظائف  لتوليد  اأرباحا  حتقق  اأن  ينبغى  عمال  الأ فم�رصوعات 
�سواق  الأ فى  امل�رصوعات  ومنو  جناح  تعك�س  للموؤ�س�سة  املالية  والنتائج 

النا�سئة حول العامل.

�لت�سغيل( 1.4  �إير�د�ت  )�أى  د�ء  �لأ �لتى تعتمد على 
مليار دولر فى �لعام �ملاىل 2006، بنق�ص قدره 
544 مليار دولر مقارنة بالنتائج �لقيا�سية �لتى 
�إير�د�ت  وتتاألف   . �ملاىل 2005  �لعام  حتققت فى 
ير�د�ت �لعائدة من عمليات خدمات  �لت�سغيل من �لإ
�أ�سا�سا(،  و�مل�رشوعات  �ل�رشكات  )متويل  �لعمالء 
و�لعائد من خدمات �خلز�نة، بعد خ�سم �مل�ساريف 
على  �لت�سغيل  عائد  بلغ  �إجماىل،  وب�سكل  د�ري��ة.  �لإ
متو�سط �لقيمة �ل�سافية 13.7 فى �ملائة فى �لعام 
�لعام  فى  �ملائة  فى   22.6 مقابل   ،2006 �ملاىل 

�ملاىل 2005 .
تقرير  فى  �ل���و�ردة  ي���ر�د�ت  �لإ �سافى  وبلغ 
من  �خل�سائر  فيها  مب��ا   ،2006 �مل���اىل  �ل��ع��ام 
دولر  مليار   1.3 �ملتد�ولة  غري  �ملالية  �ل�سكوك 
.2005 �مل��اىل  �لعام  فى  دولر  مليارى  مقابل 
تعاب عن �لقرو�ص،  ير�د�ت و�لأ وبينما �رتفعت �لإ
من  رب���اح  �لأ وح�س�ص  �لر�أ�سمالية،  رب���اح  و�لأ
�سافى  �أن  �إل  جميعا،  �سهم  �لأ فى  �ل�ستثمار�ت 
ير�د�ت قد هبط. ويرجع ذلك �إىل �ل�سغر �لن�سبى  �لإ
لحتياطى خم�س�سات خ�سائر �لقرو�ص فى �لعام 

 ،2005 �مل��اىل  بالعام  مقارنا   2006 �مل��اىل 
�إير�د غري متكرر فى �لعام �ملاىل 2005  ووجود 
�لدفرتية  �ل��ق��ي��م��ة  ف���ى  �ل��ت��غ��ري�ت  ع���ن  ن���اجت 

�سهم. لال�ستثمار�ت فى �لأ
لدى  �ل�سائلة  �سول  �لأ حو�فظ  جت��اوزت  وقد 
�ملوؤ�س�سة فى �أد�ئها، �ملقايي�ص �خلا�سة بكل منها، 
ير�د من  وحققت عائد� �إيجابيا عن �لعام. وبلغ �لإ
�لتمويل  تكلفة  ��ستبعاد  بعد  �ل�سائلة،  �سول  �لأ
مليون   92 منها  دولر،  مليون   178 �ملخ�س�ص 
هام�ص  مقابل  �إي���ر�د�ت  ف��رق  عن  عبارة  دولر 
�ل�سوق،  من  ممولة  �سائلة  �أ�سول  من  �لو�ساطة 
مقابل 194 مليون دولر، و 124 مليون دولر، 

على �لتو�ىل، فى �لعام �ملاىل 2005 .

�جلديدة  �ل�ستثمار�ت  �رت��ب��اط��ات  وبلغت 
فى  دولر  مليار   6.7 �خلا�ص  �ملوؤ�س�سة  حل�ساب 
�لعام �ملاىل 2006، منها 588 مليون دولر فى 
قدرها  زيادة  ذلك  وميثل  موقعة.  �سمانات  �سكل 
25 فى �ملائة مقابل 5.4 مليار دولر فى �لعام 
�رتباطات  �رت��ف��ع��ت  ع��ن��دم��ا   ،2005 �مل����اىل 
فى   13 بن�سبة  للموؤ�س�سة  �جلديدة  �ل�ستثمار�ت 
�ملائة من 4.8 مليار دولر. كما قامت �ملوؤ�س�سة 
�أي�سا بتعبئة مبلغ �إ�سافى قدره 2.8 مليار دولر 
من خالل م�ساركات فى قرو�ص، ومتويل م�سرتك 
فى �لعام �ملاىل 2006 . وقد بلغ �لر�سيد �لقائم 
 30 حتى  �ملن�رشفة  �ل�ستثمار�ت  حافظة  من 
 12.3 مقابل  دولر  مليار   13.4  ،2006 يونية 
مليار دولر فى 30 يونية 2005. ولتحقيق هذ� 
�ملوؤ�س�سة  م�رشوفات  ز�دت  �لعمليات،  فى  �لنمو 
�مل�رشوفات  �رتفعت  فقد  �أي�سا.  �لعادية  د�رية  �لإ
د�رية �لعادية �لفعلية بن�سبة 17 فى �ملائة �إىل  �لإ
472 مليون دولر فى �لعام �ملاىل 2006 مقابل 
ماليني   404 �إىل  �ملائة  فى   15 بن�سبة  زيادتها 

دولر فى �لعام �ملاىل 2005.

ن�ساط ال�ستثمار
ن�ساط ال�ستثمار واحلافظة

فيها  مبا  بها،  �ملرتبط  �ملوؤ�س�سة  حافظة  ز�دت 
�لعمومية  �مليز�نية  نطاق  خ��ارج  �ل�سمانات 
ومنتجات �إد�رة �ملخاطر بن�سبة 11.9 فى �ملائة 
يونية   30 فى  دولر  مليار   21.6 �إىل  وو�سلت 
2006 بعد �أن كانت 19.3 مليار دولر فى نهاية 
�لعام �ملاىل 2005 . وكانت ن�سبة 76 فى �ملائة 
تقريبا من �حلافظة �ملرتبط بها فى �سكل قرو�ص 
قد بلغت 16.4 مليار دولر، و 18 فى �ملائة فى 
�أ�سهم ر�أ�ص �ملال بلغت 3.9  �سكل ��ستثمار�ت فى 
�لبالغة  �ل�سمانات  مليار دولر. ومثلت منتجات 
من  �مل��ائ��ة  ف��ى   5 دولر،  مليار   1.2 قيمتها 

�ملخاطر  �إد�رة  ومنتجات  بها،  �ملرتبط  �حلافظة 
فى   1 نحو  دولر  مليون   159 قيمتها  �لبالغة 
�ملوؤ�س�سة  �حتفظت  ذل��ك،  �إىل  و�إ�سافة  �مل��ائ��ة. 
و�أد�رت حل�ساب م�ساركني مبلغ 5.1 مليار دولر 
فى �سكل قرو�ص كانت قد جمعتها. وقد ت�سمنت 
�حلافظة �ملرتبط بها فى نهاية عام 2006 قرو�ص 
ومنتجات  �مل��ال  ر�أ���ص  �أ�سهم  فى  و��ستثمار�ت 
د�رة �ملخاطر، و�سمانات فى 1368 �رشكة فى  لإ
�ل�ستثمار�ت فى  بلد�. وكان نحو ربع هذه   112
�أو  �لدخل  منخف�سة  ر�ئ��دة  بلد�ن  فى  م�رشوعات 

عالية �ملخاطر.
وقد بلغ �سافى �لزيادة فى �حلافظة �ملرتبط 
�حل�سبان،  فى  خ��ذ  �لأ بعد  دولر  مليار   2.3 بها 
�مل�سددة،  و�ل��دف��ع��ات  �جل���دي���دة،  �لرت��ب��اط��ات 
�ملعجلة،  و�ملدفوعات  ل��غ��اء�ت،  و�لإ و�ملبيعات، 
�لعمالت.  حتويل  وت�سويات  �مل�سطوبة،  و�لديون 
و�لدفعات  �مل�����س��ددة،  �ل��دف��ع��ات  �إج��م��اىل  وب��ل��غ 
مليار   2.8 نحو  �لقرو�ص  �أ�سول  من  �ملعجلة 
مليون   539 مبلغ  ����س��رتد�د  �أو  بيع  ومت  دولر، 

دولر فى �سكل ��ستثمار�ت فى �أ�سهم.
من  �ملن�رشفة  �حلافظة  �إج��م��اىل  و�رت��ف��ع 
مليار دولر  �إىل 13.4  �خلا�ص  �ملوؤ�س�سة  ح�ساب 
فى نهاية �لعام �ملاىل 2006 بعد �أن كانت 12.3 
مليار دولر فى نهاية �لعام �ملاىل 2005 . وقد 
فى   9 بن�سبة  �ملن�رشفة  �لقرو�ص  حافظة  ز�دت 
�ملن�رشفة  �سهم  �لأ حافظة  ز�دت  بينما  �ملائة، 

بن�سبة 10.2 فى �ملائة.

الرتباطات واملبالغ املن�رشفة
تركزت �لرتباطات �جلديدة من ح�ساب �ملوؤ�س�سة 
فى   31( �لو�سطى  و�آ�سيا  �أوروب���ا  فى  �خلا�ص 
�لكاريبى  و�لبحر  �لالتينية  �أمريكا  وفى  �ملائة(، 
�لهادىء  و�ملحيط  �آ�سيا  و�رشق  �ملائة(،  فى   26(
�أفريقيا  فى  �رتباطاتنا  ومثلت  �ملائة(.  فى   15(
و�سط و�سمال �أفريقيا  جنوب �ل�سحر�ء، و�ل�رشق �لأ
�رتباطات  �إجماىل  من  �ملائة  فى   20 جمتمعة 
�لعام �ملاىل 2006، بعد �أن كانت 14 فى �ملائة 
فى �لعام �ملاىل 2005 . ومثلت �لرتباطات فى 
�لعام. �ملائة من جمموع هذ�  �آ�سيا 8 فى  جنوب 
�أكرب  فيها  �ن�سب  �لتى  عمال  �لأ قطاعات  متثلت 
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�لتمويل  ف��ى  �جل��دي��دة  �لرت��ب��اط��ات  م��ن  حجم 
�ملر�فق  تلتها  �ملائة  فى   38 بن�سبة  و�لتاأمني 

بن�سبة 8 فى �ملائة.
ح�ساب  م��ن  �ملن�رشفة  �ملبالغ  و�رت��ف��ع��ت 
�ملوؤ�س�سة �خلا�ص من 3.5 مليار دولر فى �لعام 
�لعام  فى  دولر  مليار   4.4 �إىل   2005 �مل��اىل 
من  �ملن�رشفة  �ملبالغ  وبلغت   .2006 �مل��اىل 
�ملن�رشفة  و�ملبالغ  دولر،  مليار   3.7 �لقرو�ص 
كما  دولر.  مليون   711 �سهم  �لأ ��ستثمار�ت  من 
نيابة  دولر  مليار   1.3 �أي�سا  �ملوؤ�س�سة  �رشفت 
�لقرو�ص  فى  �مل�ساركة  �ملالية  �ملوؤ�س�سات  عن 

�مل�سرتكة.
القرو�ص وخدمات الو�ساطة

خالل  من  و���رشك��ات  م�رشوعات  بتمويل  نقوم 
 12 �إىل  عموما  متتد  �خلا�ص،  حل�سابنا  قرو�ص 
حتديد  مت  قد  �لقرو�ص  بع�ص  كانت  و�إن  عاما، 
نقدم  كما  ع��ام��ا.   20 �إىل  ي�سل  م��ا  �إىل  �أجلها 
و�رشكات  بالو�ساطة،  تقدم  بنوك  �إىل  قرو�سا 
�أخرى،  مالية  وموؤ�س�سات  �لتاأجريى،  للتمويل 
ومنها  للغري،  قر��ص  �لإ زيادة  فى  بدورها  لتقوم 
�ملثال م�رشوعات �سغرية ومتو�سطة.  �سبيل  على 
وتقدم �ملوؤ�س�سة قرو�سا بعمالت رئي�سية وحملية 
وتقوم  عمالئها،  لحتياجات  تبعا  �ل�سو�ء  على 
بال�ستعانة  �لعمالت  خم��اط��ر  �سد  بالتحوط 

باأدو�ت تقوم على �ملقاي�سة بني �لعمالت. 
�ملوؤ�س�سة  قدمت  �ملاىل 2006،  �لعام  وخالل 
�رتباطات بقرو�ص جديدة بخم�سة مليار�ت دولر، 
�لقرو�ص  على  �ملالية  تعاب  و�لأ �لفو�ئد  و�رتفعت 
�ملائة  فى   22 بن�سبة  �ل�سمانات  �أتعاب  )�ساملة 
من 660 مليون دولر فى �لعام �ملاىل 2005 �إىل 

807 ماليني دولر فى �لعام �ملاىل 2006. 
ملو�جهة  �لحتياطيات  �إج��م��اىل  و�نخف�ص 
�خل�سائر �لناجتة عن ��ستثمار�ت �لقرو�ص �إىل 898 
مليون دولر فى �لعام �ملاىل 2006، ومثلت بذلك 
8.3 فى �ملائة من حافظة �لقرو�ص �ملن�رشفة بعد 
�لعام �ملاىل 2005.  �ملائة فى  �أن كانت 9.9 فى 

�لحتياطيات  تخفي�ص  ب�سبب  �لنخفا�ص  وج��اء 
 210 مببلغ  �لقرو�ص  خ�سائر  ملو�جهة  �لنوعية 
مليون   111 مببلغ  ديون  �سطب  بعد  دولر  مليون 
ملو�جهة  �لعامة  �لحتياطيات  وزي���ادة  دولر، 

خ�سائر �لقرو�ص، مببلغ 120 مليون دولر.

القرو�ص امل�سرتكة
�مل�سرتكة،  للقرو�ص  �ملوؤ�س�سة  برنامج  ي�ساعد 
�ملالية  �ملوؤ�س�سات  من  وغريها  �لتجارية  �لبنوك 
�لقطاع �خلا�ص فى  فى �ل�سرت�ك فى م�رشوعات 
�لبلد�ن �لنامية. وهذه �لقرو�ص متثل جزء� رئي�سيا 

ثر  �لأ وزي��ادة  �إ�سافى  متويل  حل�سد  جهودنا  من 
منائى لها. وتعترب �ملوؤ�س�سة �ملقر�ص �لقيا�سى  �لإ
�ملوؤ�س�سات  تتقا�سم  حيث  �مل�سرتكة؛  للقرو�ص 
�لئتمان  خم��اط��ر  بالكامل  خ����رى  �لأ �مل��ال��ي��ة 
ت�ستفيد  �لذى  �لوقت  فى  للم�رشوعات،  �لتجارى 

فيه من و�سع �ملوؤ�س�سة كد�ئن مف�سل.
�لقرو�ص �مل�سرتكة �جلديدة هذ�  �رتفعت  وقد 
�لعام �ملاىل �إىل 1.6 مليار دولر، بزيادة تقارب 
وكان  �ل�سابق.  �ملاىل  �لعام  على  �ملائة  فى   50
�أمريكا  ن�سفها تقريبا من ن�سيب م�رشوعات فى 
ن�سيب  من  و�لباقى  �لكاريبى،  و�لبحر  �لالتينية 
قطاعات  فى  �مل�رشوعات  ومثلت  و�أوروب��ا.  �آ�سيا 
�سا�سية،  �لأ و�لبنية  �لعامة،  �لتحويلية  �ل�سناعات 
�لقرو�ص  �أرب����اع  ث��الث��ة  نحو  و�ل��غ��از  و�ل��ن��ف��ط 

�مل�سرتكة فى �لعام �ملاىل 2006.

�سهم �سباه الأ �سهم واأ الأ
�أ�سهم  تخاطر �ملوؤ�س�سة بر�أ�سمالها �خلا�ص ب�رش�ء 
�أخرى  ل��ل��م�����رشوع��ات، وه��ي��ئ��ات  ���رشك��ات  ف��ى 
�سناديق  �أو  مالية،  وموؤ�س�سات  للم�رشوعات 
حافظات مالية �أو �سناديق �أ�سهم خا�سة. وتوفر 
طويل  �إمنائيا  دعما  �سهم  �لأ فى  �ل�ستثمار�ت 
�مل�رشوعات  م��ن��ظ��م��ى  ح��اج��ة  ت�����س��ت��د  ج�����ل  �لأ
وجود  �فرت��ص  مع  �إليه،  �خلا�سة  و�مل�رشوعات 

رباح. كما  جل و�مل�ساركة فى �لأ خماطر طويلة �لأ
لدعم  �أي�سا فر�سا  �سهم  �لأ �ل�ستثمار�ت فى  توفر 

�سالحات، خا�سة فى حوكمة �ل�رشكات.  �لإ
وتكتتب �ملوؤ�س�سة عامة فيما بني 5 و20 فى 
�ملائة فى ر�أ�سمال �أية �رشكة. و�ملوؤ�س�سة م�ستثمر 
بيع  طريق  عن  نتخارج  ما  وعادة  جل،  �لأ طويل 
�أو  جتارية،  بيع  �سفقة  خ��الل  من  �إم��ا  �سهم،  �لأ
بطرحها فى �سوق �ملال، �إذ� �سمحت �ل�سيولة بذلك، 
�أي�سا  ن�ستثمر  كما  عام.  �كتتاب  فى  طرحها  بعد 
حتمل  قد  �لتى  �سهم،  بالأ �ل�سبيهة  �ل�سكوك  فى 
متويل  وي��ت��م  ���س��ه��م.  �لأ �أو  �ل���دي���ون،  ���س��م��ات 
من  �سهم  �لأ و�أ�سباه  �سهم  �لأ فى  �ل�ستثمار�ت 

رباح �مل�ستبقاة �لعائدة للموؤ�س�سة. �لأ
حافظتنا  م��ن  ي�����ر�د�ت  �لإ �نخف�ست  وق��د 
�سهم بن�سبة 9 فى �ملائة  �خلا�سة با�ستثمار�ت �لأ
خالل �لعام �ملاىل 2006 وو�سلت �إىل 1.2 مليار 
�لر�أ�سمالية �ملنخف�سة من  رباح  �لأ دولر. وبلغت 
�ملاىل  �لعام  فى  دولر  مليون   928 �سهم  �لأ بيع 
2006، بعد �أن كانت 723 مليون دولر فى �لعام 

�ملاىل 2005.
تدهور  تقدير  فى  طريقنا  بتغيري  قمنا  وقد 
�سهم فى �لعام �ملاىل 2005  قيمة ��ستثمار�ت �لأ
�لقيمة  تقدير�ت  على  �أ�سا�سا  تعتمد  منهجية  �إىل 
�لعادلة. وقد بلغ �إجماىل تخفي�سات تدهور قيمة 
�لعام  فى  دولر  مليون   57 �سهم  �لأ ��ستثمار�ت 

�ملاىل 2006.

التمويل املهيكل
�ملوؤ�س�سة  لعمالء  �ملهيكل  �لتمويل  منتجات  توفر 
�أ�سكال من �لتمويل مردودة �لتكلفة، قد ل تكون، 
�لتى  �ملنتجات  وت�سمل  �ملنال.  �سهلة  ذلك،  لول 
جزئية  �ئتمانية  �سمانات  �ملوؤ�س�سة  توفرها 
خماطر  وحتويل  لل�سيولة،  مهيكلة  وت�سهيالت 
�لتوريق.  �ملالية، وم�ساركة فى عمليات  �حلو�فظ 
با�ستخد�م  للموؤ�س�سة  ت�سمح  �ملنتجات  وه��ذه 
 AAA/Aaa وهو  لها  �ملمنوح  �لئتمانى  �لتقدير 
فى م�ساعدة عمالئها فى تنويع م�سادر متويلهم، 
متويل  على  و�حل�سول  �ل�ستحقاق،  �آجال  ومتديد 

بالعمالت �ملحلية �لتى يختارونها.
تدعيم  و��سلنا   2006 �مل��اىل  �ل��ع��ام  وف��ى 
حلول  موفرين  �لنا�سئة،  ���س��و�ق  �لأ فى  ح�سورنا 

من خالل معامالت التمويل املهيكل, قمنا بح�سد 1.3 مليار دولر هذا العام 
بارتباطات بلغت قيمتها 327 مليون دولر.
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* ت�سمل �ملجاميع بالن�سبة حل�ساب �ملوؤ�س�سة، �خلا�ص �إد�رة �ملخاطر و�ل�سمانات.

حل�ساب �ملوؤ�س�سة �خلا�ص* حل�ساب �آخرين

حافظة املؤسسة املرتبط بها فى األعوام املالية من 2002 إىل 2006 
)ماليني �لدولر�ت( 

 25000دولر

20000دولر

15000دولر

10000دولر

5000 دولر

�سفر دولر

مبتكرة للتمويل �ملهيكل للعمالء �جلدد و�لر��سخني، 
�ملحلية.  بالعمالت  �ملعامالت  على  �لرتكيز  مع 
�سمانات  �لعام  هذ�  �ملهمة  �ملعامالت  وت�سمنت 
جو�تيمال،  فى  لبلديات  مقدمة  جزئية  �ئتمانية 
�ملوؤ�س�سة  وطرحت  �أفريقيا.  وجنوب  ورو�سيا، 
مبتابعة  عميل  لكل  �سمحت  مبتكرة  منتجات 
�سا�سية، و�مل�ساهمة فى تنمية  م�رشوعات �لبنية �لأ
�أي�سا  وطرحنا  منهم.  بكل  �خلا�سة  �ملال  �أ�سو�ق 
�ملتعلقة  �ملخاطر  لتقا�سم  مهيكلة  ت�سهيالت 
ملوؤ�س�سات  �ملحلية  بالعمالت  �لقرو�ص  بحو�فظ 
�ل�سغرية  و�مل�رشوعات  �ل�سغر،  متنامى  �لتمويل 

و�ملتو�سطة فى �لبلقان، ومدغ�سقر، و�ملغرب. 
من  توريق  عملية  �أول  بهيكلة  �أي�سا  وقمنا 
بالبيزو  ع��ق��اري��ة  ب��ره��ون��ات  م��ع��ززة  ن��وع��ه��ا 
�لعقارية  �ل��ره��ون��ات  م��ن  حلافظة  �ملك�سيكى 
�سى  �يه  �م  جى  �رشكة  بتجميعها  قامت  �ل�سكنية 
�ئتمانى  بتعزيز  قمنا  رو�سيا  وفى  فينان�سيري�. 
ول عملية توريق  لقرو�ص ��ستهالكية تطرح فى  لأ
وفى  �لرو�سى.  ��ستاندرد  بنك  �أ�سدرها  �ل�سوق، 
�أي�سا  �ل�سعودية، قامت �ملوؤ�س�سة  �ململكة �لعربية 
ول عملية توريق للبيع �حلقيقى  بتعزيز �ئتمانى لأ
�لتعاون �خلليجى؛ وكانت هذه  بلد�ن جمل�ص  فى 
�أن�ساأتها  �لعملية معززة برهونات عقارنة �سكنية 

�رشكة �ململكة للتق�سيط.
خرى فى �لعام �ملاىل  وت�سمنت �ملعامالت �لأ
2006 هياكل لتقا�سم �ملخاطر �سمحت لنا بح�سد 
�لرب�زيل،  فى  لعمالء  �ملحلية  بالعمالت  متويلى 

و�ل�سني، وكولومبيا، وهنغاريا، وبريو.

اإدارة ال�سيولة
بامليز�نية  �لو�ردة  �ل�سائلة  �سول  �لأ �إجماىل  بلغ 
يونيه   30 ف��ى  دولر  مليار   12.7 �لعمومية 
2006، مقابل 13.3 مليار دولر منذ عام م�سى. 
�سول �ل�سائلة بالدولر  ويتم �لحتفاظ بغالبية �لأ
باليورو  قليلة  باأر�سدة  �لحتفاظ  مع  مريكى،  �لأ
على  �ملن�رشفة  �ملبالغ  لدعم  �ليابانى  و�ل��ني 
�ل�سائلة  ���س��ول  �لأ �إج��م��اىل  ويتحدد  �لعمليات. 
�ملقرت�سة  �مل��ب��ال��غ  ب���وت���رية  ب��ه��ا  �مل��ح��ت��ف��ظ 
مع  تت�سق  ح���دود  ف��ى  �جل���دي���دة  و�مل��ن�����رشف��ة 
وهى  للموؤ�س�سة  �ملمنوحة  �لئتمانية  �لتقدير�ت 

 .AAA/Aaa

توزيع حافظة املؤسسة    
مريكية  كما هى فى 30 يونيه 2006 مباليني �لدولر�ت �لأ

�لعام �ملاىل 2005 �لعام �ملاىل 2006   

18108 دولر 20318 دولر  قرو�ص و�أ�سهم مرتبط بها 
14781  16407 قرو�ص 

3327  3912 �أ�سهم 
 حدود �ملخاطرة �خلارجة عن بنود �مليز�نية �لعمومية

1146  1309 )على منتجات �إد�رة �ملخاطر و�ل�سمانات( 
19253  21627 �إجماىل �حلافظة �ملرتبط بها حل�ساب �ملوؤ�س�سة �خلا�ص 

5283  5079 �إجماىل �حلافظة �ملرتبط بها حل�ساب �مل�ساركني 
12276  13408 �إجماىل �حلافظة �ملن�رشفة 

5832  6911 �إجماىل �حلافظة غري �ملن�رشفة 

�لعام �ملاىل
2006

�لعام �ملاىل
2005

�لعام �ملاىل
2004

�لعام �ملاىل
2003

�لعام �ملاىل
2002
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رباح املحتجزة راأ�س املال والأ
رباح  �لأ من  �ملوؤ�س�سة  �أ���س��ول  �سافى  يتاألف 
ر�أ�ص  وم��از�ل  �ملدفوع.  �ملال  ور�أ���ص  �ملحتجزة 
بينما  دولر،  مليار   2.4 يبلغ  �ملدف�وع  مالنا 
ملي��ار   1.3 بلغ��ت  �لت�ى  ي��ر�د�ت  �لإ �ساف�ى  ز�د 
 8.7 �إىل  �ملحتجزة  رب��اح  �لأ �لعام  – هذ�  دولر 
�سول  لأ �ل�سافية  �لقيمة  وبلغت  دولر.  مليار 
 11.1  ،2006 �ملاىل  �لعام  نهاية  فى  �ملوؤ�س�سة 

مليار دولر.
فى  �ملوؤ�س�سة  ر�أ�سمال  كفاية  ن�سبة  وبقيت 
عند  م�ستو�ها  على   2006 �مل��اىل  �لعام  نهاية 
�ملدفوع،  �ملال  ر�أ�ص  ت�سمل  �ملائة،وهى  فى   54
للبنود  بالن�سبة  )م�سححة  �ملحتجزة  رب��اح  و�لأ
متاح(،  كر�أ�سمال  حتت�سب  �لتى  �ملحا�سبية 
�سول  بالأ م��ق��ارن��ة  �ل��ع��ام��ة،  و�لح��ت��ي��اط��ي��ات 
وردت  �سو�ء  �ملخاطر،  م�ستوى  على  �ملرجحة 
�أو خارجها. وهذه  �لعمومية  �مليز�نية  فى �سلب 
دنى �ملقرر فى �سيا�سة  �لن�سبة تزيد على �حلد �لأ
تعريفها  ح�سب  �ملائة،  فى   30 وهو  �ملوؤ�س�سة 
مبوجب �إطار كفاية ر�أ�ص �ملال �لذى �عتمده جمل�ص 
�لفعالية  ن�سبة  وبلغت   .1994 مايو  فى  د�رة  �لإ
�ملالية للموؤ�س�سة 1.5 �إىل 1 – وهو ميثل �ملبالغ 
مقي�سة  �مل�سددة  غري  و�ل�سمانات  �ملقرت�سة 
رباح  و�لأ منه،  �ملكتتب  �ملال  ر�أ�ص  �إىل  بالن�سبة 
�لذى  �حلد  حدود  فى  �ملعدل  وهذ�   – �ملحتجزة 
�ملالية متاما وهو 4  �ملوؤ�س�سة  �سيا�سات  حددته 

�إىل 1. 
رباح  و�لأ �ملدفوع،  �ملوؤ�س�سة  ر�أ�سمال  وميثل 
ملو�جهة  �لعامة  و�لحتياطيات  �ملحتجزة، 
هذ�  ويعمل  �ملالية.  قدرتها  �لقرو�ص،  خ�سائر 
�لقائمة.  �أعمالها  دع��م  على  �مل��اىل  �لر�أ�سمال 

جل،  �لأ متو�سطة  �لنمو  فر�ص  ب��ني  و�لتوفيق 
مانعا  �سد�  ويوفر  �ل�سرت�تيجية،  و�ملخططات 
فى  زم��ات  �لأ �أو  �ل�سدمات  �أم��ام  �ل�سمود  يكفل 
�لن�ساط  �أو ركود عام فى  ع�ساء  �لأ �لبلد�ن  بع�ص 
على  �لقدرة  ��ستبقاء  مع  �سو�ق،  لالأ �لقت�سادى 
A ثالثية، و�لقيام  �لحتفاظ بالتقدير �لنتمائى 

بدور لكبح �لتقلبات �لدورية. 
و�لقدرة  �حلالية  �ملوؤ�س�سة  ق��درة  وتعترب 
م�ستقبليا على �ملدى �ملتو�سط كافية لتحقيق هذه 
و�ملوؤ�س�سة   ،2004 �ملاىل  �لعام  ومنذ  غر��ص.  �لأ
رباح �ملحتجزة  تر�عى جتنيب خم�س�سات من �لأ
لرب�مج �مل�ساعدة �لفنية ؛ �لتى تعترب د�لة متز�يدة  

ير�د �ملتحقق. على �لإ

اإدارة التمويل
قر��ص  تقوم �ملوؤ�س�سة بتمويل �أن�سطتها فى جمال �لإ
�لدولية، وكانت  �أ�سو�ق �ملال  باإ�سد�ر �سند�ت فى 
�سند�ت  ت�سدر  �لتى  ط��ر�ف  �لأ متعددة  جهة  �أول 
�أو  �لنا�سئة  �سو�ق  �لأ من  لكثري  �ملحلية  بالعمالت 
من بني �أولها. ومعظم ��ستثمار�ت �ملوؤ�س�سة مقومة 
مريكى، �إل �أنها تقر�ص بعمالت متنوعة  بالدولر �لأ
لتنويع �سبل �حل�سول على �لتمويل، وتطوير �أ�سو�ق 
ر�أ�ص �ملال �ملحلية. وحيث �إن معظم �لقرو�ص �لتى 
مريكى  حت�سل عليها �ملوؤ�س�سة مقومة بالدولر �لأ
على �أ�سا�ص �أ�سعار متغرية، فاإن معظم ما نقرت�سه 
مريكى باأ�سعار متغرية.  تتم مقاي�سته بالدولر �لأ
ما  �لدولية  �سو�ق  �لأ من  �لقرت��ص  �سافى  وبلغ 
يعادل 1.8 مليار دولر �أمريكى فى �لعام �ملاىل 
2006. وقد �قرت�سنا مليار دولر من خالل قر�ص 
�ملبلغ  �قرت��ص  ومت  مريكى.  �لأ بالدولر  عاملى 

طالع  ولالإ �أخرى.  �أ�سو�ق  من  ت�سكيلة  من  �لباقى 
على توزيع ما �قرت�سته �ملوؤ�س�سة فى �لعام �ملاىل 

2006 ح�سب �لعملة، �نظر �سفحة 2.
وفى �أكتوبر 2005، طرحت �ملوؤ�س�سة �إ�سد�ر� 
مت  وق��د  �ل�سينية  �ملحلية  �ل�سوق  فى  لل�سند�ت 
جل مببلغ 1.13 مليار  طرح �ل�سند�ت �لع�رشية �لأ
من  �أمريكى(  دولر  مليون   140 )يعادل  رمننبى 
�لوطنية  �ل�سوق  فى  ��ستثمارية  موؤ�س�سات  خالل 
من  ���س��د�ر  �لإ ه��ذ�  وميثل  �لبنوك.  بني  للتد�ول 
بال�سني،  �مل��ال  �سو�ق  لأ مهمة  خطوة  �ل�سند�ت 
�لبالد،  ف��ى  �ل�سند�ت  �سوق  تو�سيع  يي�رش  مم��ا 
مو�ل �أمام  و�ص �لأ وزيادة فر�ص �حل�سول على روؤ

�ل�رشكات �خلا�سة.
من  دولر  مليون   55 نحو  ���رشف  مت  وق��د 
 2006 �مل��اىل  �لعام  خ��الل  �ملن�رشفة  �ملبالغ 
على �مل�ساعدة �لفنية، و�خلدمات �ل�ست�سارية من 
متويل  �آلية  خالل  من  �ملحتجزة  �ملوؤ�س�سة  �أرباح 
وقدم  �ل�ست�سارية.  و�خلدمات  �لفنية،  �مل�ساعدة 
و�نتظار�  �إ�سافيا.  متويال  �ملانحون  نا  �رشكاوؤ
تخ�سي�ص  نقرتح  فاإننا  د�رة،  �لإ جمل�ص  ملو�فقة 
من  �ملحتجزة  رب���اح  �لأ من  دولر  مليون   230
و�خلدمات  �لفنية  للم�ساعدة   2006 �ملاىل  �لعام 

�ل�ست�سارية. 

اإدارة املخاطر
�نخف�ست حدود �ملخاطر �لتى نتحملها جتاه �أكرب 
ع�رشة بلد�ن د�خل حافظتنا من 57.4 فى �ملائة 
فى نهاية �ل�سنة �ملالية 2000 �إىل 52 فى �ملائة 
فى 30 يونيه 2006 . وتقوم �ملوؤ�س�سة مبر�جعة 
حدود �لتعر�ص للمخاطر كل عام، وت�سع، �إذ� لزم 

C
ou

rte
sy

 o
f a

gd

تقرير عن �لعمليات
37399



تقرير عن �لعمليات      �سفحة 29

مر، �سو�بط �إ�سافية �إذ� تبني �أن �ملخاطر تتجه  �لأ
حلدود  �لتوجيهية  �ملبادئ  وتلزم  �لرتكز.  �إىل 
�لتعر�ص للمخاطر، باإجر�ء مر�جعات ��ستناد� �إىل 
�ملخاطر و�لقدرة �ل�ستيعابية. كما توؤثر �ملبادئ 
وحدود  �لقطاعات،  ملخاطر  �لتعر�ص  حدود  فى 

�مللتزمني، وحدود �ملنتجات.
عالية  بيئات  فى  تعمل  �ملوؤ�س�سة  �إن  وحيث 
على  وقدرتها  �ملوؤ�س�سة  فاعلية  فاإن  �ملخاطر، 

وكالة  اأف�سل  بال�سم  الدولية  التمويل  موؤ�س�سة  يوروتنى  جملة  حددت 
فى  الريادى  لعملها  نظرا   2006 فى  للقوميات  عابرة  مقر�سة,  �سيادية 

تطوير اأ�سواق ال�سندات املحلية.

�ملخاطر، بعيد� عن عمليات �حلافظة، �عتبار� من 
�أول يوليه 2006.

على  تقليدية  ب�سورة  �ملوؤ�س�سة  عكفت  وقد 
و�لهو�م�ص  �ملالية،  �لقو�ئم  من  جمموعة  �إعد�د 
�لتى متتثل لكل من �ملبادئ �ملحا�سبية �ملتعارف 
�لتقارير  ومعايري  �ملتحدة،  �لوليات  فى  عليها 
�ملجلد  ويت�سمن  �سو�ء.  حد  على  �لدولية  �ملالية 
�ل�سيا�سات  عن  �ملعلومات  من  مزيد�  �لثانى 
ومل  �ملالية.  باحلو�فظ  و�ملتعلقة  �لنوعية  �ملالية 

للحافظة.  مدير  منها  كل  ر�أ���ص  على  �ل�ستثمار، 
وي�ساعد هذ� �لهيكل على �لتعرف على �مل�سكالت، 
نظام  �لعملية  هذه  ويدعم  مبكر�.  لها  و�لت�سدى 
�ملوؤ�س�سة  وتكفل  �لئ��ت��م��ان.  خماطر  لت�سنيف 
�ملوؤ�س�سة  قرو�ص  فى  �مل�ساركة  �لبنوك  �ط��الع 
ب�سورة منتظمة على تطور�ت �مل�رشوعات، كجزء 

من �لت�ساور �لوثيق و�مل�ستمر.
�لعمليات بتقييم �مل�رشوعات،  �إد�ر�ت  وتقوم 
عندما تن�ساأ م�ساعب. وفيما يتعلق بامل�رشوعات 
�إد�رة  ت��ق��وم  ح����ادة،  م�����س��ك��الت  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ى 
�إجر�ء�ت  بتحديد  لدينا  �خلا�سة  �مل�رشوعات 
على  �لتفاو�ص  �إىل  وت�سعى  �ملنا�سب.  �لعالج 
�تفاقيات مع جميع �لد�ئنني و�مل�ساهمني لتقا�سم 
�مل�سكالت،  يت�سنى حل  �لهيكلة، كى  �إعادة  �أعباء 
�لعمل. وفى حالت  ��ستمر�ر �مل�رشوعات فى  مع 
طريق  �إىل  ط���ر�ف  �لأ ت�سل  عندما  ��ستثنائية، 
م�سدود، تتخذ �ملوؤ�س�سة جميع �لتد�بري �ل�رشورية 

و�ملالئمة حلماية م�ساحلها.
وتتوىل �ملوؤ�س�سة �إد�رة �ملخاطر �ملالية وحدود 
�ل�ستثمار  بحافظة  يتعلق  فيما  لها  �لتعر�ص 
و��سرت�تيجيات  و�أدو�ت،  و�سائل،  خالل  من  فيها 
تلك  وتت�سمن  �ل�سوق.  �إىل  ترتكز  �ملخاطر  د�رة  لإ
حافظة  على  للتحوط  معامالت  ج��ر�ء  لإ �أدو�ت 
��سرت�تيجيات  وكذلك  �ملوؤ�س�سة،  و�أ�سهم  قرو�ص 
�ملعامالت  جميع  وت�سرتك  �سهم.  �لأ �رش�ء  عادة  لإ
حماية  ه��و  و�ح��د  ه��دف  ف��ى  و�ل�سرت�تيجيات 

�حلافظة �سد خماطر �لهبوط.
�حتياطيات  بتحديد  �ملوؤ�س�سة  �إد�رة  وتقوم 
تقوم  ما  على  بناء  �لقرو�ص  خ�سائر  �سد  حمددة 
�ل�ستثمار  �إد�ر�ت  فى  �حلافظة  �إد�رة  وحد�ت  به 
وجترى  تو�سيات.  من  تقدمه  وما  مر�جعات  من 
�أ�سهر.  ث��الث��ة  ك��ل  باأكملها  �حلافظة  مر�جعة 
بال�ستعانة  �لعامة.  �لحتياطيات  د�رة  �لإ وحتدد 
بتقنية للمحاكاة تعتمد على تقنية مونت كارلو. 
للموؤ�س�سة  �خلارجيون  �حل�سابات  مر�جعو  ويقوم 

تعتمد على  �ل�سليمة  منائية  �لإ �ملح�سالت  حتقيق 
قدرتها على �إد�رة خمتلف �أنو�ع �ملخاطر، مبا فيها 
بعاد �لجتماعية، و�لبيئية، وحوكمة �ل�رشكات.  �لأ
وزيادة  ج��ل،  �لأ طويل  �مل�ستد�م.  �لنمو  ويتطلب 
�لعمل فى  �لرتكيز على  حجم �ملعامالت، وزيادة 
حاد�  تركيز�  جميعها  �لر�ئدة  و�لقطاعات  �لبلد�ن 
على �إد�رة �ملخاطر �لتى ت�سكلها �حلافظة �ملتغرية 

لعملياتنا.
طبقت  �ملا�سية،  �لقليلة  ع��و�م  �لأ مدى  وعلى 
�إد�رتنا  لتح�سني  �لتد�بري  م��ن  ع��دد�  �ملوؤ�س�سة 
للمخاطر �ملالية، وخماطر �لعمليات، و�مل�رشوعات. 
و�رشعت �ملوؤ�س�سة فى مر�جعة �إ�سافية ملمار�ستها 
من �أجل تعزيز وظائف �ملخاطر و�ملر�قبة، ودعم 
�لو�سول  �لعمليات. و�لهدف هو  زيادة ل مركزية 
�ملرونة  بني  تو�زنا  حتدث  وعمليات  هيكل  �إىل 
عمال  �لأ ظروف  مع  بالتكيف  وت�سمح  و�لرقابة، 
مت  �ملخاطر،  �إد�رة  تدعيم  زيادة  وبغية  �ملتغرية. 
�إن�ساء من�سب منف�سل لنائب �لرئي�ص ل�سئون �إد�رة 

��ستيفاء �رشوط كل من  خرية  �لأ ونة  �لآ يت�سن فى 
�ملبادئ �ملحا�سبية �ملتعارف عليها فى �لوليات 
على  و�لدولية  �ملالية  �لتقارير  ومعايري  �ملتحدة 
�لختالفات  �إىل  �أ�سا�سا  يرجع  وذلك  �سو�ء.  حد 
�مل�رشفية  للم�ستقات  �ملحا�سبية،  �لقو�عد  فى 
وو�سائل �لتحوط. وتعتزم �ملوؤ�س�سة ��ستئناف عر�ص 
�لتقارير  مبعايري  بال�ستعانة  �ملالية،  قو�ئمها 
�ملاىل  �لعام  فى  �سو�ء  حد  على  �لدولية  �ملالية 

.2008

اإدارة احلافظة
�ملوؤ�س�سة  تر�سد  ���رش�ف  ل��الإ جهودها  �إط��ار  فى 
وتزور  �ل�ستثمار،  لتفاقيات  �لمتثال  كثب  عن 
�ملو�قع ملر�جعة �أو�ساع �مل�رشوعات، وت�ساعد فى 
م�سكالت.  تو�جه  �لتى  للم�رشوعات  حلول  �إيجاد 
�أن�ساأنا  �رش�ف على �حلو�فظ،  �لإ �سبيل تعزيز  وفى 
�إد�ر�ت  �ملالية فى جميع  �حلو�فظ  د�رة  لإ وحد�ت 
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بفح�ص �لتو�سيات، و�ل�سيا�سات، و�لطرق لتحديد 
�لحتياطيات �سد �خل�سائر.

