
  

2121 Pennsylvania Avenue, NW 

Washington, DC 20433 USA 

Telephone 202-473-3800 

www.ifc.org
 

 
مؤسسة �لتمويل �لد�لية

مجموعة �لبنك �لد�لي

خلق �لفر�
2008 �لتقرير �لسنو� 

قيا� �ملؤسسة بد��ها من �جل عالم �شتمالي �مستد��

طبع على ��� �عيد �ستخد�مه بأنو�� من �حلبر �ساسها من فو� �لصويا 

 
مؤسسة �لتمويل �لد�لية

مجموعة �لبنك �لد�لي

46277
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed



التقرير هذا
الدولية التمويل مؤسسة تصدره الذي السنوي التقرير يواصل

بني يجمع املاضية، السنة في اعتماده في الرائدة كانت نهجاً
واخلدمات املؤسسة بها تقوم التي االستثمارات عن: املعلومات

لعملياتها، اإلمنائية والفعالية مها، تقدّ التي االستشارية
املالية السنة التقرير هذا ويغطي املانحة. اجلهات مع وشراكاتها

وهو 30 يونيو/حزيران 2008) ولغاية يوليو/متوز 2007، ١) 2008

أداء عن فضالً السنة هذه في اجلديدة العمل أنشطة يبحث
التنموية. ونتائجها عملياتها حافظة

املؤسسة عما تقوم كاملة صورة عرض هذا التقرير من الغرض
للمساءلة خضوعها لتعزيز تسعى وهي أدائها. وكيفية بعمله
الرئيسية، وغرضها، وطريقة املؤسسية وقيمها رؤيتها، وإيضاح:

املباشرة. املصلحة أصحاب واسعة من مجموعة من أجل عملها
الشركات من: كالً املباشرة املصلحة أصحاب مجموعة وتضم
احمللية واتمعات وشركاء، وحكومات، املؤسسة، مع املتعاملة

عن املصالح املعنية، الدفاع ومنظمات املؤسسة، بأنشطة املتأثرة
املؤسسة. وموظفي واملستثمرين،

اإلنترنت شبكة على التقرير لهذا املوقع اصص  يتيح
التقرير:  هذا من مكونات www.ifc.org/annualreport عدة

اإلدارة  جهاز ومناقشة 2008 املالية السنة املالية عن البيانات
ومشروعات اخلدمات باالستثمارات وقائمة البيانات، لتلك وحتليله

استثمارات عمليات وحافظة ،2008 املالية في السنة االستشارية
معلومات وفهرس 30 يونيو/حزيران 2008، حتى اجلارية املؤسسة

من واملزيد لإلبالغ، العاملية املبادرة مبؤشرات يتعلق فيما املؤسسة
والبصمة املؤسسة، لعمليات التنموية النتائج عن املعلومات

يردف وهو اعتمدتها. األداء التي ومعايير للمؤسسة، البيئية
112 بقائمة  الصفحة في اإلدارة املدرجة مجلس عن املعلومات

إدارتها ومجلس املؤسسة محافظي مجلس بأسماء كاملة
ملفاً لوثيقة املوقع ذلك يتيح كما التصويتية. وحقوقهم

التقرير  صفحات هذا كافة يتضمن تنزيله وهو ميكن PDF بصيغة
رها. وترجماتها حسب توفّ

مجلساحملافظني إلى رسالة

وفقاً التقرير هذا بإعداد يلزم من بتكليف اإلدارة مجلس قام
رئيس زوليك روبرت ب. وقام املؤسسة. في الداخلي للنظام

التقرير هذا برفع إدارتها مجلس ورئيس الدولية التمويل مؤسسة
احملافظني. مجلس إلى مراجعتها متت التي البيانات املالية مع

في السنة قامت املؤسسة أن اإلدارة اإلبالغ عن مجلس رّ ويسُ
في  أثرها 30 يونيو/حزيران 2008 بتوسيع في املنتهية املالية

في االستثمارات تنفيذ خالل من وذلك التنمية املستدامة، مجال
االستشارية. اخلدمات وتقدمي اخلاص القطاع
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الدولية:  التمويل مؤسسة  رؤية
اخلالص من فرصة للناس تسنح أن  يحب

حياتهم الفقر وحتسني براثن

الدولية:  التمويل مؤسسة  هدف
النامية البلدان ة أسواق وتنافسيّ انفتاح تشجيع

اخلاص القطاع اآلخرين من والشركاء الشركات مساندة
األساسية اخلدمات وتقدمي العمل املنتج فرص خلق

حياتهم وحتسني الفقر براثن من للخالص للناس خلق الفرص

الفرص خلق



لتنمية ا



للقطاع احمللية واملعرفة العاملية العملية اخلبرة
النهج املتسق  • ً ً عضوا • مساندة 179 بلدا اخلاص
الدولي البنك مجموعة مؤسسات بني فيما

من  اخلدمات لهم م نقدّ مبن األمد الطويل االلتزام •

من  لها نظير ال شبكة • واألسواق املتعاملني بني
عملية التنمية الشركاء في

... بدوْرنا اضطالعنا
بإسهامات الدولية التمويل مؤسسة تقوم

الناشئة تنمية األسواق في فريدة



اشتمالي عالم أجل من ...
ومستدام

وتعبئ تستثمر، الدولية: التمويل مؤسسة
القطاع ملساعدة املشورة م وتقدّ املال، رأس

األوضاع حتسني في اخلاص

ً • توسيع  فقرا البلدان أشد في الناس إلى الوصول
األقلّ والصناعات املناطق لتشمل النمو منافع 
من الناس حلول تفيد املزيد على • العثور ً را تطوّ
زيادة  في الشركات مساعدة  • البيئة  وحتفظ
للمجتمعات النفع وحتقيق القياسية املعايير

احمللية 



احللول



الناس



األساسية  اخلدمات تقدمي العمل • فرص خلق
ر توفّ مدى • حتسني والكهرباء النظيفة كاملياه

القدرة  • توسيع اجلودة عالية الصحية الرعاية
األساسي التعليم خدمات على احلصول على

للناس الفرص خلق
املتعاملني مع الدولية التمويل مؤسسة تعمل
في الناس حياة لتحسني ومع شركائها معها

فقراً األكثر البلدان



ومُستدامٍ اشتماليٍ عالمٍ أجل من بِدوْرنا نضطلع

 مؤسسة
الدولية التمويل
مجموعة البنك الدولي

الفرص خلق
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منظور القيادة

رسالة من رئيس مجموعة البنك الدولي
كانت السنة املالية 2008 سنة ذات أهمية بالنسبة موعة البنك الدولي — فهي سنة حفلت 
رٍ حاسم األهمية في  بالتحديات وبالفرص. فمؤسسة التمويل الدولية (املؤسسة) أسهمت بدوْ

ر عن املنجزات التي حققتها املؤسسة حتى  هما. ويسرّني تقدمي هذا التقرير الذي يعبّ ليْ ي لكِ التصدّ
اآلن ويعطي موجزاً عن العمل املُزمع في املستقبل.   

وضعت مجموعة البنك الدولي في هذه السنة ستّ أولويات استراتيجية من أجل تركيز   
اهتماماتها، مع التأكيد على: أشد البلدان فقراً والسيما في أفريقيا، والدول الضعيفة وتلك 
اخلارجة من صراعات، والبلدان املتوسطة الدخل، وسلع النفع العام العاملية والعامة، وتوسيع 

الفرص من أجل العالم العربي، واملعرفة والتعلّم. 
تقوم مؤسسة التمويل الدولية بتنفيذ تلك املبادرات بكل طاقتها والتزامها وإبداعها. فمن   
أجل حفز االستثمار في أفريقيا واألسواق عالية ااطر أو اجلديدة في التعامل، تعمل املؤسسة 

على تسهيل استثمار صناديق الثروات السيادية في أسهم رأس املال في تلك األسواق. ومن أجل 
تخفيف حدة أزمة الغذاء، قامت املؤسسة باالستثمار في شركات الصناعات الزراعية، مما ساعد 

تلك الشركات في توسيع إنتاجها وتخفيف مخاطر عملها. ومن أجل مساعدة الشركات على 
ل إلى استخدام تكنولوجيات أكثر نظافة وكفاءة، استنبطت املؤسسة ضماناً مبتكراً يحقق  التحوّ

تخفيض انبعاثات غاز الكربون وتداول احلصص من حقوق تلك االنبعاثات مبا يساعد الشركات في 
البلدان النامية على بيع تلك احلصص إلى مشترين في بلدان العالم املتقدمة. ومن أجل الوفاء 

باالحتياجات املتزايدة من البنية األساسية في البلدان النامية، تقوم املؤسسة بزيادة استثماراتها 
في مشروعات املواصالت والكهرباء ومرافق النفع العام، وهي تطبّق النهج اخلاص بأفضل 

املمارسات جتاه القضايا البيئية واالجتماعية. 
ً، وذلك من خالل االستفادة  ة في أشد البلدان فقرا ي لتحديات التنمية املُلِحّ شاهدت بأمّ عيني كيف ميكن موعة البنك الدولي التصدّ  

مها. ففي زيارة إلى موزامبيق في هذه السنة،  من ما لديها من: مجاالت اخلبرة العملية املتعددة، واألدوات التي تستخدمها، واخلدمات التي تقدّ
 ،(IBRD) قمت بجولة على مشروع الغاز اإلقليمي ملنطقة جنوب أفريقيا، الذي يشترك في متويله كل من: البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

ن هذا املشروع ذلك البلد من حتويل موارده من الغاز الطبيعي  ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان االستثمار (MIGA). وميكّ
إلى أموال من خالل االرتباط بسوق الصادرات في جنوب أفريقيا. كما تعاونت مؤسسة التمويل الدولية واملؤسسة الدولية للتنمية (IDA) في 
ر القروض لفائدة مؤسسات األعمال الصغيرة واملتوسطة. ومن  مبادرة لتقاسم ااطر هي األولى من نوعها في مدغشقر وتؤدي إلى زيادة توفّ

ل لنا زيادة نطاق وصول أنشطتنا من خالل مزيج من اخلدمات.  شأن زيادة هذا النوع من التعاون أن يسهّ
مها جزءاً هاماً من مساعدات مجموعة البنك الدولي للبلدان املتوسطة  تعتبر استثمارات مؤسسة التمويل الدولية واملشورة التي تقدّ  

م الذي مت إحرازه عموماً، مازالت تلك البلدان موطناً للعديد من الفقراء، ومازالت شركاتها وأسواقها تواجه  الدخل. وعلى الرغم من التقدّ
قيود ومعوقات متعلقة برأس املال. كما حتتاج حكوماتها املساعدة في اجتذاب املزيد من االستثمارات وحتقيق منافع النمو للمزيد من الناس 

واألماكن. فاملؤسسة تنخرط في العمل حيثما أمكنها التغيير لألفضل، ليس من خالل جلب رؤوس أموال من القطاع اخلاص فحسب، بل 
أيضاً من خالل مساعدة مؤسسات األعمال في القطاع اخلاص على الوفاء بكل من: املعايير العاملية حلوكمة الشركات، ومتطلبات صون 
البيئة، وإشراك اتمعات احمللية في سالسل جانب العرض من خالل برامج ربطها مع الشركات الكبيرة. كما أن املتعاملني مع املؤسسة 

يقومون بتشجيع التنمية العابرة حلدود البلدان على هيئة استثمارات  فيما بني بلدان اجلنوب.  
مساهمة املؤسسة في تنمية القطاع اخلاص بعيدة األثر. ففي ليبيريا وبلدان أخرى خارجة من صراعات، تعمل املؤسسة حالياً على   

تسهيل عمليات إصالح مناخ ممارسة أنشطة األعمال وتدعيم القطاع املالي. وفي أفريقيا، تعمل املؤسسة مع شركائها في تعبئة مبلغ في 
ره القطاع اخلاص املتسم باملسؤولية االجتماعية. وفي  حدود مليار دوالر من أجل مساندة تطوير وتنمية قطاع الرعاية الصحية الذي يتصدّ

الشرق األوسط، تقوم املؤسسة حالياً مبساعدة البنوك احمللية في زيادة نطاق تقدمي القروض للطلبة الدارسني. كما أن املبادرة التي اعتمدتها 
املؤسسة بشأن متويل التجارة تتيح املساندة احلاسمة األهمية لتدفقات التجارة مع األسواق الناشئة، وهي تعمل كجهة حتقيق استقرار في 

أوقات ضيق االئتمان وقلة السيولة. وأدركت املؤسسة اإلمكانات االقتصادية واالجتماعية الضخمة التي تشكلها النساء من بني أصحاب 
مشروعات العمل احلر في البلدان النامية، وقام البرنامج الذي اعتمدته للمساواة بني اجلنسني بإدخال مبادرات ناجحة لتشجيع امتالك النساء 

ملؤسسات األعمال.  
تتبوأ مؤسسة التمويل الدولية مركزاً مناسباً على نحو جيد لقيامها باملهام التي أمامها. فهي تنعم باملزيج الصحيح من رأس املال   

واخلبرات. كما أن الطلب قوي على خدماتها في كافة بلدان العالم النامية، حيث يتزايد إدراك أن مبادرات العمل احلرّ هي احملرك الفاعل واملتسم 
زة في: دعم االقتصاد احمللي،  باالبتكار الدافع لتحقيق منو االقتصاد. وحني تساندها السياسات العامة السليمة، تصبح لديها القوة املتميّ

وخلق فرص العمل، والكشف عن فرص تخلق سبل حتقيق التنمية االشتمالية واملستدامة. وتنعم مؤسسة التمويل الدولية - مبا لديها من 
معرفة وخبرة فريدة من العمل مع القطاع اخلاص - بروح االبتكار وبالتقاليد املوجهة نحو حتقيق النتائج الالزمة للتغيير إلى األفضل.  

أود شكر جهاز موظفي مؤسسة التمويل الدولية على تفانيهم في عملهم وما لديهم من كفاءات عالية والتزام بزيادة ديناميكية   
ومرونة هذه املؤسسة وقدرتها على االبتداع. وكلّما حضرتُ جلسةً إعالمية في هذه املؤسسة، أغادرها مفعماً بالتفاؤل بشأن براعة وحماسة 

جهاز موظفيها من أجل متكني القطاع اخلاص في البلدان النامية بغية حتسني حياة الناس وسبل رزقهم. كما أن إجنازات املؤسسة وقوة 
معنوياتها شهادة على قوة وفعالية القيادة التي يتولها الرس ثونيل فهو يوجه فريقاً ممتازاً ميتلك احلكمة واخلبرة العملية والدافع لتحقيق 

النتائج.  كما أود شكر مجلس املديرين التنفيذيني ومجلس احملافظني والعديد من املساهمني والشركاء الذين ال ميكننا حتقيق النجاح بدونهم. 

روبرت ب. زوليك  
رئيس مجموعة البنك الدولي  

النتائج.  كما أود شكر مجلس املديرين التنفيذيني ومجلس احملافظني والعديد من املساهمني والشركاء الذين ال ميكننا حتقيق النجاح بدونهم. 

روبرت ب. زوليك  
رئيس مجموعة البنك الدولي  
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األول التنفيذي املسؤول من رسالة
متغيّر عالم في النجاح حتقيق في مع املؤسسة املتعاملني مساعدة

املتعاملني يدفع الذي الرئيسي السبب وهي اإلضافات". "مجموعة
معها. العمل إلى

جناح — حسبما  من مؤسسة التمويل الدولية حققته ما
استثماراتها حلافظة املالي واألداء القوية التنموية النواجت من يتبنيّ
متسّ  كانت احلاجة حيثما الفرص خللق باملزيد القيام لها ل يسهّ —

مستقلة  وحدة — وهي املستقلة التقييم مجموعة ووجدت إليها.
املؤسسة تترافق مع  هذه ربحيّة أن — الدولي البنك مجموعة ضمن
املالية السنة في دخلها صافي وبلغ جيدة. تنموية نواجت من حتققه ما

نها  متكّ املالية القوة وهذه دوالر. مليار عند 1.5 قوياً 2008 مستوى
(fragile economies) الضعيفة أنشطتها في االقتصادات زيادة من:

ليشمل وصولها وتوسيع نطاق املتأثّرة بالصراعات، والبلدان
أيضاً. الصغيرة مؤسسات األعمال

تقوم  الذي الدور تزايد هذه السنة في املؤسسة أنشطة تُبنيّ
بزيادة  أي مليار دوالر، ١16.2 بلغ اجلديدة استثماراتها به. فمجموع

هذا  السابقة. ويشمل في السنة اموع على املائة في 34 بنسبة
من  دوالر مليار و 4.8 حلسابها اجلديدة من االرتباطات مليار دوالر 11.4
منطقة وفي معها. املتعاملني لصالح بتعبئتها قامت متويلية موارد

التي البلدان عدد كثيراً املؤسسة عت وسّ جنوب الصحراء، أفريقيا
بتقدمي  دت تعهّ كما بلداً. 17 إلى 25 من فيها - متارس نشاطها

لتجديد موارد  ثالث سنوات مدتها التي دوالر للدورة مليار 1.75 مبلغ
من مجموعة الرئيسية اجلهة وهي - للتنمية الدولية املؤسسة

املتوسطة البلدان وفي فقراً. البلدان أشد مساعدة في الدولي البنك
العالم — قامت  فقراء من نصف أكثر يعيش — حيث الدخل
أن من بغية التأكد بصقل تركيزها التمويل الدولية مؤسسة

نفسه الوقت وفي ر املناخ، عاملية كتغيّ لتحديات ى تتصدّ أنشطتها
املساعدة. احلاجة لتلك بأمسّ هي التي والفئات املناطق مساعدة
السنة  ففي ة. التمويل الدولية النتائج املرجوّ حتقق مؤسسة

كهربائية طاقة بتوليد املؤسسة مع املتعاملون قام ،2007 امليالدية
املعنيّة،  النامية البلدان في مستهلك مليون 147 لفائدة حوالي

على  يزيد ما بنقل قاموا كما شخص. 18 مليون بلغ وبتوزيع مياه ملا
وبإنشاء حوالي  احلديدية، السكك خطوط على مسافر مليون 153
من  أكثر فأتاحت استثماراتها أما جديدة. هاتف توصيلة 50 مليون
قطاعات الصناعات التحويلية واخلدمات،  عمل في فرصة 700000
من املشتريات احمللية  دوالر مليار 47 أكثر من في حفز كما ساعدت

واخلدمات.  من السلع

التمويل الدولية. مؤسسة وكذلك ر، التغيّ في آخذ من حولنا العالم
قامت  العالم، أسواق في اهولة باالحتماالت يتسم وقت في

التي تقدمها االستشارية واخلدمات االستثمارات بزيادة املؤسسة
أساس تدعيم كما تواصل راً، تطوّ االقتصادات والقطاعات أقل في

علماً العالم. أنحاء مختلف في اخلاص للقطاع املستدامة التنمية
الحتياجات سريع نحو على لالستجابة - بها تقوم التي اجلهود بأن

لتشجيع لها نظير ال التي خبرتها املتعاملني معها واستخدام
تقوم بخلق  فهي إلى األفضل: إلى التغيير تؤدي —  العمل احلرّ
الفقر من براثن اإلفالت من الناس متكني أجل من جديدة فرص

حياتهم. وحتسني
اآلونة  في العاملية في األسواق جرت والوقائع التي األحداث وتُبرز
أسعار أثر فلننظر في املؤسسة. به تقوم العمل الذي أهمية األخيرة

يعيشون الذين مازالوا شخص املليار على والنفط املواد الغذائية
وصلت أسعار عقود، من ثالثة أكثر مرة منذ فألول مدقع. فقر في

— وهذا ما يؤدي  قياسية مستويات إلى معاً الغذائية واملواد النفط
الفقر واجلوع. محاربة في رز م احملُ سنوات من التقدّ مسار عكس إلى
على يزيد ما الفقر شراك تُعيد إلى الغذائية ميكن أن املواد فتكلفة

سوء  يُفاقم فارتفاعها أفريقيا. في ثلثهم حوالي شخص 100 مليون
غيرها. من منواً األسرع الناشئة في االقتصادات األطفال حتى تغذية

أمام حتدياً يثير العاملي الصعيد على التضييق االئتماني أن كما
الناشئة. األسواق معظم اخلاص في القطاع في مؤسسات األعمال
االقتصادية التحديات تلك ظهور فمع الكثير. فعل املمكن من ولكن

لكي التمويل الدولية مؤسسة أمام جديدة ظهرت فرص وغيرها،
حتقيق العالم االشتمالي واملُستدام. في بدورها تسهم

من  نها ميكّ فريداً مركزاً الدولية التمويل مؤسسة وتتبوأ
الواقعني الناس األفضل بالنسبة للعديد من األوضاع إلى تغيير
مالية مؤسسة أكبر فهي العاملي. االقتصادي الهرم أسفل في

في اخلاص القطاع مؤسسات أعمال تستثمر في األطراف متعددة
130 بلداً.  في تضطلع بأنشطتها حالياً االقتصادات الناشئة، وهي
على احمللية األعمال مؤسسات يساعد الذي التمويل جتمع بني وهي
وزيادة االبتكار، في: تساعدها التي واملشورة املستدام السريع النمو

املعارف ااطر، وتبادل حدة وتخفيف القياسية، املعايير مستوى
مجموعة إلى انتسابها واملناطق. كما يعطيها الصناعات بني فيما

العملية. واخلبرة املهارات من حيث إضافية ميزات الدولي البنك
لها ال نظير التي النسبية امليزات من هذه اموعة ي تسمّ وهي
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القيادة منظور

في الصاعدة والبلدان املتقدمة البلدان في السيادية الثروات صناديق
أسواق وفي الصحراء أفريقيا جنوب شركات في أسهم في االستثمار
باملساعدة املؤسسة كما تقوم التعامل. أو جديدة ااطر عالية أخرى

من للتأكد التنظيمية اللوائح وإصالح القياسية زيادة املعايير في
سواء. حد على واجتماعياً بيئياً التنمية استدامة

التكيّف العزم  على الدولية التمويل مؤسسة د قدرة جتسّ
كما حتسينه. الضروري وما من ينجح ومعرفة ما أدائها على قياس

من نها ميكّ املؤسسة اعتمدته الذي التنمية نواجت تتبّع نظام أن
اخلدمات أو االستثمار مشروع فترة أثناء الالزمة إجراء التغييرات
عموماً املؤسسة استراتيجية التزمت كما املعني. االستشارية

التقييم مجموعة رفعتها لها التوصيات التي من بالعديد
املؤسسة أن تعتمد حيث طلبت املؤسسة، أنشأتها التي املستقلة
املعنيّة من البلدان كل أوضاع مع يتناسب مبا توضع استراتيجيات

الدولي. البنك مجموعة مؤسسات مختلف مع تعاونها تكثّف وأن
عنه غنى ال موظفيها يسهمان بدور ع جهاز خبرات وتنوّ بأن علماً

نحو على املتغيّرة معها املتعاملني الوفاء باحتياجات على قدرتها في
حجر ل يشكّ املستدامة للتنمية موظفيها إخالص أن كما سريع.

وأشعر  الدوام. املالية 2008 وعلى السنة في — جناحها في الزاوية
واملوهوب املتنوع الفريق هذا في عضواً لكوني  بالفخر

من أخرى لسنة حتقيقهم على املؤسسة موظفي هذه  وأشكر
القوية. النتائج

في املقام  - واملستدام القوي االقتصادي النمو يتوقف حتقيق
في  األعمال املعنية ومؤسسات احلكومات قدرة — على األخير

في مختلف املُنتجة القدرات من على االستفادة القطاع اخلاص
العمل فرص خلق على هذا وينطوي املعنيّة. شرائح مجتمعاتها

ولسكان للنساء بالنسبة وذلك احلر، العمل مشروعات إنشاء وفرص
واالجتماعي. االقتصادي الهامش على التي والفئات الريفية املناطق

— حتى  االزدهار جتاوزها احمللية التي اتمعات الوصول إلى هذا ويعني
إعطاء يعني السريع. كما االقتصادي م التقدّ حتقق التي البلدان في

حتسني فرصة مدقع فقر في يعيشون مازالوا الذين شخص املليار
حياتهم.

مؤسسة  وسنواصل في عملنا. صميم للناس خلق الفرص يحتل  
طرق  الستنباط والسعي — االضطالع بدورنا الدولية التمويل

ومستدام.  اشتمالي عالم أجل — من نطاق مساهماتنا توسيع
به.  القيام ينبغي مما الكثير أمامنا ومازال

Lars H. Thunell
الدولية التمويل مؤسسة األول، التنفيذي واملسؤول الرئيس نائب

للشركات  اإلدارة قدرات بتدعيم الدولية التمويل مؤسسة قامت
من أكثر تدريب من البلدان، مع في عدد احلجم واملتوسطة الصغيرة

نساء  منهم احلرّ — الكثير العمل مشروعات أصحاب من 20000
 (Business Edge) األعمال أنشطة برنامج التفوق في خالل من —

االئتمان، ر توفّ مدى في زيادة كما ساعدت املؤسسة. اعتمدته الذي
األصغر  التمويل قروض من ماليني ٧ حوالي إتاحة في ساعد مما

مع  املتعاملني خالل ومن إسكاني. متويل قرض 500000 من وأكثر
الصغرى املشروعات أصحاب من عدد إلى الوصول أمكن املؤسسة،

ساعد عمل كما أخرى. إمنائية مؤسسة أية وصلت إليه ما يفوق
حتقيق في الكيماوية واملواد والغاز قطاعات النفط املؤسسة في

وهي أموال ميكن  دوالر — مليارات 9 فاقت معنيّة حلكومات إيرادات
أعداد الفقراء. وتخفيض الفقر تقليص في استخدامها للمساعدة

رات  مع التغيّ التأقلم على املؤسسة قدرة النتائج هذه د جتسّ
ففي العاملي. االقتصاد أوضاع وفي معها املتعاملني احتياجات في

من املزيد المركزية ذت املؤسسة القليلة املاضية، نفّ السنوات
أصبحوا بحيث امليدان إلى موظفيها من املزيد فنقلت عملياتها،

احللول إتاحة أجل ومن املؤسسة. مع من املتعاملني قرباً أكثر
من كثيراً زادت املؤسسة، مع يحتاجها املتعاملون التي املتكاملة

حتقيق ولضمان األعمال. ملنشآت مها تقدّ التي االستشارية اخلدمات
مؤسسات مختلف الزمالء من مع التعاون املؤسسة أكبر األثر، زادت

اآلخرين الذين الشركاء من العديد ومع الدولي البنك مجموعة
األسواق الناشئة. بتنمية االلتزام يشاطرونها

في  حالياً معها املتعاملني الدولية التمويل مؤسسة تساعد
الذي يؤدي النمو لتحقيق فرص إلى الطويلة األمد التحديات حتويل

مثالً فرصة الناشئة االقتصادات فأمام البشر. حتسني حياة إلى
األساسية واخلدمات العمل فرص إلى احلاجة التوازن بني لتحقيق

مجاالت املؤسسة في فخبرات املناخ. ر تغيّ بشأن بنهج سليم
على العثور في معها املتعاملني تساعد وااالت الفنّية التمويل
من االستفادة أقصى وحتقيق الطاقة من مصادر الصحيح املزيج

من مبتكر ما هو باستنباط املؤسسة وتقوم اجلديدة. التكنولوجيات
الطاقة مصادر نظافة تزيد أن ميكن التي املالية واألدوات العمل مناذج

في النامية البلدان مساعدة أجل ومن البيئة. حماية في وتساعد
جبهات عدة على املؤسسة تعمل الغذائية، املواد املزيد من إنتاج
العرض جانب توسيع في: االستثمارات توظف آن واحد فهي في

أمام من احمللية قات إزالة املعوّ في واملساعدة اجلودة، عالية من املياه
املزارعني، وبناء قدرات األراضي، واستخدامات الزراعية القروض

احملاصيل. على للتأمني جديدة والعثور على أساليب
استراتيجية  تنفيذ في مركزي دور الدولية التمويل ملؤسسة

بالصراعات، ساعدت املتأثرة البلدان ففي الدولي. البنك مجموعة
األجنبية االستثمارات توجيه خالل فرص العمل من خلق في املؤسسة

ملساعدة باستنباط طرق تقوم كما الصغيرة. احمللية الشركات إلى
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Dorothy Berry
املوارد لشؤون الرئيس،  نائب
واالتصاالت واإلدارة البشرية

Farida Khambata
الالتينية وأمريكا آسيا لشؤون الرئيس، نائب

العاملية التحويلية والصناعات

إدارة  مجموعة
التمويل مؤسسة

الدولية

استراتيجية بوضع املديرين من فريق يقوم
من الدولية، التمويل مؤسسة وسياسات
من املؤسسة هذه عمل به يثرون ما خالل

واخلبرة واملهارات املعرفة في ع غنيّ تنوّ
ر ويتصدّ واملنظور الثقافي احلضاري. العملية

التنفيذي  املسؤول من املؤلف — اإلدارة فريق
منو  شؤون إدارة عملية — الرئيس ونواب األول
إمنائي أثر حتقيق أقصى من والتأكد املؤسسة
الحتياجات السريعة االستجابة مع لعملها،

توسيع يعمل على وهو املتعاملني معها.
ألشد اخلدمات تقدمي على املؤسسة قدرات

ال من خالل: وذلك فقراً، واملناطق البلدان
املؤسسة موظفي ومتكني العمليات، مركزية
عمل إجراءات كفاءة وزيادة القوة، أسباب من

أعضاء أحد أصبح السنة، هذه وفي املؤسسة.
للعمل ينتقل نائب للرئيس أول الفريق هذا
واشنطن في الرئيسي املؤسسة مقر خارج
اإلدارة أعضاء فريق كبار كما أن العاصمة.

من تقاليد مؤسسية في تشجيع يساعدون
الدولية قدرة مؤسسة التمويل تعزيز شأنها

معها، والتكيّف املتعاملني خدمة على:
مساهمة وزيادة رة، احتياجاتهم املتغيّ مع

تنمية وتطوير استدامة املؤسسة في
الناشئة. األسواق

Michel Maila
لشؤون الرئيس،  نائب

ااطر إدارة
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Jyrki Koskelo
الوسطى وآسيا أوروبا لشؤون الرئيس، نائب

العاملية املال وأسواق

Rachel Kyte
اخلدمات لشؤون الرئيس، نائب

األعمال ملؤسسات االستشارية

Jennifer Sullivan
العام القانوني املستشار

Michael Klein
القطاع تنمية لشؤون الرئيس، نائب
ورئيس خبراء اخلاص، والقطاع املالي

املؤسسة في االقتصاد

Rashad Kaldany
أفريقيا وشمال األوسط الشرق لشؤون الرئيس، نائب

األساسية العاملية والبنية

Thierry Tanoh
جنوب أفريقيا لشؤون الرئيس،  نائب

الصحراء، وأوروبا الغربية

Declan Duff
وأوروبا اإلنتاج قطاعات لشؤون الرئيس، نائب

الوسطى وآسيا

Krystallina Georgieva
املؤسسي والسكرتير الرئيس نائب

Nina Shapiro
املالية للشؤون الرئيس، نائب

وأمانة اخلزانة

منظورالقيادة
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الفرص خلق
السائرة  والبلدان النامية البلدان سكان من شخص 2.6 مليار حوالي يعيش

فالنمو اليوم. في للفرد من دوالرين أقل السوق على نظام إلى التحول طريق على
لم - األخيرة السنوات في كان قوياً - غالباً ما البلدان مستوى على االقتصادي

فمعظمهم األشخاص. األوضاع التي يواجهها أولئك في يُذكر تغيير عن يسفر
ومازالت  الهاتفية. اخلدمات إلى منهم ويفتقر العديد في بنك، حساب ليس لديه

األساسية الصحية والرعاية والكهرباء النظيفة املياه على احلصول القدرة على
منهم.  للعديدين بالنسبة املنال بعيدة

لتقليص العاملية احلملة أحرزته الذي م التقدّ تفاوت مأزقهم يُبنيّ

في  الفقراء عدد ة بحدّ انخفض كثيرة: اإلقليمية فالفروق الفقر.

الصحراء. وحتى  أفريقيا جنوب ازداد في ولكنه آسيا، شرق منطقة

من مليار  ازدهاراً، مازال أكثر األكثر الدخل املتوسطة البلدان في

للحصول على  االقتصاد، وهم يكافحون هامش على يعيشون شخص

األساسية.  الضروريات

هم  الذين الناس مساعدة الدولية التمويل مؤسسة تستهدف  

هاماً  سوقاً لون يشكّ أنهم تدرك االقتصادي. وهي الهرم أسفل في

أن  ميكن املُستدام القوي اخلاص القطاع منه، وأن يُستفاد ال ما غالباً

االستثمارات  أن كما حياتهم. حتسني في األهمية بدور حاسم يسهم

معاجلة تساعدان في مها تقدّ التي واملشورة املؤسسة بها التي تقوم

الفقراء على عالياً عبئاً تفرض التي والبيئية املشاكل االجتماعية

اخلمسة  االستراتيجية باملبادئ املؤسسة أنشطة وتسترشد خصوصاً.