امل�ساعدة الفنية واخلدمات ال�ست�سارية
و�خلدمات  �لفنية  �مل�ساعدة  �ملوؤ�س�سة  تقدم 
�أجله  من  تقدم  �لذى  �ل�سبب  لنف�ص  �ل�ست�سارية 
مب�رشوعات  �لنهو�ص  وهو  �ل�ستثمار:  منتجات 
�لنامية.  �لبلد�ن  فى  �مل�ستد�مة  �خلا�ص  �لقطاع 
ومن خالل هذ� �لعمل ت�سهم �ملوؤ�س�سة فى �لتنمية 
فى �حلالت �لتى قد تكون فيها فر�ص �ل�ستثمار 
حمدودة. كما �أننا �أي�سا فى و�سع فريد ي�سمح لنا 
عمال تلبى �لحتياجات  بارتياد مناذج جديدة لالأ

�لجتماعية و�لبيئية.
وقد ز�د �نفاقنا على �أعمال �مل�ساعدة �لفنية 
و�خلدمات �ل�ست�سارية بن�سبة 23 فى �ملائة فى 
مليون   134 �إىل  وو�سل   2006 �مل��اىل  �لعام 
عمال على بلد�ن  دولر. وقد �ن�سب معظم هذه �لأ
�أو عالية �ملخاطر. وذهب نحو  منخف�سة �لدخل، 
�لعام  هذ�  �ملعتمد  �لتمويل  من  �ملائة  فى   40
كما  �ل�سحر�ء.  جنوب  �أفريقيا  فى  مل�رشوعات 
منتلك  رئي�سية،  �أعمال  ح��دود  على  �أي�سا  نركز 

فيها ميزة تناف�سية. وقد ذهب ما يزيد على 70 
فى �ملائدة من �لتمويل �ملعتمد مل�رشوعات تنه�ص 
بفر�ص �حل�سول على �لتمويل و�إدخال حت�سينات 

على مناخ �ل�ستثمار.
وقد قمنا هذ� �لعام باإعادة هيكلة ممار�ساتنا 
فى  �ل�ست�سارية  و�خلدمات  �ملعونة  جمال  فى 
��سرت�تيجيتنا  مع  تتفق  عمال  لالأ حدود  خم�سة 
�أكرب  تركيز�  �لرت��سف  ه��ذ�  ويوفر  للعمليات. 
من  وذلك  �لفنية.  �مل�ساعدة  جمال  فى  ن�سطتنا  لأ
و�أن  �حلالية،  وقدرتنا  يرتقى مبعرفتنا  �أن  �ساأنه 

يح�سن مقدرتنا على تكر�ر �لرب�مج �لناجحة.

قيا�س م�ساهمة املوؤ�س�سة فى التنمية
ميثل ر�سد نتائج �لتنمية وتقييمها جزء� حا�سما 
ت�سنيف  مت  وقد  �ملوؤ�س�سة.  عمليات  �سل�سلة  من 
�لتى  �ل�ستثمار  لعمليات  �مل�ستقل  �لتقييم  نظام 
�لتنمية  بنوك  بني  وىل  �لأ �ملرتبة  فى  بها  نقوم 
عمليات  مع  تتعامل  �لتى  ط���ر�ف  �لأ �ملتعددة 
وحو�فز  �أه��د�ف  ربط  مت  وقد  �خلا�ص.*  �لقطاع 
نتائج  بتحقيق  ف��ر�دى  و�إد�ر�ت��ه��ا،  �ملوؤ�س�سة، 
نتائج  قيا�ص  دمج  ولزيادة  للتنمية.  �إيجابية 

�لعام  ه��ذ�  قمنا  �ملوؤ�س�سة  عمل  �سمن  �لتنمية 
�لتنمية  لتتبع حم�سالت  نظام جديد  با�ستحد�ث 
بتحديد  �ملوظفون  ويقوم  �ل�ستثمار.  لعمليات 
�أثناء  م�����رشوع،  لكل  �لتنمية  نتائج  م��وؤ���رش�ت 
�إجناز  نتتبع  وبعدئذ  �مل�رشوع.  �عتماد  عملية 
د�ء �ملاىل، و�لقت�سادى،  هذه �لنتائج، وكذلك �لأ
�مل�رشوع.  دورة  ط��و�ل  و�لجتماعى  و�لبيئى، 
ما  بتدريب  قمنا   ،2006 �مل��اىل  �لعام  وخ��الل 
نتائج  قيا�ص  على  موظف   1200 على  يزيد 
�لتنمية، و�أجنزنا تقييمات مبدئية لنتائج �لتنمية 
�لتى حتققت من 1100 م�رشوع �سمن حافظتنا 

�ل�ستثمارية.
وقد طبقنا نهجا مماثال فى م�ساعد�تنا �لفنية 
منائى  وخدماتنا �ل�ست�سارية، مع ر�سد �لتاأثري �لإ
جلميع �مل�رشوعات �لعاملة. وبغية زيادة �إحكام 
ورقابية  جتريبية  فرقا  �سكلنا  ث���ار،  �لآ تقييم 
لقيا�ص مدى �لنجاح. وفى موؤمتر عقد هذ� �لعام 
نتائج  من  �إليه  تو�سلنا  ما  تقا�سمنا  �مل��اىل، 
ن�سطة مع �ملوظفني،  ودرو�ص رئي�سية من هذه �لأ

و�ملانحني، وخرب�ء �لتقييم �خلارجيني.

                  

n �لبنوك
غري  �مل��ال��ي��ة  ���س�����س��ات  �مل��وؤ  n

�مل�رشفية
�سكان و�لعقار�ت n متويل �لإ

ور�ق �ملالية n �أ�سو�ق �لأ
n �لتمويل متنامى �ل�سغر

n متويل جتارى
 n مكاتب �لئتمان

n �لتاأمني
n متويل �لبلديات

n �لتمويل �مل�ستد�م

n �لطاقة �مل�ستد�مة
حيائى n �لتنوع �لأ

n تكنولوجيات و�إنتاج �أكرث نظافة
n �ل�ستثمار �مل�ستد�م

n �مل�سئولية �لجتماعية

n حوكمة �ل�رشكات
n روح تنظيم �مل�رشوعات

عمال n جهات تقدمي خدمات �لأ
عمال �ل�سغرية  n رو�بط م�رشوعات �لأ

)�سل�سلة �لعر�ص(
�لب�رشية  �ملناعة  نق�ص  ف��ريو���ص   n

يدز �ملكت�سب/�لإ
n �مل�ساو�ة بني �جلن�سني

للم�رشوعات  مبا�رشة  م�ساعد�ت   n
�ل�سغرية و�ملتو�سطة

n منظمات جماهريية

n �ل�سحة و�لتعليم
�سا�سية n �لبنية �لأ

n خدمات ت�سخي�سية
n �سيا�سات وت�رشيعات

n خدمات عابرة للحدود
n دون وطنى

 n خدمات ل�سناعات حمددة

n ت�سوية �ملنازعات
عمال n منا�رشة �لأ

املساعدة الفنية واخلدمات االستشارية التى تقدمها املؤسسة

عمال بيئة متكن الأ
من اأ�سباب القوة

* �أجرى �لت�سنيف م�ست�سار يعمل مع فريق �لتعاون للتقييم لبنوك �لتنمية �ملتعددة �لأطر�ف.

تقرير عن �لعمليات

�سا�سيةال�ستدامة البيئية والجتماعيةاإ�سافة القيمة لل�رصكات فر�س احل�سول على التمويلالبنية الأ
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و�ملوؤ�س�سة ملتزمة بو�سع تقارير عن �لفاعلية 
نتائج  ن�رش  فى  نبد�أ  و�سوف  ن�سطتها.  لأ منائية  �لإ
عن  �ل�سنوى  تقريرنا  من  بدء�  �سنة،  كل  �لتنمية 

�لعام �ملاىل 2007.

البيئية  لال�ستدامة  جــديــدة  �سيا�سات 
والجتماعية والف�ساح

���س�����س��ة ه���ذ� �ل��ع��ام حت��دي��ث��ا حمكما  �أمت���ت �مل��وؤ
فى  ت�ستخدمها  �لتى  د�ء  �لأ ومعايري  لل�سيا�سات 
�سمان �ل�ستد�مة �لبيئية و�لجتماعية فى جميع 
�جلديدة  �ل�سيا�سات  متخ�ست  وقد  ��ستثمار�تنا. 
�ملوؤ�س�سة  جانب  م��ن  مو�سع  �ل��ت��ز�م  ع��ن  �أي�سا 

ف�ساح عن �ملعلومات للجمهور. بالإ

معايرينا البيئية والجتماعية اجلديدة اأقوى واأف�سل واأ�سمل من تلك اخلا�سة 
باأية موؤ�س�سة متويل دولية اأخرى تعمل مع القطاع اخلا�س.

ومعايرينا  �سيا�ساتنا  حتديث  لنا  و�أت���اح 
فر�سة �لنهو�ص مبمار�ساتنا، وتوفري و�سوح �أكرب 
لعدد متز�يد من �أ�سحاب �مل�سلحة �ملهتمني بهذ� 
مر. وت�سمنت �أو�سع ما �أجريناه من م�ساور�تنا  �لأ
مال  لالآ ��ستجابتنا  ل�سمان  ن،  �لآ حتى  �لعامة 
حتقيق  فى  �لقطاع  دور  على  �ملعلقة  �ملتطورة 
�ل�ستد�مة. وتقوى �ملعايري �جلديدة من �قتناعنا 
�لبيئية  ل��ل��م��خ��اط��ر  �لن�سيطة  د�رة  �لإ ب����اأن 
و�لجتماعية �إمنا هى جزء ل يتجز�أ من �ل�ستثمار 
مل�رشوعات  �لتجارى  �لنجاح  وتعزز  �مل�سئول، 

طار �ملنقح من ثالثة �أجز�ء : عمالئنا. ويتاألف �لإ
جمال  فى  �جلديدة  �ملوؤ�س�سة  �سيا�سة  حتدد   •
�أد�ء  دع���م  ع��ن  م�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا  �ل���س��ت��د�م��ة 

�مل�رشوعات فى �رش�كة مع �لعمالء.

و�لجتماعية  �لبيئية  د�ء  �لأ معايري  حت��دد   •
�أدو�ر عمالئنا من �ل�رشكات وم�سئولياتها عن 
�إد�رة م�رشوعاتها، وكذلك ��سرت�طات �حل�سول 

وت�سمل  عليه.  ب��ق��اء  و�لإ �ملوؤ�س�سة  دعم  على 
�ملعلومات  عن  ف�ساح  �لإ ��سرت�طات  �ملعايري 
كجزء ل يتجز�أ من �لرتباط باملجتمعات �لتى 

مت�سها م�رشوعاتها.

�ملوؤ�س�سة  �ل��ت��ز�م  ف�����س��اح  �لإ �سيا�سة  حت��دد   •
ف�ساح عن �ملعلومات حول �أن�سطتها. بالإ

د�ء �جلديدة من  وتعترب �ل�سيا�سات ومعايري �لأ
فى  و�لجتماعية  �لبيئية  �ملعايري  �أق��وى  بني 
بالرتباط  �ل�سرت�طات  �ملعايري  وت�سدد  �لعامل. 
�لتنوع  وحماية  معها،  و�لت�ساور  باملجتمعات 
�ملجتمعات  �سكاوى  فح�ص  و�آليات  حيائى،  �لأ
غاز�ت  ور�سد  م��ن،  �لأ قوى  و��ستخد�م  و�لعمال، 

ل�سحة  جديدة  ��سرت�طات  ت�سيف  وهى  �لدفيئة، 
�ملجتمع، و�سالمته، و�أمنه، وظروف �لعمل، ومنع 
�لتقييمات  و�إج����ر�ء  ح��دت��ه،  وتخفيف  �لتلوث 

د�رة. �لجتماعية و�لبيئية �ملتكاملة، ونظم �لإ
ف�ساح  وتو�سع �سيا�سة �ملوؤ�س�سة فى جمال �لإ
�ل�رشكات  ف�ساح عن معلومات  �لإ م�سئوليتنا عن 
�إف�ساح  ب��ني  �ل��ت��و�زن  تو�سح  وه��ى  للجمهور. 
موؤ�س�سة  باعتبارها  �ملعلومات  عن  �ملوؤ�س�سة 
�لقطاع  �إط���ار  ف��ى  تعمل  عامة  ملكية  مملوكة 
�خل���ا����ص، وب���ني ���رشي��ة �أع���م���ال ع��م��الئ��ه��ا من 
ف�ساح  �لإ عملية  من  �ل�سيا�سة  وحت�سن  �ل�رشكات. 
�ملف�سح  �ملعلومات  �أنو�ع  وتو�سع  �ملوؤ�س�سة  فى 

عنها.
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 �ل���س��ت��ث��م��ار و�ل��ع��م��ل ب��روح
�مل�سئولية

االستثمار والعمل بروح املسئولية
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جلنة من �ملوؤ�س�سة للر�سد �لجتماعى ور�سد �إعادة �لتوطني تلتقى باأع�ساء من جمتمع حملى تاأثرو� مبد خط �أنابيب BTC فى تركيا.

�لتنمي��ة  م�رشوع��ات  بتعزي��ز  �ملوؤ�س�س��ة  تلت��زم 
�مل�ستد�مة �لتى يقوم بها �لقطاع �خلا�ص، �لنافعة 
�قت�ساديا، و�ل�سليمة مالي��ا وجتاريا، و�مل�ستد�مة 
�لنم��و  �أن  نعتق��د  ونح��ن  و�جتماعي��ا.  بيئي��ا، 
�لقت�س��ادى �ل�سلي��م ه��و مفت��اح تخفي���ص �أعد�د 
�لفق��ر�ء، و�أن��ه يتاأ�س�ص على تنمي��ة روح �ملبادرة 
ف��ى تنظي��م �مل�رشوع��ات، و�ل�ستثم��ار �خلا���ص 
�لناج��ح، و�أن �ملطل��وب ه��و �إيجاد بيئ��ة م�سجعة 
عم��ال كى يت�سنى ملث��ل هذه �ل�ستثم��ار�ت �أن  لالأ
تزده��ر وت�سهم فى حت�سني حي��و�ت �لنا�ص. وتقوم 
�ملوؤ�س�س��ة بفرز �مل�رشوعات كى ت�سمن �أنها لي�ست 
د�ء  فقط �سليمة ماليا، بل ت�ستوفى �أي�سا معايري �لأ
�لبيئي��ة، و�لجتماعية �ل�سارم��ة للموؤ�س�سة، و�أنها 
م��ن  غ��ريه  �أو  �حلكوم��ى  �لدع��م  عل��ى  تعتم��د  ل 

�لت�سوهات، وتفيد بوجه �أعم �لقت�ساد �ل�سعيف.
ونحن نعترب �ل�ستد�م��ة فر�سة لدفع �لبتكار 
�إىل جم��الت جديدة، و�إ�سافة قيم��ة لعمالئنا عن 
طري��ق م�ساعدتهم ف��ى حت�سني �أد�ئه��م و�أعمالهم. 
ويت�سم��ن عملن��ا �ل�ست�س��ارى طيف��ا عري�سا من 
�ملنهج حلفز �لتغيري، مب��ا فى ذلك �إر�ساد وتوجيه 
�ل�رشكات ب�ساأن ق�سايا حوكمة �ل�رشكات، وفريو�ص 
ي��دز،  �ملكت�سب/�لإ �لب�رشي��ة  �ملناع��ة  نق���ص 
و�مل�س��او�ة ب��ني �جلن�سني. كما تق��دم دعما و��سعا 
�لطاق��ة،  وكف��اءة  �ملجتمع��ات،  تنمي��ة  ب�س��اأن 
نت��اج �لنظي��ف، ولدينا �سبكة م��ن �لت�سهيالت  و�لإ
�سو�ق  منائية مل�ساعدة �ل�رشكات �ل�سغرية فى �لأ �لإ
�لنا�سئ��ة. وكله��ا توفر و�سائل للنهو���ص بالتنمية 

�مل�ستد�م��ة للقطاع �خلا���ص – حملي��ا، و�إقليميا، 
وعامليا.

ال�ستثمار بروح امل�سئولية
ت�ستثم��ر �ملوؤ�س�س��ة ف��ى م�رشوعات ميتل��ك �أغلبية 
ح�س�سه��ا �لقط��اع �خلا���ص ف��ى معظ��م �لبل��د�ن 
�لنامي��ة من �لع��امل، وتعم��ل على �أ�سا���ص جتارى 
متام��ا، تتقا�س��م ذ�ت �ملخاط��ر مث��ل غريه��ا من 
م��ن  نرب��ح  �أن  م��ن  لن��ا  ولب��د  �مل�ستثمري��ن. 
��ستثمار�تن��ا حت��ى نحافظ عل��ى ��ستد�متنا ماليا 
متوي��ل  ويج��رى  �لتنمي��ة.  لتموي��ل  كموؤ�س�س��ة 
�سه��م م��ن  �سه��م و�أ�سب��اه �لأ ��ستثمار�تن��ا ف��ى �لأ
غر��ص  ر�أ�سمالنا و�أرباحنا �ملحتجزة، بينما نقوم لأ
قر����ص، بعملي��ات �قرت����ص، وط��رح  عملي��ات �لإ
�سو�ق �ملالية �لدولية.  �أور�ق مالية خا�سة ف��ى �لأ
و�أرباحن��ا تزيد من ر�أ�سمالنا وقدرتنا على توجيه 
�إمنائي��ة  ومب��ادر�ت  م�رشوع��ات  �إىل  م��و�ل  �لأ

خماطرها �أعلى، وتعزز �ل�ستد�مة.
متويل  لال�ستبعاد  �ملوؤ�س�سة  قائمة  وحتظر 
�إنتاج  �أو  معينة،  �أن�سطة  تت�سمن  م�رشوعات 
�لقائمة  وت�سمل  فيها.  و�لتجارة  بعينها  ب�سائع 
�مل�سعة،  و�مل��و�د  و�لتبغ،  و�لذخائر،  �سلحة،  �لأ
و�لكيماويات �خلا�سعة للرتتيبات �لدولية للتخل�ص 
�لتدريجى منها، و�حلظر �ملفرو�ص عليها، و�ملو�د 
وزون، �خلا�سعة للرتتيبات �لدولية  �مل�ستنفدة لالأ
لال�ستبعاد �لتدريجى، و�لقمار، و�حلياة �لربية، �أو 
�تفاقية  مبوجب  �ملنظمة  �لربية  �حلياة  منتجات 

نقر��ص،  لالإ �ملعر�سة  نو�ع  �لأ فى  �لدوىل  جتار  �لإ
�ل�ستو�ئية  �لغابات  فى  �سجار  �لأ قطع  و�أن�سطة 
بال�سباك  �سماك  �لأ �أنو�ع �سيد  �سا�سية، وبع�ص  �لأ

�لعائمة.
وحتى نكفل �ل�ستد�مة �لبيئية، و�لجتماعية 
د�ء،  ل�ستثمار�تنا، قمنا بتحديث معايرينا فى �لأ
هذ� �لعام. وملزيد من �ملعلومات، يرجى �لرجوع 

�إىل �سفحة 31.

متويل الطاقة امل�ستدامة
جديدة  من��اذج  بو�سع  حاليا  �ملوؤ�س�سة  تقوم 
عمال حتفز �لقطاع �خلا�ص على �ل�ستثمار فى  لالأ
�لطاقة �مل�ستد�مة. وهذ� جزء من جهدنا من �أجل 
وكفاءة  �ملتجددة،  �لطاقة  فى  �ل�ستثمار  زيادة 
فيها  مبا  �جلديدة،  �ملنتجات  وم�ساعدة  �لطاقة، 
فى  �لتكلفة،  منخف�سة  �لنظيفة  �لطاقة  بد�ئل 
زيادة  ون��ت��وق��ع  �ل�����س��وق.  �ساحة  �إىل  �ل��دخ��ول 
�لعام  �لهدف  حتقيق  فى  كبري  ب�سكل  م�ساهمتنا 
منو  حتقيق  فى  �ملتمثل  �ل��دوىل  �لبنك  ملجموعة 
بن�سبة 20 فى �ملائة فى هذه �حلافظة فيما بني 

�لعامني �ملاليني 2005 و 2009 .
فى  مهما  دور�  �أي�سا  �ملوؤ�س�سة  تلعب  كما 
جهود جمموعة �لبنك �لدوىل من �أجل �إر�ساء �إطار 
للموؤ�س�سات �ملالية �لدولية، لت�رشيع �ل�ستثمار�ت 
فى نظم �لطاقة قليلة �لكربون، وزيادة �ملعونات 
�إىل  �ملقدمة  �ملناخ،  بتغري  �ل�سلة  ذ�ت  �لفنية 

�لبلد�ن �لنامية.
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وفى هذ� �لعام �ملاىل، قمنا بال�ستثمار فى 
21 م�رشوعا تت�سمن مكونات من كفاءة �لطاقة 
منها م�رشوع ملزرعة طاقة  �ملتجددة،  و�لطاقة 
فى  ��ستثمار�تنا  و�أول  �ل��رب�زي��ل،  فى  �ل��ري��اح 
�ل�سني  فى  �ل�سغرية  �لكهرومائية  �مل�رشوعات 
و�لهند. و�أقر�سنا 22 مليون دولر ل�رشكة يونان 
زوجند� ياجنني لتوليد �لكهرباء �ملحدودة لبناء 
على  تعتمد  �سغرية  كهرومائية  حمطات  ثالث 
طاقتها  جمموع  يبلغ  �ل�سني،  فى  �لنهر  جمرى 
�لهند  �رشكة  تلقت  كما  ميجاو�ت.   78 �لقائمة 
دولر  مليون   15 �لكهرومائية  �لطاقة  لتنمية 
ن�ساء ومتلك �ست حمطات كهرومائية �سغرية.  لإ
مليون   160 مببلغ  متويال  �ملوؤ�س�سة  وقدمت 
لهيجوير�  155-م��ي��ج��او�ت  مل�����رشوع  دولر 
�سيلى.  فى  تينجويريكا  و�دى  فى  �لكهرومائى 
وت�سمنت �حلزمة �لتمويلية قر�سا ممتاز� مببلغ 
 115 مببلغ  م�سرتكا  وقر�سا  دولر،  مليون   35
�لبنوك �مل�ساركة، وقر�سا  مليون دولر حل�ساب 

معاونا مببلغ 10 ماليني دولر.
ل�سمان  مبتكرة  �آليات  �أي�سا  نقدم  كما 
�لعام  هذ�  �ملوؤ�س�سة  فقد طبقت  �لطاقة.  كفاءة 
�لطاقة  ك��ف��اءة  ل��ت��م��وي��ل  �ل�����س��ني  ب��رن��ام��ج 

�حلكومة  من  بدعم  �مل��ر�ف��ق،  على  بالعتماد 
�لفنلندية. ومبوجب هذ� �لربنامج، نقدم تقا�سما 
�ل�سناعيني  ل��ع��م��الئ��ن��ا  ل��ل��م��خ��اط��ر  ج��زئ��ي��ا 
�لبنوك  متويل  لدعم  �ل�سني  فى  و�لتجاريني 
�لعاملة  �ملر�فق  تزود  و�سوف  �لطاقة.  ملعد�ت 
�لعمالء  هوؤلء  غاز،  زيناو  �رشكة  ومنها  معنا، 

بطاقة �أكرث نظافة.

متويل م�رصوعات الكربون
خماطر  و�إد�رة  تقييم  على  قدرتنا  �إىل  ��ستناد� 

�سو�ق  �لأ جل فى  �مل�رشوعات و�لئتمان طويلة �لأ
ل�سمان  جديد�  منتجا  �ملوؤ�س�سة  طرحت  �لنا�سئة، 
ت�سليم �عتماد�ت �لكربون من م�رشوعات فى بلد�ن 
بلد�ن  فى  مالية  وموؤ�س�سات  ل�رشكات،  نامية 
متكنت  �لئتمان،  تعزيز  خ��الل  وم��ن  �سناعية. 
�حل�سول  فى  �مل�رشوعات  م�ساعدة  من  �ملوؤ�س�سة 
�لكربون  �سوق  فى  لالعتماد�ت  ممتاز  �سعر  على 
بالن�سبة  �لت�سليم  خماطر  ��ستبعاد  مع  �لعاملية، 

مل�سرتى �عتماد�ت �لكربون.
�أي�سا مبلغ 150 مليون  �إد�رتنا  ويوجد حتت 
نقوم  �لهولندية،  �حلكومة  مع  �رش�كة  فى  دولر 

�لنبعاثات  تخفي�ص  �عتماد�ت  ب�رش�ء  خالله  من 
بروتوكول  ليات  لآ وفقا  م�ستحقة  م�رشوعات  من 
وقد  �مل�سرتك.  و�لتنفيذ  �لنظيفة  للتنمية  كيوتو 
�تفاقات  �ملاىل 2006 ثالثة  �لعام  �أبرمنا خالل 
ف�رشكة  �رشكات.  ثالث  مع  �لنبعاثات  لتخفي�ص 
�سغرية  كهرومائية  حمطات  ت�سغل  ب��اور  �يكو 
نهار فى �رشى لنكا، و�رشكة  تعتمد على جمرى �لأ
با�ستخال�ص  تقوم  �ستورجتا�ص  فيل  دي��ر  ف��ان 
فى  قمامة  م��د�ف��ن  م��ن  �مليثان  غ��از  و�إ���س��ع��ال 
مز�رع  متلك  �إنديا  كون  �إنري  و�رشكة  رجنتني،  �لأ

لطاقة �لرياح وتديرها.

دعمنا هذ� �لعام، �إن�ساء، وت�سغيل، و�سيانة مزرعة لطاقة �لرياح بقدرة 49.3 ميجاو�ت فى 
ريو دو فوجو فى �سمال �رشق �لرب�زيل، با�ستثمار قدره 5.5 مليون دولر فى �أ�سهم ر�أ�سمال 
�رشكة  �ل�رشكة  وهذه  بر�زيل(.  )�إيرن  �ملحدودة  بر�زيل  دو  فافاي�ص  رينو  �إنريجيا�ص  �رشكة 
تابعة بر�زيلية مملوكة بالكامل ل�رشكة �إيبريدول �نري جيا�ص رينو فابلي�ص، وهى مرفق ر�ئد 
 3600 بقدرة  �لعامل  �أنحاء  جميع  فى  �لرياح  لطاقة  م�رشوعات  يدير  �ملتجددة  للطاقة 
ميجاو�ت. ومن �ملتوقع �أن ي�سبح م�رشوع مزرعة طاقة �لرياح فى ريو دو فوجو، �ملقرر �أن 
يبد�أ ت�سغيله فى يونية 2006 �أول م�رشوع لتوليد طاقة �لرياح على نطاق كبري فى �لرب�زيل 

يدخل مرحلة �لت�سغيل �لتجارى.
و�ستقوم �نري بر�زيل ببيع كل �إنتاجها ملرفق �سنرت يا�ص �ليكرتيكا�ص بر�زيالير��ص وهو 
مرفق �لكهرباء فى �لرب�زيل �لذى ت�سيطر عليه �لدولة، مبوجب �تفاق ل�رش�ء �لكهرباء مدته 20 
عاما، وقد كانت �لرب�زيل ر�ئدة فى ��ستخد�م مو�رد �لطاقة �ملتجددة، ومنها وقود �ملركبات 

�مل�ستخرج من �لطاقة �لكهرومائية و�لكحول.
وللتحفيز على زيادة ��ستخد�م �لكهرباء �ملولدة من مو�رد غري تقليدية للطاقة �ملتجددة 
مثل م�رشوعات �لرياح، و�لكتلة �حليوية، و�لطاقة �لكهرومائية، فقد �أطلقت �لرب�زيل برناجما 
�أعلى مما  وطنيا لدعم مثل هذه �مل�رشوعات من خالل عقود مبيعات مع �ملرفق بتعريفات 

هو متاح فى غري ذلك فى �ل�سوق.

مشروع ريو دو فوجو ملزرعة طاقة الرياح
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ال�ستماع اإىل عمالئنا
�آر�ء  ل�ستطالع  �سنويا  م�سحا  �ملوؤ�س�سة  جت��رى 
�لعمل  فى  جتربتهم  عن  �ل�رشكات  من  عمالئنا 
معنا. ونر�سل �مل�سح كل عام �إىل نحو ربع �لعمالء 
معظم  على  �مل�سح  هذ�  وجنرى  حافظتنا.  �سمن 
�أو  �مل�����رشوع  عمر  م��دى  على  م��رت��ني  �ل��ع��م��الء 
�ل�ستثمار فى �ل�رشكة، وبذلك نح�سل على تغذية 
فى  ي�ساعدنا  مما  خمتلفة،  مر�حل  على  مرتدة 
ذكر  دون  �مل�سح  ويتم  عمالئنا.  خدمة  حت�سني 
تغذية  يقدمو�  �أن  لعمالئنا  ميكن  حتى  �ل�سم 

مرتدة �أمينة.
جممل  عن  �لعمالء  ر�ساء  ن�سبة  بلغت  وق��د 
�أعرب  وقد  �ملائة.  فى   79  )2005( فى  خدمتنا 
�ملرة  عمالء  من  حتى  �أك��رث  �ملتكررون  �لعمالء 
وىل، عن تقديرهم خلدمتنا ذ�ت �لقيمة �مل�سافة،  �لأ
و�لجتماعية،  �لبيئية،  �ل�ست�سارية  عمال  �لأ مثل 

عن  �أعربو�  �لعمالء  �أن  ورغم  �ل�رشكات.  وخدمة 
زيادة ر�سائهم عن قدرة �ملوؤ�س�سة على �لتجارب، 
فاإن ن�سف �مل�ساركني فى ��ستطالع �لر�أى ر�أو� �أن 
�إجر�ء�ت �ملوؤ�س�سة عدمية �لكفاءة، وذكرت �أغلبية 

�أن �ملوؤ�س�سة تنفر من �ملخاطر.

 العمل بروح امل�سئولية
�إن ممار�سة �ل�ستد�مة فى مقر �ملوؤ�س�سة �لرئي�سى 
�مليد�نية  مكاتبها  وفى  �لعا�سمة،  و��سنطون  فى 
ميثل جزء� مهما من معاي�ستنا لر�سالتنا، و�لت�ساق 

مع ما نطلبه من عمالئنا.

االمتداد الثقافى

تدعم �ملوؤ�س�سة �ملجتمعات �ملحلية �لتى نعمل بها. ففى 1997، �نتقلت �ملوؤ�س�سة �إىل مبنى 
�ل�سابق م�رشحا.  �لعا�سمة، على موقع كان ي�سم فى  �لرئي�سى فى و��سنطون  جديد ملقرها 
وقد ��ستبدلت �ملوؤ�س�سة هذ� �ملنفذ �لثقافى بربنامج منتظم لعرو�ص �لتمثيل مفتوح وجمانى 
للجمهور، وي�سل �إىل نحو 2000 من �أفر�د �ملجتمع كل عام. وت�ست�سيف �ملوؤ�س�سة مو�سيقيني، 
ور�ق�سني، وممثلني م�رشحيني و�سينمائيني دوليني، مع ��ستخد�م �لعرو�ص كمنطلقات لور�ص 
عمل تعليمية، وحما�رش�ت، ومناق�سات. كما ن�سارك �أي�سا مع منظمات �أخرى فى ��ستخد�م 

د�ء فى رفع م�ستوى �لوعى بالق�سايا �لجتماعية. فنون �لأ
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مطار كجزء من برنامج �مل�ساعدة �لفنية فى ر�ج�ستان، و�لهند. و�سوف يقلل هذ� �مل�رشوع �مل�سافة  يجرى تطوير �سبكة �آبار لتجميع مياه �لأ
قد�م للح�سول على �ملاء. �لتى يتعني على �لن�ساء �ملحليات �أن يقطعنها م�سيا على �لأ

 �ل���س��ت��ث��م��ار و�ل��ع��م��ل ب��روح
�مل�سئولية
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�لبيئية  ب�سمتنا  حت�����س��ني  ي��ع��ن��ى  وه����ذ� 
ثار �ملبا�رشة �لناجتة  و�لجتماعية، �لتى ت�سمل �لآ
�ليومى،  �لعمل  عن ت�سغيل مبانينا، وعاد�تنا فى 
وكذلك �لعالقة بني �ملوؤ�س�سة و�ملجتمعات �ملحلية 

�لتى نعمل ونعي�ص فيها. 
مبادرة  من  �لتوجيهية  �ملبادئ  على  وبناء 
بالغ �لعاملية. وتو�سيات من خرب�ئنا فى �سئون  �لإ
 ،2002 فى  �أج��رى  م�ستقل  و��ستعر��ص  �لبيئة، 
جلني  �لأ على  ولوية  لالأ جم��الت  بتحديد  قمنا 
مكاتبنا.  تاأثري�ت  �أبرز  تعك�ص  و�ملتو�سط  �ملتغري 
فى  ن�سطنا  �لتى  تلك  ول��وي��ة  �لأ جم��الت  وت�سمل 
�إد�رتها: ��ستخد�م �لطاقة، و�مل�سرتيات و�لنفايات، 
ليكرتونيات،  �لإ و��ستخد�م  �ل���ورق،  و��ستهالك 
و�لتنوع،  باملجتمعات،  �لت�سال  مدى  وتو�سيع 
من  مزيد  وهناك  و�نخر�طهم.  �ملوظفني  ووع��ى 
�ملعلومات فى تقرير �ملوؤ�س�سة عن �ل�ستد�مة وهو 
.www.ifc.org/sustainability :متاح على موقع

ن�سات اإىل موظفينا الإ
ل�ستطالع  م�سحا  �ل��دوىل  �لبنك  جمموعة  جترى 
�سماء مرة كل عامني،  �آر�ء �ملوظفني مع �إغفال �لأ
يتم من خالله تبويب ردود موظفى �ملوؤ�س�سة فى 
على  للح�سول  �مل�سح  وي�سعى  حدة.  على  جد�ول 
تغذية مرتدة عن �خلدمة �ملقدمة للعمالء، و�لعمل 
بروح �لفريق، و�لنز�هة، و�لتعلم و�لتنمية، وق�سايا 

حياة �لعمل. 

وقد �أو�سح م�سح 2005 �أن 84 فى �ملائة من 
�ملوظفني بررن �أن للموؤ�س�سة �أهد�فا حمددة جيد�. 
عمل  �ملمكن  من  �أنه  ن�سفهم  �إىل  ي�سل  ما  ور�أى 
وتعزيز  ي��ر�د�ت،  �لإ بني  �لتعاون  لت�سجيع  �ملزيد 
�مليد�نية،  و�ملكاتب  �لرئي�سى  �ملقر  بني  �لر�بطة 
فى  �لتح�سينات  �أن  �إىل  �ملوظفني  رب��ع  و�أ���س��ار 
قدرة  تعزز  �أن  �ساأنها  من  �لد�خلية  ج���ر�ء�ت  �لإ
�ملوؤ�س�سة على خدمة عمالئنا. باملقارنة بامل�سح 
�سهامات موظفيها  �ل�سابق، فاإن تقدير �ملوؤ�س�سة لإ

�عترب �ملجال �لذى خطى باأعظم حت�سني. 

انبعاثات الكربون خالل العام املاىل 2006
مقر  ممن  �ملوؤ�س�سة  موظفى  و�سفريات  �لرئي�سى،  �ملقر  ملرفق 

عملهم فى و��سنطون. 

�ل�سفر جو�*
10468 طن ثانى 
�أك�سيد �لكربون %55

�لكهرباء
8288 طن ثانى �أك�سيد 

�لكربون %44

ميال �لتى  نبعاثات �لناجمة عن �ل�سفر جو� تعتمد على عدد �لأ * �لإ
يقطعها موظفو جمموعة �لبنك �لدوىل. ويعتمد ن�سيب �ملوؤ�س�سة 

على ن�سبتها �ملئوية من جمموع �ملوظفني.

مؤسسة التمويل الدولية تعلن حتقق التعاون الكربونى

فى �ليوم �خلام�ص من حزير�ن/يونيه 2006، وهو �ليوم �لعاملى للبيئة، حققت جمموعة �لبنك 
�لدوىل �حلياد �لكربونى. وهذ� يعنى �أن �نبعاثات غاز �لدفيئة من مكاتبها فى و��سنطون �لعا�سمة، 
وجميع  �ليومية،  موظفيها  و�نتقالت  �ل�سنوية،  و�جتماعاتها  �لربيع،  ف�سل  فى  و�جتماعاتها 
ن �ل�ستثمار�ت فى �لطاقة �ملتجددة،  �سفريات موظفى �لعمليات من �ملقر �لرئي�سى، تو�زنها �لآ
وكفاءة �لطاقة، ومن خالل �رش�ء تخفي�سات متحقق منها فى �لنبعاثات من �مل�رشوعات فى 

�لبلد�ن �لنامية.
و��ستخد�م  جو�،  �ل�سفر  من  �ملوؤ�س�سة  من  �لكربون  �نبعاثات  من  �ل�ساحقة  �لغالبية  وتنبثق 
�ملتجددة،  �لطاقة  �رش�ء  على  دي�سمرب 2004  ول/  �لأ كانول  منذ  �ملوؤ�س�سة  د�أبت  وقد  �لكهرباء. 
�خل�رش�ء لكل ما ت�ستهلكه من كهرباء فى و��سنطون. وقد �سمم مبنى �ملقر �لرئي�سى بحيث يحقق 
�سابقة، وجاء  �أخرى  �سنو�ت  �لطاقة 2005، وعدة  وفاز بعالمة جنمة  �لطاقة،  ��ستخد�م  كفاءة 
ول من �ملبانى ذ�ت �لكفاءة فى �لطاقة فى �لوليات �ملتحدة. وبالن�سبة  ترتيبه �سمن �لربع �لأ
لالنبعاثات �لباقية، قامت �ملوؤ�س�سة – و�لبنك �لدوىل ب�رش�ء �عتماد�ت لتعوي�ص �لكربون - وعلى 
حر�ج  وجه �لتحديد – تخفي�سات متحقق منها فى �لنبعاثات من م�رشوعات تقدم بها وكالة �لأ
فى مولدوفا، و�لغابات �لنف�سية فى كو�ستاريكا. وقد �ختارت �ملوؤ�س�سة هذه �جلهود تقدير� منها 

حر�ج فى مقاومة �لت�سحر – وهو حمور يوم �لبيئة �لعاملى هذ� �لعام.  لدور �لأ

��ستخد�م �لوقود
148 طن ثانى �أك�سيد 
�لكربون %1
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حركة موؤ�س�سة التمويل الدولية
جمموعة  موؤ�س�سات  مع  �أن�سطتها  �ملوؤ�س�سة  تن�سق 
من  م�ستقلة  ولكنها  خ����رى،  �لأ �ل���دوىل  �لبنك 
�لبلد�ن  وتقدم  و�ملالية.  �لقانونية  �لناحيتني 
ر�أ�سمال  �أ�سهم  بلد�   178 وع��دده��ا  ع�����س��اء  �لأ
�سيا�ساتنا  جماعية  ب�سورة   – وتقرر  �ملوؤ�س�سة، 
د�رة  لالإ وجمل�ص  للمحافظني،  جمل�ص  خالل  من 

يتاألف من 24 ع�سو�. 
ويتم ترجيح �لقوة �لت�سويتية وفقا ملا ميثله 
ر�أ�سمال  �أ�سهم  من  د�رة  �لإ جمل�ص  فى  ع�سو  كل 
قوة  �أكرب  متتلك  �لتى  �خلم�سة  و�لبلد�ن  �ملوؤ�س�سة 
فى   23.66( �ملتحدة  �ل��ولي��ات  هى  ت�سويتية 
و�أملانيا  �ملائة(،  فى   5.87( و�ليابان  �ملائة(، 
�ملائة(،  فى   5.04( وفرن�سا  �ملائة(،  فى   5.36(
و�ململكة �ملتحدة )5.04 فى �ملائة(. ورغم ذلك، 
للتو�سل  كو�سيلة  �لت�سويت  ي�ستخدم  ما  فنادر� 
على  �ملوؤ�س�سة  �إد�رة  جمل�ص  ويوؤكد  �لقر�ر�ت  �إىل 
تو�فق  �إىل  للتو�سل  كو�سيلة  �حلازمة  �ملناق�سات 

فى �لر�أى.
بانتظام فى  �ملوؤ�س�سة  �إد�رة  ويجتمع جمل�ص 
حيث  �لعا�سمة،  و��سنطون  فى  �لرئي�سى  مقرها 
ويقدم  ويقرها،  �ل�ستثمار  م�رشوعات  ي�ستعر�ص 
�ملوؤ�س�سة.  د�رة  لإ �لعام  �سرت�تيجى  �لإ �لتوجيه 
ف�ساح عن  وقد و�فقت �ملوؤ�س�سة على �لبدء فى �لإ
د�رة  �لإ ملجل�ص  �لر�سمية  �لجتماعات  حما�رش 
جمل�ص  �أع�ساء  وي�سارك   .2006 فى  للجمهور 
�للجان  من  �أك��رث  �أو  و�ح��دة  ع�سوية  فى  د�رة  �لإ
�أد�ء  فى  د�رة  �لإ جمل�ص  تعاون  �لتى  �لد�ئمة، 
فى  �لتعمق  طريق  عن  ���رش�ف  �لإ فى  م�سئولياته 

جر�ء�ت.  بحث �ل�سيا�سات و�لإ
�لثورة حول  �لتدقيق و�ملر�جعة ت�سدى  فلجنة   n
د�رة �ملالية و�إد�رة �ملخاطر، وحركة  ق�سايا �لإ

�رش�ف. �ل�رشكات، و�لإ
عمال،  �لأ جتهيز  طرق  تدر�ص  �ملو�زنة  وجلنة   n
وق�سايا  و�ملعايري،  د�ري���ة،  �لإ و�ل�سيا�سات 
�ملو�زنة �لتى حتدث تاأثري� مهما على مردودية 

تكاليف عمليات جمموعة �لبنك.
وتركز جلنة فاعلية �لتنمية على تقييم �لعمليات   n
و�ل�سيا�سات وفاعلية �لتنمية، بغية ر�سد �لتقدم 

فى تخفي�ص �أعد�د �لفقر�ء.

يوفر منو املوؤ�س�سة ولمركزيتها الفر�سة لتعزيز التنوع فى قوة العمل, وكذلك 
جممع املوؤ�س�سة من املواهب.
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�سمنت فى بنجالدي�ص. طفال فى مركز جمتمعى �قامته وتديره �رشكة لفارج �سوما لالأ �لأ

د�ري��ة للمديرين  وجلن��ة �حلوكم��ة و�مل�سائل �لإ  n
�سافي��ة  �لتنفيذيي���ن تت��وىل �مل�سئولي��ات �لإ

د�رة. ملجل�ص �لإ

التنظيم وطاقم املوظفني
�لعام،  ه��ذ�  �أعلن  جديد  تنظيمى  هيكل  ي�سيف 
 2007 �مل��اىل  �لعام  بد�ية  فى  �رشيانه  وي��ب��د�أ 
�أقاليم �ملوؤ�س�سة،  نائبني جديدين للرئي�ص ب�سئون 
وللحفاظ على �لقوة �ملالية للموؤ�س�سة، مع �لتحوط 
�إد�رة  م�سوؤولية  �جلديد  �لهيكل  بف�سل  للمخاطر، 

�ملخاطر عن عمليات �ل�ستثمار.
ومن �ملتوقع �أن ترتفع قوة �لعمل باملوؤ�س�سة 
عو�م  �لأ خ��الل  �ملائة  فى   50 �إىل  ي�سل  مبعدل 
فى   35 بلغ  منو  معدل  مقابل  �لقادمة،  �لثالثة 
عو�م �خلم�سة �ملا�سية. وكجزء  �ملائة على مدى �لأ
د�رة،  من ��سرت�تيجية �لنمو �ملعتمدة من جمل�ص �لإ
قمنا بالتعاقد مع خرب�ء مهنيني فى �لعام �ملاىل 
تاريخ  ف��ى  م�سى  وق��ت  �أى  م��ن  �أك���رث   ،2006
فى  �لتعيينات  هذه  غالبية  منت  وقد   �ملوؤ�س�سة. 

�لعامل كجزء من حتركنا  �مليد�نية حول  �ملكاتب 
يعمل  و�ليوم  �لالمركزية.  من  مزيد  حتقيق  نحو 
47 فى �ملائة من موظفينا فى �ملكاتب �مليد�نية، 

�لرئي�سى  و53 فى �ملائة منهم يعملون فى �ملقر 
 : بارزة  نقلة  �لعا�سمة. وهذ� ميثل  و��سنطون  فى 
�ملوظفني فى  �ملائة من  حيث كان فقط 32 فى 

2001 يعملون فى �ملكاتب �مليد�نية.
�لفر�سة  ولمركزيتها  �ملوؤ�س�سة  منو  ويوفر 
جممع  وك��ذل��ك  �لعمل،  ق��وة  ف��ى  �لتنوع  لتعزيز 
�ملوؤ�س�سة  حققت  وق��د  �مل��و�ه��ب.  من  �ملوؤ�س�سة 
عو�م  �لأ خالل  للتنوع  رئي�سية  ق�سايا  فى  تقدما 
من  و�لعاملني  �لن�ساء  متثيل  بزيادة  خ���رية،  �لأ
�ملوظفني  وعى  م�ستوى  ويرفع  �لنامية،  �لبلد�ن 
لهذه �لق�سية. ومع �مل�سى قدما على هذ� �لطريق 
مبزيد  و�لت�سحية  �لتنوع  ق�سايا  حتظى  �سوف 
�لرتكيز على وجه خا�ص على  �لهتمام، مع  من 
متثيل  فى  و�لتو�سع  �لعليا،  �ملنا�سب  فى  �لن�ساء 
ذوى  من  موظفني  وتعيني  و�ختيار  �جلن�سيات، 

�خللفيات �لتعليمية �ملتنوعة.

 �ل���س��ت��ث��م��ار و�ل��ع��م��ل ب��روح
�مل�سئولية
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جمل�ص �ملحافظني

د�رة جمل�ص �لإ

�لرئي�ص

نائب �لرئي�ص �لتنفيذى

نائب �لرئي�ص
و�أمني �ملوؤ�س�سة

�ملدير �لعام
�لتقييم �مل�ستقل

م�ست�سار �لمتثال/ حمقق �ل�سكاوى 
)للموؤ�س�سة و�لوكالة �ملتعددة 
طر�ف ل�سمان �ل�ستثمار( �لأ

مدير فريق
�لتقييم �مل�ستقل

نائب �لرئي�ص )للبنك/
�ملوؤ�س�سة( ل�سئون تنمية 
�لقطاع �خلا�ص وكبري 
�لقت�ساديني باملوؤ�س�سة

نائب �لرئي�ص
ل�سئون �أوروبا و�أفريقيا 

و�سط و�ل�رشق �لأ

نائب �لرئي�ص
ل�سئون �آ�سيا و�أمريكا 

�لالتينية

مدير حوكمة 
�ل�رشكات )للبنك/ 

�ملوؤ�س�سة(

مدير �سئون
مناخ �ل�ستثمار 

)للبنك/ �ملوؤ�س�سة(

مدير �سئون
�مل�رشوعات �ل�سغرية 

و�ملتو�سطة )للبنك/ �ملوؤ�س�سة(

مدير �سئون
و�سط و�رشق �أوروبا

مدير �سئون
و�سط �ل�رشق �لأ
و�سمال �أفريقيا

مدير �سئون
جنوب �أوروبا
و�آ�سيا �لو�سطى

مدير �سئون
 �رشق �آ�سيا و�ملحيط

�لهادئ

مدير �سئون
�أمريكا �لالتينية 

و�لكاريبى

مدير �سئون
جنوب �آ�سيا

مدير �سئون
�أفريقيا جنوب 

�ل�سحر�ء
مدير مكتب

طوكيو

مدير �سندوق 
�لبلديات

مدير �سئون
�لنفط و�لغاز و�لتعدين 

و�لكيماويات )للبنك/ �ملوؤ�س�سة(

�سهم  مدير �سناديق �لأ
و�ل�ستثمار �خلا�سة

نائب �لرئي�ص
ل�سئون �ل�سناعة

نائب �لرئي�ص
ل�سئون �إد�رة �ملخاطر

نائب �لرئي�ص ل�سئون 
�ملو�رد �لب�رشية 

د�رة و�لإ

نائب �لرئي�ص ل�سئون 
�لتمويل و�أمني 

�خلز�نة

مدير �خلدمات
�ل�ست�سارية

مدير �سئون
�لن�ساط �لزر�عى 

�لتجارى

مدير �سئون
�سو�ق �ملالية  �لأ

�لعاملية

مدير تكنولوجيات 
�ملعلومات و�لت�سالت 

�لعاملية)للبنك/ �ملوؤ�س�سة(

مدير �سئون
�ل�سناعات �لتحويلية 

و�خلدمات �لعاملية

مدير �سئون
عمال �جلماهريية  منظمات �لأ

)للبنك/ �ملوؤ�س�سة(

مدير �سئون
�ل�سحة و�لتعليم

مدير �سئون
�سا�سية �لبنية �لأ

مدير فريق
عمال خماطر �لأ

 مدير �لرقابة
و�مليز�نية

كبري م�سئوىل �ملعلومات 
ل�سئون معلومات �أعمال 

�ملوؤ�س�سة

مدير �إد�رة
حافظة �ملوؤ�س�سة

مدير مر�جعة 
�لئتمان

مدير �لعمليات
�ملالية

مدير �سيا�سة �إد�رة 
�ملخاطر و�ل�سيا�سة 

�ملالية

مدير �لعمليات
�خلا�سة

مدير �لقرو�ص 
�مل�سرتكة وح�سد 

�ملو�رد

مدير �أول ل�سئون 
�لعالقات مع �ملوؤ�س�سة

مدير �لتنمية �لبيئية 
و�لجتماعية

�مل�ست�سار �لعام

مدير �أول �سئون
��سرت�تيجية �لعمليات

مدير �سناديق
�ستئمان �لإ

الهيكل التنظيمى للموؤ�س�سة
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داء ر�سد الأ
تقوم �ملوؤ�س�سة بتتبع �متثال �لعمالء للتز�ماتها 
�ل�ستثمارية،  �تفاقياتهم  فى  عليها  �ملن�سو�ص 
�لبيئى و�لجتماعى  د�ء  �لأ �لتقارير عن  مثل رفع 
�لتقارير  وتقدمي  �ل�رشف،  قبل  عليها  �ملن�سو�ص 
د�ء �ملاىل، و�لبيئى، و�لجتماعى.  �ل�سنوية عن �لأ
�لبيئية  �ل�سيا�سة  تنقيح  لنا  �سيت�سح  كما 
نظم  و��ستحد�ث  د�ء،  �لأ ومعايري  و�لجتماعية، 
�إد�رية مطورة بتتبع ودعم �ل�ستد�مة طو�ل دورة 

�ل�ستثمار.

اخل�سوع للم�ساءلة
كفالة  على  تعمالن  م�ستقلتان  وحدتان  هناك 
م�ساهميها،  �أمام  للم�ساءلة  �ملوؤ�س�سة  خ�سوع 
وكذلك قدرتها على �لو�سول �إىل �أ�سحاب �مل�سلحة 
�مل�ست�سار  مكتب  وهى   : بها  و�ملعنيني  �ملتاأثرين 

حمقق �ل�سكاوى �خلا�سة بالمتثال وفريق �لتقييم 
�مل�ستقل )فريق تقييم �لعمليات �سابقا(.

امل�ست�سار حمقق ال�سكاوى اخلا�سة 
�خلا�س��ة  �ل�س��كاوى  حمق��ق  �مل�ست�س��ار  من�س��ب 
بالمتث��ال ه��و من�س��ب م�ستق��ل يق��دم تقاري��ره 
�ل��دوىل،  �لبن��ك  جمموع��ة  رئي���ص  �إىل  مبا���رشة 
ول��ه �لولية ف��ى م�ساع��دة �ملوؤ�س�سة ف��ى معاجلة 
�سخا���ص �مل�ساري��ن  �ل�س��كاوى �ملقدم��ة م��ن �لأ
منائية للقط��اع �خلا�ص؛ و�أن  من �مل�رشوع��ات �لإ
يفع��ل ذلك بطريق��ة نزيهة، ومو�سوعي��ة، وبناءة؛ 
وتعزز �ملح�س��الت �لجتماعية و�لبيئية. وملكتب 
�مل�ست�س��ار حمق��ق �ل�س��كاوى �خلا�س��ة بالمتثال 
ثالث وظائ��ف متمايزة : �سمان �لمتث��ال، �إ�سد�ء 
د�رة جمموعة �لبنك �لدوىل، و�لنهو�ص  �مل�س��ورة لإ

بت�سوية �ملنازعات. 

وتعترب مر�جعات �لمتثال تقييمات م�ستقلة 
جر�ء�ت،  و�لإ و�مل��ع��اي��ري،  �ل�سيا�سات،  لتطبيق 
وين�سب  �ل�سلة.  ذ�ت  ر�سادية  �لإ و�لتوجيهات 
�أي�سا  يجوز  لكنه  �ملوؤ�س�سة،  دور  على  �لرتكيز 
در��سة ما يقوم به �أحد �لعمالء من �ل�رشكات من 
خرى  �أو �لعو�مل �لأ طر�ف  �أفعال، وكذلك تاأثري �لأ
على �سمان �لمتثال �أو تعويقه. ويقدم �مل�ست�سار  
م�سورة  بالمتثال،  �خلا�سة  �ل�سكاوى  حمقق 
�إىل  �ملنا�سب  �لوقت  وفى  ومو�سوعية،  م�ستقلة، 
�ملوؤ�س�سة  و�إد�رة  �ل��دوىل  �لبنك  جمموعة  رئي�ص 
�ل�ستثمار.  ل�سمان  ط��ر�ف  �لأ �ملتعددة  و�لوكالة 
�لبيئية،  بال�سيا�سات،  �إل  �مل�سورة  تتعلق هذه  ول 
�لتوجيهية،  و�ملبادئ  ع��ر���ص،  �لأ و�لجتماعية 

جر�ء�ت، و�ملو�رد، و�لنظم. و�لإ
كما يقدم �مل�ست�سار حمقق �ل�سكاوى �خلا�سة 
�ل�سكاوى  بت�سوية  بالنهو�ص  �أي�سا  بالمتثال 
ثار  �لآ ب�ساأن  �مل�سارة  �ملجتمعات  من  �ملرفوعة 
�ملوؤ�س�سة.  مل�رشوعات  و�لبيئية  �لجتماعية 
�سا�سى  �لأ �ل�سكاوى  حمقق  �خت�سا�ص  ويتمثل 
فى دعوة �أ�سحاب �مل�سلحة فى �مل�رشوع �� ومن 
و�لعمالء  و�ملوؤ�س�سات،  �ملجتمع،  �أف��ر�د  بينهم 
�ملعنيني  ط���ر�ف  �لأ من  وغريهم  �ل�رشكات،  من 
حلل  تعاونية  مناهج  خ��الل  م��ن  لالجتماع   ����

�مل�سكالت. 
وف��ى �لع��ام �مل��اىل 2006، تلق��ى �مل�ست�سار 
حمقق �ل�سكاوى �خلا�سة بالمتثال خم�ص �سكاوى 
ب�ساأن �أربعة م�رشوعات خمتلفة مولتها موؤ�س�سة �أو 

كانت تدر�ص متويلها.

التمويل  ملوؤ�س�سة  امل�ستقل  التقييم  فريق 
الدولية

�لتمويل  ملوؤ�س�سة  �مل�ستقل  �لتقييم  فريق  يقدم 
جمموعة  �إط��ار  فى  م�ستقلة  وح��دة  وهو  �لدولية، 
�إد�رة  ملجال�ص  مبا�رشة  تقاريره  �ل��دوىل،  �لبنك 
جمموعة �لبنك. وقد �كت�سب فريق �لتقييم �مل�ستقل 
عليه  يطلق  كان  �لذى  �لدولية  �لتمويل  ملوؤ�س�سة 
فيما �سبق فريق تقييم �لعمليات، ��سمه �جلديد بعد 
��ستقالل وظيفة  د�رة لولية تدعم  �لإ �إقر�ر جمل�ص 
كل  ول��دى  �ل���دوىل.  �لبنك  جمموعة  عرب  �لتقييم 
و�لوكالة  و�ملوؤ�س�سة،  �لدوىل،  �لبنك  جمموعة  من 
وحدة  �ل�ستثمار،  ل�سمان  ط���ر�ف  �لأ �ملتعددة 
منف�سلة لفريق �لتقييم �مل�ستقل حتت �إ�رش�ف مدير 
خالل  من  �لتقييمات  من  عدد  ويتم  �لتقييم،  عام 

أنشطة املستشار/ حمقق الشكاوى اخلاصة باالمتثال خالل عامى 2005 و2006 

مراجعات المتثال
�لرب�زيل : ��ستثمار فول �ل�سويا فى �أما جى

جمهورية �لكونغو �لدميوقر�طية : منجم ديكولو�سى للنحا�ص و�لف�سة
�وروغو�ى : م�رشوعا م�سنعى لب �لورق فى �أوريون و�سيلولو�سا�سى دى بو بيكو� 

م�رصوع ا�ست�سارى
�أد�ء  ومعايري  �سيا�سات  م�سودة  على  يعلق  بالمتثال  �خلا�سة  �ل�سكاوى  �مل�ست�سار/حمقق 

ف�ساح عن �ملعلومات . �ملوؤ�س�سة، وم�سودة �ل�سيا�سة �خلا�سة بالإ

تدخالت حمقق ال�سكاوى
بت�سو�نا : منجم كال هارى للما�ص

�سيلى : م�رشوع باجنوى للطاقة �لكهرومائية
جورجيا : �أنابيب باكو – تبلي�ص – �سيهان للت�سدير 

غو�تيمال : منجم مارلني للذهب و�لف�سة
�لهند : م�رشوع �للني دوهاجنان للطاقة �لكهرومائية
كاز�خ�ستان : حقل كار��سا جاناك للنفط ومركز �لغاز

بريو: منجم �نتامينا للنحا�ص و�لق�سدير و�لف�سة و�ملوليبدنوم
بريو : منجم يانا كو�سا للذهب

�أوروغو�ى :  م�رشوع م�سنعى لب �لورق فى �أوريون و�سيلولو�سا�ص دى بو بيكو�
www. Cao.ombudsman.org .ن�سطة ميكن �حل�سول عليها على موقع �مل�ست�سار / حمقق �ل�سكاوى �خلا�ص بالمتثال تفا�سيل هذه �لأ
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�لتقييم �مل�ستقل  جهد م�سرتك. كما يت�سارك فريق 
للفريق  �لتابع  �لعمل  فريق  رئا�سة  فى  و�ملوؤ�س�سة 
طر�ف  �لأ �ملتعددة  �لتنمية  بنوك  لتقييم  �لتعاونى 
ين�س�ق  و�ل��ذى  �خل�ا�ص،  �لقط�اع  بتقييم  �ملعن�ى 
بالغ عن  �سيا�سات �لتقييم، ومعايريه، وقيا�سه لالإ
طر�ف  منائى بني بنوك �لتنمية �ملتعددة �لأ ثر �لإ �لأ

�لتى تقوم بعمليات للقطاع �خلا�ص.
�مل�ستقل  �لتقييم  فريق  تقييمات  توزيع  ويتم 
�لتو�سيات �ملنقاة  د�خل �ملوؤ�س�سة، ويجرى تتبع 
�مل�ستقل،  �لتقييم  لفريق  �لرئي�سية  �لتقارير  من 
وت�سمح  عليها.  �ملوؤ�س�سة  �إد�رة  جمل�ص  و�إط��الع 
حيز  دخلت  �لتى   �جل��دي��دة،  ف�ساح  �لإ �سيا�سة 
عن  �لعلنى  ف�ساح  بالإ  2006 مايو  فى  �لتنفيذ 
�لتقييم  فريق  من  �ل�سادرة  �لتقييم  وثائق  جميع 

�ملوؤ�س�سة.  �إد�رة  ملجل�ص  �ملرفوعة  �مل�ستقل، 
زيادة  على  �لعام  �لطلب  �جلديدة  �ل�سيا�سة  وقلب 
نفتاح و�ل�سفافية من جانب �ملوؤ�س�سات متعددة  �لإ
فريق  معلومات  كمية  تو�سع  و�سوف  ط���ر�ف،  �لأ

�لتقييم �مل�ستقل �ملتاحة ب�سكل علنى. 

م�رشوعات  ل�سالت  امل�ستقلة  املراجعة 
�س�سة التمويل الدولية موؤ

عام،  كل  �ملوؤ�س�سة،  فى  �ل�ستثمار  موظفو  يقوم 
عينة  على  للم�رشوعات  ذ�تية  تقييمات  باإجر�ء 
متثيلية خمتارة ع�سو�ئيا من �ل�ستثمار�ت �ملعتمدة 
منذ نحو خم�سة �أعو�م �سابقة وبلغت مر�حل مبكرة 
باملبادئ  بال�ستعانة  وذلك  �لت�سغيل،  ن�سج  من 
و�سعها  فى  ي�سرتك  �لتى  للموؤ�س�سة،  �لتوجيهية 

حقق 79 فى �ملائة من �لعمليات )ح�سب �لعدد( �إما حم�سالت مرتفعة – مرتفعة �أو حم�سالت منخف�سة – منخف�سة 
)�ملربعان 1 و4(. لذلك، كانت هناك فى �مل�رشوعات �لتى �ختارت �ملوؤ�س�سة �أن تدعمها، مفا�سلة �سئيلة بني �آثار 
دنى، حققت عمليات حم�سالت جيدة للتنمية  �لتنمية ونتائج �ل�ستثمار مقي�سة مبعيار �ملح�سالت. وفى �حلد �لأ
�لبيانات  �أكرث مما حققت من حم�سالت جيدة لال�ستثمار )55 فى �ملائة(، وهو منط يت�سق مع  )59 فى �ملائة( 

�لو�ردة فى ��ستعر��سات �سنوية �سابقة. 

الشكل 1:  مفاضلة ضئيلة بني حمصالت التنمية واالستثمار

�ملح�سالت ح�سب نوع �مل�رشوعات
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فريق �لتقييم �مل�ستقل، وموؤ�س�سة �لتمويل �لدولية. 
وتقدير  �لنتائج  وحتليل  ببحث  �ملوظفون  ويقوم 
موؤ�رش�ت،  ت�سعة  على  بناء  م�رشوع  كل  مرتبة 
بال�ستعانة مبقيا�ص مكون من �أربع نقاط. وعندئذ 
م�ستقل،  نحو  على  �مل�ستقل،  �لتقييم  فريق  يقدم 
با�ستعر��ص كل تقرير، وما يت�سل به من ملفات 
�مل�رشوع، و�لتحقق من كل تقدير للمرتبة )�أو تعيد 
تقدير �ملرتبة ح�سبما يلزم(، وذلك ل�سمان تطبيق 
معايري �لتقييم فى جميع �أرجاء �ملوؤ�س�سة ب�سورة 
بتجميع  �مل�ستقل  �لتقييم  فريق  ويقوم  مت�سعة. 
�لتى  تلك  مع  نتائج  من  �إليه  تو�سل  ما  وتركيب 
فى  وطرحها  �ل�سابقني  �لعامني  فى  �إليها  تو�سل 

��ستعر��سه �ل�سنوى.
�لعام  هذ�  �مل�ستقل  �لتقييم  فريق  قدم  وقد 
عمليات   210 من  و�ل�ستثمار  �لتنمية  نتائج 
عامى  ب��ني  م��ا  تقييمها  مت  ع�سو�ئيا  خم��ت��ارة 
جميع  من  �ملائة  فى   53 �أو  و2004،   2002
�عتمدت ما بني عامى 1997  �لتى  �ل�ستثمار�ت 
�إىل  م�سوبة  وعينه   �� �أي�سا  فح�ص  كما  و1999. 
�ملوؤ�س�سة  �إد�رة  فاعلية  مدى   �� م�ستقبال  �لنتائج 
�مل�رشوعات  رئي�سية ملح�سالت  ربعة حمركات  لأ
وهى: نوعية �لعمل، وكثافة �ملخاطر، و�خليار�ت 
�إىل  و�إ�سافة  ع��م��ال.  �لأ ومناخ  �ل�سرت�تيجية، 
تت�سدى  �ملوؤ�س�سة  كانت  �إذ�  ما  �لتقرير  قيم  ذلك، 
عمال  �لأ مبا�رشة  تكتنف  �لتى  �لفريدة  للتحديات 
يزمع  ما  �سياق  فى  �ل�سحر�ء  جنوب  �أفريقيا  فى 
قليم )�نظر  من تو�سيع نطاق عملياتها فى هذ� �لإ

�ل�سفحة 47(.
وقد تبني لفريق �لتقييم �مل�ستقل بوجه عام.

يجابية تنزع  �إن حم�سالت �لتنمية و�ل�ستثمار �لإ
�ختارت  �لتى  �مل�رشوعات  فى  معا  �لتحقق  �إىل 
�ملوؤ�س�سة  حققت  فقد  تدعمها.  �أن  �ملوؤ�س�سة 
 47 فى  و�ل�ستثمار  للتنمية  مرتفعة  حم�سالت 
فى �ملائة من �مل�رشوعات )55 فى �ملائة ح�سب 
على   ���� حققت  ق��د  �أن��ه��ا  �إىل  ي�سري  مم��ا  �حل��ج��م(، 
فر�سيا  �إ�سهاما   �� حدة  على  م�رشوع  كل  م�ستوى 
�أو �أف�سل �سو�ء فى �لتنمية فى بلد ما �أو فى ربحية 
�ملوؤ�س�سة، وقدرتها �ملالية على �لتنمية م�ستقبال. 
ومن بني 210 عمليات مت تقييمها، حقق 59 فى 
�ملائة حم�سالت مرتفعة للتنمية، بينما حقق 55 
)�نظر  لال�ستثمار  مرتفعة  حم�سالت  �ملائة  فى 

�ل�سكل 1(.
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طار�ن  )�لإ خمتلطة  حم�سالت  حتققت  وق��د 
من  �مل��ائ��ة  ف��ى   21 ف��ى   )1 �ل�سكل  ف��ى  و3   2
�مل�رشوعات، وعك�ست �أ�سا�سا �ختيار �أد�ة �لتمويل. 
حم�سالت  حققت  �لتى  �مل�رشوعات  وت�سمنت 
مرتفعة للتنمية لكنها حققت حم�سالت منخف�سة 
بينما  �سهم،  �لأ متويل  معظمها  فى  لال�ستثمار 
حم�سالت  حققت  �ل��ت��ى  �مل�����رشوع��ات  ت�سمنت 
حم�سالت  حققت  لكنها  للتنمية،  منخف�سة 
�أ�سا�ص  �ملوؤ�س�سة،  ل�سالح  لال�ستثمار  مرتفعة 
�لقرو�ص �ملمتازة �مل�سمونة. و�ت�سمت حم�سالت 
�ل�ستثمار �ملرتفعة/حم�سالت  �لتنمية �ملرتفعة 
تقدير  مر�تب  و�رتفاع  دو�ت،  �لأ باختيار  �أي�سا 
من  �ملائة  فى   65 وفى  �ملوؤ�س�سة.  عمل  نوعية 
مرتفعة  حم�سالت  حققت  �ل��ت��ى  �مل�����رشوع��ات 
تقدم  مل  للتنمية،  مرتفعة  وحم�سالت  �ل�ستثمار 
�خلا�ص.  حل�سابها  و�ح��د  قر�ص  �سوى  �ملوؤ�س�سة 
�لتى  �ل�ستثمار�ت  مثلت  بكاملها،  �لعينة  وفى 
�حلالت  جميع  ن�سف  قرو�ص  على  فقط  تقت�رش 

تقريبا.
�ملنخف�سة/  �ل�ستثمار  حم�سالت  وكانت 
رجح،  حم�سالت �لتنمية �ملنخف�سة تعك�ص على �لأ
كانت  �أو  �لعمل،  لنوعية  متدينة  تقدير  مر�تب 
فيها  عمال  �لأ مناخ  بيئات  فى  مقام  م�رشوعا 
عالية �أو متز�يد �ملخاطر. ومل يحقق �إل �لربع فقط 
�سهم حم�سالت ��ستثمار مر�سية  من ��ستثمار�ت �لأ
فى  �أخذنا  ما  �إذ�  ذلك  فى  غر�بة  ول  ممتازة.  �أو 
�سهم من خماطر  �لعتبار ما تت�سم به ��ستثمار�ت �لأ
عالية. ومياثل معدل جناح ��ستثمار �ملوؤ�س�سة ر�أ�ص 
حيث  �لعائد،  منط  من  �ملعهود  �ملخاطر  �مل��ال 
جماىل. وعلى  حترك ب�سعة م�رشوعات �لنجاح �لإ

د�ء �ملاىل مل�رشوع ما يعترب حمدد�  �لعموم، فاإن �لأ
و�سع. وقد �أكد �ل�ستعر��ص  منائى �لأ قويا لتاأثريه �لإ
�ل�سنوى لفريق �لتقييم �مل�ستقل �أهمية �ملحركات 
�سا�سى  عمال �لأ ربعة �لرئي�سية د�خل منوذج �لأ �لأ

للموؤ�س�سة :
���س�����س��ة، خ��ا���س��ة ف��ى فرز،  ن��وع��ي��ة ع��م��ل �مل��وؤ  n
وتقييمها  و�ل���س��ت��ث��م��ار�ت.  �مل�����رشوع��ات، 

وهيكلتها.
م�ستوى كثافة �ملخاطر �لل�سيقة بامل�رشوع عند   n
�إىل جانب �ملخاطر �ملالية �لناجمة  �عتماده، 

د�ة ذ�ت �ل�سلة.  عن �نتقاء �ملوؤ�س�سة لالأ
�سرت�تيجية لنقطة �لرتكيز  �ختيار�ت �ملوؤ�س�سة �لإ  n

على قطاع، �أو حمور، �أو قطر.
عمال  �لتغري�ت �لتى حتدث فى نوعية مناخ �لأ  n

بني مرحلتى �لعتماد و�لتقييم.
فى  �لتحكم  فيها  ميكن  �لتى  ح��و�ل  �لأ وفى 
تدير  �ملوؤ�س�سة  فاإن  �لرئي�سية،  �ملحركات  نتائج 
�أحرزت  فقد  عموما.  جيدة  ب�سورة  م��ر  �لأ ذل��ك 
�لثالثة  �ملجالت  فى  �إيجابيا  تقدما  �ملوؤ�س�سة 
وىل، مما عك�ص نتائج عدد من مبادر�ت نوعية  �لأ
ومتابعة   ،1998 منذ  تنفيذها  �جل��ارى  �لعمل 
نحو  على  موجهة  للموؤ�س�سة  ��سرت�تيجية  تنفيذ 

�أكرب حتديد�.
وقد حت�سنت نوعية �لعمل حت�سنا كبري�، خالل 
بوجه  �ل�ساعد  �لجتاه  ويعك�ص  خرية.  �لأ عو�م  �لأ
د�رة، وهو ما ي�سري �إىل  �رش�ف، و�لإ عام حت�سن �لإ
�أن عدة خطو�ت لتح�سني نوعية موؤ�س�سة كان لها 
�أثر �إيجابى خالل مرحلة ت�سغيل �مل�رشوعات �لتى  
جر�ء�ت  �لإ تدعيم  �خلطو�ت  هذه  ومن  تقيمها،  مت 

�لبيئية فى 1998، وطرح مبادرة �ملوؤ�س�سة ب�ساأن 
�ل�ستد�مة فى 2001 .

�إذ  �ملخاطر.  كثافة  م��ن  �لتخفيف  مت  وق��د 
�أكرث  �إج��ر�ء�ت  �لتنفيذ  حيز  �إىل  �ملوؤ�س�سة  �أدخلت 
و�قعية  �أك��رث  ون�سب  �لث��م��ان،  ملو�جهة  كثافة 
دو�ت  �لأ ��ستخد�م  وزي��ادة  �لدين،  خدمة  لتغطية 
�ملعتمدة  �لرت��ب��اط��ات  فى  �سهم،  بالأ �ل�سبيهة 
�أي�سا  يوحى  وهذ�   . و2004   2002 عامى  بني 
بتح�سن نوعية عملية �لتقييم و�لهيكلة �لتى تقوم 
�ملوؤ�س�سة، و�حتمال حتقيق نوعية حم�سالت  بها 
خرية. ونة �لأ �أف�سل من م�رشوعات معتمدة فى �لآ

وقد حتققت حم�سالت �إجمالية لال�ستثمار�ت 
مما  �أف�سل  �سرت�تيجية  �لإ �ملوؤ�س�سة  قطاعات  فى 
وقد  �ل�سرت�تيجية.  غ��ري  �لقطاعات  ف��ى  حتقق 
فى  �لرت��ب��اط��ات  من  ح�ستها  �ملوؤ�س�سة  ز�دت 
�لقطاعات �ل�سرت�تيجية منذ 1998 )�نظر �ل�سكل 
�لتى  �ل�ستثمار  عمليات  حققت  وعموما،   .)2
معدل  �سرت�تيجية  �لإ �لقطاعات  فى  تقييمها  مت 
و�ل�ستثمار  �لتنمية  متو�سط فى جناح حم�سالت 
غري  �لقطاعات  فى  �لعمليات  حققته  مما  �أعلى 

�ل�سرت�تيجية.
�سرت�تيجية �لر�ئدة �لتى بد�أت �ملوؤ�س�سة  �إن �لإ
تنفيذها منذ 1998، و�لتى تركز على �لن�ساط فى 
�لدخل، دفعت  �أو منخف�سة  �ملخاطر  بلد�ن عالية 
جمالت  فى  ��ستثمار�تها  زيادة  �إىل  �ملوؤ�س�سة 
حد�ث فرق فيها.  مكانيات لإ �أف�سل �لإ تتو�فر لها 
خماطر  تت�ساعد  �ل�سرت�تيجية،  هذه  وبنف�ص 
عمال فى حافظة �ملوؤ�س�سة. و�سوف تكون  مناخ �لأ

د�رة �لناجحة لهذه �ملخاطر �أمر� حا�سما. �لإ

الشكل 2 زادت مؤسسة التمويل الدولية من ارتباطاتها فى القطاعات 
االسرتاتيجية منذ 1998 .

قطاعات �أخرى %63

�لتمويل و�لتاأمني %19

�سا�سية  �لبنية �لأ
وتكنولوجيا �ملعلومات 
%17

�ل�سحة و�لتعليم %1

فى غياب ا�سرتاتيجية القطاعات )قبل 1998(

قطاعات 
�أخرى %42

�لتمويل و�لتاأمني %37

�سا�سية وتكنولوجيا  �لبنية �لأ
�ملعلومات %19

�ل�سحة و�لتعليم %2

فى ظل ا�سرتاتيجية القطاعات )بعد 1998(

 �ل���س��ت��ث��م��ار و�ل��ع��م��ل ب��روح
�مل�سئولية
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�أفريقيا جنوب �ل�سحر�ء

�لو�سطى، جمهورية  �أفريقيا  �لقمر، جمهورية  �أوغند�، بوت�سو�نا، بنن، بوركينا فا�سو، بوروندى، ت�ساد، تنز�نيا، توجو، جزر  �أنغول،  �إريرتيا،  �إثيوبيا، 
خ�رش، رو�ند�، ز�مبيا، زمبابوى، �ل�سنغال، �سو�زيالند، �ل�سود�ن، �سري�ليون،  �لكنغو، جمهورية �لكنغو �لدميقر�طية، جنوب �أفريقيا، جيبوتى، �لر�أ�ص �لأ
�سي�سل، �ل�سومال، �لغابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا �ل�ستو�ئية، غينيا بي�ساو، �لكمرون، كوت ديفو�ر، كينيا، ليربيا، لي�سوتو، ماىل، مدغ�سقر، مالوى، 

موريتانيا، موري�سيو�ص، موز�مبيق، ناميبيا، �لنيجر، نيجرييا.

اسرتاتيجية مؤسسة التمويل الدولية ألفريقيا جنوب الصحراء

زيادة �لرتباطات �ل�ستثمارية �إىل نحو 900 مليون دولر قبل حلول �لعام �ملاىل   n
.2009

حت�سني مناخ �ل�ستثمار، وتعزيز �لدعم �ملقدم للم�رشوعات �ل�سغرية و�ملتو�سطة،   n
وتطوير �مل�رشوعات �ل�ستثمارية �لكبرية ب�سورة ��ستباقية.

�لعابرة للحدود، مع �إيالء �هتمام خا�ص لتطوير  ن�سطة  �لأ على  �لرتكيز  زيادة   n
�لتجارة، وقدرة �ل�رشكات �ل�سغرية  �سا�سية �ملالية و�ملادية، ومتويل  �لبنى �لأ

على �ملناف�سة، ودعم �لتو�سع �لعاملى للموؤ�س�سات �لنا�سئة.
�ملوؤ�س�سة وتاأثريها �لقدمي فى �لبلد�ن  تغطية  نطاق  فى  ب��ارزة  زي��ادة  حتقيق   n

�لر�ئدة، عن طريق �إدماج �مل�ساعد�ت �لفنية و�لعمليات �ل�ستثمارية.

االرتباط����ات
مريكية( )مباليني الدولرات الأ

�لعام �ملاىل
2006

900 دولر

600 دولر

300 دولر

�سفر دولر

قرو�ص م�سرتكة             �لتمويل حل�ساب موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية �خلا�ص

140
26

405

�سفر

445

�سفر

700

�سفر

متويل املشروعات وحافظتها
مريكية( )مباليني �لدولر�ت �لأ

العام املاىل 2005** العام املاىل 2006*   
445 دولر 700 دولر  �لتمويل �ملرتبط به حل�ساب �ملوؤ�س�سة 

357  393 قرو�ص*** 
36  72 �أ�سهم*** 
52  235 �سمانات و�إد�رة �ملخاطر 

�سفر �سفر  قرو�ص م�سرتكة موقعة 
445  700 �إجماىل �لرتباطات �ملوقعة 

1698  2033 �رتباطات �حلافظة حل�ساب �ملوؤ�س�سة 
194  168 �حلافظة �ملرتبط بها و�ملحجوزة حل�ساب �آخرين )قرو�ص و�سمانات( 

1892  2201 �إجماىل �حلافظة �ملرتبط بها 

نظرة عامة على نشاط املؤسسة
العام املاىل 2005 العام املاىل 2006   

30  38 جماىل مل�رشوعات �ل�ستثمار  �لعدد �لإ
نفاق على م�رشوعات �مل�ساعد�ت �إجماىل �لإ

26 دولر 27 دولر  مريكية(  �لفنية و�خلدمات �ل�ست�سارية )مباليني �لدولر�ت �لأ

مؤظفو املؤسسة ومستشاروها
املكاتب امليدانية املقر الرئي�سى   

237  5 حتى 30 حزير�ن/ يونيو 2006 

ر�سميا  ي�سنف  �لذى   ،veolia water AMI ل�ستثمار  قليمية  �لإ �حل�س�ص  ت�سمل   *
كم�رشوع عاملى. وت�سمل �حلافظة �ملرتبط بها حل�ساب �ملوؤ�س�سة �خلا�ص �حل�سة 

قليمية مل�رشوع BAPTFF، �لذى ي�سنف ر�سميا كم�رشوع عاملى. �لإ
قليمية ل�ستثمار BAPTFF، �لذى ي�سيف ر�سميا كم�رشوع عاملى. ** ت�سمل �حل�سة �لإ

��ستثمار�ت  وت�سمل  �سهم.  �لأ و�أ�سباه  �لقرو�ص  نوع  �ملنتجات من  �لقرو�ص  ت�سمل   ***
�سهم. �سهم، و�أ�سباه �لأ �سهم �ملنتجات من نوع �لأ �لأ

أكرب خماطر االئتمان القطرية بالنسبة للمؤسسة
حافظة مرتبط بها حل�ساب �ملوؤ�س�سة �خلا�ص فى 30 حزير�ن/ يونيو 2006
مريكية( )مباليني �لدولر�ت �لأ
نيجرييا
�لعام �ملاىل 2006
�لعام �ملاىل 2005

جنوب اأفريقيا
�لعام �ملاىل 2006
�لعام �ملاىل 2005

الكمرون
�لعام �ملاىل 2006
�لعام �ملاىل 2005

كينيا
�لعام �ملاىل 2006
�لعام �ملاىل 2005

موزامبيق
�لعام �ملاىل 2006
�لعام �ملاىل 2005

544 دولر
419 دولر

206 دولر
191 دولر

190 دولر
121 دولر

152 دولر
115 دولر

121 دولر
139 دولر

قاليم 2006 تقرير عن �لأ

�لعام �ملاىل
2005

�لعام �ملاىل
2004

�لعام �ملاىل
2003
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�ستة  �ل�سحر�ء  جنوب  �أفريقيا  �إقليم  �سهد 
�ملحلى  �ل��ن��اجت  ف��ى  �لنمو  م��ن  متتالية  �أع���و�م 
بن�سبة  �قت�سادى  تو�سع  ذلك  فى  مبا  جماىل،  �لإ
 .  2005 �ل�سم�سية  �ل�سنة  خالل  �ملائة  فى   4.6
لزيادة  و�لدولية  �لوطنية  �جلهود  �سادفت  وقد 
�لنجاح،  بع�ص  �ملبا�رش  جنبى  �لأ �ل�ستثمار 
ونتيجة  خا�ص.  ب�سكل  قويا  �ل�ستثمار  بقاء  مع 
لرتفاع �أ�سعار �ملعادن و�لنفط، و�رتفاع ربحية 
و�ملو�رد  �ل�ستخر�ج  قطاعى  فى  �ل�ستثمار�ت 
باملو�رد  �لفنية  �لبلد�ن  هيمنت  فقد  �لطبيعية، 
فى  �أخ���ري�  مت  �ل���ذى  �لق��ت�����س��ادى  �لنمو  على 
فى  �لكلى  �لقت�ساد  �إد�رة  حت�سنت  وقد  قليم.  �لإ
بع�ص  ��ستمر�ر  ورغم  باطر�د،  كبرية  بلد�ن  عدة 
�أكرث،  �سيا�سى  ��ستقر�ر  فهناك  �مل�سكالت  نقاط 
وقد  قليم.  �لإ عرب  عدد�  �أقل  �رش�عات  وجود  مع 
قاليمية، بقيادة �رشكات  تز�يدت �ل�ستثمار�ت �لأ
من جنوب �أفريقيا، كما تز�يدت �ل�ستثمار�ت من 
جانب �رشكات تتخذ من �لبلد�ن �لنامية مقر� لها 

خارج �أفريقيا.

و�أدى �لتو�سع �لقت�سادى، �إىل جانب تنامى 
�لقطاع  ل�ستثمار�ت  قليم  �لإ جانب  من  �لتقدير 
ف�سل ل�ستثمار�ت �ملوؤ�س�سة  �خلا�ص، و�لتكامل �لأ
وم�ساعد�تها �لفنية، �إىل زيادة كبرية فى �أعمالنا 
جمموع  بلغ  وقد  �ل�سحر�ء.  جنوب  �أفريقيا  فى 
قليم 700 مليون دولر خالل  �لرتباطات فى �لإ
�ملائة  فى   60 نحو  تبلغ  بزيادة  �مل��اىل،  �لعام 
م�رشوعات  ف��ى  وت��رك��زت  �ل�سابق،  �ل��ع��ام  على 
وجتاوزت  �سا�سية.  �لأ و�لبنية  �ملالية  �سو�ق  �لأ
هذ�  دولر  مليارى  جمالية  �لإ �ملوؤ�س�سة  حافظة 

ول مرة. �لعام لأ
�رش�كة  �ملوؤ�س�سة  �أطلقت   ،2005 �أو�خر  وفى 
�مل�رشوعات �خلا�سة من �أجل �أفريقيا باعتبارها 
�سا�سية لتعزيز �لنمو �مل�ستد�م للقطاع  و�سيلتها �لأ
�خلا�ص. و��ستجابة للتحديات �لتى تو�جه مناخ 
قليمى، تتعاون �رش�كة �مل�رشوعات  �ل�ستثمار �لإ
�لدوىل  �لبنك  م��ع  �أفريقيا  �أج��ل  م��ن  �خلا�سة 
فريقية فى تب�سيط �إجر�ء�ت تاأ�سي�ص  و�حلكومات �لأ
حت�سني  فى  وكذلك  �ل�رش�ئب،  ونظم  �ل�رشكات، 
و�إتاحة  �خلا�ص،  للقطاع  �لعائدة  �مللكية  حقوق 

�سبل �حل�سول على �لتمويل �أمام �لن�ساء.

حت�سني �سبل احل�سول على التمويل
فى   80 �أفريقيا  فى  �ل�سغرية  �ل�رشكات  متثل 
�ملائة من �ل�رشكات، ويعترب �لتمكن من �حل�سول 
�خلا�سة  لل�رشكات  بالن�سبة  حتديا  �لتمويل  على 
�لنا�سئة  ق��ال��ي��م  �لأ ف��ى  منه  �أفريقيا  ف��ى  �أك��رب 
�ملوؤ�س�سة  تعمل  �لفجوة  هذه  �سد  وبغية  خرى.  �لأ
�لبنك  ذر�ع  وه��و   ���� للتنمية  �ل���دوىل  و�لحت���اد 
قر��ص �ملي�رش �� معا من �أجل  �لدوىل �ملكلف بالإ
عن  �ملالية،  �سو�ق  لالأ �ملحلية  �لبيئات  تدعيم 
طريق تعزيز قدرة �ملوؤ�س�سات �ملالية على �إقر��ص 
و��ستنباط  مربحة،  ب�سورة  �ل�سغرية  �ل�رشكات 
طرق مبتكرة لتوفري ر�أ�ص �ملال �ملخاطر. ويجرى 
جتريب برنامج �مل�رشوعات �ل�سغرية و�ملتو�سطة 
لالحتاد �لدوىل للتنمية وموؤ�س�سة �لتمويل �لدولية 
فى 10 بلد�ن �أفريقية هى: بوركينا فا�سو، وغانا، 
ورو�ند�، ومدغ�سقر، وماىل، وموز�مبيق،  وكينيا، 
�لربنامج  ويقدم  و�أوغند�.  وتنز�نيا،  ونيجرييا، 
م�ساعد�ت فنية، وم�ساعد�ت لبناء �لقدر�ت، ومنحا 
�سالح  �لإ فى  وم�ساعد�ت  نتاج،  �لإ ح�سب  تقدر 
�ملتاحة  �ملالية  �ملنتجات  وت�سمل  �لتنظيمى. 