اعتمدتها.  التي
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التعامل في أو اجلديدة ااطر عالية على األسواق التركيز تدعيم
حيثما  كافية ال يتلقون خدمات الذين وتصل إلى ها، أمسّ إليها على احلاجة كانت حيثما الدولية التمويل مؤسسة تنشط

حلفز  إمكانات أكبر لديها التي الصناعة وقطاعات الدخل، املتوسطة البلدان مناطق وأفقر البلدان فقراً، أشد في: كانوا -

- تدعيم  اجلديدة في التعامل أو ااطر عالية - األسواق تلك ااالت في أولوياتها وتشمل الناس. حياة وحتسني التنمية

مبتكرة  حلول تشجيع الصناعات الزراعية، واستنباط بغية اجلهود وتكثيف واملتوسطة، الصغيرة األعمال مؤسسات

أجل  الدولي من البنك مجموعة مؤسسات مع بالصراعات، وتصعيد التعاون املتأثرة البلدان في الستنهاض القطاع اخلاص

فقراً.  البلدان أشد خدمة
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األطراف مع دائمة شراكات إقامة
ااطر عالية األسواق في الفاعلة

التعامل اجلديدة في أو
التمويل مؤسسة بها تتمتع التي العملية اخلبرة أثبتت

تُقيم عندما أفضل إمنائية نواجت حتقيق بإمكانها أن الدولية

تلك  نها كّ ومتُ معها. املتعاملني مع طويلة األمد شراكات

من إرشاد عملية تنمية املتعاملني معها من الشراكات

االقتصادي النمو منافع نطاق وتوسيع واملؤسسات الشركات

أخرى.  نامية االستثمار في بلدان في مساعدتهم من خالل

املعايير زيادة للمؤسسة املساعدة في لون يسهّ أيضاً وهم

عامة. وتشمل  بصورة األعمال أنشطة مناخ وتدعيم املرجعية

بني فيما االستثمارات متويل اال: هذا أنشطة املؤسسة في

املال واملهارات  رأس تدفقات زيادة إلى يؤدي مما بلدان اجلنوب،

ومساعدة العالم النامية؛ بلدان بني فيما والتكنولوجيا

احمللية الصغيرة األعمال إدماج منشآت في معها املتعاملني

وحتسني حوكمة الشركات العرض؛ جانب سالسل في

األخرى أمام  والتحديات اإليدز ومرض لفيروس ي والتصدّ

التنمية. 

التمويل مؤسسة تقدمها التي القيادة جائزة
معها املتعاملة الناجحة للشركات الدولية

الشركات إلحدى تقديرية سنة جائزة كل الدولية في التمويل مؤسسة م تقدّ
وبذلك وأغراض املؤسسة، لرؤية وفقاً كبيراً جناحاً حققت التي معها املتعاملة
نحت مُ التي فالشركة املستدامة. التنمية حتقيق في كبيرة مبساهمة قامت

ميلكها  كهرباء شركة أكبر CPFL Energia السنة هي هذه في اجلائزة هذه
مع مؤسسة املتعاملني من أصبحت فمنذ البرازيل. في القطاع اخلاص

مليون إلى الكهرباء الشركة هذه أتاحت ،2003 العام في الدولية التمويل
بذل  مع جديدة، عمل 7000 فرصة على يزيد ما وخلقت جديد مستهلك
تغيّر الكهربائية وتخفيف حدة الطاقة من فائقة لتخفيض الفاقد جهود

على أنشطة  دوالر مليون 36 أنفقت تلك الشركة ،2007 العام وفي املناخ.
بها تتمتّع التي الطاقة كفاءة أخرى. كما أن بيئية وبرامج التشجير إعادة

غاز انبعاثات حقوق من متزايد عدد بيع من نها متكّ الكهرومائية محطاتها
تلك أفضل بني الشركة من احلوكمة التي اعتمدتها ممارسات وتعتبر الكربون.

املالي النجاح مع وترافقت إجنازاتها الالتينية. أمريكا منطقة في املمارسات
التمويل  بأن سنوياً. علماً املائة في 20 من بأكثر إيراداتها تزداد حيث املستمر

هيكلتها إعادة في ساعدها الدولية التمويل مؤسسة لها أتاحته الذي
ما وساعد .2004 العام في عرض عام أول في لطرح أسهمها وإعدادها

البرازيل، الكهرباء في قطاع إلى االستثمارات اجتذاب في من جناح حققته
الكهرباء. إمدادات لتقنني يضطر 2001 العام حتى الذي كان البلد وهي

 2008 التمويل الدولية  السنوي ملؤسسة 19التقرير



االستراتيجية الركائز 3

من والتأكد املناخ ر لتغيّ ي التصدّ
واالجتماعية البيئية االستدامة

حتقيق ازدهارها تعيق األمد طويلة عقبات ماً تقدّ البلدان أقل تواجه

خاص لشعوبها،  نحو يثير مخاطر عالية على املناخ ر فتغيّ املستدام.

الزراعة على كسب رزقهم في يعتمدون العديدين منهم بأن علماً

عدم  أو املائية اإلمدادات محدودية عن فضالً األسماك، وصيد واحلراجة

من  احلد إلى االجتماعي اإلنصاف يؤدي عدم إمكان التعويل عليها. كما

األشخاص. وتشمل أولويات مؤسسة  من للعديد االقتصادية اإلمكانيات

وأدوات عمل مناذج خلق التحديات: التصدي لتلك إطار الدولية في التمويل

املرجعية املعايير وحتسني ووضع النظيفة؛ الطاقة ألغراض جديدة متويل

االشتمال وتشجيع اخلاص؛ بالقطاع املتعلقة واالجتماعية البيئية

العمل  من أصحاب مشروعات زيادة الفرص للنساء خالل من االقتصادي

احملرومة. والفئات الريفية، وسكان املناطق احلرّ،

التمويل مؤسسة  استراتيجية
املناخ ر تغيّ بشأن الدولية

املؤسسة، أولويات بني من املناخ ر لتغيّ ي التصدّ يعتبر
البنك مجموعة استراتيجية وتساند تكمل فجهودها

باملساعدة وهي تقوم اخلصوص. في هذا الشاملة الدولي
الفرص إلى اخلاص املباشرة القطاع توجيه استثمارات في
مناذج حالياً بوضع تقوم كما الناشئة، األسواق في القائمة
حالياً مع تعمل كما معها. املتعاملني لفائدة سليمة عمل
لالبتكارات األولي التمويل تشجيع أجل من املانحة اجلهات

الطاقة النظيفة. في
هذا املؤسسة وسعت املالية 2008، السنة في

ن كفاءة  تتضمّ 44 عملية استثمار التركيز كثيراً، وساندت
العمليات تلك وعبأت املتجددة. والطاقة الطاقة استخدام

مت  وقدّ دوالر. مليارات 10 زادت على معاً استثمارات
ذلك  من في املائة مليار دوالر، 60 1.4 املؤسسة مباشرة

مجموعة تعهد باالتساق مع كهرومائية، ملشروعات املبلغ
النظيفة الطاقة متويل زيادة إلى الرامي الدولي البنك

املؤسسة  استثمارات وازدادت سنوياً. املائة في 20 بنسبة
املالية 2008. في السنة املائة في 64 اال بواقع هذا في

حقوق  مبادلة ضمانات إتاحة في املؤسسة وشرعت
ل للشركات تسهّ جديدة وهي أداة الكربون، انبعاثات غاز

من املزيد إلى احلقوق الوصول تلك وتبيع تستحق التي
(أنظر الصلة تخفيف ااطر ذات خالل من املشترين

العاملية وجهات البيئة صندوق قيام ومع .(37 الصفحة
على املؤسسة تشرف الالزمة، املوارد بتقدمي أخرى مانحة

تؤدي  دوالر مليون 200 على قيمتها تزيد متنوعة حافظة
للمناخ، الصديقة التجارية لالبتكارات السالمة حتقيق إلى
قات واملعوّ احلواجز وإزالة التكاليف تخفيض خالل من وذلك

السوق. ذلك تطوير تعيق التي
معها إعالمها  املتعاملني على املؤسسة وتشترط

على يطلقونها التي الكربون غاز انبعاثات تزيد عندما
اءة  بنّ مناقشات إلى يؤدي وهذا السنة، في 100000 طن

الطاقة حتسني كفاءة استخدام ميكنهم بشأن كيف
املؤسسة حالياً تساعد كما نظيفة. تكنولوجيات واعتماد
ألغراض القطاعات من كل في القائمة الفرص حتديد في

للصني. بدراسة بدءاً للبيئة، الصديقة االستثمارات
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األساسية البنية مجاالت في اخلاص القطاع تشجيع منو
والرعاية الصحية والتعليم

واملواصالت،  الطاقة، - األساسية الناس حتقيق النمو االقتصادي حينما تتم تلبية احتياجات هل السّ من

جيدة  قدرة لديهم تكون وهو يحدث بسرعة أكبر حني النظيفة. املياه على على احلصول والقدرة واإلسكان،

النامية تستثمر  البلدان العديد من في احلكومات أن غير الصحية. والرعاية التعليم خدمات على احلصول على

من  للمستثمرين ميكن ولكن الصحية. والرعاية والتعليم، األساسية، البنية من: كل في ينبغي مما بكثير أقل

في زيادة القدرة  الدولية تلك الفجوة. وتساعد مؤسسة التمويل سد للمساعدة في املزيد اخلاص فعل القطاع

نطاق  الرئيسية، وتوسيع األساسية البنية مشروعات متويل خالل: من األساسية اخلدمات على احلصول على

مؤسسات  مختلف بني فيما والتعاون والتعليم، الصحية الرعاية قطاعي في االستشارية واخلدمات االستثمارات

تعظيم أثرها اإلمنائي. بغية مجموعة البنك الدولي
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املالية احمللية األسواق تطوير
في اخلاص القطاع في ومؤسسات األعمال أمام األفراد عقبة رئيسية رة املتطوّ املالية اخلدمات نقص يعتبر

القروض  من - السواء على الصغيرة والكبيرة - األعمال  مؤسسات رم حتُ وغالباً ما النامية. البلدان من العديد

القدرة  نطاق توسيع أولوياتها من الدولية التمويل مؤسسة ولذلك، جعلت ائتمانية عالية. مخاطر ألنها تُعتبر

واالئتمان األصغر التمويل ر توفّ توسيع مدى خالل: من رأس املال وتعميق أسواق على التمويل على احلصول

والسيما  االئتمانية، في تخفيض ااطر منتجات جديدة تساعد وإدخال واملتوسطة؛ الصغيرة ملؤسسات األعمال

اآلخرين. واملستثمرين البنوك الدولية من التمويلية املوارد فضالً عن تعبئة احمللية؛ بالعمالت التمويل خالل من
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بدورها: الدولية التمويل مؤسسة اضطالع
الدولي البنك أولويات مجموعة في مساهمتها

وتعزيز الفقر، التغلب على بغية - واملستدامة العوملة االشتمالية حتقيق في املساهمة في الدولي البنك مجموعة رؤية تتمثّل
كل في هذه، و الستة التركيز محاور كافة في بدورها املؤسسة وتقوم لألفراد. وخلق الفرص والعناية بالبيئة، الرعاية مع النمو

اخلاص. القطاع مكوِّنات من هام منها مكوِّن

ً فقرا البلدان أشد
وحفز على الفقر في التغلّب املساعدة
،ً فقرا البلدان أشد في املستدام النمو

استثمارات  ل تشكّ أفريقيا. حالياً، في والسيما
االستشاري وعملها الدولية التمويل مؤسسة

املؤسسة املؤهلة لالقتراض من البلدان في
املائة  في (IDA) نسبة 40 للتنمية الدولية

الدولية. التمويل مؤسسة مشروعات من
املائة  في 50 إلى النسبة تلك زيادة وتستهدف

القادمة. الثالث السنوات في

والصراعات الضعف
في آخذة ببلدان اخلاصة يات ي للتحدّ التصدّ

تفتت لتفادي الساعية أو صراعات من اخلروج
حالياً  الدولية التمويل مؤسسة دولتها. تعمل

االستثمار  مشروعات من مشروعاً 250 على
في االستشارية اخلدمات تقدمي ومشروعات
شاملة:  بالصراعات، املتأثرة البلدان من 36

حوالي وهنالك ليون. وسيرا وليبيريا، أفغانستان،
كامل في  بدوام يعملون  200 من موظفيها

البلدان.  تلك 21 من

الدخل املتوسطة البلدان
احللول من تنافسية مجموعة استنباط

الدخل، أجل البلدان املتوسطة من التنموية
كل أوضاع خدمات تتناسب مع ن تتضمّ

املشورة التي  تؤدي التمويل. عن فضالً منها
إلى تدعيم الدولية التمويل تقدمها مؤسسة

البلدان من أنشطة األعمال في العديد مناخ
بتنفيذ املؤسسة وشرعت الدخل، املتوسطة

اإلسكاني التمويل ن تتضمّ مبتكرة مشروعات
اخلاص. والقطاع القطاع العام بني والشراكات

العاملية العام النفع سلع
النفع سلع في نشاطاً أكثر بدور اإلسهام

عابرة قضايا بشأن والعاملية اإلقليمية العام
وفيروس تغيّر املناخ، البلدان، شاملة: حلدود

من املالريا، واملعونات ومرض اإليدز،  ومرض
الدولية  التمويل مؤسسة التجارة. تقوم  أجل

اتمع املالي املرجعية في املعايير بتحديد
البنوك في اعتماد العاملي مع استمرار

 (equator principles) التوازن مبادئ وتطبيق
تشجع االستدامة إرشادات باعتبارها مجموعة

متويل املشروعات. في واملالية االجتماعية

العربي العالم
التنمية ماً دُ قُ يدفعون الذين مساندة

العربي. فاستثمارات  العالم في والفرص
الشرق منطقة في الدولية التمويل مؤسسة

من أكثر ازدادت إلى وشمال أفريقيا األوسط
م تقدّ املاضيتني، كما السنتني الضعفني في

األساسية البنية حتديث في املساعدة املؤسسة
في مختلف التكلفة ميسور اإلسكان وتوسيع

املنطقة. تلك بلدان

والتعلّم املعرفة
املعرفة على قائمة أجندة اعتماد تشجيع
مجموعة مؤسسات مختلف في والتعلّم

دورها مساندة بغية الدولي البنك
مجال العملية في كمستودعٍ للخبرة

والتقييم  املتابعة نظام التطبيقية. التنمية
الدولية التمويل مؤسسة اعتمدته الذي

من املمارسات أفضل معايير حتديد في يساعد
اخلاص في نتائج مشاركة القطاع تقييم أجل

الناشئة. األسواق
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مؤسسة تعمل أين
الدولية التمويل

بدوره االضطالع في اخلاص القطاع الدولية التمويل مؤسسة تساعد
الصعيد على األسواق الناشئة في الناس حياة وحتسني الفرص خلق في

العاملي.
من  واسعة مع مجموعة املؤسسة تعمل ،ً أشد البلدان فقرا É في
الن اللذين يسهّ والتمويل االستشارية اخلدمات تقدمي بغية الشركاء

القطاع اخلاص. في األعمال مؤسسات ومنو ر تطوّ
في  الفقراء غالبية تعيش الدخل، حيث املتوسطة البلدان É في
وصوله نطاق توسيع في اخلاص القطاع املؤسسة تساعد العالم،

بني من االقتصادي النمو من في االنتفاع يشارك لم من ليشمل
واملناطق. األشخاص

واملؤسسات  الشركات املؤسسة تساعد النامية، كافة األسواق É في
وزيادة قدرتها استدامتها، وحتسني معايير العمليات، ترقية في املالية

العاملي. الصعيد على املنافسة على

مع التمويل الدولية شراكة مؤسسة تعميق
املؤسسة الدولية للتنمية

للتنمية الدولية املؤسسة الدولية تعاونها مع التمويل مؤسسة زادت
بني من فقراً العلم بلدان أشد تساعد التي الرئيسية وهي اجلهة -

الدولي مع البنك ل تشكّ الدولي - وهي مجموعة البنك مؤسسات
،2008 السنة املالية وفي البنك الدولي. يُعرف باسم ما لإلنشاء والتعمير

دوالر  مليار 1.75 قدره صاف مبلغ حتويل الدولية التمويل بدأت مؤسسة
ومدتها مواردها لتجديد احلالية الدورة في للتنمية الدولية املؤسسة إلى

يساوي مؤسسة التمويل الدولية من مبلغ التحويل أي أن سنوات، ثالث
اهتمام فازدياد والتعمير. لإلنشاء الدولي من البنك التحويل مبلغ مرة ألول
الوعي يعكس ازدياد للتنمية الدولية باملؤسسة الدولية مؤسسة التمويل

البلدان أشد في مساعدة به القطاع اخلاص يسهم أن ميكن بالدور الذي
البشر حياة وحتسني الفقراء أعدا وتخفيض الفقر على تقليص فقراً

ل يسهّ فريداً أن مؤسسة التمويل الدولية تتبوأ مركزاً حلقيقة وإدراكاً -
وبينما تستمر األسواق. تلك إلى اخلاص من القطاع املستثمرين اجتذاب

مشروعات على رئيسية بصورة التركيز في للتنمية الدولية املؤسسة
وبني مؤسسة بينها جديد مشتركة إنشاء سكرتارية مت العام، القطاع

إطار في املشتركة اجلهود متابعة فرص زيادة الدولية تتولى التمويل
اخلاص تنمية القطاع مساندة حفز جهود أجل من البنك الدولي مجموعة

لها. اخلدمات بتقدمي للتنمية الدولية املؤسسة تقوم في البلدان التي
من  ضمانات أو اعتمادات على عادة املشتركة املشروعات تنطوي
خدمات أو استثمارات مع جنب جنباً إلى للتنمية، الدولية املؤسسة

إطار استراتيجية في وذلك الدولية، التمويل من مؤسسة استشارية
من  زة املركّ املساندة ي لتلقّ مشروعات 10 حتديد وحتى اآلن، مت مشتركة.
املالي في القطاع تشمل: وهي التعاون. فيها مشروعات ميكن عدة أصل
على والقدرة الهند، في الريفية املناطق وكهربة بلدان أفريقيا، مختلف

والطاقة وزامبيا، والسنغال ورواندا ليبيريا في الطاقة مواد على  احلصول
في والبنية األساسية الشعبية، الدميقراطية الو جمهورية في الكهرومائية

املؤسسة فعالً مع الدولية التمويل مؤسسة وتعاونت الهادئ. احمليط جزر
مساندة مؤسسات في والسيما الطرق، من عدد في للتنمية  الدولية

الصحراء. أفريقيا جنوب في واملتوسطة والصغيرة الصغرى األعمال
يرجى  للتنمية، املؤسسة الدولية املعلومات عن من املزيد على لالطالع  

اإلنترنت. شبكة على www.worldbank.org/ida الرجوع إلى املوقع

املتنامي باالقتصاد من الناس املزيد حتقيق ارتباط
من العديد إلى تصل لم منافعه ولكن حالياً، البرازيل االزدهار اقتصاد يشهد

من وهي الشمال الشرقي - الواقعة في والية سيارا ففي البلد. ذلك أنحاء
هاتف لديهم خطوط الذين األشخاص عدد يزد لم - فقراً البرازيل أشد واليات

هي: بلدات في قريب عهد حتى شخص مائة كل من بني على سبعة أرضية
ببساطة كانت الهاتف خدمات وهوساس. وكيشيراموبيم، وكيشادا، أراكاتشي،

بتغيير الدولية التمويل البلدات. وتقوم مؤسسة تلك سكان استطاعة فوق
شركة توسعة عملية املؤسسة لت موّ ،2008 العام الواقع حالياً. ففي ذلك

 30000 عن سكانها عدد يقلّ األسواق التي على ز تركّ التي ،Ruralfone Inc
الشركة تلك تقدم الالسلكية، االتصاالت تكنولوجيا وباستخدام نسمة.

دوالرين حوالي - العالم في األدنى بني من تعتبر بأسعار الهاتف األرضي خدمات
زيادة حدثت حالياً، اخلدمات لها تقدم التي تلك البلدات األربع الشهر. وفي في

استثمار يساعد أن املتوقع ومن أرضية. هاتف خطوط لديهم من في نسبة حادة
لتشمل 10  خدمات الشركة توسيع دوالر في ماليني 6 مببلغ املؤسسة من

القادمة. السنة في سيارا والية في أخرى بلدات
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هذ� �خلريطة من �نتا� �حد� تصميم 
�خلر�ئط في �لبنك �لد�لي. ال تعني �حلد�� 

�سم�يا� ��ملعلوما� �ألخر�  ��أللو�� ��مل
�نة على هذ� �خلريطة �� حكم من  �بي �مل

جانب مجموعة �لبنك �لد�لي على 
�لوضع �لقانوني أل� �قليم �� تأييد �� 

قبو� لهذ� �حلد��.  

بلد�� متعاملة �خر�بلد�� متوسطة �لدخل ��� مناطق عالية ��اطر�ملؤسسة �لد�لية للتنمية

النامية البلدان في اخلاص القطاع منو استدامة تشجع املؤسسة

املؤسسة في البلدان األعضاء • 

حملة مؤسسة التمويل الدولية في

أخرى متعاملة ااطر   بلدان عالية مناطق ذات الدخل للتنمية   بلدان متوسطة   املؤسسة الدولية

(حتى 30 يونيو 2008) والقروض تلقياً لالستثمارات البلدان أكبر

النسبة املئوية
  احلافظة

الدوالرات)  (مباليني
 

البلد  العام  الترتيب

املساهمني من القوية املساندة

�لواليا� �ملتحد� %24
�ليابا� %6
فرنسا %5 
�ملانيا %5 

�ململكة �ملتحد� %5
كند� %3 

�لهند %3 
�يطاليا %3
��سيا %3 

� �خر %43  170 بلد�

9  2,876 الهند  1

8  2,718 الروسي  االحتاد 2

8  2,487 البرازيل   3

7  2,150 الصني  4

6  1,806 تركيا   5

3  1,000 املكسيك  6

3  998 األرجنتني  7

3  898 الفلبني  8

3  877 كولومبيا   9

3  830 إندونيسيا   10
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االستدامة • 

املؤسسة حققتها التي التنموية  • النتائج

املناطق حسب التنموية الصناعاتالنتائج حسب التنموية النتائج

التنمية املالي ونواجت األداء

 2008 املالية السنة في التراكمية  االرتباطات
واالجتماعية البيئية الفئة حسب

 االرتباطات
الدوالرات) (ماليني *الفئة

$814 A

$4,904 B

$1,841 C

$3,642 FI

$197 N**

املالية السنة في  االستثمارات
استخدام  كفاءة  2008 في

املتجددة: والطاقة  الطاقة
دوالر 1.4 مليار

 يرجى الرجوع إلى
 www.ifc.org/annualreport

االستدامة، عن من املعلومات للمزيد
لإلبالغ. العاملية املبادرة مؤشر شاملة

حملة مؤسسة التمويل الدولية في

102030405060708090100

% عالية �لتصنيف

%71

%62

%64

%65

%67

%76

%84

%88

 ($9,848) 439

 ($677) 65

 ($411) 33

 ($1,353) 66

 ($3.095) 110

 ($785) 41

 ($3,286) 116

    ($240)

�ملؤسسة

�فريقيا جنو� �لصحر��

�لشر� �أل�سط �شما� �فريقيا

شر� �سيا ��حمليط �لها��

�مريكا �لالتينية ��لبحر �لكا�يبي

جنو� �سيا

����با ��سيا �لوسطى

�لعالم (مناطق متعد��)

 �إل���� �إلقليمية

102030405060708090100

%71

%52

%59

%71

%73

%74

     %76

%78

%81

 ($9,848) 439

 ($533) 23

 ($1,829) 123

 ($84) 14

 ($1,048) 45

 ($317) 23

 ($680) 21

  ($4,855) 149

   ($500) 40

صناعا�
������ �ل

�ملؤسسة

�لصناعا� �لز��عية

�لصناعا� �لتحويلية �لعاملية ��خلدما�

�لرعاية �لصحية ��لتعليم

�لبنية �ألساسية

تكنولوجيا �ملعلوما� ��التصاال� �لعاملية

�لنفط ��لغا� ��لتعدين ��لكيما�يا�

�سهم �لشركا� غير �ملد�جة �صنا�يق �الستثما�

�ألسو�� �ملالية �لعاملية

% عالية �لتصنيف

10 02030405060708090100

%98

%46

%0   100

%97

126

56

153

.DOTS data as of June 30, 2008, for projects approved in calendar 1999-2004
.Bars include the number of projects with this financial performance rating

سب 
ف �أل��� �ملالي ح

صني
ت

نظا� تتبع نو�جت �لتنمية

نو�جت �لتنمية
% عالية �لتصنيف

ممتا�

مرضي

مرضي جزئيا�

غير مرضي

.2004-1999 امليالدية السنوات فترة في للمشروعات بالنسبة حتى 30 يونيو 2008، تتبع نواجت التنمية نظام  بيانات
الدوالرات). (مباليني املؤسسة فيها استثمارات درجات ومجموع املعطاة املشروعات عدد تشمل أعاله األسطر

.2004-1999 امليالدية السنوات فترة في للمشروعات بالنسبة 30 يونيو 2008، حتى التنمية نواجت نظام تتبع  بيانات
هذه. التصنيف درجة املشروعات املعطاة تشمل عدد األسطر

.2004-1999 امليالدية السنوات فترة في للمشروعات بالنسبة 30 يونيو 2008، حتى التنمية نواجت نظام تتبع  بيانات
الدوالرات). (مباليني املؤسسة فيها استثمارات درجات ومجموع املعطاة املشروعات عدد تشمل أعاله األسطر

.38 الصفحة على الفئة وصف أنظر *

حقوق وإصدارات مقايضات أو قائمة ملشروعات االرتباطات ازدياد إلى تشير N**
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املناطق حسب الصناعاتاالستثمارات حسب االستثمارات

األدوات حسب االستثمارات

االستثمارات حافظة • 

دوالر  مليار 4.8 أيضاً املؤسسة عبأت
خالل:  من 2008 املالية السنة في

منظمة وأدوات مشتركة، قروض
قروض املؤسسة، ومورّقة، ومبيعات

املوازية. والقروض

املناطق حسب الصناعاتحافظة االرتباطات حسب االرتباطات حافظة

دوالر مليار 32.4 30 يونيو 2008: حتى املؤسسة حلساب

����با ��سيا �لوسطى %28
�مريكا �لالتينية ��لبحر �لكا�يبي %25
شر� �سيا ��حمليط �لها�� %14
�لشر� �أل�سط �شما� �فريقيا %11
جنو� �سيا %11
�فريقيا جنو� �لصحر�� %10
عاملية %1

Some amounts include regional shares of investments that are officially classified as global projects. 
See regional sections for details.

�مريكا �لالتينية ��لبحر �لكا�يبي %26    
����با ��سيا �لوسطى %24
شر� �سيا ��حمليط �لها�� %14
�لشر� �أل�سط �شما� �فريقيا %13
�فريقيا جنو� �لصحر�� %12
جنو� �سيا %11
عاملية %4

* Includes loan-type, quasi-equity products
** Includes equity-type, quasi-equity products

�لقر��* %50 
قر�� مشتركة %22
�كتتابا� في �سهم ��� ما�** %15
ضمانا� %12
����� ����� مخاطر %1

�ألسو�� �ملالية �لعاملية %38  
�لصناعا� �لتحويلية 
�لعاملية ��خلدما� %18 
�لبنية �ألساسية %16 
�لنفط ��لغا� ��لتعدين ��لكيما�يا� %11 
�لصناعا� �لز��عية %7 
تكنولوجيا �ملعلوما� ��التصاال� �لعاملية %4 
�ستثما��� في �سهم شركا� 
غير مد�جة �صنا�يق �ستثما� %4 
�لرعاية �لصحية ��لتعليم %2 
متويل مناطق ��قاليم �لبلد�� %1 

�ألسو�� �ملالية �لعاملية %40 
�لبنية �ألساسية %21 
�لصناعا� �لتحويلية �لعاملية ��خلدما� %12

�لنفط ��لغا� ��لتعدين ��لكيما�يا� %10 
�لصناعا� �لز��عية %7

�ستثما��� في �سهم شركا� 
غير مد�جة �صنا�يق �ستثما� %3 
تكنولوجيا �ملعلوما� 
��التصاال� �لعاملية %3 
�لرعاية �لصحية ��لتعليم %3 
متويل مناطق ��قاليم �لبلد�� %3

دوالر مليار 11.4 30 يونيو 2008: حتى املؤسسة حلساب

األسهم وأشباه القرض، نوع تشمل *

األسهم وأشباه املال، رأس أسهم تشمل نوع **

عاملية. مشروعات باعتبارها مصنّفة رسمياً استثمارات إقليمية من حصصاً املبالغ يتضمن بعض
التفاصيل لالطالع على في املناطق التي تبحث أنظر األقسام

املالية 2008 السنة في االستثمارات • 
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2008 املالية في السنة الدولية األسواق من  • االقتراضات

الدولية التمويل مؤسسة استثمارات وموارد  • عمليات

حملة مؤسسة التمويل الدولية في

�لد�ال� �ألمريكي %31
�لد�ال� �ألستر�لي %31

�لد�ال� �لنيو�يلند� %10
�لد�ال� �لكند� %9
��ند جنو� �فريقيا %9
�لني �لياباني %5
�لريا� �لبر��يلي %3
�للير� �لتركية %2
�ليو�� %0.1

لها  اإلدارة مجلس ومناقشات وحتليالت 2008 املالية للسنة املالية  البيانات
.www.ifc.org/annualreport العنوان على اإلنترنت شبكة على منشورة

.ً واحدا تعتبر ارتباطاً شركة من ألكثر متويل على تنطوي مشروعات املالية. السنة في ملشروعات ارتباط أول شاملة ‡

للمؤسسة. العمومية امليزانية في مدرج غير التمويل هذا *

مورّقة قروضاً الغير حلساب وتلك االرتباطات حافظة يشمل مجموع **

372  299  284  236  217  

85  69  66  67  64  

14,649  9,995  8,275  6,449  5,632  

11,399  8,220  6,703  5,373  4,753  

3,250  1,775  1,572  1,076  879  

1,403  2,083  1,245  1,049  480  

9,921  7,456  5,739  4,011  4,115  

7,539  5,841  4,428  3,456  3,152  

2,382  1,615  1,311  555  964  

1,491  1,410  1,368  1,313  1,333  

39,923  30,954  26,706  24,536  23,460  

32,366  25,411  21,627  19,253  17,913  

7,557  5,543  5,079  5,283  5,546  

استثمار ارتباطات

املشروعات عدد

البلدان عدد

املوقعة مجموع االرتباطات

املؤسسة حلساب

حلساب الغير‡

تعبئة التمويل املنظم*

مدفوعات استثمار

املدفوع التمويل مجموع

املؤسسة حلساب

حلساب الغير

االرتباطات** حافظة

الشركات عدد

االرتباطات حافظة مجموع

املؤسسة حلساب

حلساب الغير

املالية 2008    املالية 2007  السنة املالية 2006  السنة املالية 2005  السنة املالية 2004  السنة  السنة
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2008 السنة املالية في االستشارية  • اخلدمات

اخلاص القطاع استثمارات  • مبالغ

العمل مجال حسب اإلنفاق املناطق حسب اإلنفاق

حسب احلجم 2008 املالية السنة في  • االستثمارات
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*IFC's data is by fiscal year; other institutions' data is by calendar year.  IFC's FY08 financing is compared to others' for CY07, for example.

مليا��� �لد�ال��� 

��مو�
�ملؤسسة*

�فريقيا جنو� �لصحر�� %28
����با ��سيا �لوسطى %20
عاملية %17
شر� �سيا ��حمليط �لها�� %13
�مريكا �لالتينية ��لبحر �لكا�يبي %8

�لشر� �أل�سط �شما� �فريقا %7  
جنو� �سيا %7  

�ملشو�� للشركا� %27
�لقد�� على �حلصو� على �لتمويل %25

بيئة تسهيل �نشطة �ألعما� %23 
�لبنية �ألساسية %13
�الستد�مة �لبيئية ��الجتماعية %12

املوارد حلساب املؤسسة وتعبئة

األطراف املتعددة األخرى واملؤسسات املؤسسة حلساب

من  بالتمويل 2008 مقارنة املالية السنة في املؤسسة التمويل من املثال، سبيل على امليالدية. السنوات حسب األخرى بيانات املؤسسات املالية؛ السنوات حسب املؤسسة بيانات *

.2007 السنة امليالدية في األخرى املؤسسات
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املؤسسة: به تقوم ما
ونتائجها الدولية التمويل مؤسسة عمليات

واخلدمات االستثمارات من فريداً مزيجاً الدولية التمويل مؤسسة تتيح
النمو حتقيق مؤسسات األعمال اخلاصة على تشجيع بغرض االستشارية

الناشئة. األسواق املستدام في

إلقامة مشروعات  الالزمة العناصر كثيرة، أحوال في النامية، البلدان لدى تتوافر ال

التمويلية  تقدمي املوارد تستطيع ال التجارية فالبنوك اخلاص. القطاع في احلر العمل

تام  تنضب بشكل واملوارد التمويلية األعمال احمللية. مؤسسات إلى األجل طويلة

احمللية املعارف  األعمال مؤسسات توجد لدى ال كما البلدان. صعيد على األزمات في

الالزمة.  التقنية

عليها  احلصول يتعذر التي واخلدمات املوارد الدولية التمويل مؤسسة تقدم

املالية  األدوات من فريدة مجموعة معها للمتعاملني تتيح فهي أخرى. جهة أية من

السريع النمو حتقيق على احمللية األعمال مساعدة مؤسسات إلى الرامية واخلدمات

اإلضافية". وهي  "العوامل بها اخلاصة املؤسسة هذه امليزة ي وتسمّ واملستدام.

األسباب  أحد وكذلك املؤسسة، قرارات اتخاذ عملية إليه ترتكز الذي األساس تشكل

معها.  العمل املؤسسة مع املتعاملني الختيار األساسية

تكون متاحة  ال قد استحقاق بآجال محلية بعمالت قروضاً املؤسسة وتقدم

في  املال، حتى رأس في شامالً االستثمارات األجل، طويل متويالً وتقدم ذلك. بغير

وعمليات  مشتركة قروض ترتيب خالل إضافية من مالية موارد وتتيح األزمات، حاالت

متويل منظمة. 