حتسني املناخ من أجل االستثمار اخلاص

A
is
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a 

K
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o

دوية. تعمل �رشكة �أدفان�سيد بيو – �ك�سرت�كت�ص ليمتد مع �ملز�رعني فى كينيا، وتنز�نيا، و�أوغند�، فى توريد �ملكونات �لن�سيطة �حل�سا�سة ل�سناعة �لأ
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متناهى  ومتويال  د�ء،  �لأ على  يعتمد  �إقر��سا 
ل�سمان  �ملحلية  بالعمالت  ومنتجات  �ل�سغر، 
مبادر�ت  يكمل  �لربنامج  وهذ�  �ملالية.  �حلو�فظ 
و�ملركزين  �سكان،  و�لإ �لتجارة  لتمويل  �ملوؤ�س�سة 
�ل�سغرية  للم�رشوعات  �حللول  لو�سع  �لتجريبيني 
و�ملتو�سطة، �للذين �أقمناهما فى مدغ�سقر وكينيا، 

�ل�سغرية و�ملتو�سطة فى  للم�رشوعات  ومبادرتنا 
موز�مبيق.

�ملوؤ�س�سة فى  ��ستثمار�ت  ويرتكز نحو ن�سف 
�لقطاع  م�رشوعات  فى  �ل�سحر�ء  جنوب  �أفريقيا 
�ملاىل  �ل��ق��ط��اع  تطوير  �أي�����س��ا  وت��دع��م  �مل���اىل، 
�لبلد�ن  بع�ص  �إن  وحيث  �لفنية.  بامل�ساعد�ت 
ي�ستطيع  ول  �مللكية،  حقوق  �إىل  تفتقر  فريقية  �لإ

�ملقرت�سون �ملحليون تدبري �لتمويل دون �سمان 
فى  ��ستثمار�تها  تزيد  �ملوؤ�س�سة  �أخذت  �إ�سافى، 
دعمها  وكذلك  �لتاأجريى،  �لتمويل  م�رشوعات 
بديلة.  متويل  و�سائل  تقدم  �لتى  �خلا�سة  للبنوك 
حلدود  متويال  �لعام  هذ�  �لرتباطات  �سملت  وقد 
متناهى  للتمويل  وت�سهيالت  �ئتمانية  ت�سهيالت 
ونيجرييا،  كينيا،  فى  �سغرية  ل�رشكات  �ل�سغر 

و�أوغند�.

�سا�سية ا�ستثمارات البنية الأ
خ��الل �لع��ام �مل��اىل 2006، �رتبط��ت �ملوؤ�س�س��ة 
بتقدمي 185 مليون دولر مل�رشوعات فى قطاعات 
�لقوى، و�ملياه، و�ل�رشف �ل�سحى، و�لنقل. وبغية 
�سا�سي��ة �لقابلة  زي��ادة ع��دد م�رشوعات �لبني��ة �لأ

�أفريقيا جنوب �ل�سحر�ء

البلدان  زيادة ح�سة  اإىل  العاملية  التجارة  لتمويل  املوؤ�س�سة  برنامج  يهدف 
�سواق  الأ اإىل  النامية من التجارة على النطاق العاملى, والنهو�س بالتجارة 

النا�سئة.

وراء  فيما  تتوسع  العنب  لزراعة  شركة 
قاعدتها فى جنوب أفريقيا.

يعادل  بالر�ند  مقوما  قر�سا  �ملوؤ�س�سة  وقدمت 
ملز�رع  �مل��اىل  �لعام  ه��ذ�  دولر  مليون   7.24
عنب  ت�سدير  فى  ر�ئ��دة  �رشكة  وهى  كار�ستني، 
�ملائدة فى جنوب �أفريقيا. وت�ستخدم �ل�رشكة هذ� 
�أفريقيا  جنوب  فى  عملياتها  تو�سيع  فى  �لقر�ص 
و�إن�ساء عمليات لزر�عة �لعنب فى م�رش. ويعك�ص 
جنبى �ملبا�رش من جانب  هذ� �جتاها لال�ستثمار �لأ
�رشكات نا�سئة، يعرف بال�ستثمار من �جلنوب �إىل 

فريقية �لتى ت�ستثمر  �جلنوب، وحتقق �ل�رشكات �لأ
مدى  بتنويع  ك�سبا  قليم  �لإ عرب  �أخرى  بلد�ن  فى 
�أ�سو�ق  فى  خربتها  وتنمية  للمخاطر  تعر�سها 
�رشكة  فى  �ملوؤ�س�سة  ��ستثمار  �أن  كما  �أخ���رى. 
كار�ستني يدعم �لنمو �مل�ستمر ل�رشكة ناجحة، مبا 
نتاجية،  ي�سمح بزيادة قدرتها، وتنويع قاعدتها �لإ

و�لعمل فى �جتاه �لت�سغيل طو�ل �لعام.
ت�ساعد  �سوف  �لتمويل،  تقدمي  �إىل  �سافة  وبالإ
�ملجتمعية  بر�جمها  تنفيذ  فى  �ل�رشكة  �ملوؤ�س�سة 
�لب�رشي��ة  �ملناع���ة  نق�ص  ف��ريو���ص  ملكافح��ة 
على  و�لتدريب  �لكبار،  �أمية  وحمو  يدز،  �ملكت�سب/�لإ

�ملهار�ت، وتوفري �لرعاية �ل�سحية. و�رشكة كار�ستني 
من  �ل�سود  لتمكني  م�رشوع  فى  �لفنى  �ل�رشيك  هى 
�أ�سباب �لقوة �لقت�سادية، وهو م�رشوع تاندى، �لذى 
�لدولية  �لتمويل  موؤ�س�سة  بني  م�سرتكا  جهد�  يعترب 
للفو�كه،  رئي�سى  م�سدر  وهى  كابي�سبان،  و�رشكة 
تعمل  و�إذ  �ل�سود.  �أفريقيا  جنوب  مز�رعى  مل�ساعدة 
فاإنها  �لربنامج،  فى  منخرطة  مزرعة  مع  كار�ستني 
مع  �لت�سويقية  وخرب�تها  �لفنية،  مهار�تها  تتقا�سم 
�ملوجه  �لعنب  بنوعية  وترتقى  �ملز�رعني،  �سغار 
�ملعايري  على  خرين  �لآ فارقة  �لأ وت��درب  للت�سدير، 

�لدولية للرقابة على نوعية �لفو�كه وتد�ولها.
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قاليم 2006      �سفحة 45 تقرير عن �لأ

توليد القوى الكهربائية فى السنغال

لعبت موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية دور� رئي�سا فى تطوير ومتويل م�رشوع م�ستقل للقوى �لكهربائية 
ت�ستد  قدرة  �لبالد  فى  �لكهرباء  لقطاع  يوفر  �أن  �ساأنه  �ل�سنغال، من  فى  بطاقة 67.5 ميجاو�ت 
�لبنوك  �أحد  مل�ساعدة  �جلزئية  للمخاطر  �سمانا  للتنمية  �لدوىل  حتاد  �لإ قدم  وقد  �إليها.  �حلاجة 

�لتجارية �ملحلية فى تقدمي متويل بالعملة �ملحلية للم�رشوع. 
و�سوف ي�ستخدم �لرتباط �لذى قدمته �ملوؤ�س�سة مببلغ 17 مليون يورو، وهو جزء من حزمة 
ها  قرو�ص من عدد من بنوك �لتنمية، فى بناء حمطة لتوليد �لقوى �لكهربائية بالديزل يتم �إحماوؤ
بزيت �لوقود �لثقيل يديرها �لقطاع �خلا�ص خارج مدينة د�كار. وحتقق �ملحطة، �لتى ت�ستهدف 
خرى. و�سوف  �سا�سى، مردودية للتكلفة �أكرث فاعلية من بد�ئل توليد �لقوى �لأ توفري طاقة �حلمل �لأ
�ل�سنغال �لوطنية للكهرباء )�سينيليك(  تقوم ب�رش�ء �لقوى �لكهربائية �ملولدة من �ملحطة �رشكة 
وهى �ملرفق �حلكومى للكهرباء، مبوجب �تفاق مدته 15 عاما، و�رشيك من �لقطاع �خلا�ص، �سيتم 

�ختياره عن طريق مناق�سة.

لال�ستم��ر�ر فى �أفريقيا، فقد ز�دت من تعاونها 
مع غريها من �أع�س��اء جمموعة �لبنك �لدوىل. 
وم�ساع��د�ت  م�س��ورة  �ملوؤ�س�س��ة  قدم��ت  فق��د 
فني��ة حول عملي��ة �ملناق�س��ات ل�سبكة �ل�سكك 
�حلديدية �لتى تربط كينيا و�أوغند�، ونعمل مع 
�إد�رة �سمان �ملخاط��ر �جلزئية بالبنك �لدوىل 
فى متويل حق �لمتياز �جلديد. وي�سمل دعمنا 
برناجما تقوم به �رش�كة �مل�رشوعات �خلا�سة 
م��ن �أجل �أفريقيا م��ن �ساأنه �أن يعظ��م �لرو�بط 
�لقت�سادي��ة بالقت�س��اد �لكين��ى. وق��د �سبق 
للموؤ�س�س��ة و�لبنك �ل��دوىل �أن عمال معا لتوفري 
�لتموي��ل مقرون��ا بامل�سورة �لفني��ة و�خلا�سة 
�سا�سية فى  بال�سيا�سات مل�رشوعات للبني��ة �لأ
�لكم��رون، وك��وت ديفو�ر، ورو�ن��د�، و�ل�سنغال 

و�أوغند�.

دعم النمو فى متويل التجارة

يهدف برنامج �ملوؤ�س�سة �لعاملى لتمويل �لتجارة 
�لتجارة  من  �لنامية  �لبلد�ن  ح�سة  زي��ادة  �إىل 
�لنا�سئة  �سو�ق  �لأ من  �لتجارة  وترويج  �لعاملية، 
لبنوك  تقدم  �لربنامج  ه��ذ�  خ��الل  وم��ن  و�إليها. 
مقابل  كاملة  �أو  جزئية  �سمانات  �لت�سديق 
وتغطى  مبوجبه،  تتم  �لتى  �لتجارية  �ملعامالت 
�سد�ر  �لإ بنوك  تتحملها  �لتى  �ل��دف��ع  خماطر 

�مل�ساركة.
عمل  م��ن  وىل  �لأ �لت�سعة  ���س��ه��ر  �لأ وخ���الل 
�لربنامج، �أ�سدرت �ملوؤ�س�سة �أكرث من 380 �سمانا 
ملعامالت بلغ حجمها 317 مليون دولر. وبدء� 
�لزر�عية،  �ل�سلع  �إىل  �لتقنية  من �ملنتجات رفيعة 
يدعم �لربنامج �لتجارة من خالل �سبكة من بنوك 
بلد�.   40 من  �أكرث  فى  �لت�سديق  وبنوك  �سد�ر،  �لإ
ومت  دولر،  مليون  عن  �ل�سمان  متو�سط  ويقل 
نحو 80 فى �ملائة من �ملعامالت هذ� �لعام فى 
�لتى  �ل�سفقات  و�سملت  �ل�سحر�ء.  جنوب  �أفريقيا 

�أجريت فى �أفريقيا ما يلى:

ت�سدير منتجات �سلب مببلغ 370 �ألف دولر   n
�إىل كينيا، حيث ي�رش دعم  �أفريقيا  من جنوب 
مهمة  كانت  قليلة  بقيمة  �سفقة  �ملوؤ�س�سة 
فى  �أفريقيني  �سوقني  بني  �لتجارة  لرتويج 
وقت مل يتمكن بنك �لت�سديق من حتمل �لتعر�ص 
�سد�ر. ملخاطر �لئتمان �لتى يو�جهها بنك �لإ

وفر �سمان قدمته �ملوؤ�س�سة مببلغ 9.8 مليون   n
من  حافالت  لبيع  �أع���و�م  ثالثة  مل��دة  دولر 
جل �أطول  �لرب�زيل �إىل نيجرييا متويال نادر� لأ

ل�ستثمار �لقطاع �خلا�ص فى �لنقل �حل�رشى 
فى ذلك �لبلد.

�ملوؤ�س�سة  �ملقدم من  �ل�سمان  وت�سمح تغطية 
نطاق  بتو�سيع  للمتلقني  �ل��ب��ن��وك،  مل��خ��اط��ر 
معامالتهم فى متويل �لتجارة د�خل �سبكة ممتدة 
من �لبلد�ن و�لبنوك، وحت�سني خدماتهم لعمالئهم. 
فى  �لتجارة  متويل  زي��ادة  فى  �ملوؤ�س�سة  وتاأمل 
كبرية  باإمكانات  تتمتع  �أخ��رى  �أفريقية  بلد�ن 
و�إثيوبيا،  و�لكمرون،  �أجن��ول،  منها  للت�سدير، 

ورو�ند�، و�ل�سنغال، و�ل�سود�ن.
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فى  قدمناها  �لتى  �لرتباطات  �أك��رب  يتمثل 
�أفريقيا حتى تاريخه  �سا�سية فى  �لأ �لبنية  جمال 
فى حزمة متويلية قدمت ل�رشكة �إيه �إى ��ص �سونيل، 
�لكمرون.  فى  �ملتكامل  �لكهرباء  مرفق  وه��ى 
موؤ�س�سات  ع��دة  من  قرو�ص  حزمة  من  وكجزء 
فى  �لرت��ب��اط  ي�ستخدم  �سوف  �لتنمية،  لتمويل 
مد�د بالكهرباء بالعتماد عليه  حت�سني جد�رة �لإ
عو�م  �لأ م��دى  على  ج��دد  عمالء  �إىل  وتو�سيله 
�خلم�سة �لقادمة. وقد عملت �ملوؤ�س�سة عن كثب مع 
�إ�سافية  مناق�سات  فى  يدخل  �لذى  �لدوىل  �لبنك 
�لكمرون.  حكومة  مع  �سا�سية  �لأ �لبنية  ب�ساأن 
مع  للتنمية  �لدوىل  و�لحتاد  �ملوؤ�س�سة  تعمل  كما 
فى  �خلا�ص  �ل�ستثمار  لت�سجيع  غانا  حكومة 

قطاع �لقوى �لكهربائية.
فى  لها  ��ستثمار  �أول  �ملوؤ�س�سة  ب��د�أت  وق��د 
قطاع �ملياه و�ل�رشف �ل�سحى فى �أفريقيا بحزمة 
ل�رشكة  قدمته  ي��ورو  مليون   65 مببلغ  متويلية 
ملتابعة  �أن�س��اأت  �لت�ى  �أ�ص،  �م  �إي�ه  ووتر  فيوليا 
�أفريقيا.  �ل�سحى فى  �ملياه و�ل�رشف  م�رشوعات 

وهى جزء من جمموعة فيوليا للبيئة، وهى �رشكة 
تدير  �لبيئية  �خلدمات  جمال  فى  ر�ئ��دة  عاملية 
و�لنامية  �ل�سناعية  �لبلد�ن  فى  عامة  خدمات 
�ملوؤ�س�سة  ��ستثمار  يدعم  و�سوف  �سو�ء.  حد  على 
�لتح�سينات فى خدمات �ملياه و�ل�رشف �ل�سحى 

عرب �لقارة.
وف��ى قط��اع �لنق��ل، �أجرين��ا �أول �رتب��اط لنا 
مل���رشوع للنقليات ف��ى �أفريقيا، يق��دم قر�سا مبا 

يع��ادل 1.3 ملي��ون دولر ل�رشكة ترو�تيه كمرون 
يدون لنق��ل �لب�سائع. وقد �ساعد �ملبلغ فى متويل 
�لتو�سي��ع ف��ى �أ�سط��ول �ل�رشك��ة م��ن �ل�ساحن��ات، 
و���رش�ء مع��د�ت للتتب��ع و�لر�سد، وتطوي��ر و�إن�ساء 
م�ستودع��ات للتخزين. وفى �لكمرون �أي�سا، قدمت 
�ملوؤ�س�س��ة م�س��ورة للحكومة ب�س��اأن �ختيار ��ص �ن 
بروك�س��ل كمدير ومالك جل��زء من �خلطوط �جلوية 

�لكمرونية.

�أفريقيا جنوب �ل�سحر�ء

م��ن  خرج��ت  أقالي��م  ف��ى  االس��تثمار 
دوام��ة الص��راع : مجهوري��ة الكونغ��و 

الدميوقراطية

نائ��ب  توني���ل  لر�ص  به����ا  ق���ام  زي��ارة  عق��ب 
�لكونغو  جلمهورية  للموؤ�س�سة  �لتنفيذى  �لرئي�ص 
�أطلقت   ،2006 فرب�ير  �سباط/  فى  �لدميوقر�طية 
للبلد�ن  �لدوىل مبادرة جتريبية  و�لبنك  �ملوؤ�س�سة 
لتعظيم  وذلك  �ل�رش�ع،  دو�مة  من  خرجت  �لتى 
و�مل�ساعد�ت  �خلا�ص  �لقطاع  ل�ستثمار  �لفر�ص 
�لفنية عقب �لتحول �ل�سيا�سى فى �لبالد. وتت�سمن 
فرق  جانب  من  مكثفا  جهد�  وىل  �لأ �ملرحلة 
�لدوىل، و�لوكالة  �لبنك  �� بالتن�سيق مع  للموؤ�س�سة 
و�سلطات  �ل�ستثمار،  ل�سمان  طر�ف  �لأ �ملتعددة 
�أجل  من   �� �لدميوقر�طية  �لكونغو  جمهورية 
تقييم �لفر�ص و�لتحديات �أمام �مل�رشوع �خلا�ص 

و�لال�سلكية،  �ل�سلكية  �لت�سالت  جمال  فى 
�ملالية  �سو�ق  و�لأ و�لتعدين،  �سا�سية،  �لأ و�لبنية 
�إعد�د  مت  وقد  �لعامة.  �لتحويلية  و�ل�سناعات 
مبادر�ت ق�سرية ومتو�سطة وطويلة �ملدى للتنفيذ 

عقب �لنتخابات �لتى �أجريت فى �لبالد.
وق��د وج��دت �لف��رق �مل�سرتك��ة ب��ني �ملوؤ�س�سة 
و�لبن��ك �ل��دوىل �أن هن��اك �إمكاني��ة ل�ستثم��ار�ت 
�لقطاع �خلا�ص فى �لقوى �لكهربائية، و�لت�سالت 
و�لت�سيي��د،  و�لهند�سي��ة،  و�لال�سلكي��ة،  �ل�سلكي��ة 
�سو�ق �ملالية، �إ�سافة �إىل �خلدمات �ل�ست�سارية،  و�لأ
و�مل�ساعد�ت �لفنية فى عدد من �ملجالت، مبا فيها 
�سا�سية، ومناخ �ل�ستثمار وروح �ملبادرة  �لبنية �لأ
فى تنظي��م �مل�رشوعات. ونتوق��ع �أن توفر �لدرو�ص 
�لكونغ��و  ف��ى جمهوري��ة  عملن��ا  م��ن  �مل�ستف��ادة 
�سا���ص ملنه��ج �سام��ل ملجموع��ة  �لدميوقر�طي��ة �لأ
عم��ار و�مل�ساركة فى  �لبن��ك �ل��دوىل �إز�ء �إع��ادة �لإ

�لبلد�ن �لتى خرجت من دو�مة �ل�رش�ع.

من  �ل��دوىل  �لبنك  مع  �ملوؤ�س�سة  عملت  وق��د 
�أجل و�سع مدونات قانونية لال�ستثمار و�لتعدين 
و�رتبطت  �لدميوقر�طية،  �لكونغو  جمهورية  فى 
حتكمه  �لبالد  فى  م�رشوع  �أول  بتمويل  �ملوؤ�س�سة 
مار�سنا  وقد  للتعدين.  �جلديدة  �لقانونية  �ملدونة 
�رشكة  فى  م�ساهما  نغدو  �أن  فى  فى�خليار  حقنا 
�إل،  �أر  �يه  ��ص  تيلينجز  مو�سونى  ميامبو  كينجا 
با�ستثمار مببلغ 5.5 مليون دولر ميثل 7.5 فى 
�ملائة فى �أ�سهم ر�أ�سمالها. و�سوف يدعم �ل�ستثمار 
در��سة للجدوى ب�ساأن معاجلة منتجات �ملخلفات 
�لفرعية �لناجتة من �أن�سطة �ملنجم. ونحن ب�سدد 
�سهم  و�لأ للديون  �إ�سافى  متويل  تقدمي  در��سة 
لهذه �ل�رشكة من �أجل �إن�ساء عملية تعدين للنحا�ص 
و�لكوبالت قيمتها 400 مليون دولر، من �ملتوقع 
�أن تفتتح فى 2007 . وبال�ستثمار للموؤ�س�سة فى 
وىل من تنفيذ �مل�رشوع، تقوم �ملوؤ�س�سة  �ملر�حل �لأ
ثر �لبيئى و�لجتماعى،  بدور فى عمليات تقييم �لأ

�رش�ك �ملجتمع. وفى و�سع �خلطط �لر�مية لإ
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قدمنا متويال مببلغ 89 مليون دولر ل�رصكة اإيه اإى ا�س �سونيل, وهى مرفق 
عليه,  بالعتماد  بالكهرباء  مــداد  الإ جدارة  لتح�سني  بالكمرون,  الكهرباء 

وتو�سيله لعمالء جدد

حمطة �إيه �إى ��ص �سونيل للكهرباء فى �لكمرون
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ألنشطة  املستقل  التقييم  فريق  تقييم 
املؤسسة فى أفريقيا من 1990 إىل 2005

تو�سيع  �إىل  �لعام  ه��ذ�  �ملوؤ�س�سة  ت�سعى  بينما 
فرق  قام  �ل�سحر�ء،  جنوب  �أفريقيا  فى  �أن�سطتها 
�لتقييم �مل�ستقل بتقييم �إد�رة �ملوؤ�س�سة للتحديات 
مناخ  خماطر  وم��از�ل��ت  ق��ل��ي��م.  �لإ ف��ى  �ل��ف��ري��دة 
�ل�ستثمار  �أم��ام  رئي�سا  حاجز�  متثل  ع��م��ال  �لأ
عد�  وفيما  �أفريقيا.  من  كبري  جزء  فى  �خلا�ص 
�أفريقيا  فى  �ل�ستثمار  مناخ  فاإن  بلد�ن،  ب�سعة 
يعترب �أعالها فى طرفى �لعامل. وقد د�أبت �ملوؤ�س�سة 
فى �إ�سرت�تيجياتها فى �أفريقيا مر�ر� وتكر�ر� منذ 
�ل�ستثمار  مناخ  حت�سني  ��ستهد�ف  على   1994

�مل�رشوعات  تنمية  جانب  �إىل  رئي�سية،  كاأولوية 
�لرئي�سية  �ل��رك��ي��زة  ت��ع��ت��رب  �ل��ت��ى  �ل�����س��غ��رية، 

فريقية. لالقت�ساد�ت �لإ
ومع ذلك، فماز�لت م�ستويات فر�ص �ل�ستثمار 
عمال  �أمام �ملوؤ�س�سة و�رتباطاتها مقيدة مبناخ �لأ
�لردىء، و�لفتقار �لن�سبى �إىل م�رشوعات ��ستثمار 
قابلة لال�ستمر�ر يتولها رعاة جيدون من �لقطاع 
�خلا�ص. وكما يو�سح �ل�سكل �لو�رد �أدناه، فقد حد 
فى  �ل�ستثمار  من  ب�سدة  �ل�ستثمار  مناخ  �سعف 
غري  �لر�ئدة،  �أفريقيا  بلد�ن  فى  ل�سيما  قليم،  �لإ

�ملنتجة للنفط.
�أفريقية  بلد�ن  ورغم ذلك، فقد متكنت ب�سعة 
عو�م  �لأ خالل  بها  �ل�ستثمار  مناخ  حت�سني  من 

م�ستويات  �أي�سا  و�رتفعت  �ملا�سية،  �لقليلة 
عمليات  تغريت  كما  بها.  �خل��ا���ص  �ل�ستثمار 
عو�م  �ملوؤ�س�سة فى �أفريقيا جنوب �ل�سحر�ء فى �لأ
لنف�سها  �ملوؤ�س�سة  ر�سخت   ،1995 ومنذ  خرية.  �لأ
ح�سور� �إقليميا قويا، حيث �أقامت مكتبا حموريا 
وقد  �أ�سغر.  مكاتب  �ستة  ي�ساند  جوهان�سربج  فى 
متت �إعادة هيكلة بر�مج لدعم �ل�رشكات �ل�سغرية، 
�أجل  �مل�رشوعات �خلا�سة من  �إطالق �رش�كة  ومت 
ل  فريقية  �لأ �ملوؤ�س�سة  حافظة  وكانت  �أفريقيا. 
حدث  لكن   ،2003 حتى   1990 من  ربحا  حتقق 
عو�م �لقليلة �ملا�سية. وترجع  حتول كبري خالل �لأ
ماليا  �لناجحة  �مل�رشوعات  �أن  �إىل  ذلك  �أهمية 

رجح تاأثري� �إمنائيا �أو�سع. حتدث على �لأ
وفيما يتعلق بامل�رشوعات �لتى مت تقييمها 
للتنمية،  مرتفعة  حم�سالت  وحققت  �أفريقيا  فى 
و�حد  دولر  كل  �أن  �مل�ستقل  �لتقييم  فريق  قدر 
�ملنافع  من  دولر   1.50 ول��د  �ل�ستثمار  من 
�حلالية.  �لقيمة  باأ�سعار  �ل�سافية  �لقت�سادية 
�مل�رشوعات  ول��دت  ذل��ك،  م��ن  �لنقي�ص  وعلى 
منفعة  للتنمية  منخف�سة  حم�سالت  حققت  �لتى 
فقط  دولر   0.10 قدرها  �سافية  �قت�سادية 
جناح  معدل  بلغ  و�إجمال،  م�ستثمر.  دولر  لكل 
�ل�ستثمار 48 فى �ملائة من �مل�رشوعات ح�سب 
و�سوف  �حلجم.  ح�سب  �ملائة  فى   64 و  �لعدد، 
زيادة  من  به  �لقيام  �ملوؤ�س�سة  تعتزم  ما  ي�سبح 
فاعلية،  �أك���رث  �أف��ري��ق��ي��ا،  ف��ى  عملياتها  حجم 
كرب  �لأ ح��ج��ام  �لأ بني  ت��و�زن  �أن  ��ستطاعت  �إذ� 

ف�سل. وحم�سالت �لنوعية �لأ

 20 15 10 5 �سفر

االستثمار اخلاص فى أفريقيا مقابل بقية العامل
1990 إىل 2004

�أفريقيا جنوب �ل�سحر�ء
�أمريكا �لالتينية و�لكاريبى

و�سط و�سمال �أفريقيا �ل�رشق �لأ
�آ�سيا

�أوروبا و�آ�سيا �لو�سطى

�لبلد�ن �لر�ئدة خارج �أفريقيا
�لبلد�ن �لر�ئدة د�خل �أفريقيا

�لبلد�ن �لر�ئدة �ملنتجة للنفط د�خل �أفريقيا
�لبلد�ن �لر�ئدة غري �ملنتجة للنفط د�خل �أفريقيا

جماىل( معدل تكوين ر�أ�ص �ملال �خلا�ص �لثابت 1990-2004 )ن�سبة مئوية من �لناجت �ملحلى �لإ

�مل�سدر : قاعدة بيانات �إح�ساء�ت �لبنك �لدوىل
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تقرير موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية �سفحة 48 

االرتباط����ات
مريكية( )مباليني الدولرات الأ

1200 دولر

800 دولر

400 دولر

�سفر دولر

573

10

730

33

740

72

982

243

قاليم 2006 تقرير عن �لأ

�رشق �آ�سيا و�ملحيط �لهادى

�إندوني�سيا، بابو� غينيا �جلديدة، بالو، تايلند، توجنا، تيمور �ل�رشقية، جزر �سليمان، جزر مار�سال، جمهورية كوريا، جمهورية لو �لدميقر�طية �ل�سعبية، 
�سامو� �ل�سني، فانو�تو، �لفلبني، فيجى، فييت نام، كمبوديا، كرييباتى، ماليزيا، ميامنار، منغوليا، وليات ميكرونيزيا �ملتحدة.

اسرتاتيجية مؤسسة التمويل الدولية لشرق آسيا واحمليط اهلادى

فر�ص  وتو�سيع  �مل��ال،  �أ�سو�ق  وتعميق  قليم،  �لإ فى  �ملالية  �ملوؤ�س�سات  تدعيم   n
�حل�سول على �لتمويل �أمام �مل�رشوعات �ل�سغرية و�ملتو�سطة.

�لدولية فى  �إىل تطبيق �ملعايري  ت�سعى  �لتى  �ل�سينية  �ملحلية  �ل�رشكات  دعم   n
ممار�سات �حلوكمة، و�ل�سئون �لبيئية و�لجتماعية.

�مل�ساعدة فى تطوير �ملوؤ�س�سات �ملالية غري �مل�رشفية، و�أ�سو�ق �ملال وحت�سني   n
باخلدمات  حتظى  ل  �لتى  �سو�ق  لالأ بالن�سبة  �لتمويل  على  �حل�سول  فر�ص 

�ملالزمة.
�سا�سية لتلبية �حتياجات �إندوني�سيا �لكبرية  �إن�ساء م�رشوعات منوذجية للبنية �لأ  n

�سا�سية. من �لبنى �لأ
قليم  �لإ بلد�ن  فى  �سا�سية  �لأ �لبنية  فى  و�ل�ستثمار  �ملالية،  �سو�ق  �لأ تطوير   n
�مل�رشوعات  �حتياجات  على  �لرتكيز  مع  �ملخاطر،  وعالية  �لدخل  منخف�سة 

�ل�سغرية و�ملتو�سطة.

�لعام �ملاىل
2006

قرو�ص م�سرتكة             �لتمويل حل�ساب موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية �خلا�ص

�لعام �ملاىل
2005

�لعام �ملاىل
2004

�لعام �ملاىل
2003

قليمية لت�سهيل Soco، و��ستثمار�ت Avenue Asia، �لتى ت�سنف  * ت�سمل �حل�س�ص �لإ
ر�سميا كم�رشوعات عاملية.

��ستثمار�ت  ت�سمل  �سهم.  �لأ و�أ�سباه  �لقرو�ص  نوع  من  �ملنتجات  �لقرو�ص  ت�سمل   **
�سهم. �سهم، و�أ�سباه �لأ �سهم �ملنتجات من نوع �لأ �لأ

أكرب تعرض للمخاطر القطرية تواجهة للمؤسسة
حافظة مرتبط بها حل�ساب �ملوؤ�س�سة �خلا�ص فى 30 حزير�ن/ يونيو 2006
مريكية( )مباليني �لدولر�ت �لأ
ال�سني
�لعام �ملاىل 2006
�لعام �ملاىل 2005

اندوني�سيا
�لعام �ملاىل 2006
�لعام �ملاىل 2005

الفلبني
�لعام �ملاىل 2006
�لعام �ملاىل 2005

تايلند
�لعام �ملاىل 2006
�لعام �ملاىل 2005

فييت نام
�لعام �ملاىل 2006
�لعام �ملاىل 2005

1498 دولر
999 دولر

606 دولر
494 دولر

407 دولر
460 دولر

250 دولر
336 دولر

104 دولر
87 دولر

متويل املشروعات وحافظتها
مريكية( )مباليني �لدولر�ت �لأ

العام املاىل 2005** العام املاىل 2006*   
740 دولر 982 دولر  �لتمويل �ملرتبط به حل�ساب �ملوؤ�س�سة 

520  624 قرو�ص*** 
195  310 �أ�سهم*** 
25  48 �سمانات و�إد�رة �ملخاطر 
72  243 قرو�ص م�سرتكة موقعة 

811  1225 �إجماىل �لرتباطات �ملوقعة 
2920  3253 �رتباطات �حلافظة حل�ساب �ملوؤ�س�سة 
821  689 �حلافظة �ملرتبط بها و�ملحجوزة حل�ساب �آخرين )قرو�ص و�سمانات( 

3741  3942 �إجماىل �حلافظة �ملرتبط بها 

نظرة عامة على نشاط املؤسسة
العام املاىل 2005 العام املاىل 2006   

40  41 جماىل مل�رشوعات �ل�ستثمار  �لعدد �لإ
نفاق على م�رشوعات �مل�ساعد�ت �إجماىل �لإ

24 دولر 26 دولر  مريكية(  �لفنية و�خلدمات �ل�ست�سارية )مباليني �لدولر�ت �لأ

مؤظفو املؤسسة ومستشاروها
املكاتب امليدانية املقر الرئي�سى   

344  6 حتى 30 حزير�ن/ يونيو 2006 
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�أ�رشع  �لهادى  و�ملحيط  �آ�سيا  �رشق  �إقليم  ماز�ل 
�ملحلى  �لناجت  منو  بلغ  �إذ  من��و�،  �لعامل  �أقاليم 
�لعام  خ��الل  �مل��ائ��ة  ف��ى   6.8 نحو  ج��م��اىل  �لإ
م�ستو�ه  عن  طفيف  بانخفا�ص   ،2005 �ل�سم�سى 
فى 2004 وهو 7.5 فى �ملائة. فقد ت�سارع �لنمو 
وفييت  و�إندوني�سيا،  كمبوديا،  فى  �لقت�سادى 
�ل�سني،  فى  جد�  مرتفعة  مبعدلت  و��ستمر  نام، 
وتايلند،  و�لفلبني،  ماليزيا،  فى  تباطاأ  بينما 
�إقليم �ملحيط �لهادى.  �سغر فى  و�لقت�ساد�ت �لأ
�لنفط  �أ�سعار  �رتفاع  فيه  �أدى  �لذى  �لوقت  وفى 
ودو�ئر  �مل�ستهلكني  ثقة  ظلت  �لنمو،  تهدئة  �إىل 
�ل�ستهالك  و�كت�سب منو  قوية،  قليم  بالإ عمال  �لأ
�لتجارة  وتو��سل  زخما.  �خلا�ص  و�ل�ستثمار 
قليمية �لبينية منوها، بينما تتحول �ل�رشكات  �لإ
د�خل  �سو�ء  مهمني  م�ستثمرين  �إىل  �ل�سينية 

قليم وخارجه. �لإ
�لبنية  ب�ساأن  توتر�ت  �ل�رشيع  �لنمو  ويخلق 
�لجتماع���ى،  و�لن�سي���ج  و�لبيئ����ة،  �سا�سي���ة،  �لأ
�لنمو  ��ستد�مة  تتوقف  و�سوف  �ملالية.  و�لنظم 
�ملاىل،  نظامه  تعميق  على  قليم  لالإ �لقت�سادى 
وتو�سيع قاعدة �لنمو، من خالل تطوير م�رشوعات 
عمال �خلا�سة، وتلبية �لحتياجات من �لبنى  �لأ
و�لجتماعية  �لبيئية  �لعو�قب  وتدبر  �سا�سية،  �لأ

��سرت�تيجية �ملوؤ�س�سة فى  للنمو �ملرتفع. وتتمثل 
حلول  و�سع  فى  �لهادى  و�ملحيط  �آ�سيا  ���رشق 
من  مبتكرة  توليفات  خالل  من  �لتحديات،  لهذه 
بني  و�مل�ساركات  �لفنية،  و�مل�ساعد�ت  �لتمويل، 

�لقطاعني �لعام و�خلا�ص.
قليم  �لإ فى  �ملوؤ�س�سة  �رتباطات  �إجماىل  بلغ 
 ،2006 �ملاىل  �لعام  خالل  دولر  مليون   928
�ملاىل  �ل��ع��ام  ف��ى  دولر  مليون   740 مقابل 
مل�رشوعات  متز�يد�  متويال  وت�سمنت   ،2005
�ملعلومات،  وت��ق��ن��ي��ة  �ل���زر�ع���ي���ة،  ع���م���ال  �لأ
مرفقني  فتحنا  وق��د  �لتحويلية.  و�ل�سناعات 
�أحدهما  �لعام،  هذ�  �لفنية  للم�ساعد�ت  جديدين 
خر  و�لآ �لفلبني  من  ومتخلفة  ريفية  منطقة  فى 
بعد  عافيتها  ت�ستعيد  �إندوني�سيا  فى  منطقة  فى 

ت�سونامى 2004 .

تطوير القطاع املاىل
تعميق  �ملوؤ�س�سة  و��سلت  �مل��اىل،  �لعام  خ��الل 
قليم من خالل تطبيق  لالإ �ملاىل  �لقطاع  وتنويع 
فى  مبا  �ملحلية،  بالعمالت  جل  �لأ طويل  متويل 
فى  و�ل�ستثمار  �ملحلية،  بالعملة  �سند�ت  ذلك 
�لعام،  وه��ذ�  م�رشفية.  غ��ري  مالية  موؤ�س�سات 
طر�ف  �لأ متعددة  جهة  �أول  هى  �ملوؤ�س�سة  كانت 

ت�سدر �سند�ت �لباند� فى �ل�سوق �ل�سينية �ملحلية 
بفتح  �إيذ�نا  �ل�سفقة  هذه  وكانت  �حلكومية،  غري 
�ملالية  �ملوؤ�س�سات  �أمام  �لرينمنبى  �سند�ت  �سوق 

�لدولية.
�لقطاع  فى  �ملوؤ�س�سة  �رتباطات  وت�سمنت 
مببلغ  �ملحلية  بالعملة  قر�سا  قليم  بالإ �مل��اىل 
1.3 تريليون روبية، مبا يعادل نحو 150 مليون 
ندوني�سى.  �لإ د�نامون  نيك  تى  بى  لبنك  دولر 
ت�سهيالتنا  �أكرب  يعترب  �لذى  �لقر�ص،  هذ�  ويدعم 
و�أكرب  �ل��ع��امل،  م�ستوى  على  �ملحلية  بالعملة 
ن فى �إندوني�سيا، تو�سع وحدة  معامالتنا حتى �لآ

لئتمان متناهى �ل�سغر فى �لبنك.