املشورة  وتسدي معها، املتعاملني إلى العاملية اخلبرات بنقل املؤسسة وتقوم

أعمالهم.  ممارسات حتسني على باطراد وتعمل املنافسة، جتعلهم أكثر قدرة على التي

العمل خالل احلر من العمل مشروعات إلقامة املالئم على تهيئة املناخ تساعد وهي

الالزمة بشأن اإلصالحات احلكومات إلى النصح واملشورة تقدمي على الدولي مع البنك

بأنشطة األعمال.  املتعلقة التنظيمية للوائح

التي  الطريقة األمر، في نهاية في املؤسسة، لعمل املميزة السمة وتتمثل

الناس حياة املؤسسة بها حتسن التي الواقعية الطرق خالل أي من ـ بها أداءها تقيس

معها.  املتعاملة البلدان في
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حتسني حياة
الناس

التمويل مؤسسة حتفز
االقتصادي النمو الدولية

ففي احلاجة إليه. متسّ حيثما
فيها يتخلف التي املناطق
تلعب الركب، عن الفقراء

وتعمل .ً حافزا دوراً املؤسسة
مشروعات إقامة حفز على

تساعد وهي العمل احلر.
خلق على معها املتعاملني

فرص العمل، وعلى التأكد من
ال ترافقها التنمية عملية أن

واجتماعية بيئية تكاليف
عالية.

ضل
ألف

ىا
إل

يير
تغ

إلىال تنظر وعندما املوارد. من الكثير متتلك ال سيلفيا بانيوس امرأة
سيلفيا، تقول أمامها. ماثالً املستقبل ترى فإنها ابنها املراهق،
هو وهذا مهنته. له هو أتركه أن الذي أستطيع الوحيد "اإلرث

يتمكن كي وسعي ما في كل أفعل أن يدفعني إلى الذي السبب
على احلاصلني دخل يصل املكسيك، في املهنية". دراساته إمتام من

عليها، احلاصلني غير دخل إلى مثلي العادة في جامعية شهادات
في املكسيك العالي بالتعليم االلتحاق لكن تقدير. أقل على

املنال بالنسبة بعيد أمر
يستطيع للكثيرين. إذ ال

فقط من املائة في اثنني سوى
في احملتملني اجلامعيني الطلبة
قروض على احلصول املكسيك

للطلبة. وتساعد املؤسسة
الوضع. ذلك تغيير على حالياً

ابن غييلرمو، يدرس واليوم،
االتصاالت تخصص سيلفيا،

املكسيك جامعة في
أفضل إحدى وهي التكنولوجية،

بفضل محاضراته ويواظب على البلد. في ذلك اخلاصة اجلامعات
مؤسسة وهي ،FINEM من مؤسسة حصل عليها القروض التي
األولي متويلها على حصلت خاصة ملكية للطلبة مملوكة إقراض

على املؤسسة قرض ويساعد الدولية. التمويل مؤسسة من
1400 طالب.  من أكثر تعليم

إمكانية له يتيح قرض على للحصول طلباً يقدم بانيوس غييلرمو الصورة:
اخلاصة. اجلامعات أفضل إحدى في الدراسة
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عن من التفاصيل املزيد على االطالع  ميكن
في الدولية التمويل ملؤسسة املالية  النتائج
،2008 بالسنة املالية اخلاصة املالية القوائم

موقع على املنشورة وحتليالتها اإلدارة ومناقشات
اإلنترنت: شبكة على الدولية التمويل  مؤسسة

.www.ifc.org/annualreport

النتائج املالية
األطراف املتعدد التمويل تتيح أكبر جهة هي الدولية التمويل مؤسسة

املالية السنة وفي النامية. العالم بلدان في اخلاص القطاع ملشروعات
في شهده القوي الذي االجتاه على للمؤسسة املالي األداء حافظ ،2008

الدخل املتحقق وبلغ األسواق العاملية. في التباطؤ رغم األخيرة السنوات
2.6 مليار  مقابل املالية 2008، السنة في مليار دوالر 1.4 العمليات من
بواقع 1.2  منخفضاً بيانه)، أعيد 2007 (حسبما املالية السنة في دوالر
قبل الدخل صافي من العمليات من املتحقق الدخل ويتألف دوالر. مليار

غير األخرى املالية األدوات في احملققة غير واخلسائر األرباح صافي احتساب
املتداولة بالقيمة العادلة.

اخلاص حلسابها املؤسسة ارتباطات بلغت املالية 2008، السنة وفي
نحو 4.8 مليار  بلغت إضافية قامت بتعبئة موارد كما دوالر، مليار 11.4

43 مليار  هذه االستثمار لعمليات املشروعات تكلفة إجمالي وبلغ دوالر.
كما  في 85 بلداً، 372 استثماراً مجموعه ما املؤسسة دوالر. وساندت

في  االستشارية اخلدمات ألغراض جديداً 299 مشروعاً على وافقت
االستشارية 269  اإلنفاق على اخلدمات مجموع بلغ ً. وإجماالً، بلدا 75

من اجلهات  دوالر مليون و146 املؤسسة، دوالر من مليون 123) دوالر مليون
املالية 2007. السنة على املائة في 37 بواقع زيادة يشكل مما املانحة)،

ما للتنمية الدولية املؤسسة من املؤهلة لالقتراض البلدان إلى وتوجه
السنة  في الدولية التمويل مؤسسة استثمارات من املائة في 45 نسبته
اخلدمات االستشارية  مشروعات من املائة في 55 من وأكثر ،2008 املالية

اجلديدة.
وازدادت حافظة  قوياً. منواً املؤسسة عمل كافة مجاالت وشهدت
21 في  للمؤسسة بنسبة العمومية امليزانية في املدفوعة القروض

ومنت  اإلطالق. على لها حجم أكبر وهو دوالر، مليار 15.3 إلى لتصل املائة
إلى  لتصل دوالر مليار 1.3 بواقع املال رأس أسهم في االكتتابات حافظة
القيمة  حني بلغت في العادلة)، للقيمة وفقاً (محسوبة دوالر مليار 11

دوالر  مليار 1.6 بها املؤسسة حتتفظ سندات الديون التي حليازات العادلة
املالية السنة نهاية في دوالر 30 يونيو/حزيران 2008 (مقابل 0.7 مليار في

املوقعة الضمانات مجموع بلغ 30 يونيو/حزيران 2008، وحتى .(2007

املالية  السنة نهاية في مليار دوالر (مقابل 1.4 مليار دوالر 1.9 قيمته ما
.(2007

اآلخر  والدخل احملتجزة، األرباح من: املؤسسة أصول صافي يتألف
للمؤسسة املدفوع املال رأس ومازال املدفوع. املال ورأس املتراكم، الشامل

دوالر  مليار البالغ 1.5 صافي الدخل أدى مليار دوالر، بينما 2.4 حدود في
جرى تخصيص  دوالر، مليار 13.2 إلى احملتجزة األرباح زيادة إلى السنة هذه

وبلغ  اإلدارة. مجلس وافق عليها دوالر منها ألغراض محددة مليار 0.8 مبلغ
في 30 يونيو/حزيران 2008. دوالر مليار 2.7 املتراكم الشامل اآلخر الدخل

مليار دوالر.  18.3 املؤسسة أصول صافي بلغ ،2008 وبنهاية السنة املالية
القيمة  صافي على متوسط العمليات من معدل العائد بلغ وعموماً،  

السنة  في املائة في 21 مقابل املالية 2008، في السنة املائة في 9.7

األرباح شامالً ،2008 املالية للسنة الدخل صافي وبلغ .2007 املالية
مليار دوالر،  1.5 قيمته ما املتداولة، غير املالية باألدوات اخلاصة واخلسائر

بيانه).  أعيد املالية 2007 (حسبما للسنة بالنسبة مليار دوالر 2.5 مقابل
األرباح انخفاض إلى: القيمة صافي انخفاض في الرئيسية العوامل وترجع

من الدخل وانخفاض املال، رأس أسهم مبيعات من احملققة الرأسمالية
إلى مت تقدميها املنحة التي حجم وارتفاع السائلة، تداول األصول أنشطة

للتنمية. الدولية املؤسسة
أنشطة  شاملة غير للمؤسسة، السائلة األصول حجم حوافظ وازداد
1.3 مليار  بواقع املشتقة واألوراق املالية، املالية األدوات بواسطة اإلقراض

وبلغ الدخل  دوالر. مليار إلى 14.6 2008 ليصل املالية السنة في دوالر
 222 قيمته اصص، ما التمويل تكلفة شامل غير السائلة، األصول من
االقتراض بني سعر الهامش من الدخل من مليونا دوالر منها مليون دوالر،

320 مليون  مقابل السوق، من املمولة السائلة األصول من اإلقراض وسعر
املالية 2007. السنة على التوالي في مليون دوالر 14 و دوالر

بنسبة 14 في  املالية القوائم في املدرجة اإلدارية املصروفات وارتفعت
زيادة مقابل املالية 2008، السنة في مليون دوالر 549 إلى لتصل املائة

املالية 2007. السنة في مليون دوالر إلى 482 في املائة 11 بنسبة
املال تساهم بالنصيب  رأس أسهم في االستثمار حافظة ومازالت
ميزانيتها من اجلزء املؤسسة زيادة قرار وأدى املؤسسة. ربحية من األكبر

2008 إلى  املالية من السنة بدءاً العادلة بالقيمة الذي تقيسه العمومية
احلالية. األسواق بيئة في وخاصة تقلباً، أكثر إيراداتها جعل

الدولية التمويل ملؤسسة املالي األداء أبرز مالمح
الدوالرات) (مباليني

2008  2007   

2,269  1,216 العمليات من الدخل ـ مع املؤسسة املتعاملني خدمات

235  163 وضمانات  قروض  

2,200  1,532 املال  أسهم رأس استثمارات في  

6129  129 الديون  سندات  

(96)  (123) اخلدمات االستشارية  على اإلنفاق

- األداء   (27)  إلى املستندة املنح على اإلنفاق

(150)  (500) للتنمية  الدولية إلى املؤسسة منح  

74  43 وغيرها  شركات، رسوم  

320  222 اخلزانة خدمات ـ العمليات من املؤسسة دخل

2,589  1,438 العمليات من املؤسسة دخل
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احمللية بالعمالت التمويل
املتعاملني ملساعدة احمللية بالعمالت التمويل الدولية التمويل مؤسسة تستخدم

املال رأس أسواق ولتنمية األجنبية، العمالت مخاطر من التخفيف على معها
املؤسسة قدمتها املوارد التمويلية واالستثمارات التي ثلث حوالي وكان احمللية.

بالعمالت احمللية. املال، أسهم رأس في االستثمار شاملة ،2008 املالية السنة في
إلى مستندة أدوات باستخدام احمللية، بالعمالت بالديون متويالً وتتيح املؤسسة

تتيح ااطر إلدارة مقايضة وعمليات القروض، منها: عديدة، أشكال في السوق،
التي ااطر ضد احمللية بالعملة ط التحوّ إمكانية املؤسسة مع للمتعاملني

تعزيز وترتيبات أجنبية، بعمالت املقومة اجلديدة أو االلتزامات القائمة لها تتعرض
مصادر من احمللية بالعمالت االقتراض من معها املتعاملني ن متكّ التي االئتمان

أخرى.
احمللية  دوالر بالعمالت مليارات من 5 يعادل أكثر ما املؤسسة بتقدمي وارتبطت

باستخدام 23 عملة.  170 استثماراً لصالح املشتقة، املالية األدوات باستخدام
وتعمل األجل، التمويل أسواق املشتقات الطويلة من هذا الشكل ويستخدم
الهيئات مع األسواق، وكذلك في النظيرة املؤسسات مع كثب عن املؤسسة
وفي سيولتها. ودرجة األسواق نطاق توافر تلك احلكومية لتوسيع التنظيمية

في احمللية بالعمالت لها قروض أول املؤسسة بتقدمي ارتبطت ،2008 املالية السنة
كما شاركت وزامبيا. وكينيا، وغواتيماال، وغانا، وكوستاريكا، األرجنتني، من: كل
وراند الروسي، والروبل التمويل بالريال البرازيلي، إتاحة في خاص بوجه بفعالية

أفريقيا. جنوب
احمللية.  رؤوس األموال أسواق تنمية إلى الرامية اجلهود املؤسسة تتصدر

ساعدت أهليتها االئتمانية، وتعزيز املشروعات هيكلة في مشاركتها فمن خالل
املتعاملني التعامالت ن كّ متُ األصول. ولم من جديدة فئات إدخال على املؤسسة

احمللية بالعمالت ومرغوب طويل األجل على متويل احلصول تأمني املؤسسة من مع
األسواق من العديد نطاق توسيع حتفيز على عوامل مبثابة أيضاً فحسب، بل كانت

لصالح  التعامالت املنظمة من 79 أجنزت املؤسسة ،2001 العام ومنذ احمللية.
على  وساعدت دوالر، مليار تعادل 1.04 بالتزامات 25 عملة في احمللية األسواق

مليار دوالر.  4.5 من ما يعادل أكثر تعبئة

ارتباطات عمليات االستثمار
مؤسسة حلساب املقدمة اجلديدة االستثمار عمليات ارتباطات بلغت

مقابل  املائة، في دوالر، أي بزيادة بنسبة 39 مليار 11.4 الدولية التمويل
 4.8 املؤسسة مبلغ عبأت كما املالية 2007، السنة في مليار دوالر 8.2

دوالر. مليار
إلى  اخلاص حلسابها من االرتباطات حصة أكبر ووجهت املؤسسة  

منطقة  املائة)، تلتها في 26) الكاريبي والبحر الالتينية أمريكا منطقة
عملها،  قطاعات صعيد على أما املائة). في 24) الوسطى وآسيا أوروبا

اجلديدة االرتباطات من نصيب بأكبر املالية العاملية األسواق حظي قطاع
املائة).  في 21) األساسية البنية قطاع تاله املائة)، في 40)

املالية  السنة اخلاص في املؤسسة حساب من املدفوعات وبلغت
املالية  السنة في مليار دوالر دوالر، مقابل 5.8 مليار قيمته 7.7 2008 ما

مدفوعات  دوالر، بينما بلغت مليار 5.1 وشكلت مدفوعات القروض .2007

املؤسسة  استثمرت كما مليار دوالر. 1.6 املال أسهم رأس االستثمار في
معها. املتعاملة الشركات لدى الديون سندات في دوالر مبلغ مليار

االستثمارات حافظة
وأدوات إدارة ااطر الضمانات شاملة املؤسسة، ارتباطات حافظة ازدادت

إلى  لتصل في املائة 28 بنسبة العمومية، امليزانية في املدرجة غير
دوالر  مليار 25.4 مقابل في 30 يونيو/حزيران 2008، دوالر مليار 32.4

من  دوالر مليار 7.5 املؤسسة أدارت كما .2007 املالية السنة نهاية في
ارتباطات حافظة شملت ،2008 املالية السنة وبنهاية القروض املشتركة.

 .ً في 122 بلدا 1490 شركة في استثمارات املؤسسة
أن  بعد مليار دوالر حافظة االرتباطات 6.8 في صافي الزيادة وبلغ

املسددة، القروض وأصول اجلديدة، االرتباطات كل من: االعتبار في يؤخذ
املشطوبة، والتسويات والديون املعجلة، واملدفوعات واإللغاءات، واملبيعات،

أصل القروض أقساط سداد إجمالي وبلغ العمالت. حتويل عن الناجتة
مليار دوالر،  2.7 حوالي اآلجال) انتهاء قبل (املسددة املعجلة واملدفوعات

رأس  أسهم االستثمارات في من دوالر مليون 463 استهالك بيع أو مت كما
الديون. وسندات املال

االستثمارات حافظة إجمالي بلغ املالية 2008، السنة نهاية وفي
املالية  السنة نهاية في مليار دوالر دوالر، مقابل 16.2 مليار 21.1 املدفوعة

في حني  املائة، في 21 بنسبة املدفوعة القروض حافظة وازدادت .2007

املائة.  في 46 املدفوعة بنسبة املال رأس أسهم حافظة ازدادت
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واملنتجات األدوات
القروض

قروض خالل من والشركات املشروعات الدولية التمويل مؤسسة متول
و12  سبعة أعوام بني بصفة عامة تتراوح بآجال استحقاق اخلاص، حلسابها

20 عاماً.  إلى متديدها جرى التي قدمتها بعض قروضها آجال أن ولو عاماً،
تأجيري، وشركات متويل وسيطة، بنوك إلى قروضاً املؤسسة أيضاً وتقدم

إلى مؤسسات وخاصة إقراضها، إعادة بغرض أخرى ومؤسسات مالية
األصغر حجماً. األعمال

 7.37 ارتباطات بقيمة املؤسسة قدمت املالية 2008، السنة وفي
 1.1 والضمانات القروض من الدخل وبلغ اجلديدة. القروض من دوالر مليار

املالية السنة عن يُذكر تغيير أي دون ،2008 املالية السنة في دوالر مليار
القروض خسائر لتغطية االحتياطي اصص إجمالي وانخفض .2007

املائة من  في 5.5 أي املالية 2008، السنة نهاية في مليون دوالر 848 إلى
املالية  في نهاية السنة املائة في 6.5 مقابل املدفوعة، حافظة القروض

.2007

املال رأس أسهم في االستثمارات
التي األجل طويلة اإلمنائية املساندة املال رأس أسهم استثمارات تقدم
ومؤسسات احلر العمل مشروعات احلاجة إليها بالنسبة ألصحاب متسّ
ذات ملسؤولية ااطر املدروس التحمل مع اخلاص، القطاع األعمال في

االستثمارات أيضاً الفرص هذه األرباح. وتتيح في املشاركة وكذلك الصلة،
الشركات. حوكمة مجال في وخاصة ملساندة اإلصالحات،

في  أسهم بقيامها بشراء اخلاص برأسمالها تخاطر املؤسسة
أو صناديق وحوافظ واملؤسسات املالية، ، األخرى واملشروعات الشركات

ذلك ويشكل البورصة. في غير املدرجة الشركات أسهم االستثمار في
املالية السنة وفي املؤسسة. حافظة من النمو في آخذاً جانباً استراتيجياً
دوالر  مليار 1.3 مبقدار رأس املال أسهم في االستثمار حافظة منت ،2008

رأس أسهم استثمارات تساهم كما العادلة). للقيمة وفقاً (محسوبة
املؤسسة. دخل صافي في كبيرة بحصة املال

املائة من  في بني 5 و 20 عموماً املؤسسة اكتتابات نسبة تتراوح
، الطويل لألمد مستثمر واملؤسسة مال الشركة املعنية. رأس أسهم

األسهم بيع طريق عن ما شركة في االستثمار خروجها من يكون وعادة ما
املال رأس في سوق السيولة، أوضاع سمحت إذا أو، عملية تداول، إطار في
التي أشباه األسهم، في أدوات تستثمر عام. كما في اكتتاب طرحها بعد

وهي املال، رأس أو استثمارات في أسهم القروض أو الديون سمات قد حتمل
احملتجزة. األسهم من أرباحها وأشباه األسهم في استثماراتها متول

رأس  أسهم املؤسسة في استثمارات حافظة من الدخل انخفض
في  دوالر مليار 2.3 مقابل املالية 2008، السنة في مليار دوالر 1.7 إلى املال

العادلة القيمة بلغت 30 يونيو/حزيران 2008، وفي .2007 املالية السنة
بتكلفتها  مقارنة دوالر مليار 11 املال أسهم رأس حلافظة التقديرية

القيمة.  في انخفاض أي منها مطروحاً ـ دوالر مليار 4.3 البالغة األصلية
1.4 مليار  رأس املال أسهم مبيعات احملققة من الرأسمالية األرباح وبلغت

املالية  السنة في مليار دوالر 1.9 مقابل ،2008 املالية السنة في دوالر
.2007

املشتركة القروض
وهو الدولية، التمويل ملؤسسة التابع القروض املشتركة برنامج يساعد

رؤوس تدفقات زيادة على األطراف، املتعددة التنمية بني بنوك األقدم
كما الناشئة، األسواق املقترضني في إلى القطاع اخلاص من األموال

املؤسسة. للمتعاملني مع بالنسبة ة قيمّ مصرفية عالقات ينشئ
الدائن املمتاز وضع ومن األطول، االستحقاق من آجال املقترضون ويستفيد

التصنيف ووكاالت التنظيمية، الهيئات مع املؤسسة به تتمتع الذي
هذا حجم منا ،2008 املالية السنة وفي .2 بازل اتفاقية ومع االئتماني،

على التوقيع مع وذلك اإلطالق، له على مستوى أكبر ليصل إلى البرنامج
في السنة  دوالر مليار (مقابل 1.8 مليار دوالر 3.3 بقيمة جديدة قروض
وبيع  موازياً، واحداً وقرضاً مشتركاً، 29 قرضاً ذلك وشمل ،(2007 املالية

مع  تعامالً 34 بإجمالي اخلاص ـ املؤسسة حلساب مشاركة أربعة قروض
مالية.  47 مؤسسة

الدرجة  قروض أزمة أشعلته الذي العاملي املالي عدم االستقرار ووسط
املشتركة  القروض املتحدة، تكتسي الواليات في (subprime) الثانية

مواجهة في بدورها االضطالع على املؤسسة في مساعدة كبيرة أهمية
من أكثر املؤسسة نظمت ،2008 املالية السنة الدورية. وفي التقلبات

املقترضة  املشتركة للبنوك االئتمانية التسهيالت دوالر من مليار 1.03

درجة سيولتها، على احلفاظ على ساعد وروسيا، مما الالتينية أمريكا في
بني عن انخفاض اإلقبال وللتعويض النمو. حتقيق مواصلة من نها ومكّ

املؤسسة عت وسَّ وأمريكا الشمالية، في أوروبا التقليديني املشاركني
الناشئة االقتصادات رئيسية من بنوكاً معها لتشمل قاعدة املتعاملني

ما نسبته األسواق تلك شكلت ،2008 املالية وفي السنة والصاعدة.
املؤسسة  قامت التي املشتركة القروض في املشاركني من في املائة 34

من املشتركة حتى تتمكن بالقروض اخلاص برنامجها عدلت كما بترتيبها.
اخلاص. حلسابها قائم قرض بيع

واملورقة املالية املنظمة األدوات
واملورقة املنظمة املالية األدوات الدولية التمويل مؤسسة تستخدم

تتسم متويل معها بأشكالٍ لتزويد املتعاملني مالية) أوراق (احملولة إلى
أخرى. بطريقة بسهولة يكونوا ليحصلوا عليها لم التكاليف بفعالية

منظمة وتسهيالت ضمانات جزئية لالئتمانات، األدوات: هذه وتشمل
إسالمياً. ومتويالً التوريق، وعمليات احلوافظ، وحتويل مخاطر للسيولة،

املالية، هيكلة األدوات مجال في العملية املؤسسة خبراتها وتستخدم
معها  املتعاملني ملساعدة (AAA) الفئة من وتصنيفها االئتماني

حصلوا التي القروض استحقاق آجال ومد متويلهم، مصادر تنويع على
هذه خالل ومن يختارونها. التي بالعملة التمويل على واحلصول عليها،

دوالر لصالح  مليار 1.9 مجموعه بتعبئة ما املؤسسة قامت التعامالت،
أمريكي  مليون دوالر 459 منها ،2008 املالية السنة في معها املتعاملني

والشرق أفريقيا من املؤسسة مع متعاملون وحصل اخلاص. حسابها من
اإلجمالي  من املائة في 70 تقدمي ومت التعامالت، نصف على األوسط

احمللية. بالعمالت
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ونتائجها  الدولية التمويل مؤسسة 2: عمليات الفصل

حقوق مببادلة اخلاص الدولية التمويل مؤسسة ضمان
غير االستثمارات أجل من جديدة أداة الكربون: غاز انبعاثات

بالبيئة الضارة
الطاقة استخدام قدرتها على زيادة على الشركات التمويل الدولية مؤسسة تساعد

انبعاثات (اعتمادات) مبادلة حقوق خلق ذلك ويشمل ممكن، حد أقصى إلى النظيفة
بروتوكول املنبثقة عن النظيفة التنمية آلية وتتيح للبيع. طرحها ثم ومن الكربون، غاز

خفض وحدات باسم تُعرف احلقوق، التي هذه ببيع الشركات قيام إمكانية كيوتو
من إنتاجها مستوى تخفض عندما العاملية السلع أسواق في املعتمدة، االنبعاثات

انبعاثات حقوق ضمان مبادلة ويشكل به. املسموح عن احلد بالبيئة الضارة املواد
خالل ـ من البائعني يساعد حيث للمؤسسة، بالنسبة املبتكرة األدوات إحدى الكربون

إلى الوصول ـ على املعنيني واملشروع البلد في االنبعاثات مخاطر مستوى خفض
اجلديدة، املالية هذه األداة خالل ومن املشترين احملتملني. من نطاقاً أوسع مجموعة

الكربون انبعاثات غاز حقوق تبادل تسهيل خالل الوساطة من بدور املؤسسة تقوم
وتسعى املتقدمة. البلدان في واملشترين النامية في البلدان العاملة الشركات بني

تسعى، بينما والشفافية، باجلاذبية يتسم سعر إتاحة إلى للبائعني، بالنسبة املؤسسة،
الكربون حقوق انبعاثات تلقيها بعدم إزالة اخلطر املتعلق إلى للمشترين، بالنسبة

املوعودة.
ملبادلة مبتكر على اتفاقيتي ضمان وقعت املؤسسة املالية 2008، السنة وفي
شركة هما: الكيماويات، شركات صناعة من اثنتني مع الكربون غاز حقوق انبعاثات

وشركة  في العالم، منتج للفحم املكلسن أكبر وهي الهند، في Rain CII Carbon
شأن  البلد. ومن هذا في األسمدة منتجي أكبر وهي أحد أفريقيا، في جنوب OMNIA
الغازات انبعاثات خفض إلى تؤدي أن العمليتان هاتان إليها تستند التي االستثمارات

على  أكسيد الكربون من ثاني طن 12.5 مليون يعادل مبقدار احلراري لالحتباس املسببة
الشركتني. هاتني التقديري ألصول العمر مدى

ورواندا،  بنغالديش، ولبنان، منها: جديدة، أسواق في املؤسسة وعملت
باإلضافة غزة، وقطاع الغربية والضفة املتحدة، العربية وتونس، واإلمارات

املؤسسة وتطورت الراسخة. األسواق في وجدد متعاملني سابقني إلى
احتياجات تلبية من ذلك نها ومكّ الرئيسية، اجلهات املبتكرة إحدى لتصبح

املؤسسة، وتتيح احمللية. تنمية أسواق االئتمان وتعزيز معها، املتعاملني
خدمات كافية، على حتصل ال لألسواق التي خالل هذه األدوات، متويالً من
بعمالت األجل طويلة متويلية موارد تعبئ كما األولوية، وللقطاعات ذات

في ـ املؤسسة أنشأت على سبيل املثال، السنة، هذه ففي محلية.
أدى ااطر لتقاسم جديداً تسهيالت برنامج ـ األوسط الشرق منطقة

على واملتوسطة احلجم الصغيرة األعمال مؤسسات قدرة توسيع إلى
حيويته واستعادة القطاع ومساندة انتعاش هذا التمويل، على احلصول

غزة وقطاع الغربية الضفة في الطلبة ساعدت كما لبنان. في بعد احلرب
لتقاسم ابتكارية تسهيالت برنامج طريق عن قروض على احلصول في

إلجناز احلديثة التمويل وأدوات اإلسالمي التمويل بني أدوات ومزجت ااطر؛
اإلسالمية الشريعة أحكام مع تتوافق العقارية للرهونات توريق عملية أول

العربية. اخلليج منطقة دول في

التجارة متويل
التمويل مؤسسة اعتمدته الذي العاملية التجارة متويل برنامج يعمل

متويل تقدمي بهدف وتكمليها البنوك قدرات نطاق توسيع على الدولية
بالتحديات. احلافلة األسواق في ااطر خالل التخفيف من حدة من التجارة

دوالر  مليار 1.4 من أكثر أصدرت املؤسسة ،2008 املالية السنة وفي
منفرد، وبلغت  جتاري تعامل 2000 على يزيد ما الضمانات ملساندة من
البرنامج عمل هذا بدء منذ املؤسسة أصدرتها التي الضمانات قيمة

من 3000 من  أكثر لصالح دوالر مليار مجموعه 2.5 2005 ما العام في
في  122 بنكاً إلى ضد ااطر تغطية حالياً املؤسسة وتقدم التعامالت.

وطاجيكستان،  ونيكاراغوا، ونيبال، وغامبيا، بوروندي، منها: وإقليماً، 61 بلداً

من لالقتراض املؤهلة البلدان وحصلت غزة. وقطاع الغربية والضفة
نسبته ما على في أفريقيا ـ ومعظمها الدولية للتنمية ـ املؤسسة

املالية 2008. في السنة املصدرة الضمانات مجموع من املائة في 51

ما صغيرة أعمال على مؤسسات اشتملت التجارية التي األنشطة ومتثل
معها  املتعاملة للبنوك املساندة املؤسسة تتيح كما املائة. في 70 نسبته

حضر ،2008 السنة املالية وفي االستشارية. التدريب واخلدمات خالل من
املؤسسة،  أجرتها تدريبية برامج بنكاً من 148 500 مصرفي من أكثر

الزراعة قطاع ويشكل متخصصة. استشارية خدمات بنوك سبعة وتلقى
إتاحة خالل من وذلك القادمة، الفترة في املؤسسة محاور تركيز أحد

الواردات األولية، ومتويل بالسلع املتعلق التصدير قبل ما كتمويل أدوات
القطاع هذا حصل ،2008 املالية السنة وفي الزراعية. املنتجات من

أصدرتها  من الضمانات التي املائة في 28 ما نسبته على األهمية احلاسم
املؤسسة.



االستشارية اخلدمات
القطاع وشركات للحكومات املشورة الدولية التمويل مؤسسة تقدم

النمو على األعمال منشآت مساعدة بشأن الصناعية اخلاص والقطاعات
العمل ويكمل إيجابية. استثمار بيئة تهيئة وكذلك مستدامة، بصورة

دوراً ويلعب املؤسسة، بها تقوم التي االستثمار عمليات االستشاري
هذا حديثة النشأة. ويشكل استثمار فرص بها األسواق التي في أساسياً

املانحة األخرى واجلهات احلكومات مع باالشتراك متويله يتم الذي العمل،
الرئيسية لعمليات األداة املؤسسة، مع املتعاملني مساهمات ومن خالل
صراعات. من لتوها خرجت التي تلك وخاصة كثيرة، بلدان في املؤسسة

أو متتابع بشكل واالستثمارية االستشارية اخلدمات املؤسسة وتتيح
املتعاملة معها. اجلهة أو البلد الحتياجات تبعاً وذلك مجتمع،

للنشاط  خمسة مجاالت في االستشاري عملها املؤسسة تنظم
ألنشطة التسهيلية البيئة هي: عملياتها، استراتيجية مع تتسق

للشركات، وتقدمي املشورة على التمويل، احلصول على والقدرة األعمال،
 90 الصفحة (انظر األساسية والبنية واالجتماعية، البيئية واالستدامة

مجاالت النشاط). بشأن املعلومات من للمزيد
االستشاري  العمل بني شأن املزج أن من جتارب املؤسسة أظهرت

تتيح لذلك، اإلمنائي. ونتيجة الربحية واألثر من كل تعزيز واالستثمارات
واتسم معها؛ للمتعاملني متكاملة متزايدة حلوالً بصورة املؤسسة

تقدمه من  ما مع باالتساق االستشارية املائة من خدماتها 27 في حوالي
استثمارات.