ال�سغرية  عـــمـــال  الأ مــ�ــرصوعــات  دعـــم 
قليمية وال�رصكات الإ

�ملوؤ�س�سة  تدعم  من��ائ��ي��ة،  �لإ وليتها  �إط��ار  فى 
�إقليمية  �إىل قوى فاعلة  �ل�رشكات �ملحلية  حتول 
 45 مببلغ  قر�سا  �ملوؤ�س�سة  قدمت  فقد  وعاملية. 
ل�رشكة  نتاجية  �لإ �لطاقة  لتو�سيع  دولر  مليون 
وهى  ندوني�سية،  �لإ بهارى  بريتيوى  �سنرت�ل 
�رشكة تابعة ملجموعة كارويون بوخباند، وهى 
�آ�سيا.  فى  �لر�ئدة  �لتجارية  �لزر�عية  �ملجموعة 

املوازنة بني التنمية املستدامة للقطاع اخلاص والنمو السريع
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تقوم �ملوؤ�س�سة مب�ساعدة جمعيات بات تر�جن لل�سري�ميك فى فييت نام فى زيادة مبيعاتها وت�سدير منتجاتها.
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�لطلب  تلبية  فى  �ل�رشكة  ذل��ك  ي�ساعد  و�سوف 
يخلق  �لذى  �لوقت  فى  �سادر�تها،  على  �ملتز�يد 
ن�ساطها  ريفية  مناطق  فى  وظيفة   5000 فيه 
بتقدمي  �أي�سا  �رتبطنا  وقد  حم��دود.  �لقت�سادى 
ميتالند  ب��ول  ل�رشكة  دولر  م��الي��ني   8 مبلغ 
ثاث �خل�سبى فى فييت نام.  �لدولية، �لتى ت�سدر �لأ
جل، �سوف  �سافة �إىل تقدمي متويل طويل �لأ وبالإ
على  �حلفاظ  فى  �ل�رشكة  �ل�ستثمار  هذ�  ي�ساعد 
قدرتها على �ملناف�سة على �مل�ستوى �لعاملى فى 

�ملنتجات �خل�سبية �ملعتمدة.
تقدمها  �ل��ت��ى  �لفنية  �مل�����س��اع��د�ت  وتعترب 
�ملوؤ�س�سة للم�رشوعات �ل�سغرية و�ملتو�سطة حا�سمة 
لالقت�ساد�ت  �لر�ئدة  قاليم  �لأ فى  خا�سة  ب�سفة 
ن �ست �رش�كات  �لنا�سئة. وي�ست�سيف �رشق �آ�سيا �لآ
للم�رشوعات �خلا�سة من �أجل �مل�ساعد�ت �لفنية، 
ومقاطعة  �لفلبني،  فى  جديدة  م��ب��ادر�ت  منها 
�ل�ستة  �لت�سهيالت  وتركز  ندوني�سية.  �لإ �أت�سيه 
وفر�ص  �ل�ستثمار،  مناخ  ق�سايا  على  جميعها 
�ل�رشكات.  وحوكمة  �لتمويل،  على  �حل�سول 
ت�سيه ونيا�ص  وتبعث �رش�كة �مل�رشوعات �خلا�سة لأ
عمال �ل�سغرية  �حلياة من جديد فى م�رشوعات �لأ
وم�سايد  و�لتجارة،  �لزر�عية  عمال  �لأ قطاع  فى 

�لتمويل  على  �حل�سول  فر�ص  وحت�سني  �سماك،  �لأ
 .  2004 ت�سونامى  دمرها  �لتى  �ل�رشكات  �أم��ام 
وقد تعاون ت�سهيل ميكوجن لتنمية �لقطاع �خلا�ص 
�إنك،  جاب  �رشكة  مع  �لعام  هذ�  للموؤ�س�سة  �لتابع 
وهى �أكرث م�سرت للمالب�ص �مل�سنوعة فى كمبوديا، 
فى توفري �لتدريب ملا يزيد على 650 م�رشف فى 

م�سانع �ملالب�ص.
ميكوجن  ت�سهيل  قدم  �ل�سياحة،  قطاع  وفى 
دخال  لإ فنية  م�ساعد�ت  �خلا�ص  �لقطاع  لتنمية 

بو�بات لل�سبكة �لعنكبوتية، ومكاتب حجز حملية، 
�سيانة  ود�ر  فندق   400 �أمام  �لفر�سة  �أتاح  مما 
نف�سها  عن  عالن  لالإ ميكوجن  �إقليم  فى  �سغرية 
�لعنكبوتية  �ل�سبكة  طريق  عن  �حلجوز�ت  وقبول 
هيئة  على  �مل�����رشوع  ه��ذ�  �سمم  وق��د  �لعاملية. 
�رشكة منف�سلة �إ�سمها ويرلدهوتيل �� لينك. و�سوف 
�ل�سبكة  م��و�ق��ع  دع��م  �جل��دي��دة  �ل�رشكة  تو��سل 
�لعنكبوتية �لتى �سبق ل�رشكة ويرلدهوتيل �� لينك 

ها لفيجى، و�سامو�، وفانو�تو. �إن�ساوؤ

تعزيز فرص احلصول على االئتمان فى إندونيسيا 

جل لر�أ�ص �ملال �لعامل، �إىل �ل�رشكات  ندوني�سية ب�سفة عامة قرو�سا ق�سرية �لأ تقدم �لبنوك �لإ
�لنمو  فى  رئي�سية  ب�سورة  ت�سهم  �لتى  �لنمو،  �ل�رشيعة  �سغر  �لأ �ل�رشكات  �إىل  ولي�ص  �لكبرية، 
�ملوؤ�س�سة  برنامج  �سغر قام  �لأ �ل�رشكات  �لتى تعرت�ص  �لعقبات  �لقت�سادى. وبغية مقاومة 
�مل�رشوع،  فى  و�رشيكه  �إندوني�سيا،  �رشق  فى  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �مل�رشوعات  مل�ساعدة 
عمال �أطلق عليها مر�كز تعزيز �سبل ح�سول  �رشكة �سوي�ص كونتاكت، باإن�ساء مر�كز جديدة لالأ
�مل�رشوعات على �لئتمان، مل�ساعدة �ل�رشكات �ل�سغرية فى �حل�سول على قرو�ص من �لبنوك 
 150 عن  يزيد  ما  ح�سل  وقد  عمال.  �لأ خدمات  ملقدمى  �لتدريبية  �لرب�مج  وتقدمي  �ملحلية، 
عمال بالفعل على ما يزيد على 10.5  م�رشوعا �إندوني�سيا �سغري� ومتو�سطا تعمل مع مر�كز �لأ

مليون دولر فى �سكل قرو�ص من بنوك حملية.
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ثاث �ملحلية من �أجل حت�سني �لنوعية و�لقدرة على  �ملناف�سة.  يعمل برنامج �ملوؤ�س�سة لتقدمي �مل�ساعدة للم�رشوعات �ل�سغرية و�ملتو�سطة فى �إندوني�سيا مع �رشكات ت�سنيع �لأ

�رشق �آ�سيا و�ملحيط �لهادئ
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منو م�ستدام على مدى طويل
طفقت �ل�رشكات تدرك قيمة �ملمار�سات �مل�ستد�مة 
جل، ل�سيما  عمال فى تقليل �ملخاطر طويلة �لأ لالأ
�آ�سيا وجزر �ملحيط �لهادى،  فى �قت�ساد�ت �رشق 
�ملو�رد  على  �لتنمية  �سغوط  ح��دة  ت�ستد  حيث 
�لطبيعية. ويرت�وح عمل �ملوؤ�س�سة فى هذه �ل�ساحة 

بني حمتفظة �لنبعاثات من من�ساآت توليد �لقوى 
�لعمل  فر�ص  توفري  وبني  �ل�سني  فى  �لكهربائية 
للنا�ص فى �ملجتمعات �ملت�رشرة من م�رشوعات 

�لتنمية.
ل�رشكة  فنية  م�ساعد�ت  �لعام  قدمنا هذ�  وقد 
نتاج  لإ كربى  �سينية  �رشكة  وهى  �أندريه،  نورث 
غذية  ع�سري �لتفاح، لتح�سني ممار�سات قابلية �لأ
لف  �لآ ع�رش�ت  فى  �لزر�عية  و�ملمار�سات  للتبع، 

من �لزر�ع �ملندرجة �سمن �سل�سلة �ل�رشكة للتوريد. 
ت�سرتى  �لتى  �جلن�سيات  متعددة  �ل�رشكة  وتبدى 
ب�سحة  �هتماما  �أن��دري��ه  ف��ورت  �رشكة  ع�سائر 
فى  �لكيماويات  و��ستخد�م  و�سالمتهم،  �ملوظفني 

�لزر�عة. 
�خلا�سة  للم�رشوعات  �رش�كاتنا  وت��ق��دم 

�ملمار�سات  �أف�����س��ل  ح���ول  فنية  م�����س��اع��د�ت 
ل��ال���س��ت��د�م��ة. وف���ى �إن��دون��ي�����س��ي��ا، ي��ج��رى خلق 
و�سبل معي�سة م�ستد�مة من خالل  ثابتة  وظائف 
�لبحر  �أع�ساب  زر�ع��ة  �سناعات  فى  م�رشوعات 
حر�ج، كما تقوم مب�ساعدة �ل�رشكات �ل�سغرية  و�لأ
فى �ملجتمعات �ملحلية �لقريبة لكى ت�سبح جزء� 
�لطبيعى.  للغاز  �لتوريد مل�رشوع كبري  �سبكة  من 
PENSA مزرعة  �� وبن�سا  كما �ساعدت �ملوؤ�س�سة 

بع�سوية  للفوز  �ل�سنط  �سجر  لزر�عة  �إندوني�سية 
�لتابعة  و�لتجارة  ح��ر�ج  ل��الأ �لعاملية  �ل�سبكة 
هذ�  ويعترب   : �لربية  للحياة  �لعاملى  لل�سندوق 
فى  �ملزروعة  حر�ج  لالأ رئي�سيا  معلما  �لعتماد 
حر�ج �لطبيعية من جر�ء  بلد ي�ستمر فيه فقد�ن �لأ
�أي�سا  �سجار غري �ل�رشعية. ونعمل  �أعمال قطع �لأ
مع منظمة �لعمل �لدولية فى جنوب �رشقى �آ�سيا 
�ملتفردة،  �سياحة �جليوب  ت�سجيع مبادر�ت  على 
م�رشوعات  على  �ملوؤ�س�سية  �ل�سبغة  و�إ�سفاء 
�متثال �مل�سانع، وفى فييت نام، �أجنزت �ملوؤ�س�سة 
�لتى تعرت�ص �ساحبات ومدير�ت  للقيود  حتليال 
�مل�ستد�م  للتمويل  برناجما  �أطلقت  ثم  عمال،  �لأ

لتح�سني �لفر�ص �أمامهم للح�سول على �لتمويل.

شراكة منوذجية بني القطاعني العام واخلاص فى ساموا 

و�سالت �لنقل �لدولية حا�سمة فى �لتنمية �لقت�سادية فى �سامو�. وقد قدمت خدمات �ملوؤ�س�سة �ل�ست�سارية حال فريد� 
لتلبية �حتياجات �لبالد من �لنقل �جلوى، عن طريق �إ�رش�ك �لقطاع �خلا�ص.

للدولة  �ململوكة  �لبولينيزية  �جلوية  �خلطوط  ملو��سلة  �لالزم  �حلكومى  �لدعم  حتمل  ت�ستطيع  �سامو�  حكومة  تكن  ومل 
و�ساعدت �ملوؤ�س�سة فى ��ستنباط عملية تناف�سية لختيار �رشيك جديد من �لقطاع �خلا�ص. وقد فازت �رشكة فريجني بلو 
�سرت�لية باملناق�سة بعر�ص ي�سمح حلكومة �سامو� بتنمية �ل�سيا�سة، و�سمان �لو�سول �إىل �سامو� بطريق �جلو، وتخفي�ص  �لأ
م�ساهماتها فى �رشكة �خلطوط �جلوية. وفى �أ�سو�ق �أخرى تعمل بها، متكنت �رشكة فريجني بلو من زيادة عدد �ل�سياح 
�لعام  �لقطاعني  �ل�رش�كة فى �سامو� بني  وىل من عملها. وتعترب  �لأ �لثالثة  عو�م  �لأ �لثلث خالل  �لو�فدين مبا يزيد على 
و�خلا�ص، �لتى �ستد�ر على �أ�سا�ص جتارى ي�ستهدف �لربح، �أول حالة ل�رشكة ناقلة منخف�سة �لتكلفة ت�سارك فى خ�سخ�سة 

�رشكة طري�ن.   

وهى  بوخباند,  ت�ساريون  ملجموعة  التابعة  ال�رصكات  اإحدى  تخطط 
اآ�سيا,  فى  التجارية  الزراعية  عمال  الأ جمال  فى  الرائدة  املجموعة 
بقر�س من  اإندوني�سيا  فى  الريفية  املناطق  ن�ساء 5000 وظيفة فى  لإ

نتاجية. املوؤ�س�سة مببلغ 45 مليون دولر لتو�سيع طاقاتها الإ

C
ou

rte
sy

 o
f C

hi
nd

ex
 In

te
rn

at
io

na
l 

قطاع  �رشكة  وهى  �ملتحدة،  �لعائلة  م�ست�سفيات  �ملوؤ�س�سة  تدعم 
خا�ص لتقدمي �لرعاية �ل�سحية �ملبتكرة فى �ل�سني.
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م�ساهمة منا فى تخفيف النق�س فى املياه, قدمنا متويال ل�رصكة داجاجن نيو 
�سربجن لبناء حمطة لتحلية املياه املاحلة فى تياجنني بال�سني.

دعم تطوير سياسات األعمال فى فييت نام

نام  فييت  فى  �لوطنية  �جلمعية  �أق��رت   ،2005 دي�سمرب  ول/  �لأ كانون  فى 
بغية   �� �ملوؤ�س�سات  وقانون  �ل�ستثمار  قانون   �� عمال  لالأ رئي�سيني  ت�رشيعني 
جنبية. وقد قدم ت�سهيل ميكوجن  حت�سني مناخ �ل�ستثمار لل�رشكات �ملحلية و�لأ
لتنمية �لقطاع �خلا�ص �لتابع للموؤ�س�سة م�ساعد�ت فنية �ساملة للجان �ل�سياغة 
�حلكومية، و�جلمعية �لوطنية �أثناء عملية �سن �لت�رشيعات، مما جعل �حلكومة 

ت�سيد بهذ� �لدعم.
؛  �ل�سياغة  وقد بد�أت م�ساعد�ت ت�سهيل ميكوجن ببحث وعرو�ص للجنتى 
وت�سمنت �ملو�سوعات �ملمار�سات �ملثلى �لدولية حلو�فز �ل�ستثمار، وحماية 
�مل�ستثمرين، وحوكمة �ل�رشكات، و�لنهج �لبديلة لتاأ�سي�ص جمموعات �ل�رشكات 
من  و�لت�سال  �ملرفق  فى  �ملنا�رشة  حملة  تاأكدت  وقد  �لقانونية.  بالطرق 
وفيما  ع��الم  �لإ و�سائل  فى  و��سع  نطاق  على  نوق�ست  قد  �لق�سايا  جميع  �أن 
�لنطاق ب�ساأن م�رشوعى  �أ�سحاب �مل�سلحة، لتوفري تغذية مرتدة و��سعة  بني 

�لقانونني.

�سا�سية والرعاية ال�سحية البنية الأ
�سا�سية �أولوية متقدمة  تعترب ��ستثمار�ت �لبنية �لأ
على  للحفاظ  مطلوبة  وهى  للموؤ�س�سة،  بالن�سبة 
مبعدلت  �مل�ستمر  �لنمو  ودع��م  �لقائمة،  �لنظم 
�أعد�د �لفقر�ء. وقد قمنا بتنويع ن�ساطنا  تخفي�ص 
�رشق  فى  �سا�سية  �لأ للبنية  جديدة  قطاعات  فى 
�ملاحلة،  �ملياه  لتحلية  بقرو�ص  �لعام  هذ�  �آ�سيا 
فى  �ل�سغرية  �لكهرومائية  �ملحطات  وتطوير 
د�جاجن  ل�رشكة  متويال  �ملوؤ�س�سة  وقدمت  �ل�سني. 
فى  �لبحر  مياه  لتحلية  حمطة  لبناء  نيو�سربجن، 
فى  �ملحطة  ت�سهم  و�سوف  بال�سني.  تياجنني 
تخفيف �لنق�ص فى �ملياه، وتخفيف تلوث �ملياه 

�ل�سطحية و�جلوفية.
لتوليد  ياجنني  زوجن��د�  �رشكة  �أقر�سنا  وقد 
قامة ثالث  �لقوى �لكهربائية 22 مليون دولر لإ
نهار.  �لأ مياه  تديرها  �سغرية  ق��وى  حمطات 
فى  لنا  ��ستثمار  �أول  يعترب  �لذى  �مل�رشوع،  وهذ� 
مقاطعة يونان، وهى من �أقل �ملقاطعات �لغربية 
فى  �لنق�ص  من  يخفف  �سوف  �ل�سني،  فى  تطور� 

�لدفيئة  غاز  �نبعاثات  ويقلل  �لكهربائية،  �لقوى 
عاما.   30 مدى  على  طن  ماليني   8 ب�  يقدر  مبا 
�أن يجتذب هذ� �مل�رشوع مزيد� من  ومن �ملتوقع 
و�ملقاطعات  يونان،  مقاطعة  �إىل  �مل�ستثمرين 
�ساحل  عن  �ل�ستثمار  يتخلف  حيث  �مل��ج��اورة، 
�ل�سني �ملح�رشن. كما نقدم �ل�سورى �إىل حكومة 
جمموعة  من  �أج���ز�ء  خ�سخ�سة  ب�ساأن  �لفلبني 
تول�د  �لتى  �ل�سغرية،  �لكهربائية  �لقوى  مر�فق 
�ل�سبكة  نطاق  خارج  �لريفية  للمناطق  �لكهرباء 

�لكهربائية.
قطاع  ف��ى  ��ستثمار�تنا  �إج��م��اىل  بلغ  وق��د 
مليون   50 �لنمو  �لرفيع  �ل�سينى  �لتكنولوجيا 
دولر هذ� �لعام، و�سملت خم�سة م�رشوعات، منها 
مليون   15 مببلغ  �ملال  ر�أ�ص  �أ�سهم  فى  ��ستثمار 
دولر فى �رشكة ت�ساينا�سوفت، وهى �رشكة تقدم 
من  مماثال  ��ستثمار�  وتلقت  للربجميات،  حلول 
فى  و�ساركت  مريكية،  �لأ مايكرو�سوفت  �رشكة 

�أ�سهم مببلغ 20 مليون دولر فى �سندوق ��ص بى 
 10 مببلغ  و��ستثمار  للتكنولوجيا،  �سى  فى  �سى 
�لتى  فوتونيك�ص،  نيو  �رشكة  فى  دولر  ماليني 
لياف �ل�سوئية. ت�سمم وتنتج مكونات ل�سبكات �لأ
ماليني   8 مببلغ  قر�سا  �ملوؤ�س�سة  قدمت  كما 
فى  �ملتحدة  �لعائلة  م�ست�سفيات  فى  للتو�سع  دولر 
وىل لفتح قطاعها  �ل�سني. ومتر �لبالد باملر�حل �لأ
�خلا�ص،  �لقطاع  من  �ملمار�سني  �أم��ام  �ل�سحى 
جانب، و�سيزيد هذ� �مل�رشوع فر�ص  و�مل�ستثمرين �لأ
�مل�ستوى.  رفيعة  �ل�سحية  �لرعاية  على  �حل�سول 
مليون   4.6 مببلغ  متويل  حزمة  �أي�سا  قدمت  وقد 
دولر ل�رشكة �سنغهاى �يرو�سبي�ص كومبيوتر �سي�ستم 
�جنينريجن �ملحدودة، �لتى تقدم تعليما وتدريبا طبيا 
قمار  �لأ طريق  عن  معقولة  بتكلفة  �مل�ستوى  رفيع 
ي�سمح  مبا  �ل�سني،  �أن��ح��اء  جميع  فى  �ل�سناعية 
�لحتياجات  بتلبية  �ل�سحية  �لرعاية  ملمار�سى 

�لتعليمية �مل�ستمرة فى �ملناطق �لنائية.

يطور م�رشوع م�ساعد�ت فنية لل�سياحة �مل�ستد�مة �أ�سو�ق �لت�سدير �أمام منتجى 
�حلرف �ليدوية.

�رشق �آ�سيا و�ملحيط �لهادئ
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تسهيل للقروض بالعملة احمللية يفيد الشركات اإلندونيسية 
الصغرة

يعادل  مبا  �ملحلية،  بالعملة  قرو�سها  �أكرب  �لدولية  �لتمويل  موؤ�س�سة  قدمت 
�أكرب  يعترب  �ل��ذى  دنامون،  بنك  تى  بى  �إىل  �لعام  هذ�  دولر  مليون   150
�ل�سوق  �ل�ستهالكى فى  و�لتمويل  �ل�سغرية و�ملتو�سطة  للم�رشوعات  مقر�ص 
�ل�سوق  فى  للبنك  �ملتاح  غري  �ملوؤ�س�سة.  متويل  ي�ساعد  و�سوف  ندوني�سية.  �لإ
لل�رشكات  ق��ر����ص  و�لإ �ل�سغر  متناهى  متويله  زي��ادة  فى  �لبنك  �خلا�سة، 
�ل�سغرية زيادة كبرية. ويدلل هيكل �لقرو�ص بالعملة �ملحلية على �أن موؤ�س�سة 

قر��ص �ملبتكر �لو��سع �لنطاق �لذى حتتاجه �رشق �آ�سيا. ميكنها تقدمي �لإ
بزيادة  �أعر�ص  �لتز�م  من  ج��زء�  دنامون  لبنك  �ملقدم  �لدعم  وميثل 
�أن�سطتنا فى �إندوني�سيا، ومو��سلة دعمنا للم�رشوعات �ل�سغرية و�ملتو�سطة. 
فى  �لبدء  على  �أخرى  موؤ�س�سات  �ملوؤ�س�سة  ��ستثمار  ت�سجع  �أن  �ملتوقع  ومن 
�ل�سغرية  و�ملوؤ�س�سات  �مل�رشوعات،  ملنظمى  زيادته  تقرر  �إذ  ق��ر����ص،  �لإ

و�ملتو�سطة. 

ندوني�سية لرتبية �جلمربى فى �لتو�سع �إىل �أ�سو�ق ت�سدير جديدة. ت�ساعد �ملوؤ�س�سة با�ستثمارها فى �سنرت�ل بريتيوى بهارى هذه �ملزرعة �لإ

ي�ساعد التمويل بالعمالت املحلية املقرت�سني 
املحليني على املوازنة بني اأ�سولهم وخ�سومهم 
ويزيل املخاطر املرتبطة بالقرتا�س بالعملة 

جنبية. الأ
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اسرتاتيجية املؤسسة جلنوب آسيا
قليم  قليمى فى �ل�سوق �لعاملية، بدعم �ل�ستثمار�ت �لو�فدة �إىل �لإ دعم �لندماج �لإ  n
�سهم  �لأ فى  و�ل�ستثمار  �لعاملية،  �ملثلى  �ملمار�سات  تقا�سم  مع  منه،  و�خلارجة 

و�لديون فى �رشكات متو�سطة �حلجم لها قدرة على �ملناف�سة �لدولية.
�سا�سية من خالل متويل �مل�رشوعات، ودعم  زيادة �ل�ستثمار �خلا�ص فى �لبنية �لأ  n
�سا�سية، ومعامالت متويل  �ملوؤ�س�سات �ملالية �ملحلية، و�رشكات تطوير �لبنية �لأ

عمال �ل�ست�سارية حول م�رشوعات معينة. �لبلديات، و�لأ
�ملتجددة،  �لطاقة  و��ستخد�م  نظافة،  كرث  �لأ نتاج  و�لإ �لطاقة،  بكفاءة  �لنهو�ص   n

�سا�سية. و�لبنية �لأ
�لر�ئدة،  �سو�ق  �لأ �ل�سغرية و�ملتو�سطة، ل�سيما فى  �مل�رشوعات  بتنمية  �لنهو�ص   n
بالت�سامن مع �ل�رشكات �لتى ت�ستثمر بها �ملوؤ�س�سة، و�ملوؤ�س�سات �ملالية �ملحلية، 

عمال. و�حلكومات، وجمعيات رجال �لأ
بناء قدرة �أكرب للموؤ�س�سات �ملالية، خا�سة فى �لبلد�ن �لر�ئدة، لتو�سيع �خلدمات   n
�ملالية لل�رش�ئح �لتى ل حتظى باخلدمة �ملطلوبة، مبا فيها �مل�رشوعات �ل�سغرية 

و�ملتو�سطة.

االرتباط����ات
مريكية( )مباليني الدولرات الأ

386

37

405

109

443

200

507

200

قاليم 2006 تقرير عن �لأ

جنوب �أ�سيا

بنغالدي�ص؛ بوتان؛ �لهند؛ مالديف؛ نيبال؛ �رشى لنكا

600 دولر

400 دولر

200 دولر

�سفر دولر
�لعام �ملاىل

2006

قرو�ص م�سرتكة             �لتمويل حل�ساب موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية �خلا�ص

�لعام �ملاىل
2005

�لعام �ملاىل
2004

�لعام �ملاىل
2003

ر�سميا  ت�سنف  �لتى   ،Avenue Asia ��ستثمار�ت  قليمية  �لإ �حل�س�ص  ت�سمل   *
كم�رشوعات عاملية.

��ستثمار�ت  ت�سمل  �سهم.  �لأ و�أ�سباه  �لقرو�ص  نوع  من  �ملنتجات  �لقرو�ص  ت�سمل   **
�سهم. �سهم، و�أ�سباه �لأ �سهم �ملنتجات من نوع �لأ �لأ

أكرب تعرض للمخاطر القطرية تواجهه املؤسسة
حافظة مرتبط بها حل�ساب �ملوؤ�س�سة �خلا�ص فى 30 حزير�ن/ يونيو 2006
مريكية( )مباليني �لدولر�ت �لأ
الهند
�لعام �ملاىل 2006
�لعام �ملاىل 2005

بنغالدي�س
�لعام �ملاىل 2006
�لعام �ملاىل 2005

�رصى لنكا
�لعام �ملاىل 2006
�لعام �ملاىل 2005

مالديف
�لعام �ملاىل 2006
�لعام �ملاىل 2005

نيبال
�لعام �ملاىل 2006
�لعام �ملاىل 2005

1261 دولر
1268 دولر

161 دولر
111 دولر

90 دولر
102 دولر

71 دولر
55 دولر

43 دولر
47 دولر

متويل املشروعات وحافظتها
مريكية( )مباليني �لدولر�ت �لأ

العام املاىل 2005** العام املاىل 2006*   
443 دولر 507 دولر  �لتمويل �ملرتبط به حل�ساب �ملوؤ�س�سة 

384  367 قرو�ص** 
57  130 �أ�سهم** 
2  10 �سمانات و�إد�رة �ملخاطر 

200  200 قرو�ص م�سرتكة موقعة 
643  707 �إجماىل �لرتباطات �ملوقعة 

1634  1800 �رتباطات �حلافظة حل�ساب �ملوؤ�س�سة 
416  584 �حلافظة �ملرتبط بها و�ملحجوزة حل�ساب �آخرين )قرو�ص و�سمانات( 

2050  2384 �إجماىل �حلافظة �ملرتبط بها 

نظرة عامة على نشاط املؤسسة
العام املاىل 2005 العام املاىل 2006   

30  25 جماىل مل�رشوعات �ل�ستثمار  �لعدد �لإ
نفاق على م�رشوعات �مل�ساعد�ت �إجماىل �لإ

6 دولر 12 دولر  مريكية(  �لفنية و�خلدمات �ل�ست�سارية )مباليني �لدولر�ت �لأ

موظفو املؤسسة ومستشاروها
املكاتب امليدانية املقر الرئي�سى   

139  4 حتى 30 حزير�ن/ يونيو 2006 
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�أقاليم  �أ�رشع  يعترب  �لذى  �آ�سيا،  �رشق  �إقليم  �سهد 
بلغ  حيث   ،2005 فى  فارقا  عاما  منو�،  �لعامل 
متو�سط �لنمو �لقت�سادى 7.6 فى �ملائة. وكان 
و�لهند  وب��وت��ان،  بنغالدي�ص،  فى  �أق��وى  �لنمو 
و�رشى لنكا، بينما كان �سعيفا ن�سبيا فى جزر 

�ملالديف، ونيبال.
�ملوؤ�س�سة  �رتبطت  �لبيئة،  ه��ذه  ظ��ل  وف��ى 
بتقدمي 507 ماليني دولر من ح�سابها �خلا�ص، 
مليون   200 مببلغ  م�سرتكة  قرو�سا  وح�سدت 
ذهبت  وق��د   .2006 �ملالية   �ل�سنة  فى  دولر 
لدعم  معظمها  فى  �آ�سيا  جنوب  فى  ��ستثمار�تنا 
منتجات  و��ستنباط  لقدر�تهم،  �لعمالء  تو�سيع 
�سا�سية،  وخدمات جديدة. ويحتل تطوير �لبنية �لأ
�لنمو  فى  حا�سما  عن�رش�  �لتقدم  يكون  حيث 
من  مركزيا  موقعا  �حلياة،  ونوعية  �لقت�سادى 

قليم.   �إ�سرت�تيجيتنا �ل�ستثمارية فى �لإ
تنمية  �أج��ل  من  �لفنية  �مل�ساعد�ت  وتعترب 
عمال �ل�سغرية م�ساهمتنا �لرئي�سية  م�رشوعات �لأ
�لتى  �ملجالت  فى  �خلا�ص  �لقطاع  تنمية  فى 
وقد  حم��دودة.  فيها  �ل�ستثمار  فر�ص  ماز�لت 
�أدى ما تقوم به �ملوؤ�س�سة من م�ساعد�ت فنية فى 
�سو�ق  بنغالدي�ص، وبوتان، و�رشى لنكا، تطور �لأ

فى  �لتح�سينات  دعم  �إىل  �أع��م،  ب�سفة  �ملالية، 
مناخ �ل�ستثمار.

�مل�رشوعات  تنمية  دعم  �ملوؤ�س�سة  وتو��سل 
وبوتان،  بنغالدي�ص،  فى  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية 
ونيبال،  �ملالديف،  وج��زر  �لهند،  �رشق  و�سمال 
و�رشى لنكا من خالل ت�سهيل تنمية �مل�رشوعات 
�لت�سهيل  هذ�  برنامح  وير�سى  �آ�سيا.  جنوب  فى 
عن  �مل�ستقبل،  فى  �ل�ستثمار  لفر�ص  �سا�سى  �لأ
طريق �ل�سرت�ك مع �لبنوك �ملحلية فى زيادة فر�ص 
�حل�سول على �لتمويل، و�لعمل مع �حلكومات من 
ويعمل  عمال.  لالأ �ملو�فى  �ملناخ  حت�سني  �أج��ل 
عن  �آ�سيا  جنوب  فى  �مل�رشوعات  تنمية  ت�سهيل 
كثب مع �لبنك �لدوىل، مبا يدعم عمله �لتحليلى، 
وقد  �ل�ستثمار.  مناخ  تقييمات  ذل��ك  فى  مبا 
فى  جديدين  مكتبني  �لعام  هذ�  �ملوؤ�س�سة  منحت 
لنكا،  ���رشى  وف��ى  �لهند،  �سمال  فى  جو�هاتى 
لحتياجات  فعالية  �أك��رث  ب�سورة  لال�ستجابة 

قاليم منخف�سة �لدخل عالية �ملخاطر. �لأ
وبينما حققت �لهند معدلت مبهرة فى �لنمو 
�لقت�سادى �إل �أن نوعية �حلياة بالن�سبة للفقر�ء 
لتز�ل �أقل �إثارة. وتو��سل �ملوؤ�س�سة �لرتكيز على 
حت�سني مناخ �ل�ستثمار فى �لهند، من خالل دعم 

تطوير  فى  �خلا�ص  �لقطاع  م�ساركة  من  مزيد 
�سا�سية، وجهود �حلكومة من �أجل زيادة  �لبنية �لأ

�ل�ستثمار و�إنتاجية �ملناطق �لريفية.

�سا�سية ال�ستثمارات فى البنية الأ
�سا�سية  ثمة حاجة لتح�سينات كبرية فى �لبنية �لأ
وماز�لت  �آ�سيا.  جنوب  فى  �لنمو  على  للمحافظة 
فى  حتدث  �لتى  فيها  مبا  �حل��ادة،  �لختناقات 
خدمات �لقوى �لكهربائية، و�ملاء، و�لنقل، تعوق 
�لقدرة على �ملناف�سة �لقت�سادية. وبغية �لت�سدى 
�ملوؤ�س�سة  ��سطلعت  �سا�سية،  �لأ �لبنية  ملعوقات 
�لقطاعني  بني  �رش�كات  فى  ��ستثمار�ت  بثالثة 
�لعام و�خلا�ص خالل �لعام �ملاىل، مببلغ �إجماىل 

قدره 44 مليون دولر.
�لتعاونية  �جلمعية  مع  �تفاقا  وقعنا  وق��د 
�لوليات  ومقرها  �ل��ري��ف  لكهرباء  �لوطنية 
�لكهربائية،  �لقوى  متويل  وموؤ�س�سة  �ملتحدة، 
�لكهربائية  �لعامة للقوى  وهى �ملوؤ�س�سة �ملالية 
�رش�كة  بناء  �أج��ل  من  �لهند،  فى  �لقوى  لقطاع 
�لكهرباء  لتوزيع  و�خلا�ص  �لعام  �لقطاعني  بني 
لرب�مج  ��ست�سارية  خدمات  وتقدمي  �لريف،  فى 
خطوة  �لتحالف  هذ�  ويعترب  للكهربة.  منوذجية 

زيادة روح املبادرة بتنظيم املشروعات واالستثمار
اخلاص فى البنية األساسية
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مهمة نحو حتقيق هدف �لهند �ملتمثل فى تعميم 
�لكهرباء قبل حلول 2012 . و�سوف متلك مر�فق 
توزيع �لكهرباء فى �لريف �لتى �سي�سمها �لربنامج، 
منظمات ت�ستند للمجتمع �ملحلى، وتديرها هيئات 
خا�سة، بدعم موؤ�س�سى، وباإقر��ص متناهى �ل�سغر 
�مل�رشوع  و�سيقام  حكومية.  غري  منظمات  من 
ول فى غرب �لبنغال، حيث يتلقى 1 فى �ملائة  �لأ
فقط من �ل�سكان حاليا �لكهرباء من مرفق �لدولة. 
دولر  مليون   15 �ملوؤ�س�سة  �أقر�ست  وق��د 
وهى  �لكهربائية،  �لقوى  لتنمية  �لهند  ل�رشكة 
�سغرية  من�ساآت  �ست  �إىل  ي�سل  عدد�  تقيم  �رشكة 
ومتو�سطة لتوليد �لقوى �لكهرومائية من وليات 
هيما�سال بر�دي�ص، ومهارت�رش�، ومادهيا بر�دي�ص. 
لها فى �رشكة  م�سبق  ��ستثمار�  �ملوؤ�س�سة  و�أعقبت 
 Infrastructure Development Finance

 100 بلغ  م�سرتك  بقر�ص   Company Limited

لزيادة  فنية  م�ساعد�ت  وك��ذل��ك  دولر  مليون 
حلكومات  �مل�سورة  �إ���س��د�ء  على  �ل�رشكة  ق��درة 
م�رشوعات  تطوير  ب�ساأن  و�لبلديات  �ل��ولي��ات 
�لعام  �لقطاعني  بني  �مل�سرتكة  �سا�سية  �لأ �لبنية 

و�خلا�ص.

�ملياه  قطاع  �إىل  �أي�سا  �ملوؤ�س�سة  ودخلت 
مليون   25 مببلغ  بتمويل  م��رة  ول  لأ �لهند  فى 
 Chennai Water Desalination ل�رشكة  دولر 
Limited وهو �أول م�رشوع خا�ص فى �لبالد لتوريد 

��ستثمار�ت  �أول  من  �أي�سا  وهذ�  �ملحالة.  �ملياه 
�لذى  �ملاحلة،  �ملياه  حتلية  قطاع  فى  �ملوؤ�س�سة 

ينمو على �مل�ستوى �لعاملى.
 ECO ���رشك��ة  �ساعدنا  لن��ك��ا،  ���رشى  وف��ى 
ن�ساء  لإ �رشكة  وهى   Power Private Limited

�لكهرومائية  �لطاقة  توليد  حمطات  وت�سغيل 
�سغرية �حلجم، وفى بيع �عتماد�ت �لكربون. ووقع 
وهولند�،  �ملوؤ�س�سة  �مل�سرتك بني  �لكربون  ت�سهيل 
�لهولندية،  �حلكومة  مع  م�سرتكة  مبادرة  وهو 
�تفاقا فى �آب/ �أغ�سط�ص 2005 قيمته 45 مليون 
دولر ل�رش�ء تخفي�سات فى �نبعاثات غاز �لدفيئة 
للطاقة �ملتجددة.   ECO Power م�رشوعات  من 
�عتماد�ت  م��ن  �ملبيعات  ه��ذه  ت�ساعد  و���س��وف 
�لكربون هولند� فى �لمتثال للتز�ماتها مبوجب 

�آلية �لتنمية �لنظيفة لربوتوكول كيوتو.

الق�سب  ملزارعى  الوظائف  �ستتزايد 
التو�سع  مع  الريفية  املناطق  فى 
فى طاقة اإنتاج ال�سكر الذى �ساعدت 

املوؤ�س�سة فى متويله.
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تقاسم االسرتاتيجيات
للشركات املتعددة اجلنسيات الناشئة

�سو�ق �لنا�سئة مبقد�ر ثالثة �أمثال بني 1995 و 2003 �إىل 46  تز�يدت تدفقات �ل�ستثمار بني �لأ
جنبى �ملبا�رش فى �لبلد�ن �لنامية.  مليار دولر، متثل نحو 35 فى �ملائة من �إجماىل �ل�ستثمار �لأ
كما منت ب�رشعة �رتباطات �ملوؤ�س�سة لدعم �ل�ستثمار�ت بني �جلنوب و�جلنوب، حيث بلغت 673 

مليون دولر هذ� �لعام. �ساملة م�رشوعات �ل�ستثمار فى كل �إقليم.
�سو�ق �لنا�سئة فى �لتعلم من خرب�ت بع�سها فى �ل�ستثمار �لعابر  وبغية م�ساعدة �رشكات �لأ
للحدود، نظمت �ملوؤ�س�سة موؤمتر� فى مبباى فى ت�رشين �لثانى/ نوفمرب 2005 بال�سرت�ك مع جملة 
�إقليمية وعاملية من �حلكومات  قياد�ت  �لتى قدمتها  �لعرو�ص  �ساعدت  فينان�سيال تاميز. وقد 
�مل�ساركني  �لالتينية  و�أمريكا  و�سط،  �لأ و�ل�رشق  و�أوروبا،  و�آ�سيا،  �أفريقيا،  من  عمال  �لأ وقطاع 
وعددهم 250 من 35 بلد� على �لتو�سل �إىل فهم �أف�سل لجتاهات �ل�ستثمار، و�ل�سرت�تيجيات 

�لفعالة لال�ستثمار �لعابر للحدود.

عمال �ل�سغرية. فى بوتان، نقوم بتدريب مالك م�رشوعات �لأ

جنوب �آ�سيا
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متويل النمو فى القطاعات النا�سئة
�لديون  خ��دم��ات  تقدي�م  ���س�����س��ة  �مل��وؤ ت��و����س��ل 
فى  �لطويل  �ملدى  على  �سهم  �لأ فى  و�ل�ستثمار 
فى  رئي�سية  با�ستثمار�ت  ��سطلعت  حيث  �لهند، 
عمال �لزر�عية  قطاعات �ل�سناعات �لتحويلية، و�لأ

�لتجارية، وتقنية �ملعلومات، و�خلدمات �ملالية.
بني  يجمع  ��ستثمار�  �ملوؤ�س�سة  قدمت  وق��د 
دولر  مليون   26.5 مببلغ  �سهم  و�لأ �لقرو�ص 
�لبالد  �رشكات  �إحدى  وهى   ،JK Paper ل�رشكة 
�لر�ئدة فى �إنتاج �لورق ولب �لورق، مما يزيد من 
قدرتها على تلبية �لطلب �ملحلى، وحت�سني �لنظم 
�رتبطنا  �سا�سية،  �لأ �لبنية  دعم  وبغية  �لبيئية. 
�سهم  و�لأ �لقرو�ص  بني  يجمع  ��ستثمار  بتقدمي 
 ،PSL Limited ل�رشكة  دولر  مليون   20 مببلغ 
مو��سري  ن��ت��اج  لإ �لهند  ف��ى  ���رشك��ة  �أك���رب  وه��ى 
مكونات  �سناعة  فى  �أما  قطار،  �لأ كبرية  �ل�سلب 
 LGB ل�رشكة  مت��وي��ال  قدمنا  فقد  �ل�����س��ي��ار�ت، 
و�رشكة International Auto Limited مل�ساعدة 
على  �ملتز�يد  �لطلب  تلبية  فى  �ل�رشكتني  هاتني 

منتجاتها.
عمال �لزر�عية �لتجارية، تقوم  وفى قطاع �لأ
نتاج  Ruchi Soya، وهى �رشكة هندية لإ �رشكة 
وتدريب  جديدة،  من�ساآت  باإ�سافة  �لطعام  زيوت 
من  با�ستثمار  بها  �لعمل  قوة  وزيادة  �ملوظفني، 
�ملوؤ�س�سة. وقمنا �أي�سا بتدعيم �رشكة DSCL وهى 
�لزر�عية  عمال  لالأ نتاج  �لإ متنوعة  هندية  �رشكة 
مببلغ  ��ستثمار  وعقب  و�لكيماويات.  �لتجارية، 
30 مليون دولر فى �لعمليات �لكيماوية ل�رشكة 

�رتباطا  �ملوؤ�س�سة  قدمت  �ملا�سى،  �لعام   DSCL
 2006 �ملاىل  �لعام  فى  دولر  مليون   15 مببلغ 
من  وهذ�  �ل�سكر.  نتاج  لإ �ل�رشكة  طاقة  لتو�سيع 
وزيادة  نتاج،  �لإ وحد�ت  تكلفة  يخف�ص  �أن  �ساأنه 

�لوظائف ملز�رعى �لق�سب فى �ملناطق �لريفية.
متثل �لتكنولوجيا 25 فى �ملائة من �ل�سادر�ت، 
للنمو �لقت�سادى.  وماز�لت متثل حمركا رئي�سيا 
ونحن ن�ستجيب للحاجة �إىل �لتمويل فى �ملر�حل 
�لهندى  �ملبكرة فى قطاع تكنولوجيا �ملعلومات 
فى  دولر  مليون   20 مببلغ  �أ�سهم  فى  با�ستثمار 

�ملبكرة.  �ملر�حل  لتكنولوجيا   ilabs �سندوق 
�رشكات  فى  �سهم  �لأ فى  �أي�سا  ��ستثمرنا  وق��د 
 KPIT Cummins و   Nevis و    Indecomm

 Infosystems
�لنفط  �حتياطيات  تنمية  تدعيم  �أج��ل  ومن 
قر�سا  �ملوؤ�س�سة  قدمت  �آ�سيا،  �رشق  فى  و�لغاز 
ثانيا ل�رشكة Cairn Energy مببلغ 150 مليون 
دولر. وهذه �ل�رشكة تقوم بتطوير حقول فى �لهند 
وبنغالدي�ص. و�سوف يدعم ��ستثمارنا �جلديد �لعمل 
فى منطقة متخلفة فى ر�ج�ستان. ويتيح �مل�رشوع 

زيادة إمكانات االتصاالت لدفع عجلة النمو االقتصادى

مت منح قر�ص مببلغ 20 مليونا ل�رشكة Wataniya Telecom Maldives Private Limited �لتابعة لل�رشكة �لوطنية 
لالت�سالت ومقرها �لكويت، و�سوف يعزز هذ� �لقر�ص �ملناف�سة فى قطاع �لت�سالت �ل�سلكية و�لال�سلكية فى جزر 
�ملالديف، ويوفر تغطية خدمة �لهاتف �ملحمول للمناطق �لتى ل حتظى باخلدمة �ملطلوبة، �لتى ت�سمل �أكرث من 100 
ليات  جزيرة. وتقوم �ل�رشكة ببناء �سبكة �ت�سالت للهاتف �ملحمول تغطى عموم �لبالد وتعتزم مد كابل بحرى لالآ

�ل�سوئية من �ساأنه �أن يح�سن من �لت�سالت بباقى بلد�ن �لعامل.
و�سوف يوفر م�رشوع �لوطنية لالت�سالت تغطية خلدمة �لهاتف �ملحمول جلميع �جلزر �ملاأهولة، وكذلك مناطق 
�ل�سيد �لرئي�سية فى جزر �ملالديف. وتقوم �ل�رشكة �لوطنية، بالتعاون �لوثيق مع Horizon Fisheries، وهى �رشكة 
فى  و�لطلب  �لعر�ص  بني  �لتعاون  حت�سني  فى  �لت�سالت  ��ستخد�م  على  �ملر�كب  قباطنة  مب�ساعدة  حملية،  خا�سة 

م�سانع �لتجهيز �ملحلية.
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دعم �أول ��ستثمار للموؤ�س�سة فى بوتان فى قطاع �ل�سياحة بتمويل من �أجل �إن�ساء �أحد �ملنتجعات.
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حقول  من  �لقريبة  للمجتمعات  ب��ارزة  فر�سة 
 Cairn �رشكة  مع  �ملوؤ�س�سة  وتت�سارك  ر�ج�ستان، 
�ملجتمعات  جانب  من  �لو��سعة  �مل�ساركة  لدعم 

وبر�مج �لتنمية �لقت�سادية.