املؤسسة مشروعات تنفيذ نفقات بلغت املالية 2008، السنة وفي
في 97 بلداً.  دوالر مليون 152 االستشارية اخلدمات املتعلقة بتقدمي

منطقة إلى االستشارية أنشطتها من حصة أكبر املؤسسة ووجهت
وآسيا  أوروبا منطقة تلتها املائة)، في 28) الصحراء جنوب أفريقيا

(27 في  الشركات إلى املشورة تقدمي مجاال وكان املائة). في 20) الوسطى
نشاطاً من  األكثر املائة) في 25) التمويل على على احلصول والقدرة املائة)

املؤسسة. أنشطة مجاالت بني
مساهمة  أن إال املساهمات، من حصة أكبر املانحة احلكومات تقدم

الدخل ازداد كما أرباحها احملتجزة، من باستخدام جزء ازدادت، املؤسسة
ووضعت معها. املتعاملني من املؤسسة تتقاضها التي الرسوم من املتأتي

أساس مبدأين على االستشاري عملها بشأن إرشادات تسعير املؤسسة
نوع أمكن، تقدمي حيثما معها، املتعاملني جميع على يتعني أوالً، إرشاديني.
وفقاً التكاليف تقاسم حتديد ثانياً، التزامهم. على للتدليل املساهمة من

تتجاوز عامة سلعة نفع خلق مدى املقدمة ـ اخلدمة أو األداة لطبيعة
املؤسسة. مع املتعاملة اجلهة نطاق منها املتحققة املنافع

العمليات
باألداء اخلاصة الدولية التمويل معايير مؤسسة

من بني أفضل باألداء اخلاصة املؤسسة معايير سرعان ما أصبحت
واالجتماعية. البيئية ااطر إلدارة بالنسبة عاملياً بها املعترف املمارسات

اعتماد  حول التفاصيل من املزيد على لالطالع 107 الصفحة (انظر
املعايير، هذه تطبيق يؤد ولم املالية). املؤسسات جانب من املعايير تلك

التكلفة التي في كبيرة زيادة إلى إحداث ،2006 أبريل/نيسان منذ
الالزم لتجهيز الوقت أو األعمال مبزاولة فيما يتعلق املؤسسة تتحملها

إطار قوة أن إلى مع املؤسسة املتعاملون ويشير عمليات االستثمار.
هذا ويعطي إليها. اجتذبهم ما هي واالجتماعية البيئية ااطر إدارة

مسح وفي محددة. أسواق في واضحة تنافسية ميزة للمؤسسة اإلطار
هذه  تنفيذ في البدء من 18 شهراً بعد املؤسسة أجرته استقصائي

املؤسسة  منهم طلبت الذين املتعاملني املائة من في 72 أشار املعايير،
تؤثر لن ذلك على املترتبة إلى أن التكلفة املعايير هذه متطلبات استيفاء

متويلية. موارد على للحصول املؤسسة إلى بالعودة قرارهم على
مجلس  عليها وافق 282 استثماراً طبق املالية 2008، السنة وفي

هذه بني ومن أولى. كتجربة املذكورة األداء معايير املؤسسة إدارة
آثار  على منطوية اإلنتاج قطاع في استثماراً 143 اعتبار مت االستثمارات،
تطبيق متعمق لبعض اقتضى مما محدودة، أو آثار محتملة، كبيرة سلبية

على  منطوياً آخر 29 استثماراً اعتبار مت جميعها. كما أو األداء هذه معايير
استثمارات صعيد أما على آثار. أية على منطوٍ غير اآلثار، أو من ضئيل قدر

جرى  فقد مالية، وساطة مؤسسات 110 مع عددها البالغ املؤسسة
حتديد: من املؤسسة متكني يستهدف جديد إلجراء وفقاً معها التعامل

أية عمليات في االستبعاد متطلبات أو احمللي، والقانون املالئم، املعيار
"إشراك أيضاً انظر بحافظتها. املقترنة ااطر لدرجة تبعاً وذلك مؤسسة،

.(116 (الصفحة املباشرة" املصلحة أصحاب

االستشارية اخلدمات متويل
الدوالرات) (مباليني
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%54  145.6  %51  100.9 ومصادر أخرى*  جهات مانحة
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االستثمار املتعاملني والدخل من من الرسوم األخرى املصادر تشمل *

الدولية التمويل ملؤسسة االستثمارية فئات املشروعات

بيئية سلبية كبيرة، أو اجتماعية آثار له تكون مشروع يتوقع أن   
A  مسبوقة غير أو مسارها، عكس ميكن وال ومتنوعة،  

محدودة، سلبية اجتماعية أو بيئية تكون له آثار أن يتوقع مشروع   
B   آثارها من للتخفيف تدابير من خالل بسهولة ميكن معاجلتها  

آثار سلبية  أية له ليست أو السلبية اآلثار أدنى حد من له مشروع   
مالية وساطة مؤسسات املشروعات من هذه الفئة وتشمل باملرة؛  C 

محددة  

آثار ليست لها املالية للوساطة مؤسسات في استثمارات    
لها  فرعية متول مشروعات سلبية، ولكنها قد بيئية اجتماعية أو  FI 

محتملة  آثار  



باألداء اخلاصة الدولية التمويل معايير مؤسسة
على  املعيار هذا يؤكد ونظام اإلدارة. والبيئي االجتماعي 1.  التقييم

احمللية، اتمعات جانب من الفعالة واملشاركة متكامل تقييم إجراء أهمية
حياة االستثمار. طوال والبيئي االجتماعي األداء إدارة أهمية وعلى

مواصلة  بني املوازنة املعيار هذا يكفل والعمال. وأوضاع العمل 2.  العمالة
احلقوق حماية الدخل، مع وتوليد العمل فرص خلق طريق النمو االقتصادي عن

األساسية للعمال.

من تلوث  العليا املستويات املعيار هذا يقلل آثاره. وتخفيف التلوث 3.  منع
الصناعي النشاط زيادة عن كثيرة في أحوال تنشأ التي الهواء واملياه واألراضي

والتوسع احلضري.

حد  أدنى إلى املعيار هذا يقلل احمللية. اتمعات وأمن 4.  صحة وسالمة
اتمعات وأمن وسالمة على صحة املشروع عن أنشطة الناشئة واآلثار ااطر

احمللية.

املعيار  هذا يهدف القسرية. التوطني وإعادة األراضي على 5.  االستيالء
تكون عندما رين لألشخاص املهجّ العيش كسب سبل وحتسني حماية إلى

فقدان عن الناشئة اآلثار يغطي حيث منه. مفر ال أمراً القسري التوطني إعادة
األراضي على لالستيالء نتيجة العيش كسب سبل أو الدخل أو مصادر املأوى

باملشروع. املرتبطة

املستدامة للموارد واإلدارة البيولوجي ع التنوّ على 6.  احملافظة
واالستخدام  ويشجع اإلدارة البيولوجي املعيار التنوع هذا يحمي الطبيعية.

املستدامني للموارد الطبيعية.

الكامل  لالحترام تعزيز عملية التنمية املعيار يكفل هذا األصلية. 7.  الشعوب
األصلية. للشعوب

الثقافي  التراث املعيار هذا يحمي واحلضاري. الثقافي التراث 8.  حماية
احملافظة ويساند املشروعات أنشطة عن الناشئة السلبية اآلثار من واحلضاري

عليه.

http://www.ifc.org :زيارة املوقع يرجى املعلومات، من  للمزيد
.ifcext/ sustainability.nsf/Content/PerformanceStandards/

حوافظ االستثمارات إدارة
باتفاقات معها املتعاملني تقيد مدى الدولية التمويل مؤسسة ترصد
وتساعد املشروعات، أوضاع من للتحقق العمل مرافق وتزور االستثمار،

ولتدعيم بشأنها. شواغل مخاوف أو تثار أية حيثما حلول إيجاد على
إدارات جميع في احلوافظ أنشأت املؤسسة وحدات إلدارة الرقابة، عملية

مبكراً. لها والتصدي والشواغل ااوف حتديد على ويساعد ذلك االستثمار.
املتعلقة االئتمان لتصنيف مخاطر نظامُ العملية أيضاً هذه يساند ومما

علماً في قروضها املشاركة البنوك إحاطة املؤسسة وتكفل باالستثمارات.
الضرورة. عند تلتمس موافقتها أو معها كما تتشاور املشروعات، بتطورات
مبا  حلافظتها، اإلمنائية النتائج بتتبع مستمر بشكل املؤسسة وتقوم

واالجتماعي. واالقتصادي والبيئي املالي األداء نتائج ذلك في
بالنسبة واالجتماعية ااطر البيئية تصنيف باحتساب املؤسسة وتقوم
أخصائيون بيئيون يقوم وعادة ما .2000 العام منذ املنفذة لالستثمارات

عام، كل واحدة مرة وحتديثه التصنيف هذا بإعطاء باملؤسسة واجتماعيون
امليدانية الزيارات وإلى املؤسسة مع املتعاملون يرفعها تقارير إلى استناداً

تصنيف ااطر على درجة تواتر هذه الزيارات املشروعات. ويتوقف ملواقع
األداء. وكيفية املعني، باالستثمار اخلاصة

املؤسسة شرعت العام 2006، في اجلديدة األداء معايير ومع تنفيذ
مستوى حسب البيانات تصنيف إمكانية تتيح منهجية تطبيق في

املعايير. وفقاً لهذه االستثمارات بالنسبة جلميع اخلطورة األداء ومكونات
لالستثمارات واالجتماعية البيئية ااطر تصنيف املؤسسة وتعطي
،(FI أو ،B ،A يعكسها تصنيفها (حسبما اخلطورة من درجة بها التي

املؤسسة التقارير. ولدى إلعداد األولى فترتها اجتازت التي واالستثمارات
مبا في  احلافظة، من املائة 82 في عن بااطر البيئية واالجتماعية معرفة
واالستثمارات ،(C (الفئة متوقعة مبخاطر احملفوفة غير ذلك االستثمارات
تُعنى  وال شهراً). 14 (عادة بعد لرفع التقارير األولى فترتها جتتز لم التي
اخلاص واالجتماعي البيئي التصنيفي الترتيب بيانات بتحديث املؤسسة

لها. املؤسسة متويل انتهى التي باستثمارات املشروعات
منذ العام 2003  بإجرائها املؤسسة التي تقوم البحوث وتشير

واالجتماعية البيئية ااطر بني جوهريّة موجبة ارتباط عالقة وجود إلى
أشارت ،2006 استثمارات املؤسسة. وفي في االئتمانية ااطر وبني

املائة من استثمارات  في 85 أن نحو إلى للمؤسسة أحدث بحوث
 4 واجتماعي بدرجة تصنيفي بيئي على ترتيب حصلت القروض التي
أما عالية. ائتمانية مخاطر تصنيف على أيضاً حصلت ااطر) (عالي

استثمارات أن البحوث املال، فأظهرت رأس أسهم الستثمارات بالنسبة
من الناحيتني البيئية خطورة أقل أنها على يتم تقييمها التي املؤسسة،

بكثير. االستثمار أعلى على عائد معدالت حتقق واالجتماعية،
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املناخ ر تغيّ مخاطر تقييم
يتعني عليها فهم حيث الدولية، التمويل مؤسسة أمام حتديات املناخ ر تغيّ يطرح

العالم بلدان في الشركات ومساعدة للمخاطر، استثماراتها حافظة تعرض مدى
يحتمل االستثمارات التي عنه. وتشمل مع اآلثار الناجمة التكيف على النامية

التي تعتمد والشركات الكهرومائية، الطاقة توليد محطات تعرضها للمخاطر:
أكثر يجعلها أن املناخ ر تغيّ شأن من إذ واألخشاب، املنتجات الزراعية إمدادات على

هطول في توقيت تغيرات احلرارة، وحدوث درجات اطر ارتفاع خاصة ـ ـ عرضة
الشديدة. وكمياتها، وتأثير العواصف األمطار

اإلمنائية،  األوساط في نطاقاً األوسع املعارف واملساهمة في فهمها ولتعزيز
وأفريقيا آسيا في املتعاملني معها من منتقاة املؤسسة مع مجموعة تعمل

املناخ على ر لتغيّ احملتملة اآلثار على متعمقة دراسة إلجراء الصحراء جنوب
إلى املؤسسة وتنظر اآلثار. تلك مع التكيف استراتيجيات عملياتها، واستطالع

سجالتها، في استثمار أي لوجود املتوقعة الفترة خالل لها تتعرض قد التي ااطر
املشروع. عمر طوال املتعاملة معها باجلهة املتعلقة ااطر وكذلك

وإمكانية  مناخية، مناذج بوضع اخلاصة توافر البيانات مدى املؤسسة وستقيّم
وتهدف محددة. مناخية مالءمة متغيرات ومدى بعينه، مكان على تطبيقها

املالية، العوائد على املناخ ر اآلثار احملتمل أن تنجم عن تغيّ تقييم إلى املؤسسة
تساعد أن ميكن التي اجلديدة أدوات التأمني املتاحة للتكيف، مثل اخليارات ولتحديد

هذه ااطر. أشدّ احلد من في

اخلزانة خدمات
إصدار طريق عن اإلقراضية أنشطتها الدولية مؤسسة التمويل متول

األطراف تصدر متعددة جهة أول وكانت الدولية، املال أسواق في سندات
الناشئة. األسواق من كثير في سندات بالعمالت احمللية

أنها  األمريكي، غير بالدوالر م مقوّ املؤسسة تقرضه ومعظم ما
حصولها سبل تنويع العمالت بغرض: من مختلفة تقترض مبجموعة

املال رأس أسواق وتنمية االقتراض، تكاليف وتقليل التمويل، على
تكون املؤسسة تتيحها التي القروض معظم أن إلى وبالنظر احمللية.

معظم تقومي يتم معومة، أسعار أساس على األمريكي بالدوالر مة مقوّ
وظلت عائم. مقايضة سعر أساس على األمريكي بالدوالر اقتراضاتها

بها. تقوم التي اإلقراض متمشية مع أنشطة اقتراض املؤسسة عمليات
5.99 مليار  يعادل ما الدولية األسواق من اجلديدة االقتراضات مجموع وبلغ

.2008 املالية السنة في دوالر

السيولة إدارة
 30 العمومية في امليزانية في املدرجة السائلة األصول إجمالي بلغ

في  دوالر مليار دوالر، مقابل 13.3 مليار قيمته 14.6 2008 ما يونيو/حزيران
بالدوالر السائلة مبعظم األصول االحتفاظ ويجري املالية السابقة. السنة
حتديد ويتم الياباني. والني باليورو صغيرة بأرصدة االحتفاظ مع األمريكي،
باالرتباطات، للوفاء كافية موارد توافر ضمان بغرض األصول هذه مستوى

األسواق. تتعرض لها التي أوقات الضغوط في حتى

املالية والقدرات املال رأس كفاية
كفاية احلفاظ على الدولية التمويل مؤسسة عمليات تتطلب جميع

رأسمالها وقدراتها املالية.
املؤسسة رأسمال كفاية نسبة بلغت املالية 2008، السنة نهاية وفي

(مع  واألرباح احملتجزة املدفوع، رأس املال ويشمل ذلك: املائة، في 48

حتتسب كرأسمال متاح)، ال التي احملاسبية البنود بعض ملراعاة تعديلها
في وردت سواء بااطر، املرجحة باألصول العامة مقارنة واالحتياطيات
املقرر األدنى احلد على تزيد النسبة وهذه خارجها. أو العمومية امليزانية

املال  رأس كفاية إطار مبوجب احملدد املائة في 30 وهو املؤسسة سياسة في
املديونية نسبة وبلغت .1994 مايو/أيار في اإلدارة مجلس اعتمده الذي

املسددة غير والضمانات املقترضة املبالغ ، للمؤسسة املالي) (الرفع
1.4 إلى 1، احملتجزة، واألرباح فيه املكتتب املال رأس جمع مقاسة بحاصل

للمؤسسة متاماً املالية السياسات به تقضي الذي املستوى حدود في وهي
4 إلى 1. وهو

واألرباح احملتجزة،  املدفوع، املؤسسة رأسمال املالية من: القدرة ل تتشكّ
املؤسسة رأسمال ويعمل القروض. خسائر الحتياطي العامة واصصات

األمد في النمو واستيعاب فرص حالياً، أعمالها القائمة مساندة على
ما يكفل الصمود أمام واقياً يتيح كما االستراتيجية، واخلطط املتوسط،
أو املؤسسة البلدان املتعاملة مع بعض أزمات في أو صدمات من يحدث

على قدرة املؤسسة على اإلبقاء مع عام، األسواق بشكل أوضاع تراجع
التقلبات مواجهة في دور ولعب ،(AAA) املرتبة على تصنيفها من احلفاظ

الدورية.
املدى املتوسط  على للمؤسسة احلالية واملتوقعة القدرات وتعتبر

األغراض. لتحقيق هذه كافية

وإدارتها ـ ااطر حتمل
بصورة حالياً تبحث املؤسسة أثرها اإلمنائي، لزيادة إستراتيجيتها إطار في

حتملها، تستطيع التي ااطر في مضى وقت أي شموالً من أوثق وأكثر
هذا يتيح وينبغي أن معها. املتعاملة البلدان اخلاص في للقطاع دعماً

األسواق تكون عندما باملزيد القيام إمكانية للمؤسسة املنهج الشامل
مع مواصلة املنصرمة، العديدة السنوات خالل عموماً كانت كما مواتية،

من أكبر عدد ظل وجود في الالمركزية، واعتماد خطتها للنمو تنفيذ
ااطر للمؤسسة إدارة تتيح من املتعاملني معها. كما بالقرب عملياتها

االستمرار ميكنها حتى االقتصادي، النشاط تراجع احلذر ضد توخي إمكانية
وتضطلع أزمات. تواجه التي األسواق في التمويل وتقدمي عملها في

واالستثمار اإلقراض على قدراتها حماية بغرض ااطر املؤسسة بإدارة
الدولية املؤسسة من لالقتراض البلدان املؤهلة في سواء للمقترضني
إلى يعودون الذين البلدان املتوسطة الدخل في املقترضني أو للتنمية

األكثر األسواق من اخلاص القطاع من املقرضني مع انسحاب املؤسسة
مناقشات وثيقة على االطالع يرجى املعلومات، من للمزيد خطورة.

على باملؤسسة ااطر إدارة بشأن تفاصيل تضم التي اإلدارة جهاز وحتليالت
.www.ifc.org/annualreport اإلنترنت: موقع
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ونتائجها  الدولية التمويل مؤسسة 2: عمليات الفصل

االستثمارات اإلمنائية: النواجت

االستشارية اخلدمات لعمليات النواجت اإلمنائية:

ً املؤسسة تقريرا ترفع االستشارية، اخلدمات ملشروعات وبالنسبة
في ـ مرتفعاً تقديراً تلقت التي للمشروعات املئوية عن النسبة

أو ناجح ناجح، بشدة، (ناجح التقدير سلم من األعلى النصف
وبالنسبة عام، بشكل للمؤسسة بالنسبة األحيان) معظم في

االستشاري اخلمسة. النشاط االت

التنموية النتائج
الدولية  التمويل ملؤسسة (DOTS) التنمية نواجت تتبّع نظام يقيس

االستشاري. وعملها الستثماراتها اإلمنائية الفعالية
متعدد  إمنائي أول بنك املؤسسة أصبحت املاضي، العام من تقرير وبدءاً
استثماراته التنموية احلالية حلافظة النتائج تقارير عن برفع يقوم األطراف

املؤسسة تطبيق مدى مبراجعة خارجية شركة وتكليف بالكامل،
على التأكيد إطار في وذلك عنها، املبلغ والنتائج املعتمدة ملنهجيتها

املؤسسة ترفع السنة، هذه وفي التقارير. رفع لنظام املالية األوجه غير
بالنسبة التنموية النتائج على طرأت التي التغيرات بشأن تقريراً أيضاً
اخلاصة بالتقييمات وعن النتائج املاضية، بالسنة مقارنة لالستثمارات

،2008 املالية السنة وفي االستشارية. بالنسبة للخدمات املتعمقة
التنموية النتائج اإلنترنت عن شبكة على موقعاً املؤسسة ذت نفّ

التقرير  املدرجة في املعلومات تكملة بغرض (www.ifc.org/results)

املطبوع.
معايير  مع لالستثمارات بالنسبة املؤسسة في التقييم إطار ويتسق
عليها املتفق القطاع اخلاص بشأن بالتقييم املتعلقة السليمة املمارسات

املتعددة األطراف. التنمية بنوك بني فيما

الدولية نتائجها التمويل تقيس مؤسسة كيف
طوال  تتبع آنية للنتائج (DOTS) إمكانية التنمية نواجت تتبّع نظام يتيح
مؤشرات املؤسسة موظفي جهاز من ويحدد املعنيون املشروع. دورة حياة
أي بداية عند وأهداف أسس لها واملتابعة وموحدة وقابلة للرصد واضحة
اإلشراف، مدار مرحلة على احملرز التقدم يقومون بتتبع ثم، مشروع. ومن

وبالنسبة للعمليات. حديثة تقييمية معلومات بإتاحة يسمح مما
مجاالت من مركباً مزيجاً العامة التنموية النتائج تشكل لالستثمارات،

نتائج املؤشرات اخلاصة من معلوماتها تستقي األربعة التي األداء
مزيجاً للخدمات االستشارية، بالنسبة تشكل، املعنيّة. كما بالصناعة

وفعاليتها االستشارية، للعملية العامة االستراتيجية األهمية من مركباً
لكي وينبغي اخلدمات. وكفاءة تلك وأثره) ونواجته، املشروع، (وفقاً رجات

أن التنموية للنتائج مرتفع تقدير على احلصول من مشروع أي يتمكن
املضيف. البلد في التنمية عملية في إيجابية مساهمة يساهم

تقديراً  حققت لالستثمارات التي مئوية نسباً التقرير هذا ويتيح
للمؤسسة بالنسبة التقدير ـ سلم من األعلى النصف في مرتفعاً ـ

أداء املؤسسة وتصف محددة. بالنسبة إلدارات وكذلك عام، بشكل
التالي: النحو على العام، متوسطها مع مقارنة اإلدارات،

أكثر أو في املائة 10  ................................................... قوي 
فأكثر املائة في 10 - 5  ................................. املتوسط  فوق
املتوسط من املائة في حدود 5 ..........................  في متني 
املائة في بنسبة 5 - 10 ..............................  أدنى متوسط 
أكثر أو في املائة بنسبة 10 ضعيف .........................  أدنى

األداء مجال

االقتصادي األداء

املالي األداء

واالجتماعي البيئي األداء

اخلاص القطاع تنمية أثر

العامة  املؤشرات
املرجعية واملعايير

مثالً، اتمع، على العائد
 10 يبلغ االقتصادي العائد

أكثر أو املائة في

التمويل، جهات على العائد
عند املالي العائد مثالً،

املرجح لتكلفة  املتوسط
يزيد أو رأس املال

 املشروع يفي مبعايير
الدولية التمويل مؤسسة

اخلاصة باألداء

حتسني في يساهم مشروع
يتجاوز مبا القطاع اخلاص

للمشروع الشركة املالكة

محددة مؤشرات على أمثلة
األهداف أساس على ة مقيمّ

اخلدمات توصيالت أعداد
املمنوحة والقروض األساسية،
صغيرة، أعمال مؤسسات إلى

عمل، واحلاصلني على فرص
الضرائب ومدفوعات

املال رأس على العائد
صافي املستثمر، والعائد على

األصول، وتكلفة املشروع
احملدد الوقت في املنفذة

اططة امليزانية وحسب
على حتسينات إدخال

واالجتماعية: البيئية اإلدارة
والنفايات االنبعاثات مستويات
تنمية ومخصصات السائلة،

احمللية اتمعات
حتاكي التي الشركات عدد

إجراءات مبتكرة نفذتها
مع املتعاملة الشركة

وتعديالت القوانني املؤسسة؛
أو احلكومية واإلجراءات

الشركات حوكمة

األداء مجال

االستراتيجية األهمية

الكفاءة

الفعالية

العامة  املؤشرات
املرجعية واملعايير

االقتصاد على احملتمل األثر
صعيد وعلى  محلياً

البلدان و األقاليم

في االستثمار على العائد
االستشارية اخلدمات عملية

إدخال في يسهم املشروع
اجلهة على حتسينات

املؤسسة، مع املتعاملة
والقطاع  واملنتفعني،

اخلاص األشمل

محددة مؤشرات على أمثلة
األهداف أساس على مقيمة

مع املتعاملني مساهمات
مع واالتساق املؤسسة
القطرية االستراتيجية

املنافع، ـ التكلفة نسب
في واملشروعات املنفذة

امليزانية وحسب احملدد الوقت

في العمليات، حتسينات
وخلق االستثمارات، وتعزيز
عمل، وزيادة إيرادات فرص

في وحتقيق وفورات املنتفعني،
التكلفة نتيجة إلصالحات

السياسات
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االستثمارات نتائج
مقارنة كبيراً حتسناً الدولية التمويل ملؤسسة التنموية حتسنت النتائج
إمنائية نواجت حققت التي االستثمارات نسبة ارتفاع مع املاضية، بالسنة

التحسن  هذا وكان السنة. هذه املائة في إلى 71 في املائة 63 من عالية
في ذلك ويعكس تقريباً، الصناعات كافة وفي املناطق، جميع واضحاً في

االستثمار. ومناخ االقتصادية األوضاع حتسن منه جانب
مع  قوة، أكثر املؤسسة استثمارات بحجم املرجحة وكانت النتائج
81 في  من عالية تنموية نتائج حققت التي املشروعات نسبة ارتفاع

املالية 2008. في السنة املائة في 2007 إلى 87 املالية السنة في املائة
في: وخاصة والصناعات، املناطق جميع في املرجحة النتائج وارتفعت

الزراعية، والصناعات الهادئ، واحمليط وشرق آسيا الصحراء، جنوب أفريقيا
واخلدمات. التحويلية، والصناعات واالتصاالت، املعلومات وتكنولوجيات

حجماً كان أفضل والشركات األكبر االستثمارات أداء إلى أن ذلك ويشير
التي مستوى ااطر ارتفاع إلى منه جانب في ذلك في املتوسط. ويُعزى
آخر ومن جانب الصغيرة، واالستثمارات األعمال مؤسسات لها تتعرض

أحوال في ذلك ويصاحب احلجم، بوفورات حجماً األكبر الشركات إلى متتع
املنطلق هذا الشركات، ومن بحوكمة والتزام أفضل جهاز إدارة وجود كثيرة

األعمال. بيئات تواجهها في الصعوبات التي التغلب على عليها يسهل
االستثمار  ومناخ االقتصادية األوضاع أن إلى املؤسسة حتليالت وتشير

في املساهمة في رئيسية عوامل تشكل معها البلدان املتعاملة في
استثمارات أن باملالحظة اجلدير ومن ضعيفة. نتائج أو قوية نتائج حتقيق

في املاضي القرن تسعينيات أواخر في عليها املوافقة متت املؤسسة التي
هذه مجموعة في املبكرة االستثمارات بعض ومنها ـ الالتينية أمريكا

العام في باألرجنتني عصفت املالية التي من جراء األزمة تأثرت السنة ـ
كما قوة. أكثر املنطقة هذه من عهداً بينما تبدو النتائج األحدث ،2001

أوروبا وآسيا الوسطى، حيث منطقة في املؤسسة نتائج قوية حققت
من أكبر عدداً طبقت البلدان التي ضمن قائمة بلدانها من العديد حل

أنشطة "ممارسة وفقاً لتقرير وذلك األخيرة، في السنوات اإلصالحات
الدولية التمويل مؤسسة بني مشتركة سنوية مطبوعة وهو األعمال"،

العالم  مستوى على 178 بلداً اقتصادات بني تقارن الدولي والبنك
النتائج تُعزى املقابل، وفي أنشطة األعمال. ممارسة سهولة حيث من

مجال وخاصة في األوسط، والشرق أفريقيا في حتققت التي املتوسطة
مناخ ضعف إلى جانب منها واخلدمات، في الصغيرة الصناعات التحويلية

مما إستراتيجيتها، بتعديل املؤسسة قامت لذلك، واستجابة االستثمار.
بيئات حتسني على للمساعدة االستشارية اخلدمات في كبيرة زيادة إلى أدى

األعمال. أنشطة ممارسة

الصناعات حسب للمؤسسة التنموية النتائج

املناطق حسب للمؤسسة التنموية النتائج
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مؤسسة التمويل الدولية

أفريقيا جنوب الصحراء 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

شرق آسيا واحمليط الهادئ

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

جنوب آسيا

أوروبا وآسيا الوسطى

العالم (مناطق متعددة)

طقة
إدارة املن

� عالية الدرجة

مرجح باستثمارات املؤسسةغير مرجح 

املؤسسة التنموية الستثمارات النتائج
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النواجت اإلمنائية

األداء املالي 

األداء االقتصادي 

األداء البيئي واالجتماعي 

األثر اإلمنائي للقطاع اخلاص

� عالية الدرجة

مرجح بحجم استثمار املؤسسة غير مرجح (عدد املشروعات)
(مباليني الدوالرات األمريكية)

بيانات نظام تتبع نواجت التنمية حتى �� يونيو ����، بالنسبة للمشروعات في 
فترة السنوات امليالدية ���������.

األسطر أعاله تشمل عدد املشروعات املعطاة درجات ومجموع استثمارات 
املؤسسة فيها مباليني الدوالرات.
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مؤسسة التمويل الدولية

الصناعات الزراعية

الصناعات التحويلية واخلدمات العاملية  

الرعاية الصحية والتعليم

البنية األساسية

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

النفط والغاز والتعدين والكيماويات  

صناديق االكتتابات في أسهم شركات 
غير مدرجة واالستثمار  

األسواق املالية العاملية

� عالية الدرجة

صناعات
إدارة ال

مرجح باستثمارات املؤسسةغير مرجح 
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املؤسسة مع املتعاملة للشركات اإلمنائية التغطية نطاق

املؤسسة تقدمها التي االستشارية للخدمات التنموية النتائج

فقط مختارة إدارات *

حصة فيها نسبتها متتلك املؤسسة الهند، في سالسل املستشفيات إحدى في مريض مليون على قليالً ما يزيد تشمل **

امليالدية 2006. بيانات السنة بعض مت تنقيح املائة. في 1.3

والتعليم قطاعي الرعاية الصحية في التي أتاحتها الشركات العمل فرص 2007 (وليس 2006) بعام اخلاصة تشمل البيانات
حققتها التي الوفورات احلكومية أو اإليرادات في واملساهمة ،(601,774) من خالل صناديق متت مساندتها والتي ،(47,315)

 955) واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات وفي دوالر)، مليون 747) الزراعية الصناعات في مساندتها متت التي  الشركات
دوالر). مليون

االستشارية اخلدمات مشروعات نتائج
عامة،  بصورة االستشارية، اخلدمات مشروعات في املائة من 67 حقق
قيد هي النتائج وهذه 2008؛ املالية السنة في مرتفعة تنموية نتائج
من  املزيد إلجراء (IEG) التقييم املستقلة مجموعة من جانب النظر

املائة  في 77 أن مؤخراً مت استقصائي مسح وأظهر من صحتها. التثبت
مؤسسة من استشارية خدمات على يحصلون الذين املتعاملني من

الرضا مستويات كانت بل نوعية تلك اخلدمات، راضون عن الدولية التمويل
يدفعون  الذين مع املؤسسة املتعاملني بني فيما املائة) في 88) بكثير أعلى

اخلدمات. تلك نظير رسوماً

النتائج: رؤية متكاملة
الدولية أصحاب عن نتائج عمل مؤسسة التمويل تقارير سيساعد إعداد

استثمارات بني التوفيق كيفية فهم على املستقبل في املصلحة املباشرة
سبيل املثال، على البنية األساسية، مجال وعملها االستشاري. ففي املؤسسة

احلكومات واملشورة إلى النصح وتسدي مباشرة باستثمارات املؤسسة تقوم
وستعبئ األساسية. البنية خدمات تقدمي في اخلاص القطاع بشأن مشاركة

 2008 املالية السنة في االستشارية للخدمات ومشروعاتها املؤسسة استثمارات
كما ستتيح  61 مليون متعامل، دوالر أمريكي، وتفيد ملياري من أكثر مجتمعة

املضيفة. وعبأت  البلدان حلكومات دوالر مليار 16.5 حدود في وفورات أو إيرادات
في املؤسسة لدى البنية األساسية مجال في اجلاري تنفيذها املشروعات حافظة

وأفادت  دوالر، مليارات مببلغ 10 القطاع اخلاص استثمارات من 2007 املالية السنة
أو اإليرادات من دوالر مببلغ 5.4 مليار وساهمت مشترك، مليون 431 خدماتها

املعنية. للحكومات الوفورات

تتبّع نظام يغطيها التي ااالت هي  ما
 (DOTS) التنمية نواجت

الدولية  التمويل مؤسسة اعتمدته (DOTS) الذي اإلمنائية تتبّع النواجت نظام يغطي
االستثمارات لكل من املؤسسة، عمليات حافظة في تنفيذها اجلاري املشروعات جميع
واستخدام املؤشرات األولية، األهداف بوضع العملية هذه وتبدأ االستشارية. واخلدمات

املشروع دورة مراحل طوال املنجزات النشاط، وتتبع مجال أو الصناعة حسب املعيارية
إقفاله. حتى

الشركات  جميع التنمية نواجت تتبّع نظام يغطي بالنسبة لالستثمارات،  É
التقرير  ويركز هذا 1272 شركة، عددها والبالغ املؤسسة إلشراف التي تخضع
بلغت  الفترة 1999-2004 والتي خالل عليها املوافقة متت استثماراً 439 على

مجموعة تقدمي سنوياً ويجري تقييمها. من املؤسسة ن كّ متُ درجة النضج من
املؤسسة تقوم وال واحد. عام األمام بواقع إلى التقرير يغطيها التي االستثمارات

درجة إلى بعد تصل لم إلى أنها بالنظر األحدث عهداً االستثمارات بتقييم
لالستثمارات بالنسبة احلال وكذلك تقييمها، من ن املؤسسة كّ متُ التي النضج

قد منها كثيراً وألن لعمليات اليوم، بالنسبة أقل أهمية تكون التي عهداً األقدم
االستثمارات جلميع احلالية التغطية نطاق أيضاً املؤسسة وتتناول بالفعل. أُقفل

الذين األشخاص عدد مؤشرات التغطية حافظة املؤسسة. وتقيس في اجلارية
املؤسسة، مع املتعاملة اجلهات إليهم تقدمها التي واخلدمات السلع إليهم تصل

املتأثرين املصلحة أصحاب من محددة أطراف على تعود التي املالية املنفعة أو
اجلهات. هذه بأنشطة

جرى  املشروعات التي على التقرير هذا يركز االستشارية، بالنسبة للخدمات  É
.2008 2007 - يونيو/حزيران يونيو/حزيران الفترة خالل بشأنها إجناز تقارير إعداد
وتتباين اجلارية. املشروعات على اإلشراف تقارير النتائج من كذلك املؤسسة دّ وتُعِ

احملدد. واال النشاط التجاري نوع حسب تلك النتائج عن اإلبالغ فترات

���������������������

� عالية الدرجة

مؤسسة التمويل الدولية

االستدامة البيئية واالجتماعية

تقدمي املشورة للشركات

البيئة التسهيلية ألنشطة األعمال 

القدرة على  احلصول على التمويل

البنية األساسية

ط
شا
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السنة احلافظة في السنة في احلافظة  االستثمارات
امليالدية 2007 امليالدية 2006