وف��ى �لقط��اع �مل��اىل، ت�ستثم��ر �ملوؤ�س�سة فى 
�ملوؤ�س�س��ات �ملالي��ة �خلا�س��ة �لتى مت��د خدماتها 
باخلدم��ات  حتظ��ى  ل  �لت��ى  �س��و�ق  �لأ لت�سم��ل 
�ملطلوب��ة، مب��ا فيها �ل���رشكات �ل�سغ��رية، وتقدم 
�مل�ساعد�ت �لفنية �إليها. وقد ��ستثمرنا مبلغ 31.5 

ملي��ون دولر لبن��ك  Federal Bank، وه��و بن��ك 
قطاع خا�ص متو�سط �حلجم فى جنوب �لهند، مما 
دعم جهود �لبنك على �مل�ستوى �لوطنى وم�ساعدة 
فى �لوف��اء بحاجت��ه �ملتنامية لر�أ���ص �ملال. كما 

�سه��م مببلغ مليونى دولر  قامت با�ستثمار فى �لأ
ف��ى �سن��دوق Lok Investments، �ل��ذى �أن�سىء   
بغر���ص �ل�ستثمار فى موؤ�س�سات �لتمويل متناهى 
ط�ار(.  �ل�سغ���ر فى جميع �أنح��اء �لب�الد )�نظ���ر �لإ
بنغالدي����ص هم��ا: ف��ى  �ن�س���م م�رشف��ان   وق���د 

برنام��ج  �إىل   Eastern Bank و   Dhaka Bank

�ملوؤ�س�س��ة لتمويل �لتجارة �لعاملي��ة، �لذى ي�ساعد 
�مل�ستوردي��ن �ملحلي��ني عل��ى �حل�س��ول ب�س��ورة 
�أف�س��ل عل��ى �لئتم��ان م��ن خ��الل �سبك��ة لبنوك 

�لت�سديق على م�ستوى �لعامل.

القدرة  وزيــادة  امل�رصوعات  منظمى  دعم 
على املناف�سة 

فى  �مل�رشوعات  لتنمية  �ملوؤ�س�سة  ت�سهيل  عمل 
جنوب �آ�سيا مع �حتاد منتجى وم�سدرى �ملالب�ص 
تو�سيع  على  �ل��ع��ام  ه��ذ�  )�ل��رتي��ك��و(  �ملحبوكة 
لقنو�ت  وتفهمهم  �سو�ق  �لأ من  ع�ساء  �لأ ح�سة 
�لتغري�ت  �أوج���دت  وق��د  و�حتياجاتها.  �ل�سوق 
خا�سة  �ملن�سوجات،  فى  �لتجارة  �تفاقيات  فى 
لياف، بيئة تنامى  �تفاقية �ملنتجات �ملتعددة �لأ
متثل  �لتى  �ملالب�ص،  �سناعة  فى  �ملناف�سة  فيها 
�أكرث من 75 فى �ملائة من �إير�د�ت بنغالدي�ص من 

�ساعدنا ما يزيد على 2000 من منظمى امل�رصوعات من القواعد ال�سعبية, 
وال�سناع فى اإيجاد وظائف جديدة اأو زيادة مبيعاتهم خالل العام املاىل 

. 2006
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حلول مبتكرة فى جمال التمويل متناهى الصغر

ر�أ�ص  �أ�سهم  من  دولر  مليونى  لال�ستثمار  لوك  �رشكة  �ست�ستخدم 
�ملال  لر�أ�ص  �أ�سهم  مع  �رتباط  فى  �لدولية  �لتمويل  موؤ�س�سة  مال 
�إىل 20 موؤ�س�سة  �أخرى، لال�ستثمار فيما ي�سل  تقدمها موؤ�س�سات 
فى  �ل�رشكة  وتاأمل  �لهند.  �أنحاء  عرب  �ل�سغر  متناهى  للتمويل 
ت�سجيع �لبنوك �ملحلية على زيادة تركيزها على �لتمويل متناهى 
�لقطاع.  فى  �لربح  حتقيق  �مكانيات  �ظهار  طريق  عن  �ل�سغر 
تعتزم  �مل�رشفية،  غري  �لتمويل  �رشكات  فى  لال�ستثمار  و�إ�سافة 
�رشكة لوك �ل�ستثمار فى �رشكات �خلدمات - �ل�رشكات �مل�ستقلة، 
�لنقدية  �لتدفقات  وتدير  �لقرو�ص  تقدم  �لتى  �ملحدودة  �خلا�سة 
بني عمالء �لئتمان متناهى �ل�سغر و�لبنوك �ل�رشيكة فى مقابل 

ر�سوم �ملجموعة.
�ل�سغر  متناهى  �لتمويل  لتنمية  �ملبتكر  �ملنهج  هذ�  وكان 
ونتوقع  �لهندية.  �لبنوك  �أجرتها  �لتى  �لختبار  حالت  ناجحا 
�أن ت�سفر �ل�ستثمار�ت �لتى تقوم بها �رشكة لوك عن تقدمي قرو�ص 
من  �أ�سا�سا  مقرت�ص،  مليون   1.5 �إىل  �ل�سغر  متناهى  للتمويل 

�سخا�ص ذوى �لدخل �ملنخف�ص فى �ملناطق �لريفية. �لأ

�لعمل جار فى تو�سعات م�سنع ورق �ندر� بر�دي�ص فى �لهند.

جنوب �آ�سيا
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�لت�سدير، وت�سم ما يزيد على مليونى وظيفة. وقد 
�آ�سيا  جنوب  فى  �مل�رشوعات  تنمية  ت�سهيل  نظم 
�ملحبوكة  �ملالب�ص  منتجى  حملت  جتارية  بعثة 
تنمية  فى  مل�ساعدتهم  �ملتحدة،  �ل��ولي��ات  �إىل 
�ت�سالتهم بال�سوق، وفر�ص �ملبيعات، ومهار�ت 
�لت�سويق. و�لت�سهيل ب�سور تنفيذ برنامج ملتابعة 
على  و�ل��ق��درة  �مل�سرتك  �لعمل  لتعزيز  �لتنمية 

�ملناف�سة فى �ل�سناعة.
تنظيم  ف��ى  �مل��ب��ادرة  روح  تعزيز  وبغية 
�ملوؤ�س�سة  �أطلقت  �لهند،  �سباب  بني  �مل�رشوعات 
�لتى  �ملحلية،  �ل�سعبية  للقو�عد  عمال  �لأ مبادرة 
 Bharatiya Yuva ��ستئمان  �سندوق  تدعم 
ر�ساد  و�لإ �لتوجيه  يقدم  �ل��ذى   ،Shakti Trust
وت�ساعد  �ملحروم.  لل�سباب  �لتاأ�سي�ص  ور�أ�سمال 
�ل�سندوق على زيادة مدى و�سوله  �ملوؤ�س�سة هذ� 
�ل�سباب،  �مل�رشوعات  منظمى  من  �أل��ف   90 �إىل 
�لهند  �أنحاء  جميع  فى  �ملر�سدين  من  �ألفا  و30 

عو�م �خلم�سة �لقادمة. خالل �لأ
�ألف   500 مببلغ  �ملوؤ�س�سة  �أ�سهمت  كما 
تنظيم  فى  �ملبادرة  روح  تنمية  ل�سندوق  دولر 
»�لو�سط  معاجلة  �إىل  �سي�سعى  �لذى  �مل�رشوعات، 
�مل��ف��ق��ود« ب��ني �مل�����رشوع��ات �خل��ا���س��ة – وهى 
على  �حل�����س��ول  م��ن  تتمكن  مل  �ل��ت��ى  �ل�����رشك��ات 
متويلية  مطالب  لديها  ولكن  �لتجارى،  �لتمويل 

تتجاوز قدرة موؤ�س�سات �لتمويل �ل�سغرية.
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مؤسسة التمويل الدولية تكافح اإليدز فى اهلند

يدز على �أن �ملوؤ�س�سات �خلا�سة قد تكون �رشكاء للحكومة، و�ملنظمات غري  يدلل برنامج �ملوؤ�س�سة ملكافحة �لإ
يدز وفى هذ�  �حلكومية، ووكالت �لتنمية �لدولية فى �حلد من وباء فريو�ص نق�ص �ملناعة �لب�رشية �ملكت�سب/�لإ
�أربع �رشكات عميلة للموؤ�س�سة فى �لهند لتو�سيع بر�مج وعى �ملجتمع و�أماكن �لعمل  �لعام، عمل �لربنامج مع 
طار�ت، و�رشكة بالربور لل�سناعات  �سمنت، و�رشكة �أبوللو لالإ و�لوقاية من �لفريو�ص. وعملت موؤ�س�سة �أمبوجا لالأ
كلينيكية  �لإ قدرتها  وتعزيز  فيها،  و�لتو�سع  �لرب�مج  و�سع  على  �ملوؤ�س�سة  مع  مارتن  �أو�سا  و�رشكة  �ملحدودة 
�سابات �لناجتة عن �لت�سال �جلن�سى، وتعزيز �لوقاية  يدز، من خالل معاجلة �لإ للت�سدى لفريو�ص ومر�ص �لإ
�ل�سكان �ملعر�سني  �ل�سلوك بني �سائقى �ساحنات �مل�سافات �لطويلة، و�لعمال �ملهاجرين، وغريهم من  وتغيري 

للخطر، �لذين يتفاعلون مع عملياتها.

�إحدى حفار�ت �ل�ستك�ساف �لتابعة ل�رشكة Cairn Energy فى ر�ج�ستان بالهند.
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2100 دولر

1400 دولر

700 دولر

�سفر دولر

1203

191

1667

363

1938

419

2084

241

قاليم 2006 تقرير عن �لأ

�أوروبا و�آ�سيا �لو�سطى

�لبو�سنة و�لهر�سك، بولند�، بيالرو�ص، تركمان�ستان، تركيا، �جلمهورية  �أوكر�نيا، بلغاريا،  �أوزبك�ستان،  �ألبانيا،  �أرمينيا،  �أذربيجان،  �لرو�سى،  �لحتاد 
�سود،  �لت�سيكية، �جلمهورية �ل�سلوفاكية، جمهورية �لقريغيز، جمهورية مقدونيا �ليوغو�سالفية �ل�سابقة، جورجيا، رومانيا، �سلوفينيا، �رشبيا و�جلبل �لأ

طاجيك�ستان، كاز�خ�ستان، كرو�تيا، لتفيا، ليتو�نيا، مولدوفا، هنغاريا.

اسرتاتيجية مؤسسة التمويل الدولية ألوروبا وآسيا الوسطى

تعزيز �ل�سفافية، وحوكمة �ل�رشكات فى �مل�رشوعات �مل�ستد�مة بيئيا و�جتماعيا،   n
�سو�ق �لر�ئدة. مع �لرتكيز على �لأ

و�لبنى  �ل�سناعية  �لهياكل  وحتديث  �لقت�ساد�ت،  لتنويع  �ل�ستثمار�ت  دعم   n
�سا�سية، مما ي�سارع لالنتقال �إىل �قت�ساد�ت �ل�سوق. �لأ

�أمام  �سو�ق �ملالية، مع �لرتكيز على توفر فر�ص �حل�سول على �لتمويل  تطوير �لأ  n
�ملالية  و�ملنتجات  �ملوؤ�س�سات،  وبناء  و�ملتو�سطة،  �ل�سغرية  �مل�رشوعات 

�ملبتكرة.
قليم، و�مل�ساركات بني �لقطاعني �لعام و�خلا�ص فى  حفز �ل�ستثمار�ت د�خل �لإ  n

�سا�سية و�لقطاعات �لجتماعية. قطاعات �لبنية �لأ

متويل املشروعات وحافظتها
مريكية( )مباليني �لدولر�ت �لأ

العام املاىل 2005** العام املاىل 2006*   
1938 دولر 2084 دولر  �لتمويل �ملرتبط به حل�ساب �ملوؤ�س�سة 

1751  1710 قرو�ص*** 
187  231 �أ�سهم*** 
�سفر  143 �سمانات و�إد�رة �ملخاطر 
419  241 قرو�ص م�سرتكة موقعة 

2357  2325 �إجماىل �لرتباطات �ملوقعة 
5423  6525 �رتباطات �حلافظة حل�ساب �ملوؤ�س�سة 
1008  995 �حلافظة �ملرتبط بها و�ملحجوزة حل�ساب �آخرين )قرو�ص و�سمانات( 
6431  7519 �إجماىل �حلافظة �ملرتبط بها 

نظرة عامة على نشاط املؤسسة
العام املاىل 2005 العام املاىل 2006   

67  80 جماىل مل�رشوعات �ل�ستثمار  �لعدد �لإ
نفاق على م�رشوعات �مل�ساعد�ت �إجماىل �لإ

38 دولر 32 دولر  مريكية(  �لفنية و�خلدمات �ل�ست�سارية )مباليني �لدولر�ت �لأ

موظفو املؤسسة ومستشاروها
املكاتب امليدانية املقر الرئي�سى   

486  12 حتى 30 حزير�ن/ يونيو 2006 

االرتباط����ات
مريكية( )مباليني الدولرات الأ

�لعام �ملاىل
2006

قرو�ص م�سرتكة             �لتمويل حل�ساب موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية �خلا�ص

�لعام �ملاىل
2005

�لعام �ملاىل
2004

�لعام �ملاىل
2003

�لغري �حل�سة  * ت�سمل �حلافظة �ملرتبط بها حل�ساب �ملوؤ�س�سة و�ملحتفظ بها حل�ساب 
قليمية من قائمة م�رشوعات BTC . �لتى ت�سنف ر�سميا كم�رشوع عاملى. �لإ

�ستثمار ت�سهيل ميلروز �لتى ت�سنف ر�سميا كم�رشوع عاملى  قليمية لإ ** ي�سمل �حل�سة �لإ
كما ت�سمل �حلافظة �ملرتبط بها حل�ساب �ملوؤ�س�سة �خلا�ص و�ملحتفظ بها حل�ساب �لغري 

قليمية مل�رشوع BTC �لتى ت�سنف ر�سميا كم�رشوع عاملى. �حل�سة �لإ
��ستثمار�ت  ت�سمل  �سهم.  �لأ و�أ�سباه  �لقرو�ص  نوع  من  �ملنتجات  �لقرو�ص  ت�سمل   ***

�سهم. �سهم، و�أ�سباه �لأ �سهم �ملنتجات من نوع �لأ �لأ

أكرب تعرض للمخاطر تواجهه املؤسسة
حافظة مرتبط بها حل�ساب �ملوؤ�س�سة �خلا�ص فى 30 حزير�ن/ يونيو 2006
مريكية( )مباليني �لدولر�ت �لأ
الحتاد الرو�سى
�لعام �ملاىل 2006
�لعام �ملاىل 2005

تركيا
�لعام �ملاىل 2006
�لعام �ملاىل 2005

اأوكرانيا
�لعام �ملاىل 2006
�لعام �ملاىل 2005

رومانيا
�لعام �ملاىل 2006
�لعام �ملاىل 2005

�سود �رصبيا واجلبل والأ
�لعام �ملاىل 2006
�لعام �ملاىل 2005

1974 دولر
1432 دولر

1197 دولر
981 دولر

533 دولر
265 دولر

530 دولر
409 دولر

330 دولر
142 دولر
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قليم فى �لعام  تو��سلت معد�ت �لنمو �لقوى فى �لإ
2005، مبا جتاوز 5 فى �ملائة فى معظم �لبلد�ن. 
�رشيعة  زيادة  و�لبلطيق  �لقوقاز  بلد�ن  و�سهدت 
جماىل، حيث  ب�سفة خا�سة فى �لناجت �ملحلى �لإ
حققت �أذريبيجان، و�أرمينيا ولتفيا معدلت منو 
ع�ساء �جلديدة فى  من رقمني. وحققت �لبلد�ن �لأ
وروبى منو نتيجة لزيادة �لندماج فى  �لحتاد �لأ
�سو�ق �لعاملية. وفى عدد من �لبلد�ن �لتى متر  �لأ
مبرحلة �نتقال �لغنية باملو�رد مثل كاز�خ�ستان 
�لنمو  معدل  �ل�سلع  �أ�سعار  �رتفاع  ع�سد  ورو�سيا 
بلد�ن،  ع��دة  �سهدت  ذ�ت��ه  �ل��وق��ت  وف��ى  �ل��ق��وى. 
ورومانيا،  وبولند�،  قريغيزيا،  جمهورية  منها 

� حاد� فى �لنمو. و�أوكر�نيا تباطوؤ
وبلغت �رتباطاتنا فى �أوروبا و�آ�سيا �لو�سطى 
�إىل جانب  �لعام �ملاىل 2.08 مليار دولر،  هذ� 
�إ�سافى قدره 241 مليون دولر فى هيئة  مبلغ 
�ل�ستثمار  هذ�  غالبية  وذهبت  م�سرتكة.  قرو�ص 
�إىل رو�سيا، حيث ��ستثمرت �ملوؤ�س�سة ما يزيد على 
وجمعت  �خلا�ص،  حل�سابها  دولر  مليون   591
قرو�سا م�سرتكة مببلغ 142 مليون دولر قدمت 
تركيا،  �إىل  �أي�سا  ذهبت  كما  م�رشوعا،   27 �إىل 
حيث ��ستثمرت �ملوؤ�س�سة 513 مليون دولر فى 
10 م�رشوعات، وح�سدت مبلغا �إ�سافيا قدره 50 

مليون على هيئة قرو�ص م�سرتكة. 

عمليات  ��ستمرت  �ل��ب��ل��ق��ان،  ب��ل��د�ن  وف��ى 
رومانيا،  فى  ل�سيما  �ل��زي��ادة،  فى  �ملوؤ�س�سة 
و�رشبيا، ومونتيجرو. وتز�يد ن�ساط �ملوؤ�س�سة فى 
�أوكر�نيا للعام �لثانى على �لتو�ىل، وحدثت �أي�سا 
زياد�ت ملحوظة فى بلد�ن �لقوقاز و�لبلقان. �أما 
��ستثمار  عمليات  بقيت  فقد  �لو�سطى،  �آ�سيا  فى 
متز�يد  تركيز  مع  حالها،  على  ثابتة  �ملوؤ�س�سة 

على �ل�رشكات �ملتناهية �ل�سغر و�ل�سغرية.
و��ستمرت �مل�ساعد�ت �لفنية فى �لقيام بدور 
��ستمر�ر  �ل�سابقة، مع  �ل�سوفيتية  �لبلد�ن  مهم فى 
�لعمل فى تطوير �ملوؤ�س�سات �ملالية، وحت�سني مناخ 
�ل�رشكات.  حوكمة  ممار�سات  وتدعيم  عمال،  �لأ
تركيز  �ملوؤ�س�سة  ج��ددت  �لبلقان  ب��ل��د�ن  وف��ى 
�سافة  م�ساعد�تها �لفنية على هذه �ملجالت، بالإ
�ملنازعات،  لت�سوية  �لبديلة  ليات  �لآ تعزيز  �إىل 
�لحتاد  معايري  ��ستيفاء  فى  �ل�رشكات  وم�ساعدة 
�لقطاعني  بني  بال�رشكات  و�لنهو�ص  وروب��ى،  �لأ

�سا�سية. �لعام و�خلا�ص فى �لبنية �لأ

�سواق املالية دعم الأ
جميع  ف��ى  �مل��ال��ي��ة  ���س�����س��ات  �مل��وؤ تنمية  ظلت 
ن�سف  مثلت  حيث  قوية،  �أولوية  قليم  �لإ �أنحاء 
�ملاىل  �لعام  خ��الل  �ل�ستثمارية  م�رشوعاتنا 

2006، وجانبا كبري� من م�ساعد�تنا �لفنية. 

جمعنا  �سغر،  �لأ قليم  �لإ �قت�ساد�ت  وف��ى 
�ملمار�سات  �أف�سل  ب�ساأن  و�خلربة  �لتمويل  بني 
ففى  �ملحلية.  �مل�سارف  تقوية  فى  للم�ساعدة 
عملت  �ملثال  �سبيل  على   ،2006 �مل��اىل  �لعام 
 Ineco bank بنك  مع  �أرمينيا  فى  �ملوؤ�س�سة 
و  Azerigazbank بنك  مع  �أذريبيجان  وف��ى 

، وفى   MicroFinance Bank of Azerbaijan

 .Mobiasbanca و TBC Bank جورجيا مع بنك
قل  �لأ قاليم  �لأ فى  مماثل  بنهج  خذ  �لأ وتو��سل 
تقدما من رو�سيا، حيث عملنا هذ� �لعام مع �أربعة 

م�سارف خارج مو�سكو، منها عميالن جديد�ن.
لبنك  تابعا  قر�سا  قدمنا  �أوك��ر�ن��ي��ا،  وف��ى 
قر��ص من �لباطن �إىل م�رشوعات  Aval Bank لالإ

�أعمال �سغرية. وفى جنوب �رشقى �أوروبا، دعمنا 
رومانيا  فى  �سغرية  ل�رشكات  �إقر��ص  عمليات 
 Banca Comerciala من خالل متويل قدم لبنك
من  ومونتينجرو  ���رشب��ي��ا،  وف��ى   Romana

موؤ�س�سة  مع  تعاونا   .Intesa لبنك  قر�ص  خالل 
وهى   Kreditanstalt Für Wiederaufbau

قر��ص �لثنائى فى �أملانيا، لدفع عملية  وكالة �لإ
و�ل�سغرية،  �ل�سغر  متناهية  لل�رشكات  قر��ص  �لإ
وروبى  �لأ لل�سندوق  دولر  مليون   37 وربطتا 
و�لهر�سك،  �لبو�سنة  وفى  �أوروب��ا.  �رشقى  جلنوب 

توسيع فرص احلصول على التمويل واألسواق احمللية 
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لل�رشكة من فو�كه  للمز�رعني �ملحليني لتح�سني ما يوردونه  لبناء م�سنع جديد. كما قدمنا م�ساعد�ت فنية  �لع�سائر متويال  نتاج  Sandora، وهى �رشكة كربى لإ �إىل �رشكة  �أوكر�نيا، قدمت �ملوؤ�س�سة  فى 
وخ�رش�و�ت.
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موؤ�س�سة  وهى   MI-BOSPO مع  �ملوؤ�س�سة  عملت 
منظمات  تقر�ص  �ل�سغر  متناهى  لالئتمان 

�مل�رشوعات منخف�سة �لدخل. 
وقد ربطنا 82 مليون دولر ل�سناديق خا�سة 
�ل�رشكات  تقوية  �أجل  من  �سهم،  �لأ فى  لال�ستثمار 
�سندوق  فى  ��ستثمار�تنا  �أن  كما  قليم.  �لإ فى 
 Emerging �لنا�سئة  �أوروبا  فى  �لتالقى  حتقيق 
Europe Convergence Fund ،Marbleton 

 Property Fund, Euroventures Ukraine Fund و
�سا�سية، و�لعقار�ت،  لدعم �ل�ستثمار�ت فى �لبنية �لأ

و�ل�رشكات �خلا�سة متو�سطة �حلجم.
خرى  ركزت م�رشوعات �لعام �ملاىل 2006 �لأ
وقد  �سكان.  �لإ ومتويل  �لتاأجريى  �لتمويل  على 
قدمنا قر�سا �إىل بنك  UniBank، وهو �أول ��ستثمار 
من جانب موؤ�س�سة مالية دولية فى قطاع �لتمويل 
�لتاأجريى فى �أذريبيجان. وقد �نبثق هذ� �لقر�ص 
من عمل ��ست�سارى �سابق قمنا به بال�سرت�ك مع 
�لتمويل  �سناعة  لتطوير  �ل�سوي�رشية  �حلكومة 
�ملوؤ�س�سة  وو��سلت  �أذريبيجان.  فى  �لتاأجريى 
عمال  �لأ خالل  من  �سكان  �لإ متويل  قطاع  دعم 
�ل�ست�سارية مل�رشوع تطوير �سوق �لرهن �لعقارى، 
لبن��ك  �لعقاري��ة  �لرهون  منح  متويل  خالل  ومن 
 Credit Bank of Moscowو ، Absolut Bank

وDelta Credit Bank. قامت �ملوؤ�س�سة بالنهو�ص 
�ل�سغرية،  عمال  �لأ وم�رشوعات  �سكان  �لإ بتمويل 
��ستثمار  �سندوق  جانب  )�إىل  ��ستثمار  خالل  من 
فى   Nova Bank بنك  فى  قليم(  �لإ د�خل  مقره 
جمهورية  فى  يعمل  �ل��ذى  و�لهر�سك،  �لبو�سنة 

�سرب�سكا �ملتخلفة.
وقد و��سلنا تقدمي �مل�ساعد�ت �لفنية لرعاية 

قليم.  �لإ فى  �لئتمان  ��ستعالمات  خدمات  منو 
قر��ص  وهذه �ل�ستعالمات من �سانها �أن جتعل �لإ

�أقل خماطر وتكلفة للبنوك.

�سا�سية معاجلة معوقات البنية الأ
�لنفاذ  فر�ص  زيادة  فى  �خلا�ص  �لقطاع  ي�ساعد 
�أمام  �ملعوقات  �إز�ل���ة  خ��الل  م��ن  ���س��و�ق  �لأ �إىل 
وفى  �لو�سطى.  و�آ�سيا  �أوروب��ا  فى  عمال  �لأ منو 
�خلا�سة  �مل�رشوعات  �رش�كة  تقدم  �ل�سدد،  هذ� 
خدمات  للموؤ�س�سة  �لتابعة  �أوروبا  �رشقى  جلنوب 

��ست�سارية لهيكلة وتنفيذ �رش�كات بني �لقطاعني 
�سا�سية. ومنذ  �لعام و�خلا�ص فى جمال �لبنية �لأ
مت   ،2005 �أكتوبر  ول/  �لأ ت�رشين  فى  قيامها 
تعيني �رش�كة �مل�رشوعات �خلا�سة جلنوب �رشقى 
جانب  من  �سا�سية  �لأ �لبنية  جم��ال  فى  �أوروب���ا 
�مل�ست�سار  ب��دور  لال�سطالع  �لعربية  �حلكومة 
�لرئي�سى فى �إعادة هيكلة �ل�رشكة �لناقلة �لوطنية 
�حلكومة  جانب  وم��ن  �جل��وي��ة،  للخطوط  ج��ات 
بني  �ل�رش�كة  �أع��م��ال  ج��دول  لتو�سيع  لبانية  �لأ
�لبالد. وينكب هذ�  �لعام و�خلا�ص فى  �لقطاعني 
�أي�سا على �رش�كات مماثلة فى خدمات  �لت�سهيل 

�ملياه، و�ل�رشف �ل�سحى، وتعريف �ملخلفات. 
فى  �لتو�سع  �ملوؤ�س�سة  دعمت  رو�سيا،  وف��ى 
لتاأجري   Brunswick Rail Leasing �رشكة 
حمطات  �ست  و�إن�ساء  �حلديدية،  �ل�سكك  خدمات 
�رشكة  جانب  م��ن  �لد�خلية  �ل��ربي��ة  للحاويات 
Eurosib Group ، فى �أجز�ء خمتلفة من �لبالد. 

 Air �أي�سا متويال ل�رشكة �لتاك�سى �جلوى  وقدمنا 
باإن�ساء خدمات  ، وهى �رشكة رو�سية تقوم   Taxi

فى  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�رصوعات  متويل  فى  الندرة  ملعاجلة 
دولر  ماليني   3 مببلغ  وقر�سا  فنية,  م�ساعدات  قدمنا  اأذربيجان, 

لتطوير �سناعة التمويل التاأجريى.

اإلصالح التنظيمى يساعد الشركات الصغرة فى أوزبكستان

مليون  بلغت 33  �سنوية  وفور�ت  �ل�ست�سارية عن  �ملوؤ�س�سة  �أ�سفرت جهود  �أوزبك�ستان،  فى 
دولر حققتها �رشكات �سغرية، و�أدت �مل�ساور�ت �لتى قدمتها موؤ�س�سة �لفريق �ل�ست�سارى 
عمال فى  �ملقيم فى �لبالد �إىل قيام �حلكومة باإ�سد�ر �سبعة قر�ر�ت جمهورية حت�سن مناخ �لأ
�لبالد، من خالل تب�سيط �إجر�ء�ت �ل�رش�ئب، و�لتفتي�ص، و�إ�سد�ر �لت�ساريح، و�لتقارير �ملالية 

لل�رشكات �ل�سغرية.
ن �أقل  وزبكيني �لآ جر�ء�ت �لورقية �ملطلوبة من منظمى �مل�رشوعات �لأ وقد �أ�سبحت �لإ
وطاأ و�إرهاقا، و�سوف تتمكن �ل�رشكات �ل�سغرية من رفع �رش�ئبها من خالل دفعة وحيدة 
ن �أن يغلقو� �رشكة  تعادل 13 فى �ملائة من �ملبيعات. ولن يكون فى و�سع �ملفت�سني بعد �لآ
ما دون �للجوء �إىل �لنظام �لق�سائى، ولن ميكنهم فر�ص غر�مات باهظة على �ل�رشكات على 
لز�مية بالن�سبة لتجارة �لتجزئة،  ذمة خمالفات طفيفة �أو جنايات �أوىل. �إن �إلغاء �لت�ساريح �لإ
�ملائة من منظمى  �إىل 20 فى  بالن�سبة  و�لتى كانت ت�سدر  �أخرى،  �أن�سطة جتارية  وع�رشة 
�لدخول  حترير  طريق  عن  �ل�رشكات،  ي�ساعد  �أن  �ساأنه  من  �سنويا  وزبكيني  �لأ �مل�رشوعات 
�أثر هذه �لتغيري�ت، وتاأثري م�ساعد�تها  �إىل �ل�سوق و�لتو�سع. و�سوف تو��سل �ملوؤ�س�سة ر�سد 

وزبكيني.   �ل�ست�سارية من خالل م�سوحات �سنوية ملنظمى �مل�رشوعات �لأ

�أوروبا و�آ�سيا �لو�سطى
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ومل�رشوعات  �ملكوكية،  �جلوية  �خلطوط  لركاب 
�رشكة  �لرتكية  عميلتنا  بها  تقوم  �لتى  �ملطار�ت 

TAV Holdings فى جورجيا.

ال�ستثمارات ذات التاأثري البيئى
و��سلت �ملوؤ�س�سة منذ 2001 �مل�ساعدة فى متويل 
بلد�ن  ع��دة  فى  �لطاقة  كفاءة  فى  �لتح�سينات 
�أوروبية �رشقية. وتزور �ملوؤ�س�سة �لبنوك و�رشكات 
�ئتمانية،  ت�سهيالت  جمددو  �لتاأجريى  �لتمويل 
�مل�سورة  جانب  �إىل  �لئتمان،  لتح�سني  وح��زم 
�ملالية  �ملنتجات  وت�سويق  و�لتدريب على هيكلة 

لهذه �لتح�سينات.
تكلفة  و�رتفاع  �لربودة،  �سديد  �لطق�ص  ورغم 
كثري  دف��ع  فقد  �مل��ا���س��ى،  �ل�ستاء  ف��ى  �ل��ط��اق��ة 
دفعوه  مما  �أق��ل  مبالغ  بالفعل  �لهنغاريني  من 
مدى  وعلى  �ملنزلية.  �لتدفئة  مقابل  قبل  من 
�أحد  �ملوؤ�س�سة  �ساعدت  �ملن�رشمني،  �لعامني 
حت�سينات  متويل  فى  �ملحلية  �لهنغارية  �لبنوك 
حت�سني  ذلك  فى  مبا  �ملنزلية،  �لطاقة  كفاءة  فى 
�لعزل وزيادة كفاءة �لنو�فذ، وتوفري �أدو�ت جديدة 

لتنظيم �حلر�رة )ثرمو�ستات(.
�لبنوك  فى  �لعمل  �لعام  هذ�  �أي�سا  بد�أنا  وقد 
�لطاقة  كفاءة  م�رشوعات  متويل  فى  �لرو�سية 
�لتدفئة  ن��ظ��م  ع��ل��ى  ت��ط��وي��ر�  جت���رى  ل�����س��رك��ات 
�لزمن.  عليها  عفا  �لتى  نتاج  �لإ وخطوط  �لبالية، 

تقريبا  رو�سيا  فى  �ل�سناعية  �ملعد�ت  ون�سف 
م�ست  عاما   20 �إىل  ق��ل  �لأ على  تاريخها  يرجع 
 10 يعادل  �إنتاج  وحدة  لكل  �لطاقة  و��ستهالك 
رو�ستوف  وف��ى  �لبلد�ن.  �أغنى  ��ستهالك  �أمثال 
�لو�قعة على نهر �لدوق فى جنوب رو�سيا، قدمت 
 4 مببلغ  �لروبل  مبوؤ�رش  مربوطا  قر�سا  �ملوؤ�س�سة 
ماليني دولر لبنك CenterInvest Bank لتمويل 
عدة م�رشوعات من هذ� �لنوع، منها معد�ت تدفئة 
توؤدى  �أن  �ملتوقع  ومن  منزل.   400 لعدد  جديدة 
هذه �ملعد�ت �إىل تخفي�ص تكلفة �لتدفئة �ملنزلية 

بن�سبة 40 فى �ملائة.
�ملاىل  �ل��ع��ام  ��ستثمار�ت  حت��دث  و���س��وف 
بلغاريا،  �إيجابية فى  بيئية  �آثار�  حرى  �لأ  2006
وهى   ،EPIQ NV �رشكة  تلقت  وقد  ورومانيا. 
للموؤ�س�سة  وعميل  ليكرتونيات  لالإ منتجة  �رشكة 
عملياتها  وحتديث  لتو�سيع  فر�سا   ،2001 منذ 
�ل�ست�سعار  �أجهزة  تر�سد  و�سوف  بلغاريا.  فى 
�ل�سيار�ت  �سناع  �أجل  من  �ل�رشكة  تنتجها  �لتى 
�لطاقة  كفاءة  وحت�سن  �مللونة  �لغاز�ت  �نبعاث 
قدمنا  وق��د  �أوروب����ا.  ف��ى  �ل��دي��زل  �سيار�ت  ف��ى  
 CNFR �إىل �رشكة  قر�سا مببلغ 14 مليون يورو 
Navrom Galati S.A.، وفى �أكرب �رشكة خا�سة 

للمالحة �لنهرية فى رومانيا. و�سوف ي�ستخدم هذ� 
�لقر�ص فى تطوير �أ�سطولها من �لقاطر�ت �ملزودة 
لالحتاد  �لبينية  �ل�����رشوط  ت�ستوفى  مبحركات 

وروبى بالن�سبة لالنبعاثات. �لأ

فى  الصغر  متناهية  املشروعات  منظمو 
قرغيزيا يستفيدون من متويل مؤسسة 

التمويل الدولية
متويل  حزمة  لتقدمي  �تفاقية  �ملوؤ�س�سة  وقعت 
للموؤ�س�سة  �لعام  ه��ذ�  دولر  مليون   2.2 مببلغ 
 Micro �ل�سغر  �ملالية لوكالة �لئتمان �ملتناهى 
 Credit Agency Bai Tushum Financial

�ملوؤ�س�سات  م��ن  و�ح���دة  وه��ى   Foundation
�ل�سغر فى جمهورية  �ملتناهى  قر��ص  لالإ �لر�ئدة 
فى  �ملوؤ�س�سة  متويل  ي�ستخدم  و�سوف  قريغيزيا. 
متويل Bai Tushum من هيئة ل ت�ستهدف �لربح 
�إىل موؤ�س�سة مالية �أكرث نزوعا �إىل �لن�ساط �لتجارى 
للمز�رعني،  �إقر��سها  تو�سع  ��ستد�مة، حتى  و�أكرث 
و�مل�رشوعات  �لفردية،  �مل�رشوعات  ومنظمى 
�لنائية. وباعتبارها �رشكة  قاليم  �لأ �خلا�سة فى 

�سيكون مبقدور  �ل�سغر،  متناهى  للتمويل  منظمة 
Bai Tushum تقدمي طائفة عري�سة من منتجات 
�لئتمان و�لدخار �لتى ل تتاح على نطاق و��سع 
�ل�سغر �ملحليني.  ملنظمى �مل�رشوعات �ملتناهية 
 3200 بعدد  يقدر  ما  ي�ستفيد  �أن  �ملتوقع  ومن 
�ملتناهية  �مل�رشوعات  منظمى  من  جديد  منظم 
�ل�سغر، مما يوؤدى �إىل زيادة ثروة �لقطاع �خلا�ص 

و�إيجاد وظائف. 
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من  قريغيزيا  جمهورية  فى  �سكان  �لإ �أحو�ل  حت�سني  فى  �ملوؤ�س�سة  ت�ساعد 
�سكان. خالل م�رشوعات متويل �لإ
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وهن��اك ��ستثم��ار�ن كب��ري�ن للموؤ�س�س��ة ف��ى 
قط��اع �ل�سلب م��ن �ملتوق��ع �أن يجلب��ا حت�سينات 
بيئي��ة ملحوظ��ة للمجتمع��ات �ملحلي��ة �ملحيطة. 
و�سوف ي�ساعد هذ�ن �لقر�سان، وهما قر�ص مببلغ 
 Vyksa Steel Works 60 ملي��ون دولر ل�سرك��ة
�لرو�سية �لتابعة ملجموعة OMK Group، وقر�ص 
 Industrial ل�سرك��ة  دولر  ملي��ون   100 مببل��غ 
ف��ى متوي��ل  وكر�ني��ة،  �لأ  Union of Donbass

برنام��ج �لتحدي��ث �لو��سع، مما ي�ساع��د �ل�رشكتني 
�أف��ر�ن �ملحام��ر  ف��ى �لتخ�س���ص تدريجي��ا م��ن 
�ملك�سوفة �مللوثة للبيئة، ��ستيفاء �ملعايري �لبيئية 

ذ�ت �مل�ستوى �لدوىل.

قطاعات اقت�سادية اأخرى
قليم  �لإ فى  ���س��و�ق  �لأ �إىل  �لنفاذ  من  يحد  ما  �إن 
و�سبكات  للنقل حمدودة،  �سا�سية  �لأ �لبنية  �أن  هو 
متخلفة.  وخدماتها  و�لنقليات  �لتجزئة  جت��ارة 
فى  ��ستثمار�  �ملوؤ�س�سة  �رتباطات  �سملت  وق��د 
�ملتنامية  �سبكتها  لتو�سيع   Galnaftogaz �رشكة 
وفى  �أوكر�نيا.  فى  �لبرتول  تعبئة  حمطات  من 
 ،Nova Liniya �رشكة  �أقر�سنا  �أي�سا  �أوكر�نيا 
وهى �رشكة �سغرية لتح�سني �ملنازل، مبا ي�سمح 
�ساعدنا  وقد  قليمية.  �لإ �ملدن  �إىل  بالتو�سع  لها 
تو�سيع  ف��ى   Biocon Group جمموعة  �أي�سا 
وفى  و�لتجزئة.  دوي���ة  �لأ ت��وزي��ع  ف��ى  �أعمالها 
تاجر   800 من  �أك��رث  �ملوؤ�س�سة  دعمت  �أرمينيا، 
جتزئة عن طريق توفري �لتمويل لتح�سني وتو�سيع 
يريفان.  فى  د�خله  يعملون  كانو�  �لذى  �لباز�ر 
 Trio ملركز  متويال  �ملوؤ�س�سة  قدمت  رو�سيا،  وفى 
وهو مركز حديث للتوزيع و�مل�ستودعات ملنتجات 
غذية �ملجمدة. وفى رو�سيا �أي�سا، دعمنا تو�سيع  �لأ
من  تطور�  قل  �لأ �ملناطق  فى   Ramstore متجر 
�سا�سية  �لبالد. ومن خالل عالقاتها ببنية �لنقل �لأ
مد�د و�لتموين )�للوج�ستيات( فى �إقليم  و�لنقل و�لإ
مو�سكو، �سوف ي�سع Trio معيار� جديد� لل�سناعة 

للتد�ول رفيع �مل�ستوى للمنتجات �لقابلة للتلف.
فى  �ملوؤ�س�سة  ��ستثمار�ت  ت���وؤدى  و���س��وف 
عمال �لزر�عية �لتجارية فى �أوروبا �إىل تو�سيع  �لأ
ففى  �سا�سية.  �لأ غذية  �لأ م�سنعى  �أم��ام  �ل�سوق 

 Agrokor بلد�ن �لبلقان، �ساعدت �ملوؤ�س�سة �رشكة
فى �إعادة هيكلة م�سنعني لتجهيز �للحوم، مل يكن 
فى و�سعهما لول ذلك �أن ي�ستمر� فى �لعمل. وقدمنا 
ل�رشكة  دولر  ماليني   10 مببلغ  متويال  �أي�سا 
�لتجارية  �لزر�عية  عمال  لالأ �رشكة  وهى   ،Rise

فر�ص  زي��ادة  فى  للم�ساعدة  وذل��ك  �ملتكاملة، 
و�خلدمات  �لتوريد�ت  على  للح�سول  �ملز�رعني 
كما  و�أوكر�نيا.  ورو�سيا  مولدوفا،  فى  �لرئي�سية 
�ساعدنا �رشكة Rise فى تنقيح خطتها فى جمال 

عمال وحت�سني �حلركة د�خلها. �لأ
زيادة  �إىل  قليم  �لإ عرب  �لت�سييد  منو  �أدى  وقد 
�آخر دعمناه  �لبناء، وهو قطاع  �إىل مو�د  �حلاجة 
 Zeus �رشكة  �ملوؤ�س�سة  و�أق��ر���س��ت  �ل��ع��ام.  ه��ذ� 
لبالط  جديد  م�سنع  �إقامة  �أجل  من   Ceramica

وفى  باأوكر�نيا.   دونيت�سك  �إقليم  فى  �ل�سري�ميك 
لدعم   Sanko Group جمموعة  �أقر�سنا  تركيا، 

�إن�سائها مب�سنع �أ�سمنت كبري غري ملوث للبيئة.
وقامت �ملوؤ�س�سة �أي�سا باأول ��ستثمار لها فى 
قطاع تكرير �لنفط فى �رشق �أوروبا، بتقدمي قر�ص 
ملعمل  دولر  مليون   82 مببلغ  م�سرتك  وقر�ص 
Petrotel- ل�رشكة  �لتابع  �لرومانى  �لنفط  تكرير 
�ل�رشكة  ه��ذه  م�ساعدة  �إىل  و�إ���س��اف   .Lukoil

جماور،  بلد  �إىل  عملياتها  تو�سيع  فى  �لرو�سية 
�أعمالها  بتحديث  لها  ��ستثمارنا  ي�سمح  �سوف 

وتطوير م�ستوياتها �لبيئية.

دولر  مليون   120 مببلغ  قر�سا  قدمنا  كما 
ل�رشكة Avea وهى �رشكة تركية لت�سغيل �لهاتف 
�ملحمول. وهذ� �ل�ستثمار من �ساأنه �أن ي�ساعد فى 
حترير �سناعة �لت�سالت �ل�سلكية و�لال�سلكية فى 
تركيا، و�أن يزيد �ملناف�سة فى �لقطاع، مما يوؤدى 
�لت�سالت  خدمات  جعل  �إىل  �ملطاف  نهاية  فى 
�ملالية  �لقدرة  ح��دود  فى  و�لال�سلكية  �ل�سلكية 

للم�ستهلكني.
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كفاءة  ذات  تدفئة جديدة  رو�سيا معدات  منزل فى جنوب  تلقى 400 
الروبل مقدم من  الطاقة من خالل قر�س مربوط مبوؤ�رص  ا�ستهالك  فى 

. CenterInvest Bank املوؤ�س�سة اإىل بنك

 Petrotel-Lukoil ل�رشكة  �لتابع  �لرومانى  �لنفط  تكرير  معمل 
�سوف يحدث �أعماله ويطور م�ستوياته �لبيئية بتمويل مببلغ 82 

مليون دولر مت تدبريه من جانب �ملوؤ�س�سة.

�أوروبا و�آ�سيا �لو�سطى
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األعمال الزراعية التجارية فى أوكرانيا

تلقت �رشك��ة Sandora، وهى �أكرب منتج للع�سري 
ذى �لعالم��ة �لتجاري��ة �مل�سه��ورة قرو�س��ا مببلغ 
20 ملي��ون دولر لبن��اء م�سن��ع جدي��د لتعبئ��ة 

�لزجاجات، وحت�سني نوعية �ملنتجات و�لتوزيع.
ثابت،  مورد  �إىل  �ل�رشكة  حاجة  دعم  وبغية 

تعمل  و�خل�رشو�ت،  �لفو�كه  من  �مل�ستوى  رفيع 
للموؤ�س�سة،  �لتابعة  �خلا�سة  �مل�رشوعات  �رش�كة 
مع �ملنتجني �ملحليني على حت�سني �إد�رة �ملز�رع، 
�مل�رشوع  دعم  ويجرى  �لت�سويقية.  و�ملمار�سات 
تقدمي  ويت�سمن  �سويديني،  مانحني  من  بتمويل 
�لتفاو�ص  حول  للمز�رعني  قانونية  م�ساعد�ت 
�رشكة  �ستتمكن  وبينما  �لتوريد.  عقود  ب�ساأن 
على  �حل�سول  من  مثلها  و���رشك��ات   Sandora

وكر�نيني �سوف  منتجات �أف�سل، فاإن �ملز�رعني �لأ
عمال حت�سن من  ي�ستحدثون �رش�كات �أقوى فى �لأ
��ستقر�ر �لوظائف فى �ملناطق �لريفية. وبالن�سبة 
ملو�سم �لغر�ص فى 2006، وقعت Sandora عقود 
جل للتوريد قيمتها 5.6 مليون دولر مع  طويلة �لأ
26 مزرعة. وت�ستخدم هذه �ملز�رع جمتمعة �أكرث 

من 1500 عامل.

االستثمار فى الصحة والتعليم فى تركيا

تو�س��ع �ملوؤ�س�سة م��ن دعمها مل�رشوع��ات �لقطاع 
�خلا���ص فى جم��اىل �ل�سحة و�لتعلي��م فى تركيا. 
فق��د قدمن��ا �أول قر�ص من��ا بالل��رية �لرتكية هذ� 
 Yuce لع��ام، مب��ا يع��ادل 4.5 ملي��ون دولر �إىل�
وهى مدر�سة �بتد�ئية وثانوية ومعهد تدريب على 
تقنية �ملعلومات فى �أنقرة. و�سوف ي�ساعد �لقر�ص 
مدر�س��ة Yuce ف��ى تلبي��ة �لطل��ب �ملتز�ي��د عل��ى 
�لتدريب �ملهنى فى قطاع تكنولوجيا �ملعلومات، 
ويح�س��ن منتجاته��ا م��ن �لربجمي��ات �لتعليمي��ة، 
�لت��ى ت�ستخ��دم عل��ى نط��اق و��س��ع ف��ى كل م��ن 
�ملد�ر�ص �حلكومية و�خلا�سة. وللقدرة على متويل 

�مل�رشوع��ات بالعمل��ة �ملحلية �أهمي��ة خا�سة فى 
�لقطاع��ات �لجتماعية، حي��ث تكون مو�رد معظم 

�ملوؤ�س�سات بالعملة �ملحلية.
وقد �أقر�سنا �أي�سا ما يعادل 40 مليون دولر 
ملجموعة Acibadem للرعاية �ل�سحية، �لتى تدير 

�سعافية  �سبكة من �مل�ست�سفيات ومر�فق �لرعاية �لإ
فى ��سطنبول. وهذ� �لقر�ص، وهو �لثانى من �أجل 
 Acibadem ل�  ي�سمح  �سوف  �ل�رشكة،  تو�سيع 
بالتو�سع فى ��سطنبول وفى مدن �أ�سغر فى تركيا، 
حيث �لرعاية �ل�سحية رفيعة �مل�ستوى �أقل تو�فر�.
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مدر�سة  Yuce  فى �أنقرة – تركيا.

.Sandora عمال تعترب �لفو�كه رفيعة �مل�ستوى �رشورية لأ
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إسرتاتيجية مؤسسة التمويل الدولية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبى 
�لن�سمام  فى  �ل�سغرية  �ل�رشكات  وم�ساعدة  عمال،  لالأ �ملو�تى  �ملناخ  حت�سني   n

�إىل �ل�سوق �لر�سمية.
زيادة فر�ص �حل�سول على �لتمويل عن طريق: �لو�سول �إىل منظمى �مل�رشوعات   n
متناهية �ل�سغر، و�ل�رشكات �ل�سغرية، و�رشكات �ل�سف �لثانى، وتوفري متويل 

جل للموؤ�س�سات. طويل �لأ
�سا�سية بزيادة م�ساركة �لقطاع �خلا�ص، و�إ�سد�ء �مل�سورة حول  تدعيم �لبنية �لأ  n

طار �لتنظيمى. �إ�سالحات �لإ
�لبيئى  د�ء  و�لأ �ل�رش�كات،  حلوكمة  �أعلى  معايري  خالل  من  �ل�ستد�مة،  تعزيز   n

و�لجتماعى.

1800 دولر

1200 دولر

 600 دولر

�سفر دولر

1258

918

1218

374

1398

385

1747

888

قاليم 2006 تقرير عن �لأ

�أمريكا �لالتينية و�لبحر �لكاريبى

رجنتني، �إكو�دور، �أنتيغو� وبربود�، �أوروغو�ى، بار�غو�ى، �لرب�زيل، بربادو�ص، بليز، بنما، بوليفيا، بريو، ترينيد�د وتوباغو، جامايكا، جزر �لبهاما،  �لأ
�جلمهورية �لدومينيكية، جمهورية فنزويال �لبوليفارية، دومينيكا، �سانت كيت�ص ونيف�ص، �سانت لوت�سيا، �ل�سلفادور، �سيلى، غريناد�، غو�تيمال، غيانا، 

كو�ستاريكا، كولومبيا، �ملك�سيك، نيكار�غو�، هايتى، هندور��ص.

االرتباط����ات
مريكية( )مباليني الدولرات الأ

�لعام �ملاىل
2006

قرو�ص م�سرتكة             �لتمويل حل�ساب موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية �خلا�ص

�لعام �ملاىل
2005

�لعام �ملاىل
2004

�لعام �ملاىل
2003

متويل املشروعات وحافظتها
مريكية( )مباليني �لدولر�ت �لأ

العام املاىل 2005 العام املاىل 2006   
1398 دولر 1747 دولر  �لتمويل �ملرتبط به حل�ساب �ملوؤ�س�سة 

1221  1371 قرو�ص* 
75  265 �أ�سهم* 

103  111 �سمانات و�إد�رة �ملخاطر 
385  888 قرو�ص م�سرتكة موقعة 

1783  2635 �إجماىل �لرتباطات �ملوقعة 
6124  6299 �رتباطات �حلافظة حل�ساب �ملوؤ�س�سة 
2179  2328 �حلافظة �ملرتبط بها و�ملحجوزة حل�ساب �آخرين )قرو�ص و�سمانات( 
8304  8627 �إجماىل �حلافظة �ملرتبط بها 

نظرة عامة على نشاط املؤسسة
العام املاىل 2005 العام املاىل 2006   

54  69 جماىل مل�رشوعات �ل�ستثمار  �لعدد �لإ
نفاق على م�رشوعات �مل�ساعد�ت �إجماىل �لإ

5 دولر 13 دولر  مريكية(  �لفنية و�خلدمات �ل�ست�سارية )مباليني �لدولر�ت �لأ

موظفو املؤسسة ومستشاروها
املكاتب امليدانية املقر الرئي�سى   

95  11 حتى 30 حزير�ن/ يونيو 2006 

�سهم  �سهم. ت�سمل ��ستثمار�ت �لأ * ت�سمل �لقرو�ص �ملنتجات من نوع �لقرو�ص و�أ�سباه �لأ
�سهم. �سهم، و�أ�سباه �لأ �ملنتجات من نوع �لأ

أكرب تعرض للمخاطر القطرية تواجهه املؤسسة
حافظة مرتبط بها حل�ساب �ملوؤ�س�سة �خلا�ص فى 30 حزير�ن/ يونيو 2006
مريكية( )مباليني �لدولر�ت �لأ
الربازيل
�لعام �ملاىل 2006
�لعام �ملاىل 2005

املك�سيك
�لعام �ملاىل 2006
�لعام �ملاىل 2005

رجنتني الأ
�لعام �ملاىل 2006
�لعام �ملاىل 2005

كولومبيا
�لعام �ملاىل 2006
�لعام �ملاىل 2005

بريو
�لعام �ملاىل 2006
�لعام �ملاىل 2005

1505 دولر
1398 دولر

1093 دولر
1104 دولر

810 دولر
731 دولر

504 دولر
387 دولر

272 دولر
320 دولر

37399



قاليم 2006      �سفحة 67 تقرير عن �لأ

�لكاريبى  و�لبحر  �لالتينية  �أمريكا  �إقليم  ي�سهد 
�أن  �إذ يتوقع  عامه �لر�بع على �لتو�ىل من �لنمو، 
ن�سبة   2006 للعام  �لقت�سادى  �لتو�سع  يعادل 
�لزيادة �لتى بلغت فى 2005 )4 فى �ملائة(. �إل 
�لقت�سادية  �ل�سيا�سة  فى  �لتح�سينات  برغم  �أنه 
�أن  �إل  قليم،  �لإ �سلع  �أ�سعار  و�رتفاع  �لد�خلية، 
�سو�ق  �لأ فى  م�ستو�ه  عن  تخلف  قد  فيه  �لنمو 
خرى. ويعترب متو�سط منو ن�سيب �لفرد  �لنا�سئة �لأ
مقي�سا  قليم،  �لإ فى  جماىل  �لإ �ملحلى  �لناجت  من 
�خلم�سة  ع��و�م  �لأ مدى  على  �لعاملى  باملتو�سط 
�أقاليم  جميع  م��ن  �أق��ل  �ملا�سية،  و�لع�رشين 
�أفريقيا  �إقليم  خرى، فيماعد�  �لأ �لنا�سئة  �سو�ق  �لأ
�أمريكا  �إقليم  ه  �أد�وؤ فاق  �لذى  �ل�سحر�ء،  جنوب 

�لالتينية و�لبحر �لكاريبى فى 2005 .
�مل�ساو�ة  و�ن��ع��د�م  �لفقر  ��ستمر�ر  وي���وؤدى 
فى  و�ل�سيا�سية  �لجتماعية  �لتوتر�ت  زيادة  �إىل 
�لتى  �جلماعات  و�سط  �لنمط  �نت�سار  مع  قليم،  �لإ
�لنمو �لقت�سادى، مما �ت�سح فى  ل تدرك مز�يا 
�حلكومات  بع�ص  وت�سعى  خ��رية.  �لأ �لنتخابات 
�جلديدة �إىل قيام �لدولة بدور �أكرب فى �لقت�ساد، 
مما يثري عدم �لتيقن و�سط �مل�ستثمرين، �لذى قد 
�سافة  ي�سفر عن تدن فى م�ستويات �ل�ستثمار، بالإ
بدوره  وه��ذ�  �لكفاءة.  �نعد�م  �أوج��ه  زي��ادة  �إىل 

قد يحد من �لنمو ومن �جلهود �لر�مية لتخفي�ص 
�حلكومات  معظم  فاإن  ذلك،  ورغم  �لفقر�ء.  �أعد�د 
�أن  تدرك  �لكاريبى  و�لبحر  �لالتينية  �أمريكا  فى 
�لقطاع �خلا�ص ميثل قوة قادرة من �أجل �لتنمية، 
�أكرث  �لقطاع �خلا�ص نف�سه يت�سدى ب�سورة  و�أن 
�ملبادرة  روح  وي�سجع  �مل�ساو�ة  لنعد�م  ن�ساطا 
فى تنظيم �مل�رشوعات. وكثري من �مل�ستثمرين فى 
�مل�سلحة  �أ�سحاب  م�ساركة  �أن  يعتربون  قليم  �لإ
قامة رو�بط  و�ل�ستد�مة ��سرت�تيجيتان مهمتان لإ
�لنتائج  وحت�سني  �ل�سهرة،  وتعزيز  قوية،  حملية 

�لنهائية.
�ملت�سمة  �لبيئة  هذه  �ملوؤ�س�سة  �أن�سطة  تعك�ص 
�سهم،  �لأ فى  �ل�ستثمار�ت  خالل  ومن  بالتحدى. 
و�ملنتجات  �لفنية،  و�مل�ساعد�ت  و�ل��ق��رو���ص، 
مع  ج��ل  �لأ طويلة  �ل�رش�كات  ترعى  �ل�ست�سارية 
�ل�رشكات  �ل�رشكات، وحت�سن فر�ص  عمالئها من 
�لتو�سع  وتدعم  �ل�سوق،  �إىل  �لنفاذ  فى  �ل�سغرية 
قليم. وفى �لعام  �لعاملى لل�رشكات �لر�ئدة فى �لإ
�ملاىل 2006، بلغت �رتباطاتنا فى �إقليم �أمريكا 
دولر  مليار   1.75 �لكاريبى  و�لبحر  �لالتينية 
�إ�سافيا قدره  لعدد 69 م�رشوعا، وح�سدنا مبلغا 
خالل  من  جتارية  بنوك  من  دولر  مليون   888

قرو�ص م�سرتكة.

فى  �لعمالء  �حتياجات  �ملوؤ�س�سة  وت�سع 
�لنمو  جت��اه  �ل�سعى  فى  �لجتهاد  مع  �ملقدمة، 
�مل�ستويني  وعلى  منائى.  �لإ �لتاأثري  ذ�ت  �لقوى 
�هتمامنا  ب���وؤرة  تن�سب  و�ل��ق��ط��رى،  قليمى  �لإ
و�لبحر  �لالتينية  �أمريكا  �إقليم  فى  �ل�سرت�تيجى 
و�لبنية  عمال،  �لأ مناخ  حت�سني  على  �لكاريبى 
و��ستد�مة  �لتمويل،  على  و�حل�سول  �سا�سية،  �لأ
ن�ساط �لقطاع �خلا�ص وحتى ننجح فى تعاملنا 
�ل�رشكات، نطرح حلول مبتكرة.  مع عمالئنا من 
كفاءة،  وذ�ت  نافعة  مالية  خ��دم��ات  ون��ق��دم 

وم�سارف عاملية وجتديد� و�بتكار�.

تنمية فر�س احل�سول على التمويل
مليون   635 بلغ  قيا�سيا  مبلغا  �ملوؤ�س�سة  ربطت 
فى  معاملة   25 خالل  من  �ملاىل  للقطاع  دولر 
مليون  م�سرتكة مببلغ 59  قرو�ص  منها  قليم،  �لإ
�أكرث  ��ستكمل  وقد  �مل�ساركة.  �لبنوك  من  دولر 
مكاتبنا  جانب  من  �مل�رشوعات  هذه  ثلثى  من 
موظفى  من  مزيد  بو�سع  عهد  وه��و  �مليد�نية، 
من  �مل��ائ��ة  ف��ى   70 ون��ح��و  ه��ن��اك.  �ل�ستثمار 
يبلغ  ما  �أو  �مل��اىل  �لقطاع  ل�سالح  �رتباطاتنا 
410 ماليني دولر عبارة عن معامالت بعمالت 
حملية، مبا فيها م�رشوعات مبتكرة فى �لرب�زيل، 

دعم قيادات الصناعة الناشئة من خالل الشراكات طويلة األجل
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نفاق �جلديد فى �ساو باولو. قدم �ل�سندوق �لبلدى للموؤ�س�سة �سمانا جزئيا لالئتمان من �أجل �رش�ء وت�سغيل قطار�ت على خط مرتو �لأ
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وكولومبيا، وبريو.  كما ��ستحدثنا برناجما قويا 
�لئتمان  لتوفري  �لثانى  �ل�سف  من  بنوك  مع 

للم�رشوعات متو�سطة �حلجم.
�ملاىل  �لقطاع  ل�سالح  �رتباطاتنا  وت�سمنت 
و  كولومبيا،  فى  دولر  مليون   156 قليم  �لإ فى 
مليون   111 و  �ملك�سيك،  فى  دولر  مليون   130
فى  دولر  مليون   81 و  �ل��رب�زي��ل،  ف��ى  دولر 
زيادة  تز�يد  مبلغ  وهو   – �لكاريبى  �لبحر  بلد�ن 
دولر  ماليني   208 �ملوؤ�س�سة  ربطت  وقد  كبرية. 
و�ل�سغرية،  �ل�سغر،  متناهية  �مل�رشوعات  ل�سالح 
�سكان، ونحو  و�ملتو�سطة، و 150 مليون دولر لالإ
�لعامة.  �مل�رشفية  عمال  لالأ دولر  مليون   120
ومت فتح �أربعة حدود لتمويل �لتجارة �أدت �إىل 26 
جمالية 45 مليون دولر،  معاملة بلغت قيمتها �لإ
بر�زيليني  منها فى دعم م�سدرين  ��ستخدم كثري 
�أ�سغر. كما ��ستثمرنا 183 مليون دولر فى �أ�سهم 

قليم. و��سباه �أ�سهم ل�رشكات عاملة فى �لإ

�سا�سيـــة,  ال�ستثمـــارات فـــى البنيـــة الأ
وال�سحة, والتعليم

دولر  ماليني   407 بتقدمي  �ملوؤ�س�سة  �رتبطت 
دولر  مليون   312 قدره  �إ�سافيا  مبلغا  وح�سدت 
قليم  �لإ فى  �سا�سية  �لأ للبنية  م�رشوعا   14 لعدد 
�ملوؤ�س�سة  تعمل  تاأثرينا،  ولتعظيم  �لعام.  ه��ذ� 
عد�د �رش�كات بني �لقطاعني  و�لبنك �لدوىل معا لإ
�لعام و�خلا�ص، على �أن تقدم �ملوؤ�س�سة �خلدمات 
�ل�ست�سارية، و�ل�ستثمار�ت، وتطرح وجهات نظر 
�حلكومات.  مع  �ملناق�سات  فى  �خلا�ص  �لقطاع 
لل�رش�كة  جديد�  قانونا  �حلا�سل  �لتقدم  ويت�سمن 
بني �لقطاعني �لعام و�خلا�ص فى �لرب�زيل، و�إطار� 

تنظيميا مطور� ملثل هذه �ل�رش�كات فى �ملك�سيك. 
وفى جو�تيمال، قدمنا م�ساعد�ت فى �لتمويل على 

�مل�ستويني �لبلدى، ودون �لقومى.
�سا�سية  �لأ �لبنية  فى  ��ستثمار�تنا  وت�سمنت 
خالل �لعام �ملاىل 2006، ��ستثمار� مببلغ 62.5 
مليون دولر، وقر�سا م�سرتكا مببلغ 67.5 مليون 
دولر من �أجل بناء حمطة كهرباء حر�رية لتوليد 
ميجاو�ت   310 طاقتها  تبلغ  �لكهربائية  �لقوى 
من  و�حدة  وهى  �سري�،  فى  عليها  تعتمد  ب�سورة 
�أفقر �لوليات فى �لرب�زيل. و�ستقوم ببناء و�إد�رة 
خا�ص  غر�ص  ذ�ت  م�رشوعات  �رشكة  �ملحطة، 
 Central Geradora Termelectrica ه��ى: 
Fortaleza.

و�رشكات  مطار�ت  لعدة  متويال  قدمنا  كما 
متويلية  حزمة  ذل��ك  فى  مبا  �لعام،  ه��ذ�  ط��ري�ن 
لتو�سعة مطار �ساجن�سرت �لدوىل فى جامايكا. كما 
مطار  فى  �ملن�ساآت  لتح�سني  قر�سا  �أي�سا  قدمنا 
ن�ساء مطار �سمانا، وكالهما  Las Américas، ولإ

فى �جلمهورية �لدومينيكية. ولدعم تو�سعة �رشكة 
خطوط TAM �جلوية فى �لرب�زيل، قدمنا �رتباطا 

بالتمويل مببلغ 50 مليون دولر لهذ� �لقر�ص.
و��ستثم��رت �ملوؤ�س�سة ف��ى م�رشوعات للتعليم 
قلي��م تو�س��ع فر���ص �حل�سول عل��ى تعليم  ع��رب �لإ
رفيع �مل�ستوى مب�رشوفات معقولة. وقدمنا قر�سا 
بالعمل��ة �ملحلي��ة مب��ا يع��ادل 30 ملي��ون دولر 
ن�س��اء ثالثة جممع��ات جامعية جدي��دة تقيمها  لإ
 Universidad جامع��ة �لتكنولوجي��ا �ملك�سيكي��ة
�أك��رب  ثال��ث  وه��ى   Tecnológica de México

جامع��ة خا�س��ة فى �لب��الد. كما قدم��ت �ملوؤ�س�سة 
متويال بالعملة �ملحلية مبا يعادل 5 ماليني دولر 
مل�ست�سفى Centro Español فى تاميكو لتحديثه 
وتو�سعت��ه. و�س��وف ت�ساعد م�سارك��ة �ملوؤ�س�سة فى 

70 فى املائة من ارتباطاتنا ل�سالح ال�سوق املالية فى اأمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبى كانت عبارة عن معامالت بعمالت حملية.

متويل اإلسكان والتجارة

�سكان و�لتجارة.  قامت �ملوؤ�س�سة بعدة ��ستثمار�ت هذ� �لعام لزيادة فر�ص �حل�سول على متويل �لإ
قر��ص  لالإ عملياتها  لتو�سيع   Rio Bravo Securitizadora in Brazil �رشكة  فى  ��ستثمرنا  فقد 
 1.5 مببلغ  �سهم  �لأ فى  ��ستثمار  من  قدمناه  �لذى  �لتمويل  وتاألف  �ل�سكنية.  للعقار�ت  و�لتوريق 
مليون دولر، وحد� للت�سهيالت �لئتمانية مل�رشوع تخزين يعادل 22 مليون دولر. وفى كولومبيا، 
قدمنا حزمة متويلية بلغت ما يعادل 61 مليون دولر لبنك Banco Davivienda وهو �لبنك �لر�ئد 
قر��ص �لعقارى فى �لبالد، بغر�ص تنويع م�سادر متويله وتخفي�ص حالت عدم تو�فق  �ملن�سىء لالإ

�آجال �ل�ستحقاق.
بلد�  للت�سدير فى 16  �ملوجهة  �لتجارية  �لزر�عية  عمال  لالأ �أي�سا �رشكات �سغرية  ندعم  كما 
عمال  �لأ �لئتمانية قدره 30 مليون دولر ملوؤ�س�سة تطوير  للت�سهيالت  �لالتينية بحد  �أمريكا  عرب 
�ل�ستثمار  من  متكن  �لتى   ،Agribusiness Development Corporation �لتجارية  �لزر�عية 
و�ملتو�سطة، من خالل  �ل�سغرية  �لتجارية  �لزر�عية  و�ل�رشكات  �لت�سدير  مز�رع  �أمو�ل  و�ص  روؤ فى 
على  �حل�سول  فى  قليم  �لإ فى  �ل�سغرية  �ل�رشكات  فر�ص  ولتح�سني  جل.  �لأ طويل  �لتمويل  تقدمي 
�لئتمان، قدمنا متويال �إىل بنك Banco Mercantil لتمويل �لتجارة موجها �إىل �سغار �مل�ستوردين 
ن�ساء �رشكة Solidus لال�ستثمار  �لبوليفيني. كما ��ستثمرنا �أي�سا فى �أ�سهم مببلغ 3 ماليني دولر لإ
�سهم فى موؤ�س�سات للتمويل متناهى �ل�سغر فى جميع  �لتى �سنقوم با�ستثمار�ت من نوع �أ�سباه �لأ

قليم. �أنحاء �لإ

�أمريكا �لالتينية و�لبحر �لكاريبى
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�إ�سفاء �ل�سفة �ملوؤ�س�سي��ة على عمليات �ملحا�سبة 
للم�ست�سف��ى.  كف��اءة  ك��رث  �لأ �ملالي��ة  د�رة  و�لإ
مد�د�ت  و�ساع��دت �مل�ست�سفى فى تدعي��م �إد�رته لإ
�ملياه، و�لنفايات �لطبية، ومر�قبة �ل�سحة �لعامة 
و�لع��دوى، و�ل�س��الم م��ن �حلر�ئق. وف��ى �لرب�زيل، 
�سهم فى �سندوق  قدمنا قر�س��ا و��ستثمار� ف��ى �لأ
لدع��م   Fundo de Educação para o Brazil

جامع��ة Anhaguera Educacional �لتى تخدم 
�أ�سا�سا �لطالب منخف�سى �لدخل.

تعزيز ال�ستدامة
حوكمة  م��ب��ادر�ت  م��ن  ع���دد�  �ملوؤ�س�سة  ت��ق��ود 
وتقدم  وب��ريو،  �ل��رب�زي��ل،  فى  ل�سيما  �ل�رشكات، 
م�ساعد�ت فنية للعمالء لتح�سني �سبل نفاذهم �إىل 
�ل�رشكات  �إحدى  تو�سعة  تدعيم  وبغية  �سو�ق.  �لأ
ربتنا  و�لجتماعية،  �لبيئية  �لق�سايا  فى  �لر�ئدة 
حزمة متويل مببلغ 280 مليون دولر هذ� �لعام 
Arcor، وهى �رشكة عائلية تنتج �حللوى  ل�رشكة 

�لتمويل  �ل�رشكة  ت�ستخدم  و�سوف  رجنتني.  �لأ فى 
للتو�سع فى عدة بلد�ن فى �أمريكا �لالتينية.

خرية من �أجل و�سع معايري  وت�سمل �أعمالنا �لأ
بيئية و�جتماعية م�رشوعات ت�سمل قطاع �لتعدين 
زر�عية  و�أعمال  وب��ريو،  وغيانا،  غو�تيمال،  فى 
مازون �لرب�زيلية، و�أحر�جا  جتارية فى منطقة �لأ
فى �سيلى، ونيكار�غو�. وهدفنا من كثري من هذه 
مل�ساعد�ت  �ملجمعة  �لفاعلية  تعظيم  هو  �جلهود 
�ملوؤ�س�سة �ملالية و�لفنية. ففى غيانا مثال، �سوف 
يدعم ��ستثمارنا �لبالغ 4.6 مليون دولر برناجما 
جاريا لال�ست�سكاف ودر��سات جدوى مل�رشوعات. 
فاإننا  �لعمل،  هذ�  فى  م�ساركتنا  حلد�ثة  ونظر� 
�ل�رش�كات بني �ملجتمع  �ل�رش�كة ب�ساأن  نعمل مع 
�لقت�سادية  و�لتنمية  �ملدنى،  و�ملجتمع  �ملحلى 

د�رة �لبينية. �ملحلية، و�لإ
 Fondo �سندوق  فى  ��ستثمارنا  خالل  ومن 
de Inversión Forestal Lignum وهو �سندوق 
�حلر�جة،  �رشكات  �أ�سهم  فى  لال�ستثمار  خا�ص 
�ل�سغار و�ملتو�سطني  ر��سى  �لأ فاإننا منكن مالك 

من زيادة دخلهم �حلاىل من خالل عملية توريق 
�لبلد�ن  فى  �أما  ر��سى.  �لأ من  ملمتلكاتهم  فريدة 
تكون  حيث  �لدخل،  ومنخف�سة  �ملخاطر،  عالية 
ف����ر�ص �ل�ستثم��ار �مل��اىل ملوؤ�س�س���ة حم��دودة، 
فتقدم �ملوؤ�س�سة م�ساعد�ت فنية لتح�سني ��ستد�مة 
�لن�ساط �لقت�سادى. ففى نيكار�غو� مثال، نتعاون 
جمالت  فى  �لربية  للحياة  �لعاملى  �لحت��اد  مع 

مبادر�ت �حلر�جة.
وقد قدمت �ملوؤ�س�سة �أي�سا دعما ماليا لو�سع 
�أخري�  �أطلقته  �ل��ذى  ع��م��ال  �لأ ��ستد�مة  م��وؤ���رش 
ور�ق �ملالية �لرب�زيلية. وهذ�  Bovespa ل�سوق �لأ
�سو�ق  �ملوؤ�رش، �لذى يعترب �لثانى من نوعه فى �لأ
�لنا�سئة، و�سعه مركز در��سات �ل�ستد�مة، وي�سمل 
باولو  �ساو  �سوق  فى  م�سجلة  حملية  �رشكة   28
حركة  م�سار  �مل��وؤ���رش  ويتبع  �ملالية.  ور�ق  ل���الأ
د�ء �لبيئى و�لجتماعى �إ�سافة �إىل  �ل�رشكات، و�لأ
�لنتائج �ملالية. وقد ك�سف �لنقاب عن �ملوؤ�رش فى 
�مل�ستد�م  �لتمويل  حول  �ملوؤ�س�سة  برعاية  موؤمتر 
فى  �ساوباولو  فى  عقد  �لنا�سئة،  ���س��و�ق  �لأ فى 

ول/ دي�سمرب 2005. كانون �لأ

الشراكات بني القطاعني العام واخلاص
فى البنية األساسية

بد�أت �ملوؤ�س�سة منذ 2002 فى تقدمي �ل�سورى للحكومة �ملك�سيكية 
�أ�سفر  ب�ساأن �ل�رش�كات بني �لقطاعني �لعام و�خلا�ص، وهو جهد 
 Leon ليون  م�ست�سفى   : مل�رشوعني  فائزة  عرو�ص  عن  �أخ��ري� 
تقدم  �لرب�زيل  وفى  ولبيد�د.  �إيربو�تو  بني  وطريق   Hospital

�ملوؤ�س�سة �مل�سورة للحكومة �لحتادية ب�ساأن مبادرتني هما طريق 
فى باهيا وم�رشوع رى فى بونتال فى �سمال �رشقى �لرب�زيل.

توفري  على  �ل��دوىل  �لبنك  مع  نعمل  �سيتى،  غو�تيمال  وفى 
ويتاألف  �جلماعى.  للنقل   Transmetro �سبكة  ن�ساء  لإ متويل 
 Banco لبنك  جزئى  �ئتمان  تعزيز  من  قليمى  �لإ دون  �لتمويل 
مببلغ  �ملخاطر  لتقا�سم  ت�سهيل  خالل  من   G&T Continental

ذلك  ي�ساعد  و�سوف  �ملحلية.  بالعملة  دولر  مليون   6.6 يعادل 
ومن  �حل�رشية.  �لنقل  ل�سبكة  دولر  مليون   46.2 ح�سد  فى  كله 
�ملتوقع �أن يفيد هذ� �مل�رشوع 180 �ألف �سخ�ص يوميا، مبن فيهم 

كثريون يعتمدون على �لنقل �لعام للذهاب �إىل �أعمالهم.
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من  �ل�رشكة  متكنت  �لرب�زيل،  فى   Tecon Salvador ب�سائع  حمطة  لبناء  �ملوؤ�س�سة  متويل  بف�سل 
م�ساعفة طاقتها ملناولة �حلاويات.
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 تب�سيط اإجراءات ت�سجيل ال�رصكات
�لتى  عمال  �لأ ممار�سة  تقارير  �ساأن  من  كان 
ت�سدرها �ملوؤ�س�سة و�لبنك �لدوىل �أن رفعت م�ستوى 
قليم،  عمال و�ل�ستثمار عرب �لإ �لوعى مبعوقات �لأ
�سالح فى  وتقدم �ملوؤ�س�سة بدعم جد�ول �أعمال �لإ
ويعمل  وبريو.  و�ملك�سيك،  وكولومبيا،  �لرب�زيل، 
قليم �أمريكا �لالتينية و�لبحر �لكاريبى  ت�سهيلنا لإ
على تب�سيط �إجر�ء�ت ت�سجيل �ل�رشكات، وم�ساعدة 
حلبة  �إىل  �لنتقال  على  �ل�سغرية  �ل�رشكات 

�لقت�ساد �لر�سمى. 
ففى بريو، حيث يعمل �أكرث من 60 فى �ملائة 
فى  �ساعدنا  ر�سمية،  غري  ب�سورة  �ل�رشكات  من 
�ختز�ل  خالل  من  �لر�سمى  �لقطاع  �إىل  �لدخول 
�لعا�سمة  فى  �ل�رشكة  لتاأ�سي�ص  �لالزم  �لوقت 
�أقل.  �أو  يومني  �إىل  يوما   60 من  �أكرث  من  ليما، 
�ملعلومات  موظفى  بتدريب  �أي�سا  قمنا  كما 

فى  �ملعلومات  لتقنية  �سا�سية  �لأ �لبنية  وطورنا 
�لبلديات فى عدد من �ملدن �لبوليفية. وبتح�سني 
�ملر�ت  عدد  وتخفي�ص  �ل�رشكات  ت�سجيل  عملية 
�لتى يتعني على منظمى �مل�رشوعات �لرتدد فيها 
�إىل مرتني  مر�ت  �ست  �لبلديات من  على مكاتب 
من  مزيد  دخول  بوليفيا  �سهدت  �ملتو�سط،  فى 
من  ز�د  مما  �لر�سمى،  �لقت�ساد  �إىل  �ل�رشكات 
بن�سبة  �ل�رشكات  ت�سجيل  من  �لبلديات  �إير�د�ت 

25 فى �ملائة.

M
ar

is
ol

 G
ia

co
m

el
li

�ساعدت املوؤ�س�سة فى حت�سني فر�س احل�سول على اخلدمات الهاتفية 
ودعمت اأكرب ا�ستثمار اأجنبى فى هايتى خالل 30 عاما بتمويل قدره 

15 مليون دولر ل�رصكة Digicel لت�سغيل الت�سالت.

املساعدة فى إضافة القيمة للمنتجات البرتوكيماوية فى الربازيل 

طلبت �رشكة Suzano Petroquímica ، وهى و�حدة من �أكرب �ل�رشكات �لبرتوكيماوية 
�أجل تطوير قدر�ت �رشكات �سغرية توجد حول  �لرب�زيل، �ساعدت �ملوؤ�س�سة من  فى 
�ساوباولو ميكن �أن متول منتجاتها من �لبرتوكيماويات �إىل منتجات بال�ستيكية ذ�ت 
ل�رشكة  فبالن�سبة  مزدوجة.  مز�يا  م�ساعدتنا  حتقق  �أن  �ملتوقع  ومن  م�سافة.  قيمة 
Suzano، �سوف تن�سىء طلبا �إ�سافيا، ورمبا هو�م�ص �أعلى. وبالن�سبة للرب�زيل، �لتى 

ولية، فاإن هذه فر�سة لتحريك �سل�سلة �لقمة  ماز�لت تعترب �أ�سا�سا م�سدر� للمنتجات �لأ
�مل�سافة  �لقيمة  من  مزيد  و��ستبقاء  وعمل جديدة،  ��ستثمار  فر�ص  و�إيجاد  مام،  لالأ
�إىل  �أن تدعم �ملبادرة تطوير جمموعة عنقودية من 20  �لبالد. ومن �ملتوقع  د�خل 

30 منتجا �سغري� ومتو�سطا للبال�ستيك، ت�سم نحو 1200 موظف.
كما �رتبطت �ملوؤ�س�سة �أي�سا بتقدمي 60 مليون دولر ل�رشكة Suzano هذ� �لعام. 

و�سوف ت�ستخدم �ل�رشكة هذ� �لتمويل فى �لتملك و�إعادة هيكلة �ل�رشكة.

برنامج  من  ��ستفادو�  �لذين  �ملحليني  �حلرفيني  �ل�سناع  �أحد 
�ملوؤ�س�سة لتنمية م�رشوعات �حلرف �ملحلية.

�أمريكا �لالتينية و�لبحر �لكاريبى
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فى  �لدولية  �لتمويل  ملوؤ�س�سة  ��ستثمار  �أول  بلغ 
�أجله 15  عام 1956 مليونى دولر، وفى قر�ص 
معد�ت  لت�سنيع   Siemens ل�رشكة  ق��دم  عاما 
بن�سف  ذلك  وبعد  �لرب�زيل.  فى  �لكهرباء  لتوليد 
�أمريكا  قرن، قمنا با�ستثمار 31 مليار دولر فى 
�لالتينية و�لبحر �لكاريبى، منها نحو 600 مليون 
دنى  �لأ قليم  �لإ بلد�ن  فى  �رشكة   30 فى  دولر 
عملنا،  وخ��الل  وهايتى.  بوليفيا،  وه��ى  دخ��ال، 
لدعم منو  جل  �لأ با�ستنباط �رش�كات طويلة  قمنا 

�ل�رشكات فى �أمريكا �لالتينية.
 

رجنتني الأ
مليار�ت   6 �لدولية  �لتمويل  موؤ�س�سة  ��ستثمرت 
رجنتني، �أحيانا فى  دولر فى 112 �رشكة فى �لأ
�أثناء  وفى  للتحدى.  مثري  ��ستثمارى  مناخ  ظل 
�أزمة �لعملة فى �لبالد فى 2001 ، بقيت �ملوؤ�س�سة 
باعتبارها  رج��ن��ت��ني  �لأ جت��اه  �لتز�ماتها  على 
تدعم  �لتى  �لوحيدة  �لدولية  �ملالية  �ملوؤ�س�سة 
�إقر��ص عمالء مثل  �لقطاع �خلا�ص. وقد و��سلنا 
وهى   ،Aceitera General Deheza جمموعة 
�لتجارية،  �لزر�عية  عمال  لالأ ك��ربى  جمموعة 

وعميل للموؤ�س�سة منذ 1986 )�نظر �سفحة 17(.

الربازيل
متويال  �لرب�زيل  فى  �ملوؤ�س�سة  ��ستثمار�ت  وفرت 

ومع  �رشكة.   167 لعدد  دولر  مليار�ت   8 مببلغ 
�ملد  من  ملوجات  �لرب�زيلى  �لقت�ساد  تعر�ص 
عملها  فى  �لبتكار  على  �ملوؤ�س�سة  د�أبت  و�جلزر، 
�إعادة  ذل��ك مثال  – وم��ن  زم���ات  �لأ �أوق���ات  ف��ى 
دولر  مليون   800 مببلغ  جتارى  متويل  تن�سيط 
فى 2002. كما د�أبت �ملوؤ�س�سة بانتظام على دعم 
مبا  �لرب�زيل،  فى  �لنمو  حتقق  جديدة  �سناعات 
فى ذلك �أول م�رشوع للبرتوكيماويات فى �لبالد، 
خالل �ل�سبعينيات من �لقرن �لع�رشين، �لذى كان 
خام�ص  ن  �لآ تعترب  �سناعة  بناء  فى  خطوة  �أول 
�أكرب �سناعة فى �لرب�زيل من حيث �لناجت �ملحلى 
جماىل. ويخو�ص �لقطاع حاليا �ملرحلة �لثانية  �لإ
�أجل تعزيز قدرته  �أو�ساعه �ملالية من  من �سبط 
�لعام �ملاىل 2006،  على �ملناف�سة عامليا، وفى 
��ستثمرنا 350 مليون دولر فى �رشكات رئي�سية 

للبرتوكيماويات.

املك�سيك
فى  زمة  �لأ �أثناء فرت�ت  ن�سيطا  م�ستثمر�  كنا  كما 
تنظيم  �إعادة  فى  حا�سما  دور�  ولعبنا  �ملك�سيك، 
بعد  �زده��اره��ا  فى  ثم  ع�سار  �لإ �أ�سابها  �رشكة 
زمة  �لأ وعقب   .Grupo Visa �سركة  وهى  ذل��ك، 
غمار  �ل�رشكة  خا�ست   ،  1982 فى  �ملك�سيكية 
�إ�رش�ف �ملوؤ�س�سة  �إعادة هيكلة مالية حتت  عملية 
�أقر�ست   ،1988 وفى   .Visa Group وجمموعة 

فى  �أ�سهمت  دولر،  مليون   80 �ل�رشكة  �ملوؤ�س�سة 
مليون   146 مببلغ  �إ�سافية  ��ستثمار�ت  حتفيز 
دولر. وقد تطورت �ل�رشكة، �لتى تغري ��سمها بعد 
 (Fomento Económico Mexicano, �إىل  ذلك 
�أكرب  من  و�ح��دة  �سارت  حتى   S.A.) FEMSA
�أمريكا  ف��ى  �ل�ستهالكية  �ملنتجات  ���رشك��ات 
�لالتينية، وبلغت مبيعاتها 9.9 مليار دولر فى 

. 2005

كولومبيا
من  �لت�سعينيات  �أو�ئ���ل  منذ  �ملوؤ�س�سة،  ظلت 
م�ساعدة  فى  رئي�سيا  دور�  تلعب  �لع�رشين،  �لقرن 
كفاءة،  �أكرث  مال  �سوق  ��ستحد�ث  فى  كولومبيا 
رعت   ،2001 وف��ى  �سليما.  تنظيميا  و�إط����ار� 
�ملوؤ�س�سة، بال�سرت�ك مع �رشكاء ماليني حمليني، 
قر��ص �لعقارى �لثانوى فى �لبالد،  �أول �رشكة لالإ
با�ستثمار    Titularizadora de Colombia هى 
مببلغ 40 مليون دولر، وبت�سهيل �سمان بالعملة 
�ملحلية مببلغ 100 مليون دولر. وفى وقت لحق 
فى �آذ�ر/ مار�ص 2002، �أطلقت �ملوؤ�س�سة �إ�سد�ر� 
ما  �أو  كولومبى  بيزو  بليون   225 مببلغ  ل�سند�ت 
موؤ�س�سة  �أول  وكنا  دولر.  مليون   100 يعادل 

مالية دولية ت�سدر �سند� بالبيزو �لكولومبى. 