1,918,040  694,380 إتاحتها* متت التي العمل فرص

األصغر التمويل قروض

ماليني 7.0 4.3 مليون  العدد

دوالر مليار 7.9 دوالر 5.0 مليارات املبلغ

واملتوسطة احلجم الصغيرة األعمال مؤسسات قروض

مليون 1.0 0.7 مليون  العدد

دوالر مليار 86 دوالر  مليار 52 املبلغ

باخلدمات املنتفعني عدد املشتركني

18.2 مليون  15.5 مليون  املياه توزيع

11.4 مليون  9.5 مليون  الكهرباء توزيع

8.2 مليون  10.6 مليون  الغاز توزيع

مليون 138.0 121.4 مليون  الهاتف خطوط

مليون** 5.5 مليون** 5.7 إليهم الوصول مت الذين املرضى عدد

675,500  353,000 إليهم الوصول مت الذين الطلبة عدد

دوالر  مليار 54.3 29.1 مليار  مشتريات محلية من السلع واخلدمات* 

17.3 مليار  وفورات14.4 مليار  حتقيق في أو احلكومية اإليرادات في املساهمة
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البلدان في خدمات كافية تتلقى التي ال إلى الفئات الوصول
واملناطق الدولية للتنمية املؤسسة من لالقتراض املؤهلة
 (Frontier regions) التعامل في اجلديدة أو عالية ااطر

مؤسسة التمويل الدولية فيها إلى احلاجة متسّ التي املناطق للعمل في
وخدماتها املؤسسة بصورة متزايدة استثماراتها توجه نتائجها، ولتحسني
للتنمية الدولية املؤسسة من لالقتراض املؤهلة البلدان نحو االستشارية

فقراً األكثر املناطق ـ أي التعامل في اجلديدة أو ااطر واملناطق عالية
من نسبة حالياً وتتوجه املتوسط. الدخل ذات البلدان في تطوراً واألقل

املؤسسة من لالقتراض املؤهلة البلدان إلى املؤسسة استثمارات حافظة
بها يقوم التي عهداً األحدث االستثمارات من أكبر الدولية للتنمية،

وجود إلى املؤسسة استثمارات وحتتاج عامة. بصفة األجانب املستثمرون
على العادة بثالثة دوالرات في اآلخرون الشركاء يساهم حيث ـ شركاء

في حتدياً ذلك يشكل أن وميكن ـ املؤسسة من دوالر كل مقابل األقل
تقدمها املؤسسة التي اخلدمات االستشارية وتتسم الصعبة. البيئات

الدولية املؤسسة من لالقتراض املؤهلة البلدان في ز من التركّ بدرجة أكبر
شأنها من الطريق على أولى كخطوة إليها للحاجة نظراً للتنمية،

اخلدمات وتركز البيئات. هذه في االستثمار عند احتمال النجاح حتسني
معاجلة كثيرة على في أحوال املؤسسة التي تقدمها االستشارية

في اخلدمات املالية األساسية أو البنية مرافق توافر مدى في الثغرات
وعلى مساعدة للتنمية، الدولية املؤسسة من لالقتراض املؤهلة البلدان

األعمال مؤسسات على دمج هناك االستثمار في مجال املتعاملني
وتقوم بها. التوريد اخلاصة احلجم احمللية في سلسلة واملتوسطة الصغيرة
في اجلديدة عالية ااطر أو املناطق في االستثمارات بتتبع أيضاً املؤسسة

هناك. استثماراتها في الكبير التزايد مع التعامل،

النتائج من التعلّم واالستفادة
معلومات إثراء في اإلمنائية النتائج الدولية تستخدم مؤسسة التمويل

املستوى كافة املستويات. فعلى وعملياتها وحوافزها على إستراتيجيتها
العامة؛ دورات اإلدارات واإلستراتيجية النتائج في دمج يجري االستراتيجي،
ويُطلب احلوافظ. مستوى على ومناقشتها النتائج استعراض يجري كما
خدمات استشارية منفرد أن مشروع أو استثمار املسؤولة عن الفرق إلى

املستفادة. الدروس املشروعات كيفية تطبيق وثائق في حتدد

احلجم واملتوسطة الصغيرة مؤسسات األعمال مساعدة
باتت تركز حيث نهجها، على حتسينات الدولية التمويل مؤسسة أدخلت
احلجم واملتوسطة مؤسسات األعمال الصغيرة إلى املساندة تقدمي على
أكثر فعالية أنه هذا النهج وأثبت املالية، الوساطة مؤسسات خالل من
السابق تغطي في املؤسسة كانت الصحراء، جنوب أفريقيا بكثير. وفي
عالية؛  بتكلفة مباشرة استثمارات خالل من مؤسسة أعمال 50 زهاء

استثمرت التي املالية الوساطة مؤسسات قدمت املقارنة، سبيل فعلى
220 ألف  من أكثر املاضي العام في ، الدولية التمويل مؤسسة فيها

وفي احلجم. واملتوسطة الصغرى والصغيرة األعمال منشآت إلى قرض
املؤسسة استثمارات أصبحت وتنقيتها، املؤسسة حافظة مراجعة أعقاب
حالياً ويكثر قوية. تنموية نتائج حالياً حتقق أفريقيا املالية في األسواق في
ويبني االستشارية، االستثمارات واخلدمات بني باجلمع املؤسسات هذه قيام
الوساطة مؤسسات املستقلة عن التقييم مجموعة مؤخراً أجرته تقييم

في األسواق احلجم واملتوسطة الصغيرة املؤسسات تساند املالية التي
أدى  املزج أن هذا (Frontier markets) التعامل في اجلديدة أو عالية ااطر

املائة.  في 20 تنموية مرتفعة بأكثر من نتائج حتقيق احتمال زيادة إلى
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الدورية مواجهة التقلبات في التمويل الدولية مؤسسة دور
التمويل مؤسسة تكون أن يجب ما، بلد في األوضاع تتدهور عندما

للمؤسسة التحليلية للتدخل. وتشير الدراسات استعداد على الدولية
عادة املستثمرون يبدأ بالبلدان، عندما التي تعصف األزمات أثناء إلى أنه
البلد في تقدمه الذي من حجم االئتمان املؤسسة تزيد االنسحاب، في

التي القوية الراعية واجلهات املشروعات مساندة املؤسسة وتواصل املعني.
وجدت نفسها ولكنها التمويلية، املوارد على في العادة احلصول ميكنها

روسيا في نتائج قوية املؤسسة وحققت ذلك. تستطيع ال إنذار سابق دون
مواجهة دور في لعب على قادرة كانت حيث املثال، سبيل وتركيا على

الدورية. التقلبات

باالستثمار املؤسسة تقوم ما، بلد في أزمة وقوع  بعد
وحتقق نتائج أفضل

بني عامي 1994 و 2001  قطرية أزمة 17
املائة)  في 71) بلداً 12 املؤسسة: تقدمه الذي االئتمان حجم  • زيادة

املائة)  في 29) بلدان 5 األجانب: يقدمه املستثمرون االئتمان الذي حجم زيادة
عليها: املوافقة متت التي املؤسسة النتائج التنموية الستثمارات • حتسن

الدرجة  عالية ـ املائة في أزمة: 41 أية قبل وقوع سنوات ثالث -
الدرجة  عالية ـ املائة في األزمة: 45 فيه وقعت الذي العام في -
الدرجة  عالية ـ املائة في أزمة: 67 أية بعد وقوع سنوات ثالث -

النتائج قياس تعزيز
ملراعاة ااطر اإلمنائية النتائج تعديل

واملناطق البلدان إلى التحرك إلى الدولية التمويل مؤسسة تسعى
تتصف ما غالباً والتي املؤسسة، إلى حاجتها متسّ التي والقطاعات

وسيلة أفضل في وتنظر املؤسسة النجاح. وتدني آفاق ااطر بارتفاع
ويساعد النتائج؛ مقارنة عند املتأصلة ااطر تعكس كي نتائجها لتعديل

تنموية مرتفعة نتائج ضعف آفاق حتقيق يشكل ضمان أال على ذلك
فيها احلاجة متسّ التي صعوبة األكثر املناطق في لالنخراط مثبطاً عنصراً

املؤسسة. إلى

وخارجها الدولية داخل مؤسسة التمويل النتائج قياس مواءمة
القياس  إطار توحيد في كبيراً تقدماً املؤسسة حققت É  داخلياً،
بني فيما وتصنيفها النتائج مقارنة في املستخدمة واملؤشرات

يشكل القطاعات مختلف عبر بذلك االضطالع ومازال املشروعات.
املواءمة درجة زيادة سبل حالياً املؤسسة وتدرس حتدياً أمام املؤسسة.

االستشارية واخلدمات االستثمارات بني النتائج مؤشرات بني واالتساق
في السنة وتعتزم املؤسسة، أعمالها. نتائج كاملة عن صورة إلعطاء

 2 التنمية نواجت تتبّع نظام هو جديد تطبيق نظام ،2009 املالية
االستثمارات واخلدمات االستشارية.  من كالً سيغطي الذي (DOTS-2)

باملؤسسة بوصفه  النتائج قياس إطار إلى يُنظر املؤسسة: É  خارج
األطراف. املتعددة التنمية بنوك بني فيما املمارسات أفضل بني من

األوساط مع خبراتها املؤسسة تبادلت ،2008 املالية السنة وفي
مؤمترات املؤسسة نظمت املثال، سبيل فعلى نطاقاً. األوسع اإلمنائية

واجلهات املؤسسات مع النظر وجهات تبادل بغرض النتائج قياس حول
مؤشرات القطاع إعداد ملهمة تصدت املؤسسة كما األخرى. املانحة

نشر ومت التنموية؛ نتائجها بإدارة املؤسسات كيفية قيام بشأن اخلاص

في  (COMPAS) الصادر املقارن نظام التقييم في تقرير املؤشرات هذه
التالي:  املوقع على اإلنترنت شبكة (على 2008  مارس/آذار

 .(http://www.ifc.org/ ifcext/devresultsinvestments.nsf/Content/Our_peers

األثر تقييم لعمليات متعمقة تقييمات
شامالً الدولية، التمويل مؤسسة ألنشطة األمد الطويل األثر تقييم

واخلدمات االستثمارات لكل من بالنسبة عملية صعبة الفقر، على أثرها
إقفاله استشارية عند خدمات مشروع أي عن الناشئ فاألثر االستشارية.

كثيرة. في أحوال بعد يكون تبلور ال مثالً
املؤسسة 20  أجنزت االستشارية، للخدمات تعمقاً أكثر تقييم وإلتاحة
23 تقييماً  تنفيذ في شرعت كما .2008 السنة املالية في تقييماً خارجياً

شبه تقييم وأظهر السنة. هذه في ثمانية منها مت إجناز ياً، كمّ جتريبياً أو
قدمتها املؤسسة التي االستشارية اخلدمات أن على سبيل املثال، جتريبي،

الكلوي الفشل ملرضى الكلى غسيل خدمات تقدمي خصخصة بشأن
القطاع  جانب من يورو 29 مليون بقيمة استثمارات إلى أدت رومانيا في
الصحية الرعاية لقطاع األساسية البنية مرافق لتحديث اخلاص، وذلك

إلى املقدمة اخلدمات شهدت نوعية كما 2005 و 2008، عامي بني العامة
كبيراً. حتسناً املرضى

عدة  تنفيذ في أيضاً املؤسسة شرعت لالستثمارات، وبالنسبة
بقدر معها املتعاملني اإلمنائي ملشروعات األثر فهم بغرض حاالت دراسات

معها، مع املتعاملني بالتعاون حالياً املؤسسة وتعمل التعمق. من أكبر
النتائج. هذه عن للجمهور علنياً تقريراً وستنشر

املشروع مستوى على التقارير إعداد
النتائج بشأن املشروع مستوى على التقارير بإعداد متزايد اهتمام ثمة

الدولية. التمويل مؤسسة متولها التي االستثمار عمليات في التنموية
أداء في فهم الرغبة منها من العوامل، عدد االهتمام اخلارجي وراء ويقف

التنموية، وخاصة أهداف النتائج ضوء للمشروعات في اجلهات الراعية
ـ الراعية اجلهات تلتزم قد حيث بروزاً األكثر بالنسبة لالستثمارات

للمجتمعات أهمية بالنسبة ذات نتائج بتحقيق جانبها ـ من واملؤسسة
بتحسني اهتمامهم عن أيضاً باملؤسسة كبار املديرين أعرب وقد احمللية.

التقارير. رفع بنظام املتعلقة واخليارات القضايا فهم
استعراض مع بالتوازي ستجري املؤسسة، املالية 2009، السنة وفي

عن واإلفصاح سياسات االستدامة عن ثالث سنوات ملدة ميتد مستقل
بإعداد معها واملتعاملني قيامها لكيفية دقيقاً املعلومات، استعراضاً
السياسة في أي تغيّر وسيأتي املشروعات. نتائج معلومات عن تقارير

مع وكذلك معها، واملتعاملني بني املؤسسة التشاور نتيجة لعملية
إدارات من مختلف اإلدارة، والزمالء ومجلس اخلارجيني، املصلحة أصحاب

األخرى. األطراف املتعددة واملؤسسات البنك الدولي، مجموعة
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الصورة  إيضاح
وكيف الدولية التمويل مؤسسة مشروعات من يستفيد من

املوظفني  على: بالنفع وجناحها منوها يعود حيث النامية، البلدان في عريضة من املساهمات مجموعة التمويل الدولية مؤسسة تساندها التي للشركات
كبيرة ضريبية أيضاً إيرادات الشركات هذه وحتقق منتجاتهم. يشترون الذين والعمالء اآلخرين، األعمال وشركاء احمللية، واملوردين ومجتمعاتهم وعائالتهم،

وتدعيم البيئي، أدائها حتديث في: املؤسسة تقدمهما التي واملشورة التمويل الشركات تستخدم هذه كثيرة، حاالت وفي الوطنية واحمللية. للحكومات
مما يعود حفز القطاع اخلاص، على عامة بصورة الشركات هذه تساعد ما وغالباً الصناعة. مبعايير والتزامها إدارتها، أنظمة وحتسني الشركات، حوكمة

األسواق. إلى اجلدد املتنافسني والداخلني على كذلك بالنفع
األمر،  املمولون. وفي حقيقة يجنيها التي األرباح تتجاوز اتمع التي تعود على املنافع فإن املائة)، (84 في املؤسسة استثمارات ملعظم وبالنسبة

املؤسسة  مولت مليار دوالر، املشروعات (مجموعها 7.75 تكاليف من دوالر لكل أنه ووجدت مشروعاً، 63 منوذجية تضم عينة بتحليل املؤسسة قامت
ومت  ـ األصلية التكاليف بجانب املضافة القيمة من سنتاً) (حوالي 88 تقريباً كامل إضافي دوالر مع املؤسسة بتعبئة املتعاملون يقوم في املائة) 13 منها

في عليها وافقت التي تُظهر املشروعات أن في املؤسسة وتأمل اآلخرين. املباشرة وأصحاب املصلحة بشكل متساو بني املستثمرين املنافع هذه اقتسام
مماثلة.  نتائج قوية حتقيق ـ دوالر مليار 43 مقدارها إجمالية بتكلفة ـ املالية السنة هذه
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ونتائجها  الدولية التمويل مؤسسة 2: عمليات الفصل

العاملون
في الدولية التمويل مؤسسة مع املتعاملون أتاح

ويشمل فرص العمل. من مئات اآلالف املاضية السنة
مجالي الصناعات  في فرصة عمل 700 ألف ذلك
في  عمل فرصة و380 ألف واخلدمات، التحويلية
في  عمل فرصة و120 ألف الزراعية، الصناعات

والكيماويات. والتعدين والغاز النفط قطاعات
خاص  مصنع في املؤسسة استثمار Éأسفر

أفريقيا شمال بلدان أحد في االسمنت إلنتاج
أكثر خلق عن مباشرة ـ مباشرة وغير بصورة ـ

عمل. فرصة ألفي من
املؤسسة  قدمتها التي Éأسفرت املساندة
أوروبا في املشروبات إنتاج شركات إلحدى
بهذه العمل قوة مضاعفة عن الشرقية
في العام آالف أربعة من تقريباً: الشركة
العام 2006. آالف في سبعة إلى 2004

املتعاملون
مؤسسة املتعاملني مع لدى كان ،2007 العام في

الدولية: التمويل
لصالح  قرض ماليني تضم 8 É حافظة

ومتوسطة، وصغيرة صغرى أعمال مؤسسات
منها حوالي 7  دوالر، مليار 94 إجمالية بقيمة

األصغر. التمويل مجال في قرض ماليني
من  ألكثر األساسية املرافق Éتقدمي خدمات

توزيع املياه  ذلك ويشمل مليون مشترك؛ 184

الكهرباء  وتوليد مشترك، 18 مليون إلى
وتوزيع  مشترك، 158 مليون يبلغ وتوزيعها ملا

ماليني. لثمانية الغاز
جديدة.  هاتف توصيلة É تنفيذ 50.6 مليون

إلى 5.4  الصحية الرعاية خدمات Éتقدمي
 675500 إلى التعليم وخدمات مريض، مليون

طالب.
في إحدى  للمؤسسة É ساعد استثمار

على  700 طالب اخلاصة اآلسيوية اجلامعات
في السنة املاضية.  منهم 270 التخرج،

على  اخلريجني من املائة في 70 وحصل نحو
20 في  وواصل ثالثة أشهر، خالل عمل فرص

املائة  في 4 وشرع تعليمهم، منهم املائة
خاصة جتارية أعمال أنشطة تنفيذ منهم في

بهم.

البيئة
في حالياً املؤسسة مع من املتعاملني الكثير يساعد
باالستدامة والنهوض املناخ، تغيّر ملشكلة التصدي

واالجتماعية. البيئية

بالط  إلنتاج شركة مؤخراً املؤسسة Éساعدت

حتديث الالتينية على أمريكا في السيراميك
مستوى خفض مت: لذلك، ونتيجة مصنعها.

الهواء، نوعية وحتسني اخلطرة، االنبعاثات
املستهلكة بنسبة الطاقة تكلفة وتقليل

كذلك  الشركة تلك وتخطط املائة؛ في 22

بشكل املعاجلة املستعملة املياه الستخدام
التصنيع. عملية في تام

في  الشركات إحدى املؤسسة Éساعدت

أول تصبح أن على أفريقيا شمال منطقة
(مسحوق) أسود صناعة في تعمل شركة
 14001 األيزو حتصل على شهادة الكربون

البيئية. اإلدارة ألنظمة

احمللية اتمعات
من سلباً أو إيجاباً احمللية اتمعات تتأثر أن ميكن

وتقتضي املؤسسة، تساندها التي املشروعات جراء
ومعاييرها اخلاصة وإجراءاتها املؤسسة سياسات

سلبية آثار أية تالفي معها املتعاملني من باألداء
تساعدهم كما حدتها، من التخفيف أو محتملة

املتعاملني مع من وللكثير اإليجابية. اآلثار تعزيز على
اتمعات مساندة إلى تهدف نشطة برامج املؤسسة

على وحده، املاضي العام ففي بهم. احمللية احمليطة
املؤسسة مع املتعاملة الشركات أنفقت املثال، سبيل

والتعدين والغاز النفط قطاع في تعمل والتي
على  دوالر مليون 115 مبلغ املتعاملة والكيماويات

احمللية. اتمعات برامج تنمية
مع  املتعاملة الشركات إحدى Éأنفقت

الغاز و النفط مجال في تعمل التي املؤسسة
1.16 مليون  مبلغ آسيا جنوب منطقة في

احمللية، برامج تنمية اتمعات دوالر على
لتمويل شراكة مع املؤسسة في ودخلت

يشمل محلية اقتصادية تنمية برنامج
املوردين احملليني، وتنمية املهارات، على التدريب

برامج للرعاية في مكونات باإلضافة إلى
الصحية.

املوردون
مع املتعاملون أنفق ،2007 املالية السنة في

املشتريات على األمريكية الدوالرات املؤسسة مليارات
املوردين احملليني؛ من واخلدمات السلع من احمللية

الصناعات  في قطاعي دوالر مليار 47.2 ذلك ويشمل
قطاع  في دوالر مليار 7.1 و واخلدمات، التحويلية

املتعاملني أنشطة أفادت كما والتعدين. والغاز النفط
يبلغ ما الزراعية الصناعات مجال في املؤسسة مع

مزارع.  آالف 806

الزراعية  الصناعات شركات إحدى É أشركت
في  تقع 180 مزرعة املؤسسة مع املتعاملة

التفاح. توريد في أوروبا شرق

احلكومات
ماليني املؤسسة مع املتعاملون دفع املاضي، في العام

ويشمل احلكومية؛ اإليرادات من األمريكية الدوالرات
والغاز  النفط أنشطة من مليار دوالر 9.2 ذلك

من قطاعي  دوالر مليار و2.2 والكيماويات؛ والتعدين
من  مليارات دوالر 4 و واخلدمات، التحويلية الصناعات

األساسية. البنية قطاع
دفعت إحدى شركات العام 2006، É منذ

والالسلكية املتعاملة السلكية االتصاالت
في املضيف البلد حكومة إلى املؤسسة مع
اتصاالت ورسوم ضرائب أوروبا شرق منطقة

دوالر.  ماليني 10 تزيد على

اخلاص القطاع
والشركاء الشركات املؤسسة أنشطة تساعد

على النامية البلدان اخلاص في القطاع في اآلخرين
القطاع اخلاص. منو تواجه التي للمعوقات التصدي
أحد  ملساعدة للمؤسسة استثمار Éأسفر

مجال في العاملية على الدخول البنوك
االستدامة لتحقيق املوجه التمويل تقدمي

بنوك ثالثة قيام عن أمريكا الالتينية في
هذه في مماثلة ائتمانية بأنشطة أخرى محلية

املاضية. السنة في املنطقة
خاص  صندوق استثمار للمؤسسة في É ساعد

غير شركات مال رأس أسهم في لالستثمار
أدائه املمتاز؛ ومنذ حفز آسيا على في مدرجة
هذا التي تدير اجلهة استطاعت ،2005 العام

دوالر ملياري ما يزيد على تعبئة الصندوق
مرتفعة مبشاركة الحقة، صناديق ثالثة في

جتاريني. مستثمرين من للغاية

املموِّلة اجلهات
بالنسبة كبيرة أهمية األرباح حتقيق يكتسي

على قادرة تكون اخلاص حتى القطاع لشركات
االستثمارات مزيد من وعلى استقطاب االستمرار
في إيضاحي أثر نفسها، ومن خالل الشركة في ـ

أخرى. شركات
شركة رائدة  حتويل على املؤسسة ساعدت É

في الصيدالنية املستحضرات لتصنيع
عاملية، شركة إلى الشرق األوسط منطقة

أمثال خمسة بواقع األرباح هوامش زيادة مع
الصناعة. تلك في السائد املتوسط
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املناطق في والنتائج العمليات
الصعيد على التمويل الدولية مؤسسة التي اكتسبتها العملية  اخلبرة

املناخ وحتسني اخلاص في القطاع األعمال مؤسسات تدعيم لها ل تسهّ العاملي

كانت احلاجة على حيثما التركيز مع الناشئة، في األسواق احلر العمل ألنشطة

ها. أشدّ على

أقل من متزايد عدد ذلك في في 130 بلداً، مبا معها للمتعاملني االستثمار واملشورة خدمات بتقدمي املؤسسة تقوم

مشروعات املؤسسة في  املائة من في تفوق 40 نسبة ويجري تنفيذ الصحراء. جنوب أفريقيا ماً في تقدّ البلدان

تعمل كما الدولي. البنك من جزء هي التي للتنمية الدولية املؤسسة تساعدها التي ً — البلدان فقرا البلدان أشد

مازالوا الذين العديد من سكانها إلى الوصول إلى وتهدف الدخل، املتوسطة البلدان في التمويل الدولية مؤسسة

االقتصاد. هوامش على يعيشون

موظفيها  متزايد من عدد نقل رة، مع املتغيّ معها املتعاملني باحتياجات الوفاء بغية املؤسسة بنية حتويل وجرى

ميدانية مكاتب يعملون من موظفيها نصف من املؤسسة. فأكثر مع املتعاملني من قرباً أكثر ميدانية مكاتب إلى

في مبا ممكن، أثر أكبر حتقيق ميكنها فيها التي الفرص إلى سنوات. وتسعى مقابل 41 في املائة قبل خمس في 81 بلداً،

الربحيّة  فضالً عن قوية تنموية حتقيق نتائج في اعتمدته الذي النهج ويساعدها عالية ااطر. الناشئة ذلك األسواق

ها. أشدّ على احلاجة كانت حيثما باالستثمار لها يسمح الدخل الذي —

مؤسسة ارتباطات نسبة من الكاريبي أكبر الالتينية والبحر أمريكا ت منطقة تلقّ املالية 2008، السنة في

ازديادها املؤسسة تقدمها االستشارية التي اخلدمات كما واصلت املائة. اخلاص — 25 في حلسابها الدولية التمويل

وأفريقيا الوسطى وآسيا منطقتي أوروبا إلى املشروعات على إنفاق ه أكبر توجّ حيث النامية، العالم مناطق كافة في

الصحراء. جنوب
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املناطق :3 الفصل

ة. حيّ بلدها ذكريات إبقاء رسالة: لديها امرأة باتياال جوسويفا
تاريخ هامة في شخصية - داتكا كورماجنان حفيدة وهي

خالل من على التقاليد احمللية حتافظ قيرغيز - وهي جمهورية
قائمة متلكها أخرى أعمال ومؤسسات داتكا متحف كورماجنان

إبان معلمة مدرسة كانت لشعبها. احلضارية الثقافة على
يعكس مما أعمال، سيدة حالياً ولكنها السوفيتية، الفترة

كان وما جمهورية قيرغيز. اقتصاد الذي أحرزه م التقدّ مدى
من اجلهة عليها حصلت التي القروض بدون ممكناً هذا من أي

القروض الصغرى لتقدمي املؤسسة التي اعتمدتها احمللية
.Bai Tushum وهي
تساعد  فاملؤسسة
Bai Tushum على:

استراتيجية اعتماد
وتوسيع جديدة، عمل

أدواتها، مجموعة
لقبول واالستعداد

اإليداعات من الزبائن.
من فبمساعدة

عدد ازداد املؤسسة،
من منها املقترضني

الترخيص عما قريب وستمتلك من 13000، أكثر إلى 5000
لتصبح حتتاجه ما وهو نطاقه، بكامل املصرفي العمل ملمارسة

فقراً. الوسطى آسيا بلدان أشد أحد في بكثير أكبر فاعالً

من باتيال جوسويفا املؤسسة اجلهة املتعاملة مع من الصغرى القروض لت حوّ الصورة:
حالياً. أعمال سابقاً إلى سيدة مدرسة معلمة

في ق التعمّ
عالية البلدان

ااطر أو اجلديدة
التعامل في

الذي االقتصادي النمو أدى
من املاضي العقد شهده

عدد تخفيض إلى السنوات
أوضاع في يعيشون الذين
الذي م التقدّ ولكن الفقر.

لتلك وللتصدي متفاوت. حتقق
املؤسسة عت وسّ املشاكل،

أشد البلدان عملياتها لتشمل
على أيضاً العمل مع ،ً فقرا

مناطق أشد في التنمية حفز
فقراً املتوسطة البلدان وأقاليم

أكثر من يعيش حيث مازال
العالم. في الفقراء نصف
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أفريقيا جنوب الصحراء
ع التجارة، وازدياد  جتري حالياً كتابة فصل جديد في عملية تنمية أفريقيا. ومما يساعد في تقليص الفقر وزيادة مستويات املعيشة: هبوط عدد الصراعات، وتوسّ

االستثمارات. ومع أنه مازالت هنالك جيوب من الصراعات وعدم االستقرار، بدأت تظهر التسويات السلميّة للمنازعات وسياسات االقتصاد الكلي السليمة. وينجم 
م فيما يتعلق بعجز املوازنات وتسديد الديون  عن ذلك النمو القوي – بلغ 6.1 في املائة في العام 2007 – مع مستويات تضخم نقدي ميكن تدبّرها وإحراز التقدّ

ل حتدياً  األجنبية في مختلف بلدان هذه املنطقة. وبدأ العديد من بلدانها إحراز تقدم بطيء ومستمر في حتسني مناخ االستثمار. ولكن مازالت هذه املنطقة تشكّ
ة.  ت املؤسسة بذلك وبدأت حتقيق نتائج هامّ بالنسبة ملؤسسة التمويل الدولية، فهي تتطلّب استراتيجية ذات تركيز مع تكريس موارد كبيرة لها. وتعهدّ

ملؤسسة التمويل الدولية ثالث أولويات استراتيجية في هذه املنطقة: تعجيل وتعميق 
ل غالبية القطاع اخلاص  مساندة مؤسسات األعمال الصغيرة واملتوسطة، فهي تشكّ
في أفريقيا؛ وحفز مشروعات االستثمار الكبيرة من خالل جهود تفاعلية حتقق إجناز تلك 

املشروعات؛ ودعم إصالحات مناخ االستثمار مبا يشجع استمرار منو استثمارات القطاع اخلاص 
بصفة عامة. وتولي املؤسسة في تنفيذ تلك األولويات اهتماماً خاصاً للمشروعات اإلقليمية 

التي تساند التجارة والبنية األساسية املشتركة فيما بني بلدان هذه املنطقة، والحتياجات 
أوضاع أفريقيا األكثر حتدياً كالدول املتأثّرة بالصراعات. وقامت املؤسسة بزيادة موظفيها 

في أفريقيا وتعتزم زيادة المركزية اتخاذ القرار. وتعتبر زيادة التواجد امليداني أساسية لزيادة 
أثر املؤسسة وحتسني استجابتها للمتعاملني معها. فاخلدمات االستشارية - التي تواصل 

املؤسسة توسيعها بالتعاون مع الشركاء الرئيسيني - هي من بني العناصر الهامة في هذا 
التركيز ثالثي الشقوق على: مؤسسات األعمال الصغيرة واملتوسطة، ووضع املشروعات على 

نحو تفاعلي، وإصالح مناخ االستثمار. وهي تزيد عملها مع البنك الدولي ومع الوكالة الدولية 
لضمان االستثمار في القطاعات التي تتداخل فيها السياسات العامة واستثمارات القطاع 

اخلاص، ومن بينها: البنية األساسية، والصناعات االستخراجية، وإصالح مناخ االستثمار. 
وتواصل احتياجات املتعاملني مع املؤسسة دفع االبتكارات في أدوات وخدمات املؤسسة، على 

سبيل املثال التمويل بعمالت محلية والنهج اخلاص بالبلدان املتأثرة بالصراعات. 

أنشطة العمل اجلديدة وحافظة االستثمارات   
بلغت االرتباطات االستثمارية 1.38 مليار دوالر ملا مجموعه 55 مشروعاً في 25 بلداً في السنة املالية 

مة ومورّقة.  2008، وعبأت املؤسسة مبلغاً إضافياً مجموعه 37 مليون دوالر من خالل أدوات منظّ
وحسب عدد املشروعات، توجهت نسبة 88 في املائة من االستثمارات اجلديدة إلى مشروعات في 

بلدان مؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية، و13 في املائة إلى بلدان متأثرة بالصراعات. 
وأصبحت أدوات متويل التجارة التي اعتمدتها املؤسسة نقطة دخول هامة من أجل الوصول إلى أسواق 

جديدة من بينها: ليبيريا، وسيراليون، وثمانية بلدان أخرى. وساندت املؤسسة  شركات اخلدمات املالية 
ع في مناطق أفريقيا الفرعية، كما ساعدت في تدعيم االتصاالت  والتجزئة الرئيسية اآلخذة في التوسّ

اإلقليمية من خالل خط كبل شرق أفريقيا (أنظر الصفحة 75). ومع التزايد السريع لالستثمارات، 
عت حافظة عمليات املؤسسة إلى 3.25 مليار دوالر، مقابل 2.71 مليار دوالر في السنة املاضية.  توسّ
كما تواصل املؤسسة زيادة العمل االستشاري من خالل 191 برنامجاً جارٍ تنفيذها في 30 بلداً، وهذا 
زات هي في مجال القدرة على احلصول على التمويل  أكثر بكثير من املُستهدف. علماً بأن أكبر التركّ

(25 في املائة)، غالباً باالرتباط الوثيق باالستثمارات في املؤسسات املالية واملشورة للشركات
 (32 في املائة). ورعت املؤسسة أول جوائز نادي البلدان القائمة باإلصالح  في أفريقيا تقديراً للبلدان 

ر اإلصالحات على مستوى العالم حسبما يتّضح من تقرير ممارسة أنشطة  اخلمسة التي تتصدّ
األعمال. وفي ليبيريا، ساعدت املؤسسة وبرنامج اخلدمات االستشارية لالستثمار األجنبي احلكومة 
في تصميم وتنفيذ 21 عملية إصالح، وهذا من بني أول نتائج ميكن للحكومة اجلديدة عرضها إثباتاً 

اللتزامها مبساندة استثمارات القطاع اخلاص. ومن بني الشركاء الرئيسيني للمؤسسة في تقدمي 
اخلدمات االستشارية كل من: هولندا، وسويسرا، والبنك األفريقي للتنمية، والسويد، والنرويج، 

والدامنرك، وفرنسا، واليابان، واململكة املتحدة جنباً إلى جنب مع الشركات املستفيدة على نحو مباشر. 