مخسون عاما من دعم القطاع اخلاص فى أمريكا الالتينية

نشاط القطاع اخلاص فى هايتى

�لت�سعينيات من �لقرن �لع�رشين، و��سلت �ملوؤ�س�سة دورها كم�ستثمر ن�سيط فى �لبالد. وفى  �لو�سيك للدولة فى هايتى فى  برغم �لنهيار 
1998، ��ستثمرت �ملوؤ�س�سة 500 �ألف دولر من �أجل �إن�ساء �أول موؤ�س�سة مالية ملنظمى �مل�رشوعات �ملتناهية �ل�سغر فى هايتى وقد و��سلت 
موؤ�س�سة MicroCredit National، وهى �أول م�رشوع فى �أ�سو�ق �ملال ملوؤ�س�سة �لتمويل �لدولية فى هايتى، عملها على �أ�سا�ص جتارى طو�ل 

خرية فى �لبالد. فرتة �ل�سطر�ب �لأ
وقد قدمت �ملوؤ�س�سة هذ� �لعام �ملاىل متويال مببلغ 15 مليون دولر مل�رشوع لالت�سالت �ل�سلكية و�لال�سلكية فى هايتى، مع �رشيك 
قليم هو �رشكة Digicel. ويعترب �مل�رشوع �أكرب ��ستثمار �أجنبى فى �لبالد خالل �ل�سنو�ت �لثالثني �ملا�سية، ويتوقع �أن  جل فى �لإ طويل �لأ
 Electricité de يو�سع نطاق خدمات �لهاتف �ملحمول بن�سبة تزيد على 50 فى �ملائة قبل حلول 2007. وكما قمنا بعملية تدقيق لهيئة

Haiti بالتعاون مع �لبنك �لدوىل، وبتمويل من �لوكالة �لكندية للتنمية.
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و�سط و�سمال �أفريقيا �ل�سرق �لأ

�سالمية، �جلمهورية �لعربية �ل�سورية، جمهورية  مار�ت �لعربية �ملتحدة، �لبحرين، باك�ستان، تون�ص، �جلز�ئر، جمهورية �إير�ن �لإ ردن، �أفغان�ستان، �لإ �لأ
م�رش �لعربية، �جلمهورية �ليمنية، �ل�سفة �لغربية وغزة، �لعر�ق، عمان، �لكويت، لبنان، ليبيا، �ملغرب، �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

اسرتاتيجية مؤسسة التمويل الدولية للشرق األوسط ومشال أفريقيا 

�سالح �لقت�سادى من خالل توفر �ل�ستثمار و�مل�سورة ب�ساأن �ملمار�سات  دعم �لإ  n
�ملثلى �لعاملية

�سا�سية،  �لأ �لبنية  وقطاعات  �مل��اىل،  �لقطاع  فى  �ل�ستثمار�ت  على  �لرتكيز   n
و�مل�رشوعات �ل�سغرية و�ملتو�سطة.

توفري �مل�ساعد�ت �لفنية �ملوجهة وعالية �لتاأثري للقطاع �ملاىل، و�مل�رشوعات   n
عمال، و�ل�رش�كات بني �لقطاعني �لعام و�خلا�ص  �ل�سغرية و�ملتو�سطة، ومناخ �لأ

وعمليات �خل�سخ�سة.
خرى من �أجل ت�رشيح  قاليم �لأ قليم وبينه وبني �لأ تعزيز �ل�ستثمار�ت د�خل �لإ  n

عمال. �لتكامل �لقت�سادى وتو�سيع �لأ

متويل املشروعات وحافظتها
مريكية( )مباليني �لدولر�ت �لأ

العام املاىل 2005** العام املاىل 2006*   
315 دولر 668 دولر  �لتمويل �ملرتبط به حل�ساب �ملوؤ�س�سة 

257  504 قرو�ص*** 
20  100 �أ�سهم*** 
38  64 �سمانات و�إد�رة �ملخاطر 

�سفر �سفر  قرو�ص م�سرتكة موقعة 
315  668 �إجماىل �لرتباطات �ملوقعة 

1210  1556 �رتباطات �حلافظة حل�ساب �ملوؤ�س�سة 
664  314 �حلافظة �ملرتبط بها و�ملحجوزة حل�ساب �آخرين )قرو�ص و�سمانات( 

1874  1871 �إجماىل �حلافظة �ملرتبط بها 

نظرة عامة على نشاط املؤسسة
العام املاىل 2005 العام املاىل 2006   

21  29 جماىل مل�رشوعات �ل�ستثمار  �لعدد �لإ
نفاق على م�رشوعات �مل�ساعد�ت �إجماىل �لإ

5 دولر 20 دولر  مريكية(  �لفنية و�خلدمات �ل�ست�سارية )مباليني �لدولر�ت �لأ

موظفو املؤسسة ومستشاروها
املكاتب امليدانية املقر الرئي�سى   

189  4 حتى 30 حزير�ن/ يونيو 2006 

900 دولر

600 دولر

 300 دولر

�سفر دولر

االرتباط����ات
مريكية( )مباليني الدولرات الأ

�لعام �ملاىل
2006

قرو�ص م�سرتكة             �لتمويل حل�ساب موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية �خلا�ص

�لعام �ملاىل
2005

�لعام �ملاىل
2004

�لعام �ملاىل
2003

قليمية لت�سهيل Soco، و��ستثمار�ت Veolia AMI، �لتى ت�سنف   * ت�سمل �حل�س�ص �لإ
ر�سميا كم�رشوعات عاملية. ومتثل �حلافظة �ملرتبطة لها حل�ساب �ملوؤ�س�سة �حل�سة 

قليمية مل�رشوع BAPTFF، �لذى ي�سنف ر�سميا كم�رشوع عاملى. �لإ
 Melrose ت�سهيل  و��ستثمار�ت   ،BAPTFF كم�رشوع  قليمية  �لإ �حل�س�ص  ت�سمل   **

�لتى ت�سنف ر�سميا كم�رشوعات عاملية.
��ستثمار�ت  وت�سمل  �سهم.  �لأ و�أ�سباه  �لقرو�ص  نوع  �ملنتجات من  �لقرو�ص  ت�سمل   ***

�سهم. �سهم، و�أ�سباه �لأ �سهم �ملنتجات من نوع �لأ �لأ

أكرب تعرض للمخاطر القطرية تواجهه املؤسسة
حافظة مرتبط بها حل�ساب �ملوؤ�س�سة �خلا�ص فى 30 حزير�ن/ يونيو 2006
مريكية( )مباليني �لدولر�ت �لأ
باك�ستان
�لعام �ملاىل 2006
�لعام �ملاىل 2005

م�رص
�لعام �ملاىل 2006
�لعام �ملاىل 2005

عمان
�لعام �ملاىل 2006
�لعام �ملاىل 2005

العراق
�لعام �ملاىل 2006
�لعام �ملاىل 2005

اجلزائر
�لعام �ملاىل 2006
�لعام �ملاىل 2005

345 دولر
315 دولر

290 دولر
297 دولر

202 دولر
105 دولر

108 دولر
10 دولر

97 دولر
72 دولر
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تعزيز التوسع العاملى لشركات األسواق الناشئة

جماىل فى  بلغ معدل �لنمو فى �لناجت �ملحلى �لإ
فى   5 �إجمال  �أفريقيا  و�سمال  و�سط  �لأ �ل�رشق 
فى  تو�سع  �أق��وى  ح��دوث  مع   ،2005 فى  �ملائة 
�لبلد�ن �مل�سدرة للنفط، ومنو� �سعيفا ن�سبيا فى 
�لعر�ق، ولبنان، و�سوريا، و�ل�سفة �لغربية وغزة، 
و�ليمن. ودفع �رتفاع معدلت �لبطالة فى �أجز�ء 
م�رش،  مثل  �لبلد�ن،  بع�ص  قليم،  �لإ من  كثرية 
�أعمال  جد�ول  تنفيذ  فى  �ل�رشوع  �إىل  وباك�ستان 
�لقطاع  ��ستثمار�ت  جذب  �إىل  ت�سفر  �سالح  لالإ
هذه  مع  ومتا�سيا  �لوظائف.  وزي��ادة  �خلا�ص، 
جمال  فى  �ملوؤ�س�سة  �أن�سطة  طفقت  �سالحات،  �لإ
قليم.  �ل�ستثمار و�مل�ساعد�ت �لفنية تتز�يد عرب �لإ
قفزت   ،2006 �مل����اىل  �ل���ع���ام  وخ����الل 
 100 على  يزيد  مبعدل  قليم  �لإ فى  �رتباطاتنا 
مليون   668 ق��دره  �إج��م��اىل  مببلغ  �مل��ائ��ة،  فى 
 315 مقابل  م�رشوعات   29 �إىل  مقدمة  دولر 
مليون دولر مقدمة �إىل 21 م�رشوعا خالل �لعام 
بزيادة  قمنا  حافظتنا،  تو�سيع  وبغية  �ل�سابق. 
عمال، حيث  جهودنا من �أجل تنمية م�رشوعات �لأ
�جلز�ئر،  فى  كبار  م�سئولني  مع  بالتعاقد  قمنا 
�ملتحدة.  �لعربية  مار�ت  و�لإ وباك�ستان،  وم�رش، 
وقد �نت�رشت ��ستثمار�تنا فى �لعام �ملاىل 2006 

قليم فى قطاعات �قت�سادية، منها �لبنية  عرب �لإ
�سا�سية، و�ل�سناعات �لتمويلية، و�لنفط و�لغاز،  �لأ
منها  خ��رية  �لأ �لفئة  متثل  �ملالية،  و�ملوؤ�س�سات 
�ملوؤ�س�سة  �رتباطات  من  �ملائة  فى   40 من  �أكرث 
�لعام  هذ�  كبري�  تز�يد�  تز�يدت  كما  قليمية.  �لإ
م�ساعد�تنا �لفنية �ملقدمة لعمالئنا من �ل�رشكات، 
عمال،  �لأ رجال  وجمعيات  �حلكومية،  و�لهيئات 
ل�رش�كات  �ملوؤ�س�سة  ت�سهيل  �أ�سا�سا  قدمها  �لتى 

�مل�رشوعات �خلا�سة.

�سواق املالية دعم املوؤ�س�سات املالية والأ
 Habib Bank بنك  خ�سخ�سة  عملية  دعم  بغية 
قر�سا  �ملوؤ�س�سة  قدمت   ،Limited in Pakistan
لتنويع  دولر،  مليون   50 مببلغ  ج��ل  �لأ طويل 
�لتمويل �لذى يقدمه �لبنك، ومتكينه من منح قرو�ص 
لل�رشكات �ملحلية باآجال ��ستحقاق طويلة. وهذ� 
تت�سمن  كثيرة  م�سروعات  من  و�ح��د  �لم�سروع 
�لدولية و�سندوق  �لتمويل  موؤ�س�سة  �رش�كات بني 
م�ساعد�ت  وت�سهم  �لقت�سادية.  للتنمية  �أغاخان 
�ملوؤ�س�سة �لفنية فى تدعيم قدرة �لبنك �لت�سغيلية 
قر��ص  �لإ عملية  هيكلة  �إع��ادة  فى  مي�سى  وهو 
و�ملتو�سطة،  �ل�سغرية  و�ل�رشكات  للم�ستهلكني، 

كما  �حتياجاتهم.  وفق  وت�سميمها  وحتديثها 
تقدمي  فى  �لبنك  مل�ساعدة  �مل�سورة  �أي�سا  نقدم 

�لتمويل �مل�سئول �جتماعيا وبيئيا.
 1 مببلغ  �سهم  �لأ فى  مبدئى  ��ستثمار  وعقب 
 First Microfinance Bank مليون دولر لبنك 
ملوؤ�س�سة  قدمنا   ،2004 فى   of Afghanistan
�ئتمانيا  ت�سهيال  �ل�سغر  �ملتناهى  �لتمويل 
�لعام.  هذ�  دولر  مليون   3.5 مببلغ  �حتياطيا 
�لئتمانية،  للت�سهيالت  �حلد  هذ�  �إىل  و�إ�سافة 
حزمة  و�سع  فى  مانحة  �أخرى  جهات  مع  نعمل 
�إد�رة  فى   FMBA بنك  مل�ساعدة  فنية  م�ساعد�ت 
من  �مل�ستفيدين  �إىل  و�ل��و���س��ول  �ل�سمانات، 
�جلن�سني فى �ملناطق �لنائية، وتدريب �ملوظفني، 

�سا�سية. وكذلك مو�جهة معوقات �لبنية �لأ
�لتنمية  ملوؤ�س�سة  قدمنا  �مل��غ��رب،  وف��ى 
�ساملة  حزمة   (FONDEP) �ملحلية  و�ل�رش�كات 
خطط  ل�ستكمال  و�مل�ساعد�ت  �لتنمية  لتمويل 
خالل  وتو�سعها  من��وه��ا  �م��ك��ان��ات  ��ستغالل 
للتمويل  موؤ�س�سة  هو  و�لعميل  �لقادمة.  ع��و�م  �لأ
متناهى �ل�سغر يقدم ت�سهيالت �ئتمانية ملنظمى 
�مل�رشوعات �ملتناهية �ل�سغر، ل�سيما �لن�ساء فى 
�لبالد.  من  �حل�رشية  و�سبه  �حل�رشية  �ملناطق 
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لالئتمان  جزئيا  �سمانا  �ملوؤ�س�سة  قدمت  كما 
فى   (FONDEP) �ملوؤ�س�سة  م�ساعدة  �إىل  يهدف 
�حل�سول على متويل بالعملة �ملحلية من �لبنوك 
تهدف  فنية  م�ساعد�ت  وكذلك  �ملحلية،  �لتجارية 
د�رة  لإ ونظامها  �لد�خلية  �سو�بطها  تطوير  �إىل 
�لتمويل  فى  ��ستثمار�تنا  وت�سمنت  �ملخاطر. 
فى  ��ستثمار�  ق��ل��ي��م  �لإ ف��ى  �ل�سغر  �ملتناهى 
 Tameer بنك  فى  دولر  مليون  مببلغ  �سهم  �لأ
�إىل 10 فى  ت�سل  بن�سبة   Microfinance Bank

�لبنك  �ملبدئى. ويخطط  �لبنك  ر�أ�سمال  �ملائة من 
�أخرى من  �أعمال  �لعاملني فى  فر�د  ل�ستهد�ف �لأ

ذوى �لدخل �ملنخف�ص.
قمنا  للتمويل،  �لبديلة  �سكال  �لأ دعم  وبغية 
فى  يجارى  �لإ للتمويل  �رشكات  فى  با�ستثمار�ت 
ردن، وعمان، وباك�ستان،  �أفغان�ستان، وم�رش، و�لأ
م�ساعد�ت  قدمنا  �أو  �ل�سعودية،  �لعربية  و�ململكة 
�سكان، قدمنا دعما  فنية لها. وفى جمال متويل �لإ
ور�ق �ملالية �ملدعومة  �أر�سى �سابقة فى جمال �لأ
�ململكة  �رشكة  �أ�سدرتها  �لتى  عقارية  برهونات 

للتق�سيط فى �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

ال�ستثمارات فى قطاعات رئي�سية اأخرى
�قت�ساد�ت  من  كثري  على  و�لغاز  �لنفط  ي�سيطر 
قدمناها فى  �لتى  �لرتباطات  قليم، وت�سمنت  �لإ
�لعام �ملاىل 2006 دعما للجو�نب غري �ملخدومة 
وقد  �لقطاعات.  هذه  من  �ملطلوب  �مل�ستوى  على 
نقليات  �رشكة  وه��ى   ،Red Med �رشكة  تلقت 
ملخيمات  �أ�سا�سيا  دعما  تقدم  ومتوين  و�إم���د�د 
قر�سا  �جلز�ئر  فى  و�لغاز  �لنفط  �رشكات  قو�عد 
مع  دولر،  م��الي��ني   10 مببلغ  �ملوؤ�س�سة  م��ن 
�أي�سا،  �لدخل. وفى �جلز�ئر  للم�ساركة فى  عن�رش 
 Fertial �رشكة  فى  دولر  مليون   24 ��ستثمرنا 
فى  خ�سخ�ستها  يتم  �أ�سمدة  �رشكة  �أول  وه��ى 
�لبالد، و�سوف تقدم �مل�ساعد�ت �لفنية للمز�رعني 

�لذين ي�ستخدمون �سماد �ل�رشكة.
من  حا�سما  جم��ال  �سا�سية  �لأ �لبنية  تعترب 

�ملنطقة  ب��ل��د�ن  ت��زي��د  �إذ  �ل�ستثمار،  جم���الت 
�لعاملى،  �لقت�ساد  مع  �لتجارية  رو�بطها  من 
وتو��سل �ملوؤ�س�سة دعم �ل�ستثمار�ت �خلا�سة فى 
ردن، ربطت  جمال �لنقل و�ل�سحن �لبحرى. وفى �لأ
�ملوؤ�س�سة قر�سا مببلغ 15 مليون دولر ملجموعة 
متخ�س�سة  �سحن  �رشكة  وه��ى   ،CTI Group

وحتتاج  قليم.  �لإ م�ستوى  على  �سمنت  �لأ نقل  فى 
�أ�سطولها  ح���الل  لإ كبري  ��ستثمار  �إىل  �ل�رشكة 
�سمنت �ملتخ�س�سة، ب�سفن  �ملتقادم من ناقالت �لأ
�أحدث، ولكنها مل تتمكن من �حل�سول على متويل 
�لبنوك �ملحلية، وكانت فر�سها  جل من  طويل �لأ
�لتقليدى  �لتمويل  على  �حل�سول  فى  حم��دودة 
من  �ملقدم  جل  �لأ طويل  �لتمويل  ويعترب  لل�سفن. 
وتو�سعة  جتديد  خطط  فى  حا�سما  �أمر�  �ملوؤ�س�سة 
فر�ص  من  ي�سهل  و�سوف   ،CTI �رشكة  �أ�سطول 

مؤسسة التمويل الدولية متويل شبكة 
للهاتف اخلليوى فى أفغانستان

للهاتف  رقمية  �سبكة  وت�سغيل  �إن�ساء  دعم  بغية 
 (GSM) �خلليوى بنظام �لهاتف �ملحمول �لعاملى 
فى  جنبية  �لأ �ل�ستثمار�ت  �أكرب  من  و�حد  وهى   ��
�لتمويل  موؤ�س�سة  وقعت   �� �لعام  هذ�  �أفغان�ستان 
دولر  مليون   40 مببلغ  بقر�ص  �تفاقا  �لدولية 
ماليني   5 �إىل  ي�سل  مببلغ  �سهم  �لأ فى  و��ستثمار� 
ومعدل   .Areeba Afghanistan �رشكة  مع  دولر 
كثافة �لهو�تف فى �لبالد و�حد من �أدنى �ملعدلت 
فى �لعامل، حيث بلغ معدل �خلطوط �لثابتة لكل 100 
�سخ�ص فى 2005 �أقل من 0.5 خط، ومعدل خطوط 
يقل  �ملعدل  وهذ�  خطوط.  �أربعة  �ملحمول  �لهاتف 

ب�سورة ملحوظة عن معدلت �لنت�سار �ملوجودة فى 
بلد�ن �أخرى قريبة، �أو باملقارنة ببيئات �قت�سادية 
�لقت�سادى،  �لن�ساط  تعويق  �إىل  و�إ�سافة  مماثلة. 
فاإن نق�ص �خلدمات يعرقل �لت�سال بني �حلكومة 

قليمية. �ملركزية و�ل�سلطات �لإ
تو�فر  من  يزيد  �أن  �ساأنه  من  �مل�رشوع  وهذ� 
�ملتناول،  فى  وتكاليفها  عليها  يعتمد  خدمات 
بالن�سبة للم�ستهلكني و�ل�رشكات، و�لهيئات �لعامة، 
و�سوف يو�سع جمال �لتغطية �جلغر�فية �لتى ت�ستد 
�حلاجة �إليها �إىل �ملناطق �لريفية وغري �ملخدومة 
على �مل�ستوى �ملطلوب من �أفغان�ستان. ومن خالل 
تدعم  �ملوؤ�س�سة  ف��اإن   ،Areeba فى  ��ستثمارها 
�أجل  من  فغانية  �لأ �حلكومة  �أعمال  جدول  �أي�سا 
حترير �لت�سالت �ل�سلكية و�لال�سلكية، و��ستنها�ص 

م�ساركة �لقطاع �خلا�ص و�ملناف�سة.

مملوكة   Areeba Afghanistan و�رشكة 
�ملحمول،  �لهاتف  لت�سغيل   Investcom ل�رشكة 
فى  �ملر�سية  �لنتائج  من  ب�سجل  حتظى  �لتى 
وغينيا  وغانا،  بنن،  فيها  مبا  �لر�ئدة،  �سو�ق  �لأ
و�ليمن.  و�سوريا،  و�ل�سود�ن،  وليبرييا،  بي�ساو،   ��
�لتدفقات  يعزز  �أنه  �ملوؤ�س�سة  متويل  �ساأن  ومن 
�رشكة  مب�ساعدة  �لنامية،  �لبلد�ن  بني  �لر�أ�سمالية 
 MTN �أخري� �رشكة  �متلكتها  �لتى   ،  Investcom

�سو�ق �ملتخلفة. على �ل�ستثمار فى �لأ
ترخي�ص  بثالث   Areeba �رشكة  وف���ازت 
ت�سغيل طويل �ملدى فى �أيلول/ �سبتمرب 2005 من 
و�ملناف�سة.  بال�سفافية  تت�سم  تر�سية  خالل عملية 
فيها  �مل�سرتكني  عدد  يبلغ  �أن  �ل�رشكة  وتتوقع 

700 �ألف م�سرتك قبل حلول 2009 .

�سوف ت�ستخدم �رصكة Paktel متويال من موؤ�س�سة التمويل 
الهاتف  خدمة  تعميم  فى  دولر  مليون   35 مببلغ  الدولية 

اخلليوى فى جميع اأنحاء باك�ستان قبل حلول 2007

و�سط و�سمال �أفريقيا �ل�رشق �لأ
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�لبحرى  �ل�سحن  بنوك  �إىل  �لو�سول  فى  �ل�رشكة 
 CTI �رشكة  مع  �أي�سا  �ملوؤ�س�سة  وتعمل  �لدولية. 

على حت�سني ممار�ساتها حلوكمة �ل�رشكة.
وفى باك�ستان، قدمنا قر�سا مببلغ 8 ماليني 
فى  �حل��اوي��ات  ر�سو  حمطة  �أر�سفة  �إىل  دولر 
ميناء كر�ت�سى. و�سوف ت�ستخدم حمطة �حلاويات 
معد�ت  �رش�ء  فى  �لقر�ص  �لباك�ستانية  �لدولية 
وحت�سني  قدرتها،  وزي���ادة  �حل��اوي��ات،  ل��ت��د�ول 

�خلدمة.
قدمت  �لتحويلية،  �ل�سناعة  قطاع  وف��ى 
دولر  مليون   133 مببلغ  قرو�سا  �ملوؤ�س�سة 
وقدمنا  و�ليمن.  �ل��ع��ر�ق،  فى  �أ�سمنت  مل�سانع 
لنا  ��ستثمار  �أكرب  وهو  دولر،  مليون   98 �أي�سا 
غري  م�سنع  ن�ساء  لإ �ل��ع��ر�ق،  فى  ط��الق  �لإ على 
ملوث للبيئة. و�سوف تبنى �مل�سنع وتديره �رشكة 

ن�ساء �مل�رشية. �أور��سكوم ل�سناعات �لإ
بجودة  طويل  زمن  منذ  �أفغان�ستان  ��ستهرت 
من  عقود  ورغ��م  و�ملجففة.  �لطازجة  فو�كهها 
�ل�ستثمار،  قو�ص  �ل��ذى  �ل�سيا�سى  �ل�سطر�ب 
و�لرمان  �لزبيب  من  �لبالد  ملحا�سيل  ي��ز�ل  ل 
�ملوؤ�س�سة  وت�ساعد  للت�سدير.  كبرية  �إمكانات 
نتاج  �لإ تقنيات  حت�سني  فى  و�لتجار  �ملنتجني 
للعر�ص،  �سال�سلهم  وبناء  �لبالية،  و�لت�سنيع 
�أن  ولبد  �لت�سدير.  باأ�سو�ق  معرفتهم  وتو�سعة 

يعزز هذ� �جلهد جودة �ملنتج و�إير�د�ت �لت�سدير.

بنك مصرى يستفيد من إقراض التمويل 

املتناهى الصغر

ر�ئد�  برناجما  �لدولية  �لتمويل  موؤ�س�سة  دعمت 
ثانى  مع  بالتعاون  �ل�سغر  �ملتناهى  للتمويل 
جنح  وق��د  م�رش.  بنك  وه��و  م�رش  فى  بنك  �أك��رب 
هذ�  يو�سع  �لبنك  جعلت  درجة  �إىل  �لربنامج  هذ� 

فقط  �ملائة  فى   12 نحو  �إن  وحيث  �لربنامج. 
�لبالد تتو�فر لها فر�سة  �ل�رشكات فى  �أ�سغر  من 
�حل�سول على متويل م�رشفى، فاإن هذه �ل�رشيحة 

من �ل�سوق تنطوى على �إمكانات هائلة.
وقامت �ملوؤ�س�سة �أول مب�سح �سوق �مل�رشوعات 
وو�سع  �ملنتجات،  وت�سميم  �ل�سغر،  �ملتناهية 
�سياغة  فى  �لبنك  �ساعدنا  ثم  عمال.  لالأ خطة 
لعملية  عمل  و�أدلة  و�إج��ر�ء�ت،  �ئتمانية،  �سيا�سة 

�لتمويل �ملتناهى �ل�سغر، وفى تنفيذ نظام لتتبع 
�ملجتمعات  فى  عمل  حلقات  وتنظيم  �لقرو�ص 
�لربنامج  �إطالق  من  عام  ظرف  وفى  �مل�ستهدفة. 
فى خم�سة فروع، حقق �لبنك مبلغا �إجماليا قدره 
�ل�سغر  متناهى  قر�ص  �أل��ف   13 من  ماليني   6
جذب  وق��د  �مل��ائ��ة.  ف��ى   100 بلغ  ���س��د�د  مبعدل 
جناح هذ� �لربنامج �هتمام بنوك �أخرى فى م�رش 

و�سط بالتمويل �ملتناهى �ل�سغر. و�ل�رشق �لأ

تلبية احلاجة إىل رأس املال طويل األجل واملساعدات الفنية فى اجلزائر

قامت موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية هذ� �لعام با�ستثمار مببلغ 10 ماليني دولر فى �رشكة جز�ئرية 
جنبية فى  هى Red Med، مل�ساعدة �ل�رشكة فى تلبية �لطلب �ملتز�يد من جانب �ل�رشكات �لأ
مد�د و�لتموين �ملحلية. وفتح م�ستودعات �جلز�ئر  قطاع �لنفط و�لغاز على خدمات �لنقل و�لإ
�أ�سا�سية كافية، مما يجعل  �لهيدروكربون فى مناطق �سحر�وية نائية، ل توجد بها بنى  من 
جنبية �لعمل فيها. و��ستثمار �ملوؤ�س�سة فى Red Med، وهو �أول  من �ل�سعب على �ل�رشكات �لأ
�سا�سية قيمته  ��ستثمار لنا فى �رشكة جز�ئرية حملية، �سوف يدعم تو�سعا فى �أن�سطة �ل�رشكة �لأ
�أعو�م، مبا فى ذلك �رش�ء رو�فع، و�ساحنات، وطائر�ت، ومعد�ت  �أربعة  32 مليون دولر ملدة 

�ختبار�ت طبية �إ�سافية.
للدولة، مع فر�ص  �لبنوك �ململوكة  �لقطاع �مل�رشفى فى �جلز�ئر ت�سيطر عليه  �إن  وحيث 
�أمر�  جل  جل، يعترب متويل �ملوؤ�س�سة طويل �لأ حمدودة للح�سول على مو�رد للتمويل طويل �لأ
حا�سما بالن�سبة خلطط �ل�رشكة للتو�سع. وت�ساعد �ملوؤ�س�سة �أي�سا �رشكة Red Med فى جمال 
�أن  �ساأنها  �ل�رشكة، مبا فى ذلك تطوير هيكل ملكيتها. وهذه �خلطو�ت من  ممار�سات حوكمة 

ت�ساعد �ل�رشكة فى �لو�سول �إىل �أ�سو�ق �ملال �لدولية م�ستقبال.
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ح�سلت �رشكة حمطات �حلاويات �لدولية �لباك�ستانية Pakistan International container Terminal من �ملوؤ�س�سة على 
قر�ص مببلغ 8 ماليني دولر - مما �سي�ساعد �ل�رشكة فى �رش�ء معد�ت ملناولة �حلاويات وحت�سني �خلدمة فى ميناء كر�ت�سى.
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خالل  مــن  اخلــا�ــس  املــ�ــرصوع  تنمية 
واخلدمات  الــفــنــيــة  ــدات  ــاع ــس ــ� امل

ال�ست�سارية
�مل�رشوعات  ل�رش�كة  �ملوؤ�س�سة  ت�سهيل  يقدم 
و�سط و�سمال �أفريقيا، �لذى  �خلا�سة لل�رشق �لأ
ميوله �ملانحون، م�ساعد�ت فنية لدعم �لقطاع 
و�ملتو�سطة،  �ل�سغرية  و�مل�رشوعات  �مل��اىل، 
و�ل�����رش�ك��ات بني  ع��م��ال،  �لأ و�إ���س��الح مناخ 
م�رشوعات  ف��ى  و�خل��ا���ص  �ل��ع��ام  �لقطاعني 
عملنا  ن�ساعف  ونحن  �سا�سية.  �لأ �لبنية 
�ل�ست�سارى ب�ساأن حوكمة �ل�رشكات فى جميع 
قليم، ول�سيما فى م�رش، وباك�ستان.  �أنحاء �لإ
د�رية  ففى م�رش، نحن ب�سدد زيادة �لقدرة �لإ
خالل  من  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  للم�رشوعات 
م�ساء  لتحقيق  د�رى  �لإ للتدريب  برنامج 
ت��دي��ره �رش�كة  �ل���ذى  ع��م��ال  �لأ م�����رشوع��ات 

و�سمال  و�سط  �لأ لل�رشق  �خلا�سة  �مل�رشوعات 
�أفريقيا. ويتلقى �ل�رشكاء فى �لربنامج تدريبا 
و�لتمويل،  �لت�سويق،  جمالت  فى  و�سهاد�ت 
نتاجية،  و�ملحا�سبة، وطرق حت�سني �لكفاية �لإ
وتر�قب �ل�رش�كة �أد�ءهم للمحافظة على معايري 
 ،2004 �أكتوبر  ول/  �لأ ت�رشين  ومنذ  �جلودة. 

�لتدريب  فى  �رشيكا   11 �إىل  �سهاد�ت  منحنا 
�أكرث من 2500 مدير  بتدريب  بدورهم  قامو� 
ومتو�سطة.  �سغرية  م�رشوعات  و�أ���س��ح��اب 
ردن،  �لأ �إىل  �لربنامج  نطاق  مد  ب�سدد  ونحن 
و�ليمن،  �ملتحدة،  �لعربية  مار�ت  و�لإ وعمان، 
كما ندخل �رش�كات مع �رشكات كربى لتقدمي 
د�رى للم�رشوعات �ل�سغرية �لقائمة  �لتدريب �لإ

على �سال�سل �لعر�ص �خلا�سة بها.
رئي�سى  كم�ست�سار  �ملوؤ�س�سة  وتعمل 
للحكومة  �لتابع  �لتنفيذية للخ�سخ�سة  للجنة 
�لقطاع  م�ساركة  بح�سد  تقوم  �لتى  ردنية،  �لأ
عالية  �مللكة  مطار  وتاأهيل  لتو�سعة  �خلا�ص 
لدعم  ��ست�سارية  خدمات  تقدم  كما  �ل��دوىل. 
خ�سخ�سة �ملطار. ومن �ساأن تطوير �ملطار �أن 
ردنية على  يزيد من قدرة �سناعة �ل�سياحة �لأ

�ملناف�سة.
وف��ى �أفغان�ستان، تقدم �ملوؤ�س�سة وجامعة 
كاب��ول بو�سع برنام��ج للتدريب على مهار�ت 
�ملحلي��ني  �مل�رشوع��ات  ملنظم��ى  عم��ال  �لأ
�لذي��ن يحتاج��ون �إىل مزي��د م��ن �خل��ربة ف��ى 
�مل��اىل.  و�لتخطي��ط  و�ملحا�سب��ة،  �لت�سوي��ق، 
ومنه��ج �لتدري��ب متو�ف��ر بلغت��ني حمليت��ني، 
وقد �لتحق 120 د�ر�س��ا ومنظما للم�رشوعات 
ول ل��ه. كما نقوم  ف��ى �مل���رشوع �لنموذجى �لأ
مب�ساع��دة �جلامع��ة ف��ى و�س��ع ��سرت�تيجي��ة 

لتقدمي �لتدريب ب�سفة م�ستمرة.

تدعيم حوكمة الشركات

قدمت موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية خالل �لعام �ملاىل 2006، تدريبا على حوكمة �ل�رشكات 
و�سمال  و�سط  �لأ �ل�رشق  فى  �رشكة   200 من  و�مل��در�ء  �ملديرين  من   1000 من  كرث  لأ
�أفريقيا. وقد قدمنا مدخالت و�ساعدنا فى و�سع �أربع مدونات حلوكمة �ل�رشكات �� �ثنتان 
مار�ت �لعربية �ملتحدة. كما قمنا �أي�سا  منهما فى م�رش، وو�حدة فى كل من لبنان و�لإ
�لتدريب  بتقدمي  �ل�سحافة،  جمال  فى  �لر�سيدة  �ل�رشكات  بحوكمة  �لوعى  م�ستوى  برفع 

ل�سحفيني فى م�رش، و�أفغان�ستان.
و�سط و�سمال  �لأ �ل�رشق  ل�رش�كة �مل�رشوعات �خلا�سة فى  �ملوؤ�س�سة  ت�سهيل  ويو��سل 
قليم.  ع�ساء �ملدر�ء، وهو �أول منظمة من نوعها فى �لإ �أفريقيا دعمه للمعهد �مل�رشى لأ
وبغية حت�سني �حلوكمة فى �ل�رشكات �مل�رشية، ويعمل �لت�سهيل �ملذكور مع �لبنك �لدوىل 
�أجل  �أول برنامج لالعتماد من  �لرب�مج، مبا فى ذلك  على بناء قدرة �ملعهد على تنفيذ 

د�ر�ت. تطوير جمال�ص �لإ

To
re

k 
Fa

rh
ad

i 

�سهم  ت�سمنت ا�ستثماراتنا فى التمويل متناهى ال�سغر ا�ستثمارات فى الأ
فى بنك Tameer Microfinance Bank فى باك�ستان لدعم اإقرا�سه 

ملنظمى امل�رصوعات املتناهية ال�سغر من ذوى الدخل املنخف�س.

ردنية فى خ�سخ�سة مطار �مللكة عالية �لدوىل. تقوم موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية بتقدمي �لن�سح للحكومة �لأ

و�سط و�سمال �أفريقيا �ل�رشق �لأ
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مالحظات، وتعريفات

مالحظات، وتعريفات

�ل�سنة �ملالية ملوؤ�س�سة �لتمويل �لدولية تبد�أ من 1 متوز/يوليو وتنتهى فى 
30 حزير�ن/ يونيو. ومن ثم، فاإن �ل�سنة �ملالية 2006 بد�أت فى 1 متوز/

يوليو 2005، و�نتهت فى 30 حزير�ن/ يونيو 2006.
مريكى ما مل ين�ص على خالف ذلك. مبالغ ال�ستثمار مدرجة بالدولر �لأ

�لتمويل  �إقر��ص  عملية  هو  �لناحيتني  من  قر��ص  �لإ �أو  قر��ص  �لإ �إع��ادة 
�ملدنى ثم �حل�سول عليه من م�سادر موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية �خلا�ص عن 

طريق و�سطاء، مثل �لبنوك �ملحلية وموؤ�س�سات �لتمويل بالغة �ل�سغر.
تتقا�سم موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية و�ملوؤ�س�سات �مل�ساركة بالكامل �ملخاطر 
ن �ملوؤ�س�سة هى �ملقر�ص  �لئتمانية �لتجارية للم�رشوعات، �إل �أنه نظر� لأ
�ملز�يا  نف�ص  على  حت�سل  �مل�ساركة  �ملوؤ�س�سات  فاإن  )�مل�سجل(،  �سلى  �لأ
و�سعها  من  �ملوؤ�س�سة  ت�ستمدها  �لتى  �لقطرية  �ملخاطر  ومز�يا  �ل�رشيبية 

طر�ف. �خلا�ص كموؤ�س�سة متعددة �لأ
�سهم، و�لتى  �سهم تت�سمن خ�سائ�ص كل من �لقرو�ص و�لأ اأ�سباه الأ اأدوات 
يكون �لغر�ص منها هو توفري درجات متباينة من �ملفا�سالت بني �ملخاطر 

�سهم. و�لعائد �لتى تقع بني �لقرو�ص �ملبا�رشة و�ل�ستثمار فى �لأ
رقام اإىل اأقرب عدد �سحيح قد يوؤدى �إىل �ختالف �ملجموع عن  تقريب الأ

رقام كل على حدة فى بع�ص �جلد�ول. حا�سل جمع �لأ
 ،(IBRD) و�لتعمري  ن�ساء  لالإ �ل��دوىل  �لبنك  من  كال  ي�سم  الــدوىل  البنك 

.(IDA) وموؤ�س�سة �لتنمية �لدولية
 ،(IBRD) و�لتعمري  ن�ساء  لالإ �لدوىل  �لبنك  ت�سم  الدوىل  البنك  وجمموعة 
 ،(IFC) �لدولية  �لتمويل  وموؤ�س�سة   ،(IDA) �لدولية  �لتنمية  وموؤ�س�سة 
�لدوىل  و�ملركز   ،(MIGA) �ل�ستثمار  ل�سمان  طر�ف  �لأ متعددة  و�لوكالة 

.(ICSID) لت�سوية منازعات �ل�ستثمار

37399



تقرير موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية �سفحة 78 

للحصول على مزيد من املعلومات

موقع املوؤ�س�سة على ال�سبكة
يحت��وى موق��ع �ملوؤ�س�س��ة عل��ى �ل�سبك��ة �لعنكبوتية 
www.ifc.org معلوم��ات �سامل��ة ع��ن كل جانب من 
�أن�سطة �ملوؤ�س�سة. ويت�سمن معلومات عن �مل�رشوعات، 

و�ل�سيا�س��ات �لجتماعي��ة، و�لبيئي��ة، و�ملطبوع��ات، 
وتفا�سي��ل �لت�س��ال مبكات��ب ومن�س��اآت �ملوؤ�س�س��ة 

�لقطرية، وجميع �ملنتجات و�خلدمات.

مطبوعات اأخرى رئي�سية

تقرير ال�ستدامة
من  �ملوؤ�س�سة  ت�ستفيد  كيف  �لتقرير  هذ�  يو�سح 
�لتحديات  �لفريد، ومو�ردها فى مو�جهة  و�سعها 
و�لف�ساد،  و�لفقر،  �ملناخ،  تغري  ومنها  �لعاملية، 
يدز،  وفريو�ص نق�ص �ملناعة �لب�رشية �ملكت�سب/�لالإ
�خلا�ص،  �لقطاع  تنمية  فى  �لن�ساء  وم�ساركة 

و�ملحافظة على �ملو�رد �لطبيعية.

تقرير اإىل جمتمع املانحني
بيانا  �ملانحني  جمتمع  �إىل   2006 تقرير  يقدم 
حققتها  �ل��ت��ى  �لرئي�سية  جن���از�ت  ل���الإ ���س��ام��ال 
�ل�رش�كات بني �ملوؤ�س�سة، و�لبلد�ن �ملانحة لها فى 
تخفي�ص �أعد�د �لفقر�ء، وفى م�ساعدة عمالئنا على 
بر�مج  خالل  من  منائية  �لإ لفية  �لأ �أهد�ف  حتقيق 

�مل�ساعد�ت �لفنية.

عمال تقرير ممار�سة الأ
عمال �سل�سلة من �لتقارير �ل�سنوية من  ممار�سة �لأ
موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية و�لبنك �لدوىل، تبحث فى 
�لتى  وتلك  عمال،  �لأ ممار�سة  تي�رش  �لتى  �للو�ئح 
�سالح  تعوقها. وتركز طبعة 2007 على تنفيذ �لإ
بلد�   175 من  �مل�ستقاة  �ملوؤ�رش�ت  بني  وتقارن 
يرجى  �ملعلومات  من  ملزيد  و�سناعيا.  ناميا 

زيارة �ملوقع �لتاىل :
www.worldbank.org/doingbusiness

مالحظات حول املمار�سات اجليدة
توجيهات  �ملطبوعات  من  �ل�سل�سلة  هذه  تطرح 
�لقطاع  من  للعمالء  �جليدة  للممار�سات  ومناذج 
�خلا�ص حول ت�سكيلة من �ملو�سوعات �لجتماعية 
و�لبيئية ترت�وح من فريو�ص نق�ص �ملناعة �لب�رشية 
مكافحة  �إىل  �لعمل  مكان  فى  يدز  �ملكت�سب/�لإ

�لتمييز، وتعزيز تكافوؤ �لفر�ص.

متثال/ حمقق ال�سكاوى  التقرير ال�سنوى مل�ست�سار الأ
)CAO(

حمقق  �لمتثال/  مل�ست�سار  �ل�سنوى  �لتقرير  ي�سلط 
فى  م�ست�سار  مكتب  جهود  على  �ل�سوء  �ل�سكاوى 
من  �ملت�رشرين  من  �ملقدمة  �ل�سكاوى  معاجلة 
�لجتماعية  �ملح�سالت  وتقرير  �مل�����رشوع��ات، 
�ملوؤ�س�سة،  تلعب  �ل��ت��ى  للم�رشوعات  و�لبيئية 
�ل�ستثمار  ل�سمان  ط��ر�ف  �لأ �ملتعددة  و�لوكالة 
م��زي��د من  ع��ل��ى  �حل�����س��ول  ف��ي��ه��ا. ومي��ك��ن  دور� 

�ملعلومات على �ملوقع �لتاىل :
www.cao-ombudsman.org
النتائج التى تو�سل اإليها فريق التقييم امل�ستقل

�لغر�ص من �سل�سلة مطبوعات �لنتائج �لتى تو�سل 
فى  �مل�ساهمة  هو  �مل�ستقبل  �لتقييم  فريق  �إليها 
توعية �أ�سحاب �مل�سلحة مبا تو�سل �إليه �لفريق من 
نتائج وتو�سيات جديدة للتقييم حول م�رشوعات 
وميكن  �لفنية.  و�مل�ساعد�ت  لال�ستثمار  �ملوؤ�س�سة 
�حل�سول على مزيد من �ملعلومات حول جمموعة 

�لتقييم �مل�ستقلة على �ملوقع �لتاىل:
www.ifc.org/ieg

التقرير ال�سنوى للبنك الدوىل
�لبنك  �إجن���از�ت  على  �ل�سوء  �لتقرير  ه��ذ�  يلقى 
�لدوىل فى جهوده من �أجل تخفي�ص �أعد�د �لفقر�ء 
�ملالية.  قائمته  ويت�سمن  �لعامل،  م�ستوى  على 
هو �لعنكبوتية  �ل�سبكة  على  �لدوىل  �لبنك   وموقع 

www.worldbank.org
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