النتائج التنموية 
م املتعاملون مع استثمارات مؤسسة التمويل الدولية متويالً ملا بلغ 222000 مؤسسة أعمال  قدّ

صغرى وصغيرة ومتوسطة بحيث بلغ اموع 2.4 مليار دوالر في هذه السنة. ومتت إضافة توصيالت 
هاتف جديدة ملا بلغ 6.9 مليون مشترك جديد، كما متت تعبئة 2.6 مليار دوالر من املدفوعات احلكومية. 

وكانت النتائج التنموية معتدلة مقارنة باملتوسط الذي حتققه املؤسسة، وذلك إلى حد كبير نتيجة 
لصغر االستثمارات في صناعات حتويلية مرّت بأوقات عصيبة شهدتها بيئة أنشطة األعمال. ولكن 

عند ترجيحها حسب حجم االستثمارات، جند أن أداء أفريقيا فاق متوسط مؤسسة التمويل الدولية. 
وشهد القطاع املالي وقطاع البنية األساسية حتقيق نتائج تنموية قوية، فاألول حظي بحوالي 

ل جانباً كبيراً من النمو الذي حققته املؤسسة. كما  نصف االستثمارات احلديثة العهد، والثاني شكّ
أن اخلدمات االستشارية التي يقوم بها البرنامج اإلقليمي الذي اعتمدته املؤسسة وشرعت بتنفيذه 
في العام 2005 حتقق نتائج طيّبة، وهي تشمل: تغيير 15 قانوناً أو الئحة تنفيذية بغية حتسني بيئة 
أنشطة األعمال، ومتكني أكثر من مليوني شخص في مناطق ريفية من احلصول على مياه نظيفة، 

وخلق فرص عمل جديدة حلوالي 32000 شخص في أفريقيا، وتزويد أكثر من 4500 مستخدم في 
شركات صغيرة مبهارات جديدة، وزيادة إيرادات مؤسسات األعمال الصغرى والصغيرة واملتوسطة مبا 

بلغ 34.1 مليون دوالر، ومتكني تلك املؤسسات من احلصول على 47.3 مليون دوالر من التمويل املرتبط 
باستثمارات مؤسسة التمويل الدولية. 

االستدامة   
تواجه قيادة مؤسسة التمويل الدولية لقضية حتقيق االستدامة بيئة حافلة بالتحديات في أفريقيا، 

حيث االستدامة غالباً هي التركيز فقط على الشركات الدولية الكبيرة، فقد واجهت املؤسسة 
مقاومة من الشركات الصغيرة ومؤسسات األعمال الواقعة خارج نطاق سالسل جانب العرض 

نت املؤسسة من نشر الوعي في القطاع اخلاص بشأن املنافع املمكن احلصول  العاملية. ومع ذلك، متكّ
عليها من املمارسات املؤدية لالستدامة. وتساعد املؤسسة حالياً الشركات في: حتسني أدائها البيئي 

واالجتماعي، وزيادة االنخراط مع أصحاب املصلحة املباشرة، وتوعية مستخدميها بقضايا حقوق 
اإلنسان والعاملني الرئيسية، ووضع خطط تنمية اتمعات احمللية، وربط مؤسسات األعمال الصغيرة 

بسالسل جانب العرض اخلاصة بتلك الشركات. كما يشجع برنامج إنارة أفريقيا الذي اعتمدته 
املؤسسة مؤسسات األعمال على تصميم وصنع مصادر اإلضاءة منخفضة التكلفة لفائدة املناطق 

الريفية التي ليست لديها القدرة على احلصول على خدمات الكهرباء. وأجنزت املؤسسة أول عملية 
متويل لتخفيض انبعاثات غاز الكربون في أفريقيا في إطار العمل مع شركة أسمدة على تخفيض 

االنبعاثات الضارة من تلك الصناعة. ومبساندة من اخلدمات االستشارية، تشجع مبادرة زيادة نظافة 
عملية اإلنتاج حتسني األساليب والتجهيزات التي تخفض الهدر والتكاليف. كما يشجع برنامج جديد 

كفاءة استخدام الطاقة والسيما في قطاع التعدين. 

إجنازات مؤسسة التمويل الدولية، 
والعمل الواجب القيام به       

فاق أداء املؤسسة األهداف احلديثة العهد فيما يتعلق بنمو االستثمارات واخلدمات االستشارية في 
أفريقيا. ولكن االحتياجات الهائلة تتطلب استمرار ذلك النمو. وتشمل التحديات املعنية: حتسني اخلدمات 

للمتعاملني مع املؤسسة، وزيادة نوعية االستثمارات، وإقامة عالقات طويلة األمد. وتلتزم املؤسسة 
بتحقيق أثر أكبر في البلدان املتأثرة بالصراعات واألسواق الصغيرة حيث لم تتمكن املؤسسة حتى 

اآلن من رؤية نتائج كبيرة. وهي تستطلع مناذج جديدة من الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص 
في قطاع البنية األساسية، فهي لم حتقق حتى اآلن إمكاناتها في تعبئة االستثمارات اجلديدة. وتقوم 

ر املناخ من شأنها إتاحة أدوات وخدمات جديدة لفائدة  املؤسسة بوضع استراتيجية لالستجابة لتغيّ
املتعاملني مع املؤسسة. ويثير ارتفاع أسعار املواد الغذائية صعوبات للبلدان املستوردة للمواد الغذائية 
ويؤدي إلى عدم االستقرار السياسي، ولكنه يخلق أيضاً فرصة زيادة إنتاج املواد الغذائية وزيادة كفاءته. 
ومن أجل املساعدة في الوفاء بتلك االحتياجات، تخطط املؤسسة لزيادة مساندتها لكل من: منتجي 

املواد الغذائية، والقائمني بتجهيزها، وشركات اإلدارة والبنية األساسية التي يعتمد عليها املنتجون. 
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املناطق :3 الفصل

الدميقراطية  •   الكونغو القمر  •  جمهورية فاصو  •  بوروندي  •  الكاميرون  •  الرأس األخضر  •  جمهورية أفريقيا الوسطى • تشاد  •  جزر  أنغوال  •  بنن  •  بوتسوانا  •  بوركينا

االستوائية  •  إريتريا  •  إثيوبيا  •  غابون  •  غامبيا  •  غانا  •  غينيا  •  غينيا-بيساو  •  كينيا  •  ليسوتو  •  ليبيريا  •  مدغشقر  •   ديفوار  •  جيبوتي  •  غينيا جمهورية الكونغو  •  كوت

أفريقيا  •  السودان  •    مالوي  •  مالي  •  موريتانيا  •  موريشيوس  •  موزامبيق  •  ناميبيا  •  النيجر  •  نيجيريا  •  رواندا  •  السنغال  •  سيشل  •  سيراليون  •  الصومال  •  جنوب

ااطر بلد متعامل آخر عالية مناطق لديه الدخل متوسط بلد املؤسسة الدولية للتنمية مقترض من بلد سوازيالند  •  تنزانيا  •  توغو  •  أوغندا  •  زامبيا  •  زمبابوي  
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ناجت التنمية

األداء املالي

األداء االقتصادي

األداء البيئي واالجتماعي

األثر اإلمنائي للقطاع اخلاص

بيانات نظام تتبع نواجت التنمية حتى �� يونيو ����، بالنسبة للمشروعات في 
فترة السنوات امليالدية ���������. األسطر أعاله تشمل عدد املشروعات 

املعطاة درجات ومجموع استثمارات املؤسسة فيها مباليني الدوالرات.

� عالية الدرجة

التنمية نواجت درجات

$1,379

$823

$160

$397

$261

$1,640 

$2,712

$386 

$3,098

 166730 

1310

9.4 

1.0 

 8520 

25.1

208

القروض) واملتوسطة (عدد والصغيرة الصغرى األعمال قروض ملؤسسات

الدوالرات) مباليني واملتوسطة (احلجم والصغيرة الصغرى األعمال ملؤسسات قروض

املشتركني) الكهرباء (ماليني توليد

املشتركني) (ماليني جديدة توصيالت هاتف

عمالة

الدوالرات) (ماليني محلية وخدمات سلع مشتريات

الدوالرات) مدفوعات للحكومة (ماليني

222830 

2440

13.1  

6.9 

 120140 

1074.7

 2563 

احلافظة    احلافظة   السنة امليالدية 2007املؤشر  السنة امليالدية 2006   
 توقعات أنشطة العمل

املالية 2008 السنة اجلديدة

التنمية وصول نطاق

بني فيما قليالً تتباين اإلبالغ املؤشرات وفترات وتعاريف مختارة نطاق الوصول بالنسبة لصناعات  بيانات
السابقة. السنوات من البيانات بعض تنقيح مت الصناعات.

ضل
ألف

رل
غيي

في الزراعةالت املاثل للتحدي ي التصدّ
املواد والطلب على الغذائية أسعار املواد ارتفاع أخذ

على ضغوط عن عاملياً يسفر األساسية الغذائية
حالياً املؤسسة وتقوم واملنتجني اآلخرين. املزارعني

مؤسسات الصناعات كفاءة حتسني في باملساعدة
حادة زيادة حتقيق إلى اإلمنائي. وهي تهدف الزراعية وأثرها

أو  السنتني في فترة دوالر مليون إلى 400 استثماراتها في
السنة  في دوالر ماليني من 10 مقابل أقل الثالث القادمة،
املالية السنة في كبيراً ماً تقدّ املؤسسة وحققت املاضية.

من دوالر مبلغ 72.5 مليون بتقدمي ارتبطت حيث ،2008
وأوغندا. وكينيا، وتنزانيا، غانا، اجلديدة في: االستثمارات

الغذائية، أسعار املواد معاجلة في وملساعدة البلدان
االستشارية واملساندة االستثمار املؤسسة ستزيد

من وغيرها أفريقيا في الزراعية الصناعات لعمليات
جديدة استثمارات متويل إلى: وتهدف املؤسسة املناطق.

الشركات، من املطلوب العامل رأس املال توسيع عن فضالً
جتارة املواد األولية، جديدة وتسهيل مالية أدوات واستنباط

حيازة األراضي كسندات أساسية قات ومعاجلة معوّ
تعمل كما األساسية. والبنية العرض جانب وسالسل
بغية املعنيني املباشرة املصلحة مع أصحاب املؤسسة

لتهيئة املنافسة والسعي على القطاع هذا قدرة حتسني
الصناعات الزراعية شركات مع العمل من فرص املزيد

اجلنسيات. متعددة

املتأثرة األعمال مؤسسات مساعدة
أخرى االزدهار مرة على بالصراعات 

من متارسه ما بزيادة الدولية حالياً التمويل مؤسسة تقوم
في اخلاص القطاع بناء إعادة في املساعدة بغية ضغوط
الكونغو جمهورية ففي بالصراعات. املتأثرة أفريقيا بلدان

اجلديدة التعدين مشروعات املؤسسة تساند الدميقراطية،
وفي االستثمار. مناخ لتحسني احلكومة مع وتعمل

املشورة مت املؤسسة التمويل للتجارة وقدّ أتاحت ليبيريا،
اخلاص استثمارات القطاع بشأن اجتذاب للحكومة
املؤسسة، من ومبساعدة الكهرباء. شبكة بناء بغية
بهدف من 21 إصالحاً مجموعة احلكومة اعتمدت

االستيراد وعمليات األعمال، مؤسسات تسجيل تسهيل:
تساعد سيراليون، وفي األراضي. واستغالل والتصدير،

االستثمار، وتدعيم مناخ حتسني احلكومة في: املؤسسة
والالسلكية. السلكية االتصاالت ومتويل املالي، القطاع

املؤسسة في استثمرت الوسطى، أفريقيا جمهورية وفي
مساندة ذلك في شركة Capital Financial Holdings مبا
خدمات استشارية برنامج بتنفيذ بدأت محلي، كما بنك
القيام املؤسسة وتتوقع االستثمار. مناخ معني بإصالح

متويل برنامج خالل من في ذلك مبا البلدان، في تلك باملزيد
تقوم حالياً املؤسسة. وهي اعتمدته الذي العاملية التجارة

البلدان. من تلك كل موظفيها احملليني في بزيادة

من املؤسسة اقتراضاً األكبر البلدان
(30 يونيو 2008)

من املشروعات املنفردة البلدان حصص ماعدا املؤسسة، حساب إلى  استناداً
والعاملية اإلقليمية

الدوالرات) (ماليني

املشروعات وحافظة متويل
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عاملية. كمشروعات مصنّفة رسمياً مختارة استثمارات اإلقليمية من *شاملة النسبة
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مخاطر وإدارة ضمانات

موقعة مشتركة قروض

عة املوقّ االرتباطات مجموع

املؤسسة حلساب االرتباطات حافظة

(مساهمات حلساب اآلخرين االرتباطات حافظة
وضمانات) قروض في

االرتباطات حافظة مجموع

$1,380

$541

$202

$638

$0

$1,380

$3,252

$326

$3,578

52

17

$1,379

$261

30

14

$454

$0

الدوالرات) مباليني السنة(التمويل السنة  السنة  السنة     
املالية 2008 املالية 2007  املالية 2006  املالية 2005 

املشروعات عدد
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املؤسسة متويل حلساب
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االستثمارات حافظة التنمية* البلد  درجة الدوالرات)  (ماليني

%44  $587 املالية 2008   السنة

%50  $684 املالية 2007   السنة

%55  $535 املالية 2008  السنة

%45  $349 املالية 2007  السنة

%86  $193 املالية 2008  السنة

%86  $185 املالية 2007  السنة
اإلمنائية النتائج عالية تتبعها التي مت املئوية للشركات *النسبة

نيجيريا

أفريقيا جنوب

كينيا
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شرق آسيا واحمليط الهادئ
بلغ متوسط منو اقتصاد البلدان النامية في منطقة شرق آسيا واحمليط الهادئ 10 في املائة في العام 2007، مما عزز دورها كركيزة للنمو االقتصادي. ولكن لم تكن 

منافعه مشتركة متاماً حيث مازال أكثر من نصف مليار شخص يعيشون على أقل من دوالرين للفرد في اليوم. فالبلدان الفقيرة واملناطق املتأخرة في البلدان الكبيرة 
ً ألن في هذه  ن القطاع اخلاص من أن ينمو. ونظرا – وبعضها متأثر بصراعات حديثة العهد – حتتاج إلى التزام دائم بتحسني البنية األساسية وخلق البيئة التي متكّ
باً النبعاثات الغازات املسبّبة لالحتباس احلراري – الصني وإندونيسيا – فهي تسهم بالضغوط املؤدية لتغيّر املناخ  املنطقة بلدين من بني أكثر ثالثة بلدان العالم تسبّ

مبا يسفر عن عواقب على كوكب األرض بكامله. وفي هذه السنة املالية، واجهت هذه املنطقة العديد من التحديات شاملة عدم استقرار االقتصاد الكلي – والسيما 
في فييتنام – وزلزاالً مدمراً ضرب الصني.

ز املؤسسة حالياً خدماتها االستشارية واالستثمارية على مساعدة البلدان املؤهلة  تركّ
لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية ومناطقها عالية ااطر أو اجلديدة في التعامل 
ي  التي لم تشهد النمو الذي حتقق في هذه املنطقة، وتعمل املؤسسة حالياً على التصدّ
ر املناخ. ولتوسيع أثر عملها في األسواق عالية ااطر أو اجلديدة في التعامل والدول  لتغيّ

الصغيرة، تقوم مؤسسة التمويل الدولية حالياً بتدعيم أفرقة العمل املعنية باالستثمارات 
في جزر احمليط الهادئ والبلدان املطلة على نهر امليكونغ، وأيضاً منغوليا. وتعمل املؤسسة 

على: حتسني مناخ االستثمار، وتشجيع اإلصالحات، ومساندة استثمارات القطاع اخلاص من 
خالل آليات التمويل املبتكرة. ففي املناطق عالية ااطر أو اجلديدة في التعامل في الصني 

وإندونيسيا، حيث يعيش 80 في املائة من فقراء هذه املنطقة، تستخدم املؤسسة اخلدمات 
االستشارية حلفز االستثمار في الصناعات الزراعية والتمويل للمناطق الريفية وأصحاب 

ز املؤسسة  مشروعات العمل احلر الصغرى. وللمساعدة في تخفيض الضغوط املناخية، تركّ
عملها في تنمية الصناعات الزراعية وابتكار األدوات على استدامة البيئة. 

أنشطة العمل اجلديدة وحافظة االستثمارات 
بلغت االرتباطات االستثمارية 1.63 مليار دوالر ملا مجموعه 60 مشروعاً في ثمانية بلدان في السنة 

املالية 2008، وعبأت املؤسسة مبلغاً إضافياً مجموعه 230 مليون دوالر من خالل قروض مشتركة 
مة ومورّقة. وحسب عدد املشروعات، توجهت نسبة 50 في املائة من االستثمارات اجلديدة  وأدوات منظّ

إلى مشروعات في بلدان مؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية، 22 في املائة إلى مناطق 
عالية ااطر أو جديدة في التعامل في بلدان متوسطة الدخل. وكانت نسبة تزيد على 48 في املائة 

زت نسبة 27 في املائة على مؤسسات األعمال الصغيرة  هي تعامالت مع متعاملني جدد بينما ركّ
ر املناخ. وبلغ  ن عدد متزايد من االستثمارات (22 في املائة) مكوناً كبيراً خاصاً بتغيّ واملتوسطة. وتضمّ

زات في القطاع املالي  مجموع حافظة االرتباطات لهذه املنطقة 4.67 مليار دوالر، مع أكبر التركّ
وقطاعي البنية األساسية والصناعات التحويلية. وكانت املؤسسة تعمل على أكثر من 130 مشروعاً 

جارياً ألغراض االستشارات بقيمة إجمالية بلغت 150 مليون دوالر. ومن بني الشركاء الرئيسيني في 
العمل االستشاري في هذه املنطقة: أستراليا، وكندا، وفنلندا، واليابان، وهولندا، ونيوزيلندا، واململكة 

املتحدة. 

النتائج التنموية  
مها املتعاملون مع املؤسسة إلى  في العام 2007، بلغ عدد القروض القائمة (غير املسددة) التي قدّ
مؤسسات األعمال الصغرى والصغيرة واملتوسطة 1.2 مليون قرض بلغ مجموعها 17 مليار دوالر، 

وجرى توليد الكهرباء لفائدة 13 مليون مستهلك، وتوزيع املياه حلوالي 6 ماليني مستهلك، فضالً عن 
ن كبير  حتقيق 5 ماليني توصيلة هاتف. وحققت استثمارات املؤسسة نتائج تنموية معتدلة مع حتسّ

ن بصورة رئيسية عن قوة أداء قطاع البنية األساسية واألسواق  عن السنة السابقة. وجنم ذلك التحسّ
املالية، وعن االستثمارات في الرعاية الصحية والتعليم. أما أداء االستثمارات في الصناعات التحويلية 

فكان أكثر ضعفاً، مما يعكس النمط السائد في املناطق األخرى. ومقارنة بالسنة املالية 2007، شهد 
ناً كبيراً على الرغم من ازدياد تركيز املؤسسة على األسواق  األداء في كمبوديا والصني وإندونيسيا حتسّ

عالية ااطر أو اجلديدة في التعامل األكثر صعوبة. ويقوم العمل االستشاري في مجال تنمية سالسل 
جانب العرض مبساندة سبل رزق آالف صغار املزارعني في املناطق الريفية من الصني وفي اتمعات 
احمللية املتأثرة بالصراعات في مندناو في الفلبني. وأسفر عمل املؤسسة على التعامالت املضمونة 

في الصني - باالقتران مع إنشاء أول مكتب لتسجيل األصول املنقولة في الصني — عن تسجيل ما 
قيمته 270 مليار دوالر من األصول رسمياً. 

االستدامة 
تقوم مؤسسة التمويل الدولية باستخدام االستثمارات واخلدمات االستشارية ملساعدة القطاع 

ر املناخ، وذلك من خالل التركيز على: كفاءة استخدام الطاقة، والطاقة  ي لتغيّ اخلاص في التصدّ
املتجددة، والتكنولوجيا النظيفة، ومتويل تخفيض انبعاثات غاز الكربون، وإدارة الغابات مبا يحقق 

استدامتها. وهذا ما كان محور تركيز الكثير من االستثمارات البالغة 200 مليون دوالر في قطاعي 
الصناعات التحويلية واخلدمات في السنة املالية 2008. فاملؤسسة تساعد املتعاملني معها على 

االقتصاد في استخدام الطاقة واختصار تكاليف عمليات اإلنتاج، على سبيل املثال من خالل توليد 
الكهرباء من: احلرارة املهدورة، والكتلة احليوية (biomass)، واملصادر املتجددة األخرى. وتشمل استثمارات 

املؤسسة واملشروعات املزمعة في قطاع الطاقة توليد الكهرباء بقوة: الريح، وميتان الفحم احلجري، 
واملياه. ومن خالل الشركات الرئيسية في قطاع منتجات األخشاب، تقوم املؤسسة بتشجيع اختيار 

مصادر األخشاب مبا يحقق استدامتها ومساعدة تخفيض انبعاثات هذه املنطقة من الغازات املسببة 
عت املؤسسة اتفاقاً مع  لالحتباس احلراري الناجمة عن إزالة الغابات. وفي يناير/كانون الثاني 2008، وقّ

وزارة حماية البيئة في الصني يقضي بإدخال معايير األداء البيئي واالجتماعي التي اعتمدتها املؤسسة 
وخبرتها في التمويل الذي يحقق االستدامة. فاملؤسسة هي أول هيئة تساعد الصني في تطوير 

وتدعيم سياسات حقوق التلويث غير املستخدمة، وهي تهدف إلى حتسني التقيّد باللوائح التنظيمية 
البيئية. كما واصلت املؤسسة مساندة ممارسات اإلدارة املسؤولة في قطاع زيت النخيل في إندونيسيا. 

إجنازات مؤسسة التمويل الدولية،
والعمل الواجب القيام به        

ي للتحديات في هذه املنطقة، زادت املؤسسة نشاطها في البلدان املؤهلة لالقتراض  من أجل التصدّ
من املؤسسة الدولية للتنمية وفي القطاعات التي حتقق تقليدياً أعلى أثر إمنائي فيها — البنية 

األساسية واألسواق املالية. فهي زادت ارتباطاتها ألغراض مشروعات البنية األساسية إلى ثالثة أمثال 
ر املناخ في الصني  ما كانت في السنة املالية 2007، والسيما من خالل استثمارات ذات صلة بتغيّ

عت املشورة للحكومات بشأن الشراكات  وبرنامج خلصخصة قطاع الكهرباء في الفلبني. كما وسّ
بني القطاع العام والقطاع اخلاص فيما يتعلق بالبنية األساسية، مع تفويض جديد مت التوقيع عليه 

ت األسواق املالية في السنة املالية 2008 نصف استثمارات  في إندونيسيا وفانواتو وفييتنام. وتلقّ
املؤسسة في البلدان املؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية. وساعدت املؤسسة فييتنام 

في التغلّب على أثر تقلبات االقتصاد الكلي، وساندت انتعاش إقليم سيشوان من خالل جهود 
لت أول مشروع اتصاالت سلكية  استنهاض التمويل (أنظر اإلطار على الصفحة 123). كما موّ

والسلكية للقطاع اخلاص في احمليط الهادئ، فضالً عن بدء تنفيذ مبادرة لزيادة وجود استثماراتها في 
هذه املنطقة. وساندت تنظيم مؤمتر كبير معني بالتمويل األصغر في منغوليا أدى إلى إبراز التعامالت 

ماً، تقوم املؤسسة ببناء  دُ املصرفية عن طريق الهاتف وتكنولوجيات ناشئة أخرى. وفي إطار املُضيّ قُ
الزخم الالزم ملساعدة البلدان املؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية في زيادة مشاركتها في 

النمو الديناميكي الذي حتققه هذه املنطقة. 
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املناطق :3 الفصل
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ناجت التنمية

األداء املالي

األداء االقتصادي

األداء البيئي واالجتماعي

األثر اإلمنائي للقطاع اخلاص

بيانات نظام تتبع نواجت التنمية حتى �� يونيو ����، بالنسبة للمشروعات في 
فترة السنوات امليالدية ���������. األسطر أعاله تشمل عدد املشروعات 

املعطاة درجات ومجموع استثمارات املؤسسة فيها مباليني الدوالرات.

� عالية الدرجة

التنمية نواجت درجات

مارشال  •  واليات ميكرونيزيا املوحدة  •   الدميقراطية الشعبية  •  ماليزيا  •  جزر الو  كمبوديا  •  الصني  •  فيجي  •  إندونيسيا  •  كيريباتي  •  جمهورية

سليمان  •  تايلند  •  تيمور-ليست  •  تونغا  •  فانواتو  •   كوريا  • ساموا  •  جزر اجلديدة  •  الفلبني  •  جمهورية غينيا  منغوليا  •  ميامنار  •  باالو  •  بابوا

ااطر  بلد متعامل آخر عالية مناطق لديه الدخل متوسط بلد الدولية للتنمية املؤسسة من مقترض بلد فييتنام
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القروض) واملتوسطة (عدد والصغيرة الصغرى األعمال قروض ملؤسسات

الدوالرات) مباليني واملتوسطة (احلجم والصغيرة الصغرى األعمال ملؤسسات قروض

املشتركني) الكهرباء (ماليني توليد

املشتركني) (ماليني توزيع املياه

إليهم مت الوصول الذين املرضى

املشتركني) (ماليني جديدة هاتف توصيالت

عمالة
الدوالرات) (ماليني محلية وخدمات مشتريات سلع

الدوالرات) (ماليني للحكومة مدفوعات

1231560 

17030

13.4  

5.9 

 1268490 

5.2

 484370 

3647

451

احلافظة   احلافظة    السنة امليالدية 2007املؤشر  السنة امليالدية 2006   
 توقعات أنشطة العمل

املالية 2008 السنة اجلديدة

التنمية وصول نطاق

ضل
ألف

رل
غيي

تسهيلالت بيئة  حتسني
األعمال أنشطة

محاور بني من األعمال أنشطة حتسني مناخ يعتبر
تقوم الذي في العمل االستشاري الرئيسية التركيز

آسيا شرق منطقة في الدولية التمويل مؤسسة به
برنامج اخلدمات مع العمل إطار وفي واحمليط الهادئ.

لدى الدولي، البنك ومع األجنبي االستشارية لالستثمار
في من 30 مشروعاً من أكثر جارية املؤسسة حافظة

العمل على املؤسسة استراتيجية وتنطوي املنطقة. هذه
املعوقات معاجلة بغية معها املتعاملة احلكومات مع
األعمال الذي  أنشطة ممارسة استقصاء يبرزها التي
تشمل حتسني وهي الدولي، البنك مجموعة تقوم به

األعمال أنشطة بيئة وتسويق التنظيمي اإلطار وضع
املالية 2008،  السنة وفي احملتملني. املستثمرين لدى
وجمهورية إندونيسيا، من: كل في املؤسسة عملت

وتونغا، وتيمور-ليست، الشعبية، الدميقراطية الو
على محددة إلصالحات ميكن كيف إبراز على وفييتنام

املؤسسة وشرعت األعمال. مناخ حتسني صعيد البلدان
ملنطقة برنامج تنفيذ في الدولي البنك مع باالشتراك

بابوا غينيا كل من: مساعدة من شأنه احمليط الهادئ
وفانواتو. وتونغا، سليمان، وجزر اجلديدة،

حتسني في املبادرات تلك تساعد أن من املتوقع
األعمال أنشطة ممارسة مؤشرات البلدان بخصوص

أصدرت البلدان، وأقاليم مناطق صعيد وعلى التجارية.
تقريراً الصني في االجتماعية العلوم وأكادميية املؤسسة

األعمال الذي يغطي 30 مدينة  أنشطة ممارسة عن
للمعايير استعراض عملية شملت الفلبني، وفي صينية.

األعمال.  أنشطة مراكز من رئيسياً مركزاً 21 املرجعية

الطاقة استخدام كفاءة  متويل
بعدها وما الصني في

متويل  برنامج نطاق توسيع املالية 2008 السنة في مت
برنامج وهو الطاقة في الشركات، استخدام كفاءة

بني حالياً وتقرن املؤسسة والصني. املؤسسة بني مشترك
بناء بغية االستشارية واملساعدة ااطر برنامج لتقاسم

كفاءة في متويل االستثمارات على الصينية البنوك قدرات
في الصناعي البنك املؤسسة وزوّدت الطاقة. استخدام

تقدمي قروض في للمساعدة دوالر مببلغ 100 مليون الصني
كفاءة  ألغراض دوالر) ماليني 210) مليار يوان 1.5 مببلغ
التي املشروعات أن تؤدي املتوقع ومن الطاقة. استخدام

الكربون غاز انبعاثات تخفيض إلى القروض هذه تساندها
احللول  يعادل ما أي السنة، في طن ماليني 5 مجموعه مبا
 100 بطاقة احلجري بالفحم تعمل محطات محل عشر

الشريكة البنوك قامت اآلن، الكهرباء وحتى ميغاواط من
إجمالية 180 مليون بقيمة قرضاً 57 بتقدمي للمؤسسة

ملؤسسات معظمها توجه البرنامج، هذا مبوجب دوالر
لتحقيق مشروعات بتنفيذ تقوم ومتوسطة صغيرة

كما شرعت الطاقة.  كفاءة استخدام
إندونيسيا، من: كل في مناذج مماثلة بتنفيذ املؤسسة

وفييتنام. والفلبني،

 310940 

12842 

18.5 

 5.1 

 800930 

10.0

 97209 

3540

443

$944

$654

$220

$70

$128

$1,072 

$3,579

$599 

$4,178

الدوالرات) (ماليني

فيما اإلبالغ تتباين قليالً وفترات املؤشرات وتعاريف مختارة لصناعات بالنسبة الوصول نطاق  بيانات
السابقة. من السنوات البيانات بعض مت تنقيح الصناعات. بني

من املؤسسة اقتراضاً األكبر البلدان
(30 يونيو 2008)

من املشروعات املنفردة البلدان حصص ماعدا املؤسسة، حساب إلى  استناداً
والعاملية اإلقليمية

املشروعات وحافظة متويل
املالية السنة  السنة املالية

*2008 *2007  

االرتباطات

Avenue Asia و Soco facility *تشمل
 Italcementi **تشمل

Aloe 2 و ECOM WC-IDA ***تشمل

عاملية. كمشروعات مصنّفة رسمياً مختارة استثمارات اإلقليمية من *شاملة النسبة

املؤسسة متويل مرتبط به حلساب

قروض

مال رأس أسهم في اكتتابات

مخاطر وإدارة ضمانات

موقعة مشتركة قروض

عة املوقّ االرتباطات مجموع

املؤسسة حلساب االرتباطات حافظة

(مساهمات حلساب اآلخرين االرتباطات حافظة
وضمانات) قروض في

االرتباطات حافظة مجموع

$1,634

$1,134

$287

$212

$59

$1,693

$4,671

$519

$5,190

**38

8

$944

$128

40

11

$740

$72

الدوالرات) مباليني السنة(التمويل السنة  السنة  السنة     
املالية 2008 املالية 2007  املالية 2006  املالية 2005 

املشروعات عدد

البلدان عدد
املؤسسة متويل حلساب

مشتركة قروض

*41

5

$982

$243

***60

8

$1,634

$59

االستثمارات حافظة التنمية* البلد درجة الدوالرات)  (ماليني

%62  $2,150 املالية 2008   السنة

%43  $1,680 املالية 2007   السنة

%45  $5,898 املالية 2008  السنة

%53  $411 املالية 2007  السنة

%83  $830 املالية 2008  السنة

%60  $743 املالية 2007  السنة
اإلمنائية النتائج عالية تتبعها التي مت املئوية للشركات *النسبة

الصني

الفلبني

إندونيسيا
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جنوب آسيا
منطقة جنوب آسيا هي موطن عدد من الفقراء أكبر مما في أي منطقة أخرى: يعيش أكثر من مليار شخص في هذه املنطقة على أقل من دوالرين للشخص في 

اليوم. ومع أن النمو االقتصادي قوي مبتوسط بلغ 8.1 في املائة في السنة في عموم املنطقة في السنوات الثالث املاضية، إال أن عدم املساواة في ازدياد. وتعتبر الهند 
دة. فمازالت شرائح كبيرة من سكانها – والسيما في املناطق الريفية – ال تستفيد من منافع النمو، فالدخل في 31 والية  بصورة خاصة من بني التحديات املعقّ

وإقليم من أصل والياتها البالغ عددها 35 والية يعادل الدخل في البلدان املؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية. ولكي يجري توزيع املنافع مبزيد من التساوي، 
ة. كما أن تغيّر املناخ، الذي يؤثر في الفقراء أكثر من  تعتبر تنمية البنية األساسية ومنو املناطق الريفية  - مبا في ذلك خلق فرص العمل – من األولويات امللحّ

غيرهم، يعتبر من التحديات العاجلة على نحو خاص.

أولويات املؤسسة الرئيسية الثالث في هذه املنطقة هي: تشجيع االشتمال االقتصادي 
من خالل زيادة القدرة على احلصول على خدمات البنية األساسية واخلدمات املالية، ومن 

ر املناخ  خالل مساندة حتقيق النمو في املناطق الريفية واملناطق املتأخرة؛ وتخفيف حدة تغيّ
والتأقلم معه؛ وتشجيع التكامل االقتصادي على الصعيد اإلقليمي. وتفي املؤسسة 
مبتطلبات تلك األولويات ببرنامج استثمار متسق ومشروعات مشورة. ومن أجل تعزيز 

ع استراتيجية املؤسسة بشأن حتقيق منو املناطق الريفية كالً من:  االشتمال االقتصادي، تشجّ
االستثمار في الصناعات الزراعية، والتمويل في املناطق الريفية، والبنية األساسية. وتعمل 

املؤسسة مع مؤسسات وساطة مالية بغية مساعدة الشركات الصغيرة في احلصول على 
التمويل، وإتاحة التمويل املستدام الطويل األجل من أجل مشروعات البنية األساسية. ومن 

خالل اخلدمات االستشارية، تعقد املؤسسة شراكات مع الشركات املتعاملة معها بغية 
تعزيز: الروابط االقتصادية احمللية، وبرامج الوقاية من فيروس ومرض اإليدز، وحوكمة الشركات. 

وهي تعمل مع املتعاملني معها على: زيادة نظافة اإلنتاج، وحتقيق كفاءة استخدام الطاقة، 
ومتويل تخفيض انبعاثات غاز الكربون، وتشجيع الطاقة النظيفة من خالل االستثمار في 

مشروعات الطاقة الكهرومائية وتوليد الكهرباء بقوة الرياح، واعتماد تكنولوجيات أكثر 
نظافة بشأن الفحم احلجري. وتعمل املؤسسة مع األجهزة احلكومية املركزية واحمللية في 

املناطق واألقاليم من أجل حتسني مناخ االستثمار بالنسبة لكافة املستثمرين. 

أنشطة العمل اجلديدة وحافظة االستثمارات   
بلغت االرتباطات االستثمارية 1.26 مليار دوالر ملا بلغ 37 مشروعاً في خمسة بلدان في السنة املالية 
مة وأوراق مالية.  2008، وعبأت املؤسسة مبلغاً إضافياً مجموعه 28 مليون دوالر من خالل أدوات منظّ

وكافة تلك االستثمارات هي مشروعات في بلدان مؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية. 
واستثمرت مؤسسة التمويل الدولية 590 مليون دوالر من ذلك املبلغ (47 في املائة) في مشروعات 

بنية أساسية، مبا في ذلك 460 مليون دوالر في مشروعات كهرباء فضالً عن 130 مليون دوالر في 
مشروعات إدارة ومواصالت، ومبلغ 200 مليون دوالر في مشروعات اتصاالت سلكية والسلكية. 

وعلى أساس احلافظة، يقع في الهند مبلغ 2.9 مليار دوالر من االستثمارات في هذه املنطقة، مع 
ز عمل املؤسسة  مبالغ كبيرة في سري النكا (209 ماليني دوالر) وبنغالديش (157 مليون دوالر). وركّ

االستشاري على: البنية األساسية، وإضافة القيمة للشركات، والقدرة على احلصول على التمويل، 
واالستدامة البيئية واالجتماعية. وأنشأت املؤسسة مع اجلهات املانحة املعنيّة برامج لتدعيم مناخ 
االستثمار في بنغالديش (أنظر الصفحة 105) وإلقامة شراكات بني القطاع العام والقطاع اخلاص، 
وهي ما يكمل جهود املشورة اإلقليمية التي تقوم بها املؤسسة. وفي السنة املالية 2008، شرعت 

املؤسسة بتنفيذ 27 مشروعاً جديداً ألغراض تقدمي املشورة، وتضم حافظة العمليات اجلارية 82 
مشروعاً بقيمة تبلغ 57 مليون دوالر. ويشمل الشركاء الرئيسيون في العمل االستشاري في هذه 

املنطقة: اململكة املتحدة، وكندا، واملفوضية األوروبية، وهولندا، والنرويج. 

النتائج التنموية  
أسفرت أنشطة مؤسسة التمويل عن نتائج تنموية ملموسة، فاملتعاملون معها أتاحوا: فرص العمل، 

وزيادة األجور واإليرادات الضريبية، وحتسني روابط سالسل جانب العرض. وفي العام 2007، بلغت 
القروض التي قدمها املتعاملون إلى مؤسسات األعمال الصغرى والصغيرة واملتوسطة 5.4 مليار 

دوالر، وقاموا بتوليد الكهرباء ملا بلغ 32 مليون مشترك. علماً بأن نواجت التنمية في منطقة جنوب آسيا 
تعتبر فوق املتوسط بالنسبة ملؤسسة التمويل الدولية. وكانت نتائج قطاع االتصاالت السلكية 

والالسلكية قوية على نحو خاص، حيث أن هذا القطاع يتيح جزءاً حيوياً من العمود الفقري للبنية 

األساسية في هذه املنطقة. كما أن الشراكات التي أقامتها املؤسسة مع 18 مؤسسة مالية بشأن 
اخلدمات االستشارية ساعدت أكثر من 15000 مؤسسة أعمال صغيرة ومتوسطة في احلصول على 

رت على مصانع الفوالذ مبلغ  التمويل. وأدت املشورة التي قدمتها املؤسسة إلى: حتقيق أوجه كفاءة وفّ
2.5 مليون دوالر في السنة، ومساندة حتسني إنتاجية صناعة املالبس، ومساعدة حوالي 19000 مزرعة 

دواجن في بنغالديش في زيادة دخلها بواقع 1.3 مليون دوالر. 

االستدامة
ر املناخ.  ية فيما يتعلق بتحقيق االستدامة ويتعلق أكثرها إحلاحاً بتغيّ تواجه هذه املنطقة حتديات جدّ

فباإلضافة إلى متويل حافظة متزايدة من االستثمارات في الطاقة املتجددة والتكنولوجيات النظيفة، 
تساعد املؤسسة في حتقيق اإليرادات من كفاءة استخدام الطاقة للمتعاملني معها، وذلك من 

نح تُسترد  خالل أدوات مبتكرة لتمويل تخفيض انبعاثات غاز الكربون. كما تقوم املؤسسة بتقدمي مُ
تكاليفها للمتعاملني من القطاعات كثيفة استخدام الطاقة (الورق وعجينة الورق واإلسمنت) 

ل املؤسسة مشروعات  بغية مساعدتها في تخفيض استهالك الطاقة واملياه. ففي الهند، متوّ
رها القطاع اخلاص تُبنيّ استدامة وإمكانية زيادة توليد الكهرباء من مصادر متجددة غير مرتبطة  يتصدّ

بالشبكات. وعملت املؤسسة في الهند مع مكتب كفاءة استخدام الطاقة والتحالف لالقتصاد في 
استخدام الطاقة على إصدار دليل بشأن بناء القدرات احمللية على تصميم ومتويل وتنفيذ مشروعات 

ماً، ستقوم املؤسسة بتوسيع عملها مبا يتخطى  دُ حتقيق كفاءة استخدام الطاقة. وفي إطار املُضيّ قُ
ر املناخ، بغية مساندة جهود التأقلم التي تقوم بها شركات القطاع اخلاص واجلهات  تخفيف حدة تغيّ

احلكومية املركزية واحمللية. ومن أجل مساندة تنمية املناطق الريفية، أقامت املؤسسة شراكة مع 
مؤسسة Carin India في منطقة نائية من والية راجاستان من أجل: تنمية املهارات املهنيّة، وإنشاء 

مشروع مشتقات األلبان لتعزيز دخل األسرة، ومبادرة معنيّة بالتوعية بشأن صحة الطفولة واألمومة.  

إجنازات مؤسسة التمويل الدولية، 
والعمل الواجب القيام به       

في السنة املالية 2008، كانت منطقة جنوب آسيا هي املنطقة التجريبية من أجل قيام املؤسسة 
بتحقيق الالمركزية، حيث نقلت عملية اتخاذ القرارات إلى القرب من املتعاملني معها، واستثمرت 

كثيراً في توسيع وجودها احمللي. وساعد هذا في تعزيز عملها في مجاالت: البنية األساسية، وكفاءة 
استخدام الطاقة، ومتويل تخفيض انبعاثات غاز الكربون، وتنمية املناطق الريفية في عموم بلدان هذه 
املنطقة. ومازالت هنالك حتديات كبيرة. وستواصل املؤسسة معاجلة نقص البنية األساسية من خالل 

االستثمارات املباشرة والعمل االستشاري. وللمساعدة في معاجلة النقص الكبير في قطاع الطاقة 
في الهند، على سبيل املثال، سيؤدي متويل املؤسسة حملطة كهرباء Tata Mundra إلى إضافة 4 في 

املائة لقدرات توليد الكهرباء وإتاحة الكهرباء بأسعار رخيصة من خالل إدخال تكنولوجيا عالية الكفاءة 
واملردود وأقل تسبباً في انبعاثات غاز الكربون نسبة إلى وحدة الكهرباء املُنتَجة. وفي القطاع الريفي، 

ستقوم املؤسسة بزيادة كبيرة الستثماراتها وعملها االستشاري في: الصناعات الزراعية، والبنية 
األساسية الريفية، والتمويل في املناطق الريفية. كما ارتبطت املؤسسة بتقدمي املزيد من املوارد في 

بوتان ونيبال بغية تقوية حافظة مشروعات االستثمار واخلدمات االستشارية املزمعة. ومع أن 25 في 
املائة من مشروعات االستثمار التي تقوم بها املؤسسة في الهند تسهم بالتنمية االقتصادية في 

الواليات املتأخرة عن غيرها، تخطط املؤسسة لزيادة عملها في املناطق األكثر فقراً. وهي أيضاً تقوم 
بزيادة عملها االستشاري في الهند، مع التركيز على القضايا احلاسمة األهمية اخلاصة بكل من: 

ر املناخ، والواليات املتأخرة عن غيرها.  حتقيق منو املناطق الريفية، وتغيّ
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املناطق :3 الفصل

النكا امللديف  •  نيبال  •  سري بنغالديش  •  بوتان  •  الهند  •  جزر
للتنمية الدولية املؤسسة من لالقتراض بلدان مؤهلة

����������� ��������������
�������������������

���

�����������

���

������

���

�����������

���

�����������

���

�����������
������������

��������������

إدارة
املؤسسة 
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� عالية الدرجة

����

ناجت التنمية

األداء املالي

األداء االقتصادي

األداء البيئي واالجتماعي

األثر اإلمنائي للقطاع اخلاص

بيانات نظام تتبع نواجت التنمية حتى �� يونيو ����، بالنسبة للمشروعات في 
فترة السنوات امليالدية ���������. األسطر أعاله تشمل عدد املشروعات 

املعطاة درجات ومجموع استثمارات املؤسسة فيها مباليني الدوالرات.

التنمية نواجت درجات
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القروض) واملتوسطة (عدد والصغيرة الصغرى األعمال قروض ملؤسسات

الدوالرات) مباليني واملتوسطة (احلجم والصغيرة الصغرى األعمال ملؤسسات قروض

املشتركني) الكهرباء (ماليني توليد

إليهم مت الوصول الذين املرضى

املشتركني) (ماليني جديدة توصيالت هاتف

عمالة
الدوالرات) (ماليني محلية وخدمات سلع مشتريات

الدوالرات) مدفوعات للحكومة (ماليني
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*1523390 
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احلافظة   احلافظة    السنة امليالدية 2007املؤشر  السنة امليالدية 2006   
 توقعات أنشطة العمل

املالية 2008 السنة اجلديدة

التنمية وصول نطاق

ضل
ألف

رل
غيي

الصغرىالت خالل القروض  الوصول من
األعمال بني مؤسسات من املقترضني  إلى

والنساء الصغيرة واملتوسطة
منظمة  أكبر بنغالديش في وهي BRAC منظمة تعتبر
 100000 أكثر من لديها حيث العالم، في غير حكومية

والتنمية األصغر التمويل برامج وتغطي مستخدم.
 64 البالغ عددها مناطق بنغالديش كافة بها اخلاصة

قروض الدولية مبساندة التمويل وتقوم مؤسسة منطقة.
شأنه  من الذي احمللية بالعملة بالتمويل BRAC منظمة

البنوك فقطاع الصغيرة. األعمال حتقيق النفع ملؤسسات
مجموع يزيد وال بنغالديش، في نسبياً مجزأ وصغير
على  بحدود وهو مقترن دوالر مليار عن 30.5 أصوله

احمللية السوق قدرة يعيق مما للمتعامل الواحد، اإلقراض
ومن  املتزايدة. BRAC مؤسسة باحتياجات الوفاء على
ستتمكن الدولية، التمويل مؤسسة من ضمان خالل
املنح من  على اعتمادها تخفيض من BRAC منظمة
إلى الفقراء، وصولها ل تعجّ وبذلك حتقيق النمو، أجل

من العديد واحد وهذا املقترضني. من بني والسيما النساء
في معاً واملنظمة املؤسسة التي رادتها األنشطة من

األخرى املشروعات نت وتضمّ طويلة. أثناء عالقة بنغالديش
والقروض اإلسكاني التمويل مساندة في االستثمار

واملتوسطة. الصغيرة األعمال ملؤسسات

وصول نطاق توسيع  الهند:
اخلاص  القطاع

السنوات  في املائة في 9.3 الهند متوسط النمو في بلغ
إلى بعدُ يصل لم م التقدّ ولكن السابقة، الثالث

املؤسسة تزيد الذين وهم عوزاً، الناس أشد من العديدين
عليهم. استثماراتها وخدماتها االستشارية تركيز
مازال غيرها، عن الهند متأخرة واليات من فالعديد

عدم يعانون من الريفية مناطقها عموم الفقراء في
لديهم الضرورية، وليس األساسية البنية كفاية خدمات

والطاقة، النظيفة، املياه على: احلصول على تُذكر قدرة
والرعاية واملواصالت، السلكية والالسلكية، واالتصاالت
ينتشر مازال الهند، مدن في وحتى والتعليم. الصحية،

رئيسية بصورة اخلدمات بينما التصل الفقر بدرجة كبيرة،
 30 حوالي نسبة الدخل العالي. ومازالت ذوي للناس إال

وليس الكهرباء إلى تفتقر الهند في املنازل من املائة في
فالهند  صحي. صرف مرافق أية املائة في 20 نسبة لدى
 80 فنسبة العالم: في الفقراء من كبيرة نسبة موطن
شخص  1.1 مليار عددهم البالغ سكانها من املائة في

 400 اليوم، ويعيش في دوالرين من أقل على يعيشون
والهند اليوم. واحد في دوالر من على أقل شخص مليون
اخلاص وللقطاع الدولية التمويل فيه ملؤسسة بلد ميكن

األفضل. تغيير كبير إلى حتقيق
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االرتباطات
الدوالرات) مباليني (التمويل

املشروعات عدد

البلدان عدد
املؤسسة متويل حلساب

مشتركة قروض

%100  $157 املالية 2008  السنة

%71  $147 املالية 2007  السنة

$1,073

$885

$170

$19

$102

$1,176 

$2,645

$669 

$3,314

الدوالرات) (ماليني

السابقة. السنوات من البيانات بعض تنقيح مت الصناعات. بني قليالً فيما تتباين اإلبالغ وفترات وتعاريف املؤشرات مختارة بالنسبة لصناعات الوصول نطاق بيانات
.%1.3 حصة بواقع الدولية ملؤسسة التمويل الهند، في مستشفيات سلسلة في مريض مليون بقليل من أكثر *شامالً

من املؤسسة اقتراضاً األكبر البلدان
(30 يونيو 2008)

املشروعات املنفردة من البلدان ماعدا حصص املؤسسة، حساب إلى  استناداً
والعاملية اإلقليمية

املشروعات وحافظة متويل
املالية السنة  السنة املالية

*2008 *2007  

Avenue Asia تشمل *

Italcementi تشمل **

عاملية. كمشروعات مصنّفة رسمياً مختارة استثمارات اإلقليمية من شاملة النسبة *

املؤسسة متويل مرتبط به حلساب

قروض

مال رأس أسهم في اكتتابات

مخاطر وإدارة ضمانات

موقعة مشتركة قروض

عة املوقّ االرتباطات مجموع

املؤسسة حلساب االرتباطات حافظة
(مساهمات حلساب اآلخرين االرتباطات حافظة

وضمانات) قروض في
االرتباطات حافظة مجموع
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االستثمارات حافظة التنمية* البلد درجة الدوالرات)  (ماليني

%72  $2,876 املالية 2008   السنة

%72  $2,117 املالية 2007   السنة

%75  $209 املالية 2008  السنة

%67  $57 املالية 2007  السنة

اإلمنائية النتائج عالية تتبعها التي مت املئوية للشركات النسبة *

الهند

النكا سري

بنغالديش
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أوروبا وآسيا الوسطى  
مازالت منطقة أوروبا وآسيا الوسطى من بني مناطق العالم التي تشهد أعلى معدالت النمو، حيث منا إجمالي الناجت احمللي فيها بنسبة 8.2 في املائة في العام 

ن القدرة على احلصول على االئتمان، وارتفاع أسعار السلع األولية. وهذه  2007. ومن بني دوافع ذلك النمو: قوة الصادرات، والتكامل الوثيق مع األسواق العاملية، وحتسّ

هي العوامل نفسها التي جعلت بلدان هذه املنطقة أكثر تعرّضاً لالضطرابات األخيرة في األسواق املالية، كما أدى تضييق االئتمان في السنة املالية 2008 على 
صعيد العالم إلى ازدياد الطلب في مختلف بلدان هذه املنطقة على التمويل من مؤسسة التمويل الدولية. وتشهد هذه املنطقة أيضاً ازدياد التضخم النقدي 

الناجم عن ارتفاع األسعار على الصعيد العاملي فيما يتعلق باملواد الغذائية والطاقة، فضالً عن ازدياد اإلنفاق احلكومي. وتشمل التحديات املاثلة أمام تنمية القطاع 
اخلاص: البنية األساسية املتقادمة، واستمرار ضعف األسواق املالية، واللوائح التنظيمية املرهقة، وضعف املؤسسات. ومبا أن هذه املنطقة مسؤولة عن نسبة كبيرة 

من انبعاثات غاز الكربون، يعتبر حتسني كفاءة استخدام الطاقة فيها من بني األولويات. 

تعمل املؤسسة على زيادة االستثمارات في 13 بلداً مؤهالً لالقتراض من املؤسسة الدولية 
للتنمية ومتأثراً بصراعات في هذه املنطقة، وذلك من خالل: تدعيم قطاعاتها املالية، وحتسني 

بنيتها األساسية من خالل االستثمارات املباشرة والشراكات بني القطاع العام والقطاع 
اخلاص، وحتديث الصناعات. وتقوم املؤسسة في مختلف بلدان هذه املنطقة مبساندة املزيد 
من الشركات احمللية، ومساعدة املؤسسات املالية التي تقرض مؤسسات األعمال الصغرى 

والصغيرة واملتوسطة واألسر املنخفضة الدخل. ومازالت للخدمات االستشارية التي متولها 
ية في تبسيط اللوائح التنظيمية وتدعيم املؤسسات املعنيّة وقوانني  جهات مانحة أهمّ

الشركات. وفي األسواق األكثر نضجاً، مثل روسيا وتركيا، تقوم املؤسسة بكل من: تدعيم 
الشركات متوسطة احلجم، وزيادة العمل في مناطقها األقل منواً، وعرض أدوات جديدة 

لتمويل اإلسكان وكفاءة استخدام الطاقة، وتشجيع االستثمارات فيما بني بلدان اجلنوب. 
وفي روسيا، تخطط املؤسسة لتوجيه استثماراتها إلى قطاعات اإلنتاج، كما تقوم بتشجيع 

ر املناخ. أما نهج املؤسسة في بلدان االحتاد  اإلنتاج النظيف بغية املساعدة في معاجلة تغيّ
األوروبي فهو انتقائي: وهي ال تستثمر فيها إال حني يكون الدور التنموي الذي تسهم به 

ية.  بالغ األهمّ

أنشطة العمل اجلديدة وحافظة االستثمارات   
بلغت االرتباطات االستثمارية 2.68 مليار دوالر ملا مجموعه 86 مشروعاً في 19 بلداً في السنة 

املالية 2008، وعبأت املؤسسة مبلغاً إضافياً مجموعه 1.19 مليار دوالر من خالل: قروض مشتركة، 
مة ومورّقة، ومبيعات قروض املؤسسة، والقروض املوازية. وحسب عدد املشروعات، توجهت  وأدوات منظّ
نسبة 26 في املائة من االستثمارات اجلديدة إلى مشروعات في بلدان مؤهلة لالقتراض من املؤسسة 
الدولية للتنمية، و 16 في املائة إلى مناطق عالية ااطر أو جديدة في التعامل في بلدان متوسطة 

ه نصف حافظة استثمارات املؤسسة إلى القطاع املالي، مع حصص كبيرة في قطاعات  الدخل. وتوجّ
الصناعات التحويلية واخلدمات والبنية األساسية. وزادت املؤسسة عمليات تقدمي املشورة بنسبة 
34 في املائة فوصلت إلى 30 مليون دوالر في السنة املالية 2008، مع التأكيد القوي على البلدان 

املؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية وعلى البلدان املتأثرة بالصراعات (34 في املائة و 16 
في املائة من اإلنفاق، على التوالي). وشرعت وحدات اخلدمات االستشارية في املؤسسة بتنفيذ 40 

مشروعاً جديداً في 12 بلداً وثالثة مشروعات إقليمية في جنوب شرق أوروبا، مع ارتباطات جديدة من 
جهات مانحة بلغت 24 مليون دوالر، شاملة 4 ماليني دوالر من املؤسسة. وازداد نشاط املؤسسة في 

أذربيجان وآسيا الوسطى من 18 في املائة إلى 30 في املائة من اموع. وفي السنة املالية 2008، أجنزت 
املؤسسة 71 مشروعاً ألغراض تقدمي املشورة، ولديها حافظة جارية من 131 مشروعاً بقيمة 140 

ز  مليون دوالر، 31 في املائة منها في بلدان مؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية، وهي تركّ
على حتسني القدرة على احلصول على التمويل (28 في املائة من احلافظة) واملشورة للشركات (27 في 

املائة). ويشمل الشركاء الرئيسيون كالً من: النمسا، وكندا، وإيطاليا، وهولندا، والسويد، وسويسرا، 
ناً خاصاً  ن حوالي 37 في املائة من االستثمارات في السنة املالية 2008 مكوّ والواليات املتحدة. وتضمّ

بأنشطة استشارية. 

النتائج التنموية  
في السنة املالية 2007، قامت الشركات التي في حافظة مؤسسة التمويل الدولية بإقراض 50 

مليار دوالر إلى 1.1 مليون مؤسسة أعمال صغرى وصغيرة ومتوسطة واشترت سلعاً وخدمات محلية 
بقيمة 29.4 مليار دوالر. وكانت النتائج التنموية قوية تدفعها االستثمارات في الصناعات التحويلية 

واخلدمات وفي األسواق املالية، حيث ازداد التمويل األصغر مبتوسط بلغ 30 في املائة في السنة. وفي 
كال القطاعني، عاجلت املؤسسة نقاط ضعف رئيسية أثناء الفترة االنتقالية وقامت بتحسني األوضاع 

من أجل تنمية القطاع اخلاص. وكان أقوى أداء لالستثمارات في البلدان التي أقامت املؤسسة فيها 
عالقات طويلة األمد مع الشركات احمللية، ومن بينها روسيا وتركيا؛ أما النتائج الضعيفة فعكست 
بيئة األعمال الصعبة حيث تقوم املؤسسة حالياً باالستجابة من خالل زيادة اخلدمات االستشارية. 

وكانت مساهمة تلك اخلدمات كبيرة. فاملؤسسة ساعدت في إلغاء اإلجراءات البيروقراطية، وبذلك مت 
االستغناء عن 301 مليون دوالر من التكاليف احملتملة ملؤسسات األعمال واإلفراج عن مبلغ 72 مليون 
لت املؤسسة استثمارات زادت على 3 مليارات دوالر قامت  دوالر من خالل الوساطة الناجحة. كما سهّ

بها شركات محلية وأجنبية، وساعدت املؤسسة احلكومات املعنيّة في اعتماد 170 قانوناً 
لتحسني بيئة األعمال. 

االستدامة      
قامت مؤسسة التمويل الدولية بتدعيم برامج املشورة واالستثمار التي تعتمدها ألغراض استخدام 

ر املناخ. وتواصل  أو تشجيع التكنولوجيات التي حتقق كفاءة استخدام الطاقة أو تخفف حدة تغيّ
املؤسسة تشجيع سالمة حوكمة الشركات في هذه املنطقة، وذلك بالعمل مع احلكومات املعنية 
على تدعيم التشريعات وتقدمي املشورة للشركات والبنوك بشأن أفضل املمارسات. وهي تعمل مع 

املتعاملني معها من أجل تنفيذ معايير اجتماعية وبيئية أعلى ومساعدتهم على االنخراط مع 
اتمعات احمللية من خالل: احلوار، واإلفصاح عن املعلومات للجمهور العام، واالرتباط مع سلسلة 

جانب العرض. وفي جنوب شرق أوروبا، يساعد برنامج مشورة الشركات على الوفاء باملعايير الدولية 
للصناعات وحتسني القدرة على املنافسة. كما تساعد املؤسسة الصناعات الزراعية املتعاملة معها 

في تدعيم معايير سالمة املواد الغذائية واعتماد ممارسات متسمة بالكفاءة بشأن إدارة النفايات. كما 
جتتذب املؤسسة استثمارات القطاع اخلاص في مختلف بلدان هذه املنطقة إلى مشروعات البنية 

األساسية لقطاعات: الكهرباء، واملياه، والبنية األساسية إلدارة النفايات. واشتركت املؤسسة في رعاية 
مؤمتر كبير معني بالتمويل اإلسكاني في تركيا، كما شارك املسؤول التنفيذي األول في املؤسسة في 

أفرقة مناقشة بشأن احتياجات روسيا من البنية األساسية وإمكانات الصناعات الزراعية، وذلك في 
إطار املنتدى االقتصادي الدولي في مدينة سان بطرسبرغ.

إجنازات مؤسسة التمويل الدولية،  
والعمل الواجب القيام به

تبلغ قيمة حافظة عمليات املؤسسة في املؤسسات املالية في هذه املنطقة 2.8 مليار دوالر، منها 
ز على مؤسسات األعمال الصغرى والصغيرة واملتوسطة.  1.75 مليار دوالر في 89 مؤسسة تركّ

ل هذا 43 في املائة من مجموع استثمارات املؤسسة في هذا القطاع. وتقوم املؤسسة  ويشكّ
باملزيد في البلدان املؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية والبلدان املتأثرة بالصراعات، حيث 

ازداد باستمرار عدد االستثمارات (20 في السنة املالية 2008، مقابل 11 في السنة املالية 2005) 
وحيث أتاحت املؤسسة 85 في املائة من خدماتها االستشارية. كما أن التمويل اجلديد الذي أتاحته 

ل نشاطاً مع متعاملني جدد (60 في املائة من االستثمارات في السنة املالية 2008)  املؤسسة يشكّ
وشركات محلية (80 في املائة)، مع ازدياد في آسيا الوسطى والقوقاز بصفة خاصة وفي البنية 

األساسية اإلقليمية. وساعدت اخلدمات االستشارية التي تقدمها املؤسسة العديد من البلدان في: 
حتسني ترتيبها التصنيفي فيما يتعلق مبمارسة أنشطة األعمال، وخلق أسواق التأجير التمويلي في 

لت حوالي 70 مليون دوالر من القروض ملؤسسات األعمال الصغيرة  مختلف بلدان هذه املنطقة، وسهّ
واملتوسطة. ومن املتوقع أن تؤدي برامج املشورة في قطاع البنية األساسية إلى تسهيل 500 مليون 

دوالر من االستثمارات ذات الصلة، مما يؤدي إلى حتسني قدرة ما يزيد على 3 ماليني شخص على احلصول 
على تلك اخلدمات. وتشمل األولويات: االستثمارات فيما بني بلدان اجلنوب، وقدرة مؤسسات األعمال 

الصغرى والصغيرة واملتوسطة على احلصول على التمويل، وزيادة االستثمارات في الصناعات الزراعية 
ر املناخ وتشجيع التنمية املستدامة.  والبنية األساسية، وجهود تخفيف حدة تغيّ
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املناطق :3 الفصل
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1289500 
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-
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القروض) واملتوسطة (عدد والصغيرة الصغرى األعمال قروض ملؤسسات

الدوالرات) مباليني واملتوسطة (احلجم والصغيرة الصغرى األعمال ملؤسسات قروض

املشتركني) الكهرباء (ماليني توليد

إليهم مت الوصول الذين املرضى

إليهم مت الوصول الذين الطلبة

املشتركني) (ماليني جديدة هاتف توصيالت

عمالة
الدوالرات) (ماليني محلية وخدمات مشتريات سلع

الدوالرات) (ماليني للحكومة مدفوعات

1113150 

49934
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750000 

 11750 
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 522630 
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احلافظة   احلافظة    السنة امليالدية 2007املؤشر  السنة امليالدية 2006   
 توقعات أنشطة العمل

املالية 2008 السنة اجلديدة

التنمية وصول نطاق

ضل
ألف

رل
غيي

كفاءةالت تساند الدولية التمويل  مؤسسة
للفوالذ مصنع الطاقة في استخدام
أوكرانية  - شركة الصناعي دونباس احتاد يخطط

على  قدرته زيادة بغية مرافقه - لتحديث الفوالذ لصنع
واجلزئيات الكربون غاز من انبعاثاته وتخفيض املنافسة

التمويل الدولية وساعدت مؤسسة .2011 العام بحلول
في الطموح البرنامج األولى من هذا متويل املرحلة في

في السنة املالية 2008  وأتاحت له ،2006 املالية السنة
املنافع ومجموعة قروض مشتركة بغية تعظيم قرضاً

منذ املؤسسة والتزمت التجديد هذه. عملية من البيئية
واستدامة  الطاقة استخدام كفاءة بتحسني 1997 العام
في االستثمارات ريادة فبعد أوروبا. وشرق وسط في البيئة
للبنوك من االئتمان تقدمي املؤسسة بدأت املنطقة، هذه

الطاقة استخدام كفاءة حتسني ألغراض أجل اإلقراض
مشروعات تقييم في الشركات ملساعدة برامج وأدخلت
- كالبرنامج  املبادرات من هذه وغيرها وتعتبر التحديث.

وهو نظافة اإلنتاج بشأن املؤسسة اعتمدته الذي اجلديد
اإلنتاج وزيادة الهدر تقليل في الروسية الشركات يساعد
طرق  استطالع مواصلة مع املؤسسة، أولويات بني من -

املستدامة. التنمية وتشجيع املناخ ر حدة تغيّ تخفيف

تساعد الدولية التمويل مؤسسة
الصغيرة األعمال  مؤسسات

دخلها بناء ذاتها وزيادة إعادة في
الفقري العمود الصغيرة األعمال مؤسسات تعتبر

التمويل مؤسسة وتساند الوسطى. آسيا القتصاد
في جتارياً السليمة األصغر التمويل عمليات الدولية

هذه احمللي التمويل مؤسسات يساعد مما املنطقة، هذه
األعمال ملؤسسات إقراضها وزيادة خدماتها حتسني في
الدولية بتوسيع التمويل مؤسسة قيام الصغيرة أثناء

قيرغيز، جمهورية ففي وأثرها اإلمنائي. وصولها نطاق
دوالر ملؤسسة  مليون 1.2 قرضاً مببلغ املؤسسة مت قدّ

لت  حوّ القبيل - Bai Tushum - التي من هذا متعاملة
مؤسسة متويل إلى للربح هادف غير صندوق نفسها من
13000 متعامل  حوالي إلى تصل فهي رئيسية، أصغر

حافظة شركة من تقوم وفي طاجيكستان، معها.
First Microfi- - الدولية التمويل مؤسسة شركات

ملؤسسات  الصغرى االئتمانات بتقدمي — nance Bank
نحو على حافظة قروضها الصغرى. وازدادت األعمال

110000 شخص  من أكثر تساعد املتوقع أن ومن سريع،
أتاحت أوزبكستان، وفي القادمة. اخلمس السنوات في

وقدمت ائتمانيني خطنيْ الدولية التمويل مؤسسة
أكبر بنك ميلكه  - Hamkorbank إلى مشورة خدمات

باملساعدة املؤسسة وتقوم البلد. ذلك في اخلاص القطاع
ملؤسسات إقراضه وتساند متويله نطاق قاعدة توسيع في

له التمويل مؤسسة مساندة وتعتبر الصغيرة. األعمال
وهي الصغيرة، األعمال مؤسسات منو ملساندة ضرورية

في الدخل العمل وحتقيق خلق فرص تشجع بدورها
ذلك البلد. من األقل منواً املناطق
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8363
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$1,785

$1,164

$513

$109

$775

$2,560 

$7,033

$1,387 

$8,420

الدوالرات) (ماليني

الصناعات. بني قليالً فيما تتباين اإلبالغ وفترات املؤشرات وتعاريف مختارة لصناعات بالنسبة الوصول نطاق  بيانات
السنوات السابقة. من البيانات تنقيح بعض مت

من املؤسسة اقتراضاً األكبر البلدان
(30 يونيو 2008)

من املشروعات املنفردة البلدان حصص ماعدا املؤسسة، حساب إلى  استناداً
والعاملية اإلقليمية

املشروعات وحافظة متويل
املالية السنة  السنة املالية

*2008 *2007  

االرتباطات

RI Facility, Arccelik, Melrose *تشمل
 EECFII **تشمل

 MelroseII, MelroseII Expansion, and Italcementi تشمل ***

,Lydian International RI, Lydian RI, TAV Tunisia, and melrose Resources تشمل ****

Lydian Resources

عاملية. كمشروعات مصنّفة رسمياً مختارة استثمارات اإلقليمية من *شاملة النسبة

املؤسسة متويل مرتبط به حلساب

قروض

مال رأس أسهم في اكتتابات

مخاطر وإدارة ضمانات

موقعة مشتركة قروض

عة املوقّ االرتباطات مجموع

املؤسسة حلساب االرتباطات حافظة

(مساهمات حلساب اآلخرين االرتباطات حافظة
وضمانات) قروض في

االرتباطات حافظة مجموع
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$73
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$3,721

$9,038
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الدوالرات) مباليني السنة(التمويل السنة  السنة  السنة     
املالية 2008 املالية 2007  املالية 2006  املالية 2005 

املشروعات عدد

البلدان عدد
املؤسسة متويل حلساب

مشتركة قروض

**80

17

$2,084

$241

****86

19

$2,680

$1,041

االستثمارات حافظة  البلد
التنمية* درجة الدوالرات) (ماليني

%100  $2,718 املالية 2008   السنة

%89  $2,238 املالية 2007   السنة

%94  $1,806 املالية 2008  السنة

%76  $1,342 املالية 2007  السنة

%100  $651 املالية 2008  السنة

غ.م.   $487 املالية 2007  السنة
اإلمنائية النتائج عالية تتبعها التي مت املئوية للشركات *النسبة

شركات). 4 غير متاح (أقل من = غ.م.

التشيكية  •  إستونيا  •  جورجيا  •  هنغاريا  •  كازاخستان  •  جمهورية قيرغيز • التفيا   ألبانيا  •  أرمينيا  •  أذربيجان  •  بيالروس  •  البوسنة والهرسك  •  بلغاريا  •  كرواتيا  •  اجلمهورية

طاجيكستان  •   الروسي  •  صربيا  • اجلمهورية السلوفاكية  •  سلوفينيا  •   اليوغوسالفية السابقة  •  مولدوفا  •  اجلبل األسود  •  بولندا  •  رومانيا  •  االحتاد مقدونيا لتوانيا  •  جمهورية  •

تركيا  •  تركمانستان  •  أوكرانيا  •  أوزبكستان
ااطر  بلد متعامل آخر  عالية مناطق لديه الدخل متوسط بلد الدولية للتنمية املؤسسة من مقترض بلد
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ناجت التنمية

األداء املالي

األداء االقتصادي

األداء البيئي واالجتماعي

األثر اإلمنائي للقطاع اخلاص

بيانات نظام تتبع نواجت التنمية حتى �� يونيو ����، بالنسبة للمشروعات في 
فترة السنوات امليالدية ���������. األسطر أعاله تشمل عدد املشروعات 

املعطاة درجات ومجموع استثمارات املؤسسة فيها مباليني الدوالرات.

� عالية الدرجة

���

التنمية نواجت درجات

الروسي االحتاد

تركيا

أوكرانيا
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أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
ً مقترناً بانخفاض معدالت التضخم النقدي للسنة اخلامسة على التوالي، وذلك على الرغم من أن ذلك النمو أدنى مما في مناطق األسواق  شهدت هذه املنطقة منوا
الناشئة األخرى. ومما ساعد اقتصادها: سياسات االقتصاد الكلي السليمة، وارتفاع أسعار الصادرات من املواد األولية، والنمو القوي الذي حققه قطاع التجارة. ففي 

العديد من بلدانها، يحفز الطلب احمللي النمو، كما توسع كل من االستثمار واالئتمان من القطاع اخلاص. ولكن على الرغم من استقرار االقتصاد الكلي، يستمر 
الفقر وعدم املساواة، مما يثير التوتّرات االجتماعية والسياسية في بعض بلدان هذه املنطقة. كما أنها تتخلّف عن مناطق العالم الناشئة األخرى في مجال القدرة 
على املنافسة. ولكي تتسنّى مواصلة حتقيق النمو، متس احلاجة إلى إصالحات بالغة األهمية لكل من: املعاشات التقاعدية، وقطاع العمل، واملالية العامة، وقطاع 

البنية األساسية، والقطاع املالي.

ز املؤسسة على حتديات التنمية الرئيسية في هذه املنطقة. وهي تعمل على: حتسني  تركّ
بيئة أنشطة األعمال، وتوسيع وتعميق القدرة على احلصول على التمويل، وتشجيع تنمية 

قطاع البنية األساسية. كما تقوم حالياً بزيادة التركيز على البلدان الصغيرة في هذه 
املنطقة، والسيما البلدان املؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية. ويشمل هذا 

نهجاً استراتيجياً في جزر البحر الكاريبي التي تعاني بعض أشد أشكال عدم املساواة في 
الدخل على الصعيد العاملي، ولكن لديها أيضاً بعض امليزات النسبية ميكن لالستثمارات 
واملشورة البناء عليها. وفي البلدان املتوسطة الدخل، تعمل املؤسسة حالياً على توسيع 

نطاق وصولها ليشمل الذين ال يحصلون على ما يجب من اخلدمات في أسفل الهرم 
ي  االقتصادي. ووضعت املؤسسة نهجاً متكامالً خاصاً بأدوات االستثمار واملشورة بغية التصدّ

لتحديات التنمية. وهي تساند الشركات املتنامية في ااالت التي للمنطقة املعنية فيها 
ها مزيجاً من املساندة على هيئة اكتتابات في أسهم رأس املال  ميزة نسبية، وتقدم لها مع منوّ

ز املؤسسة على الوفاء باحتياجات تلك الشركات من  ماً، ستركّ دُ والديون. وفي إطار املُضيّ قُ
األدوات الرئيسية كاالكتتابات في أسهم رأس املال والتمويل بعمالت محلية، مع مواصلة 

مها للمتعاملني معها واالبتكارات في مجال اخلدمات االستشارية. املساندة التي تقدّ

أنشطة العمل اجلديدة وحافظة االستثمارات    
بلغت ارتباطات االستثمارات 2.49 مليار دوالر ملا مجموعه 81 مشروعاً في 16 بلداً في السنة املالية 

2008، وعبأت املؤسسة مبلغاً إضافياً مجموعه 2.43 مليار دوالر من خالل قروض مشتركة وأدوات 
مة ومورّقة، فضالً عن مبيعات قروض املؤسسة. علماً بأن االستثمارات آخذة في الزيادة، والسيما  منظّ

دت جهودها من أجل الوصول إلى من هم  في منطقة أمريكا الوسطى واألنديز. فاملؤسسة صعّ
األشد فقراً: توجهت نسبة 15 في املائة من االستثمارات اجلديدة إلى مشروعات في بلدان مؤهلة 
لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية، وتوجهت نسبة 14 في املائة إلى مناطق عالية ااطر أو 

زات الرئيسية فكانت في  جديدة في التعامل مع املؤسسة في بلدان متوسطة الدخل. أما التركّ
قطاعات األسواق املالية والبنية األساسية والصناعات االستخراجية، وكانت نسبة كبيرة من حافظة 

ع حافظة عمليات  مشروعات املؤسسة في قطاع الصناعات الزراعية في هذه املنطقة. ويتواصل تنوّ
املؤسسة فيما بني البلدان والقطاعات. كما أن للمؤسسة حافظة عمليات جارية في قطاع اخلدمات 

االستشارية تضمّ 94 مشروعاً تبلغ قيمتها 59 مليون دوالر. وحسب القيمة، توجهت نسبة 20 في 
املائة من مشروعات اخلدمات االستشارية إلى بلدان مؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية، 

مع التأكيد على حتسني بيئة أنشطة األعمال والبنية األساسية. ومن بني الشركاء الرئيسيني 
للمؤسسة في تقدمي اخلدمات االستشارية كل من: كندا، وهولندا، وسويسرا، واململكة املتحدة، 

والواليات املتحدة. وفي السنة املالية 2008، ارتبط 33 مشروعاً من مشروعات اخلدمات االستشارية 
ارتباطاً مباشراً باستثمارات املؤسسة. 

النتائج التنموية  
أسهمت استثمارات املؤسسة في زيادة: العمالة، والقدرة على احلصول على التمويل، فضالً عن 

أ املتعاملون مع املؤسسة أكثر من نصف مليون فرصة  حتسني البنية األساسية. ففي العام 2007، هيّ
عمل، وزاد الكثير منهم عدد عامليهم زيادة كبيرة مقارنة بالعام 2006. كما أتاحوا الكهرباء ألكثر 

من 57 مليون شخص، حيث وصلت الكهرباء لواحد من كل عشرة أشخاص في هذه املنطقة. وأتاح 
املتعاملون مع املؤسسة املنخرطون في قطاع التمويل األصغر 3.7 مليون قرض، بزيادة بلغت 37 في 

املائة على العام 2006. وتقوم املؤسسة حالياً بتدعيم تركيزها على البلدان املؤهلة لالقتراض من 
املؤسسة الدولية للتنمية: فمؤسسة التمويل الدولية ارتبطت بتقدمي 165 مليون دوالر من خالل 10 

عمليات استثمار في السنة املالية 2008، أكثر من ثالثة أمثال املبلغ الذي مت االرتباط به لهذا القطاع 
في السنة املالية 2007. وأسفرت االستثمارات في هذه املنطقة عموماً عن نتائج تنموية قوية. كما 
زادت املؤسسة ما تقوم بتقدميه من اخلدمات االستشارية، والسيما في البلدان املؤهلة لالقتراض من 

املؤسسة الدولية للتنمية: فهي أجنزت مشروعات تبسيط بلديات في 18 بلدية (مقابل واحدة في 
السنة املالية 2005)، منها 16 في: بوليفيا، وهندوراس، ونيكاراغوا. وتؤدي تلك اجلهود إلى تشجيع: 
تسجيل مؤسسات أعمال صغيرة جديدة، وخلق فرص جديدة، وتخفيض القطاع غير الرسمي في 

بعض من أشد بلدان هذه املنطقة فقراً. 

االستدامة   
كانت بنوك أمريكا الالتينية من أوائل بنوك البلدان النامية في اعتماد مبادئ التوازن، كما أن مؤسسة 

التمويل الدولية تساعد حالياً املتعاملني معها في معاجلة قضايا االستدامة. فعلى سبيل املثال، زوّدت 
املؤسسة Banco Real البرازيلي بخط ائتماني مببلغ 200 مليون دوالر من أجل إعادة اإلقراض ملساندة 

ع املؤسسة  القروض لألغراض البيئية وألغراض سالسل جانب العرض وحوكمة الشركات. وتشجّ
حالياً املمارسات املؤدية لالستدامة - على سبيل املثال، من خالل املشورة إلى شركة 

Petrotesting في كولومبيا وإلى شركة Shahin في البرازيل، وهي مشورة تساعد الشركتني في 
اعتماد نهج استراتيجي بشأن االستدامة ورفع التقارير عن االنخراط في اتمعات احمللية. وتقوم 

املؤسسة أيضاً بإقامة شراكات مع املنظمات غير احلكومية ومبساندة األسواق عالية ااطر أو اجلديدة 
في التعامل في مجال اإلقراض ألغراض حتقيق كفاءة استخدام الطاقة. وتشرع املؤسسة حالياً 

بتنفيذ مبادرة األمازون البرازيلية - وهي برنامج الستثمارات القطاع اخلاص واخلدمات االستشارية 
مدفوع باعتبارات االستدامة في قطاعات: الصناعات الزراعية، واحلراجة، والتمويل املستدام، واملنتجات 

املتعلقة بالتنوع البيولوجي يهدف إلى وضع معايير مرجعية لتلك القطاعات، فضالُ عن املعايير 
البيئية. وفي هذه السنة، أتاحت املؤسسة مبلغ 378 مليون دوالر من التمويل ألغراض الطاقة 

النظيفة من خالل خمسة استثمارات، شاملة استثمارين في أمريكا الوسطى. وفي شيلي، تساعد 
املؤسسة حالياً في توسيع قطاع الطاقة املستدامة، مع التأكيد على أنواع الطاقة املتجددة. وفي 

هذا اخلصوص، استثمرت املؤسسة في محطة كهرومائية جديدة من شأنها تخفيض انبعاثات غاز 
الكربون من خالل احللول محل توليد الطاقة باستخدام املواد احلرارية. 

إجنازات مؤسسة التمويل الدولية، 
والعمل الواجب القيام به

ز املؤسسة على جعل األسواق تعمل خلدمة كافة الناس في مجاالت مثل: البنية األساسية،  تركّ
والصناعات الزراعية، والقدرة على احلصول على التمويل واملساكن والتكنولوجيا. ففي قطاع البنية 

عت عدة  األساسية، أتاحت املؤسسة مبلغ 508 ماليني دوالر من خالل 12 عملية استثمار، كما وقّ
اتفاقيات تفويض بخدمات استشارية. وفي مجال الصناعات الزراعية، تساند املؤسسة الشركات في 

القطاعات الفرعية التي لهذه املنطقة ميزة نسبية فيها. وفي هذه السنة، أتاحت املؤسسة مبلغ 
258 مليون دوالر من خالل 10 عمليات استثمار. علماً بأن حوالي 25 في املائة من االستثمارات اجلديدة 

ستساعد في متويل مؤسسات األعمال الصغرى والصغيرة واملتوسطة. فباإلضافة إلى التركيز على 
البلدان املؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية، تصل املؤسسة إلى الناس الذين ال يحصلون 

 Vente على اخلدمات كما يجب في البلدان املتوسطة الدخل. وتشمل األمثلة على ذلك، شركة
في املكسيك (أنظر الصفحة 87) وشركة Ruralfone في البرازيل (أنظر الصفحة 24). وستواصل 

املؤسسة توسيع حضورها في منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، مع التأكيد على القطاعات 
ذات األولوية وتضمني اخلدمات االستشارية كقيمة مضافة للمتعاملني مع املؤسسة وكطريقة 

لتدعيم األثر اإلمنائي لعمليات املؤسسة نفسها. 
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املناطق :3 الفصل

الدومينيكية  •  إكوادور  •    أنتيغوا وبربودا  •  األرجنتني  •  البهاما  •  بربادوس  •  بليز  •  بوليفيا  •  البرازيل  •  شيلي  •  كولومبيا  •  كوستاريكا  •  دومينيكا  •  اجلمهورية

لوسيا  •   ونيفس  •  سانت كيتس  السلفادور  •  غرينادا  •  غواتيماال  •  غيانا  •  هايتي  •  هندوراس  •  جامايكا  •  املكسيك  •  نيكاراغوا  •  بنما  •  باراغواي  •  بيرو  •  سانت

آخر متعامل بلد ااطر  عالية مناطق لديه الدخل متوسط بلد الدولية للتنمية املؤسسة من مقترض وتوباغو  •  أوروغواي  •  فنزويال      بلد ترينيداد
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ناجت التنمية

األداء املالي

األداء االقتصادي

األداء البيئي واالجتماعي

األثر اإلمنائي للقطاع اخلاص

بيانات نظام تتبع نواجت التنمية حتى �� يونيو ����، بالنسبة للمشروعات في 
فترة السنوات امليالدية ���������. األسطر أعاله تشمل عدد املشروعات 

املعطاة درجات ومجموع استثمارات املؤسسة فيها مباليني الدوالرات.

� عالية الدرجة

التنمية نواجت درجات

 229380 

11892

0.4 

437100 

 0.6 

86900

911

*13166

القروض) واملتوسطة (عدد والصغيرة الصغرى األعمال قروض ملؤسسات

الدوالرات) مباليني واملتوسطة (احلجم والصغيرة الصغرى األعمال ملؤسسات قروض

املشتركني) الكهرباء (ماليني توليد

إليهم مت الوصول الذين املرضى

املشتركني) (ماليني جديدة توصيالت هاتف

عمالة
الدوالرات) (ماليني محلية وخدمات سلع مشتريات

الدوالرات) مدفوعات للحكومة (ماليني

3711940 

15475

57.7  

912000 

 1.4 

587880

 14275 

8507

احلافظة    احلافظة    السنة امليالدية 2007املؤشر  السنة امليالدية 2006   
 توقعات أنشطة العمل

املالية 2008 السنة اجلديدة

التنمية وصول نطاق

ضل
ألف

رل
غيي

مؤهلالت بلد في متكاملة حلول هندوراس:
للتنمية الدولية املؤسسة من لالقتراض

في الدولية التمويل مؤسسة استراتيجية تتمثّل
التي أدوات االستثمار بني التآزر خلق في هندوراس

مها. تقدّ التي واخلدمات االستشارية املؤسسة تعتمدها
األعمال: أنشطة بيئة املؤسسة بتحسني وتقوم

تخفيض في تيغوسيغالبا بلدية ساعدت فاملؤسسة
بدء على ترخيص احلصول يستغرقها التي األيام عدد

في السنة  مما أسفر واحد، يوم إلى يوماً 30 من العمل
إنشاء  في تراخيص املائة في 40 بواقع ازدياد عن املاضية

على القدرة املؤسسة تشجع كما أعمال. مؤسسات
الصغرى األعمال مؤسسات لفائدة التمويل احلصول على

- ليس لدى سوى 1 في  احلجم واملتوسطة والصغيرة
البنوك خدمات على احلصول قدرة على املائة منها

الناجت  من إجمالي املائة في 25 ل تشكّ أنها ولو التجارية،
2008، سعت  املالية وفي السنة ذلك البلد. في احمللي

التمويل خالل الفجوة من ملء تلك املؤسسة إلى
مؤسسة  - Bancovelo - وهي مؤسسة ومساعدة

مبلغ 20  تقدمي عن فضالً - رئيسية جديدة أصغر متويل
التي تقوم األصغر أنشطة التمويل لفائدة دوالر مليون

وفي السنوات اخلمس .Banco Ficohsa مؤسسة بها
Bancovelo إلى 22000 من  تصل أن املتوقع من القادمة،

املائة  في 60 - الصغرى مؤسسات العمل احلرّ أصحاب
تستهدف Banco Ficohsa دفع  - بينما نساء بينهم من

ومتوسطة  وصغيرة صغرى أعمال ملؤسسات قرض 1300
منخفضة  ألسر سكني قرض 30000 حدود في وتقدمي

ومتوسطة الدخل.

على على احلصول  القدرة
مساندة  التمويل:

االشتمالي النمو زيادة
الصغيرة األعمال مؤسسات قدرة نطاق توسيع يعتبر
اخلدمات على احلصول الدخل على املنخفضة واألسر
التي االستشارية اخلدمات تركيز بني محاور من املالية

التي واالستثمارات الدولية التمويل مؤسسة تقدمها
السنة وفي املنطقة. هذه بلدان مختلف في بها تقوم
مشروعات  على 15 من املؤسسة وقعت ،2008 املالية

بتمويل مؤسسات يتعلق فيما االستشارية اخلدمات
بلغ مجموعه واملتوسطة، مبا والصغيرة الصغرى األعمال

من 10 بلدان، شاملة: هايتي،  أكثر في دوالر مليون 5.2
وبدأت لوسيا. وسانت ونيكاراغوا، وهندوراس، هاييتي،

مساكن بشأن االستشارية اخلدمات مشروعات املؤسسة
كل مالية في مؤسسات مع وذلك منخفضي الدخل،

البنية حتسني أجل ومن وبيرو. ونيكاراغوا، هندوراس، من:
مكاتب بشأن املشورة املؤسسة مت األساسية املالية، قدّ
املنطقة،  هذه في بلداً 18 في األهلية االئتمانية تقييم
املؤسسة لالقتراض من املؤهلة البلدان على التركيز مع
دوالر  مليون 500 من أكثر مت قدّ كما للتنمية. الدولية

استثمار  14 عملية خالل من مباشر متويل على هيئة
في التمويل على توسيع القدرة على احلصول من شأنها
املؤسسة مببلغ املثال ضمان من سبيل ومنها على بيرو،
شأنه  من أصغر متويل مؤسسة مليون دوالر لفائدة 13

مالية  وأدوات 100000 قرض من أكثر تقدمي متكينها من
الدخل. منخفضة لبلدان أخرى

 2714560 

9653 

35.6 

 1430110 

 3.9 

287910

 13360 

9326

االرتباطات
الدوالرات) مباليني (التمويل

املشروعات عدد

البلدان عدد
املؤسسة متويل حلساب

مشتركة قروض

%29  $998 املالية 2008  السنة

%8  $768 املالية 2007  السنة

$1,781

$1,229

$295

$256

$299

$2,080 

$6,780

$2,005 

$8,785

الدوالرات) (ماليني

السابقة. السنوات من البيانات بعض تنقيح مت الصناعات. بني قليالً فيما تتباين اإلبالغ وفترات وتعاريف املؤشرات مختارة بالنسبة لصناعات الوصول نطاق بيانات
شركة متعاملة واحدة كبيرة. دوالر من مليار 2008-2015 وتشمل 11.3 الفترة من هي مدفوعات احلكومية لإليرادات املتوقعة *املدفوعات

املشروعات وحافظة متويل
املالية السنة  السنة املالية

*2008 *2007  

املؤسسة متويل مرتبط به حلساب

قروض

مال رأس أسهم في اكتتابات

مخاطر وإدارة ضمانات

موقعة مشتركة قروض

عة املوقّ االرتباطات مجموع

املؤسسة حلساب االرتباطات حافظة

(مساهمات حلساب اآلخرين االرتباطات حافظة
وضمانات) قروض في

االرتباطات حافظة مجموع

$2,943

$2,050

$378

$515

$1,619

$4,562

$8,234

$3,086

$11,320

68

14

$1,781

$299

54

17

$1,398

$385

السنة السنة  السنة  السنة     
املالية 2008 املالية 2007  املالية 2006  املالية 2005 

69

18

$1,747

$888

81

16

$2,943

$1,619

االستثمارات حافظة  البلد
التنمية* درجة الدوالرات) (ماليني

%71  $2,487 املالية 2008   السنة

%58  $1,618 املالية 2007   السنة

%64  $1,000 املالية 2008  السنة

%69  $1,228 املالية 2007  السنة

اإلمنائية النتائج عالية تتبعها التي مت املئوية للشركات *النسبة

األرجنتني

املكسيك

البرازيل

من املؤسسة اقتراضاً األكبر البلدان
(30 يونيو 2008)

من املشروعات املنفردة البلدان حصص ماعدا املؤسسة، حساب إلى  استناداً
والعاملية اإلقليمية
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منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
تواصل اقتصادات هذه املنطقة أداءها اجليد نسبياً وسط االضطراب املالي والتباطؤ االقتصادي على الصعيد العاملي. ومازالت توقعات منو إجمالي الناجت احمللي بالنسبة 
رضية. ومع أن الضغوط التضخمية ظهرت في هذه املنطقة جنباً إلى جنب مع ازدياد أسعار املواد  للعام 2008 عند مستوى 6 في املائة. ومازالت السيولة النقدية مُ
الغذائية والسلع األولية األخرى عاملياً، حافظ معظم بلدان هذه املنطقة على استقرار اقتصادها الكلّي. ولكن على الرغم من األداء القوي بصفة عامة، يواجه العديد 
من بلدان هذه املنطقة حتديات: البطالة العالية (والسيما بني الشباب)، والصراعات وعدم االستقرار السياسي، ومحدودية القدرة على احلصول على التمويل (والسيما 
بالنسبة لكل من: الفقراء، والنساء من بني أصحاب مشروعات العمل احلر، ومؤسسات األعمال الصغيرة)، وعدم كفاية البنية األساسية املادية واملالية، وضعف األطر 

القانونية والتنظيمية بالنسبة لتنمية القطاع اخلاص.

ز املؤسسة على تقدمي التمويل طويل األجل للقطاع اخلاص بطرق تنفع اتمعات احمللية  تركّ
التي ال تتلقى ما يجب من اخلدمات. وأولوياتها هي في مجاالت عالية األثر اإلمنائي وحيث ميكن 

لها حتقيق أكبر مساهمة، مبا في ذلك القدرة على احلصول على التمويل بالنسبة ملن ال يتم 
تقدمي اخلدمات لهم كما يجب، والسيما: مؤسسات األعمال الصغرى والصغيرة واملتوسطة 

واملقترضني ألغراض السكن والدراسة، واالستثمارات في البنية األساسية، والفرص في 
البلدان املؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية والبلدان املتأثرة بالصراعات والبلدان 
املتوسطة الدخل الفقيرة باملوارد. وستسعى املؤسسة لتحقيق هذه األهداف من خالل املزج 

بني االستثمار واخلدمات االستشارية وتسهيل االستثمارات فيما بني بلدان اجلنوب. 

أنشطة العمل اجلديدة وحافظة االستثمارات   
بلغت االرتباطات االستثمارية 1.44 مليار دوالر ملا مجموعه 50 مشروعاً في 12 بلداً في 

السنة املالية 2008، وعبأت املؤسسة مبلغاً إضافياً مجموعه 819 مليون دوالر من خالل 
مة ومورّقة. وحسب عدد املشروعات، توجهت نسبة 32 في  قروض مشتركة وأدوات منظّ
املائة من االستثمارات اجلديدة إلى مشروعات في بلدان مؤهلة لالقتراض من املؤسسة 

لت اجلهات الراعية اجلديدة 78 في  الدولية للتنمية، و14 في املائة إلى بلدان متأثرة بالصراعات. وشكّ
لت االستثمارات فيما بني بلدان اجلنوب 32 في املائة من مجموع املشروعات. فحافظة  املائة بينما شكّ

زات في القطاع املالي وقطاع البنية  عمليات املؤسسة موزّعة بني بلدان هذه املنطقة، مع أكبر التركّ
األساسية. وفي مجال اخلدمات االستشارية، نشطت املؤسسة في السنة املالية 2008 في 14 بلداً 

ً، توجهت نسبة 34 في  ً، ووافقت على 32 مشروعاً جديدا من بلدان هذه املنطقة البالغ عددها 19 بلدا
املائة منها إلى بلدان مؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية و 13 في املائة إلى بلدان متأثرة 

بالصراعات. وبلغ مجموع اإلنفاق على اخلدمات االستشارية في السنة املالية 2008 أكثر من 22 
مليون دوالر، تعلقت نسبة 47 في املائة منها بالقدرة على احلصول على التمويل واملشورة للشركات، 
زت نسبة 26 في املائة على البيئة التسهيلية ألنشطة األعمال ونسبة 25 في املائة على البنية  وركّ

األساسية، شاملة الشراكات بني القطاعني العام واخلاص. ويشمل الشركاء الرئيسيون في العمل في 
هذه املنطقة: كندا، وفرنسا، والبنك اإلسالمي للتنمية، واليابان، والكويت، وهولندا، واململكة املتحدة، 

والواليات املتحدة. 

النتائج التنموية 
حققت أنشطة مؤسسة التمويل الدولية نتائج ملموسة، حيث أدت إلى: زيادة العمالة، وتعبئة 

التمويل اإلضافي، ومساعدة مؤسسات األعمال الصغيرة. وفي العام 2007، كان للجهات املتعاملة 
مع املؤسسة 852000 قرض قائم غير مسدد استفادت منها مؤسسات األعمال الصغرى والصغيرة 

واملتوسطة، وحققت 787 مليون دوالر من اإليرادات للحكومات املعنية. وباملقارنة مع املتوسط 
بالنسبة ملؤسسة التمويل الدولية عموماً، كانت النتائج التنموية ضعيفة. ففي الضفة الغربية 

وقطاع غزة واألردن، أثّر عدم االستقرار السياسي على أداء بعض االستثمارات. وحتققت أفضل النتائج 
حلافظة استثمارات املؤسسة في قطاع البنية األساسية وفي صناديق التمويل واالتصاالت السلكية 

والالسلكية، بينما كانت نتائج العمليات ضعيفة في بعض املؤسسات الصغيرة غير املصرفية 

والسيما في منشآت الصناعات التحويلية الصغيرة. أما أداء أكبر بلدين تلقياً الستثمارات املؤسسة 
- باكستان ومصر - فكان عموماً أعلى من متوسط املؤسسة. وحتى اآلن، أدت اخلدمات االستشارية 
ر مببلغ 1.5 مليار دوالر من االستثمارات في البنية األساسية وساعدت في حتقيق  إلى تسهيل ما يُقدّ

إيرادات حكومية بلغت حوالي 1.3 مليار دوالر من خالل شراكات بني القطاعني العام واخلاص وعمليات 
خصخصة. وباستخدام مجموعة متنوعة من البرامج، قامت املؤسسة مبساعدة الفئات التي ال 
ن 1.6  يتم تقدمي اخلدمات لها كما يجب في احلصول على متويل بلغ حوالي 3.8 مليار دوالر، يتضمّ

مليون قرض  من قروض ألغراض التمويل األصغر. وكانت اخلدمات االستشارية ذات أثر في تخفيض 
املدة التي تنقضي على بدء مؤسسة أعمال بواقع النصف في بلدين اثنني. وفي عموم بلدان هذه 

املنطقة، ساعدت املؤسسة في إصالح أو تعديل قوانني ولوائح تنظيمية ومدونات و 109 لوائح 
إجراءات وسياسات. ومت تدريب حوالي 41000 مشترك على مهارات إدارة مؤسسات األعمال الصغيرة 

واملتوسطة. 

االستدامة
تقوم املؤسسة حالياً بتشجيع أفضل ممارسات االستدامة البيئية واالجتماعية، وذلك من خالل العمل 

االستشاري املتعلق باالستثمارات. وتشمل األنشطة املعنية وضع إطار سياسات بشأن صناعات 
التعدين في مصر واليمن، وتدعيم معايير نوعية املواد الغذائية بشأن الزبيب والرمان في أفغانستان 

وزيت الزيتون في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحتسني معايير العمل في صناعة املالبس في األردن 
مت املؤسسة املشورة بشأن إدخال مشاركة القطاع اخلاص  بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. وقدّ
فيما يتعلق مبحطة جديدة لتحلية مياه البحر بغية إمداد مياه صاحلة للشرب ملطار امللك عبد العزيز 
واملرافق التابعة له. ومن شأن هذا املشروع أن يخفض كثيراً تكلفة املياه وأن يدخل أفضل املمارسات 
الدولية في عمليات هذه احملطة، مما يؤدي إلى حتقيق إمدادات كبيرة من املياه أكثر استدامة. وتواصل 
املؤسسة تشجيع روح العمل احلرّ بني النساء بغية خلق فرص العمل وزيادة معدالت مشاركة املرأة 

في قوة العمل في هذه املنطقة. كما تعمل املؤسسة حالياً على بناء قدرات احتادات سيدات األعمال 
ومراكز البحوث في تونس واإلمارات العربية املتحدة. 

إجنازات مؤسسة التمويل الدولية، 
والعمل الواجب القيام به       

زادت املؤسسة كثيراً االستثمارات واخلدمات االستشارية في هذه املنطقة في السنوات األربع املاضية، 
مع الوصول إلى العديد من املتعاملني اجلدد معها. ويؤدي نطاق الوصول هذا إلى حتسني بيئة األعمال 

ماً، ستقوم  دُ ومساندة العديد من الشركات على أن تصبح قادرة على املنافسة. وفي إطار املضيّ قُ
املؤسسة بزيادة التركيز على: البنية األساسية شاملة الشراكات بني القطاعني العام واخلاص، وزيادة 

القدرة على احلصول على التمويل بالنسبة للفئات التي ال يتم تقدمي اخلدمات لها كما يجب، ومساندة 
تطوير وتنمية منشآت األعمال الصغيرة، واملساعدة في حتسني حوكمة الشركات واالستدامة 

في مختلف بلدان هذه املنطقة. وتظل مساندة القطاع اخلاص في البلدان املؤهلة لالقتراض من 
املؤسسة الدولية للتنمية والبلدان املتأثرة بالصراعات من بني أولويات مؤسسة التمويل الدولية، 
وهي ستواصل تصميم نهجها مبا يتناسب مع األوضاع في األسواق املعنية في البلدان املتعاملة 

معها في هذه املنطقة.  
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املناطق :3 الفصل

$1,217

$879

$205

$134

$210

$1,427 

$2,477

$497 

$2,974

 1088950 

4334

2.5 

15850 

 29 

1039

القروض) واملتوسطة (عدد والصغيرة الصغرى األعمال قروض ملؤسسات

الدوالرات) مباليني واملتوسطة (احلجم والصغيرة الصغرى األعمال ملؤسسات قروض

املشتركني) الكهرباء (ماليني توليد

عمالة

الدوالرات) (ماليني محلية وخدمات سلع مشتريات

الدوالرات) مدفوعات للحكومة (ماليني

851710 

3612

19.9  

63360 

 602 

787

احلافظة   احلافظة   السنة امليالدية 2007املؤشر  السنة امليالدية 2006   
 توقعات أنشطة العمل

املالية 2008 السنة اجلديدة

التنمية وصول نطاق

الصناعات. بني قليالً فيما تتباين اإلبالغ وفترات املؤشرات وتعاريف مختارة لصناعات بالنسبة الوصول نطاق  بيانات
السنوات السابقة. من البيانات تنقيح بعض مت

ضل
ألف

رل
غيي

فيالت اخلاص القطاع بناء  إعادة
غزة وقطاع الغربية الضفة

الستنهاض األهمية حاسم اخلاص القطاع إنعاش يعتبر
الشباب العاطلني من للعديدين الفرص االقتصاد وخلق

وتقوم في الضفة الغربية وقطاع غزة. العمل عن
احمللية مبساعدة البنوك حالياً الدولية مؤسسة التمويل

بالنسبة للشرائح على التمويل احلصول نطاق توسيع في
يجب. كما لها اخلدمات تقدمي ال يتم التي االقتصاد من

بنكني متويل التجارة مع عمليات مبساندة وهي تقوم
فلسطني.  وبنك األصغر الرفاه للتمويل بنك - محليني

إلقامة اتفاق السنة على في هذه ووقعت املؤسسة
إطار شراكة فريدة في األجل إسكاني طويل متويل برنامج

 U.S.Overseasو الفلسطيني، االستثمار صندوق مع:
فلسطني،  بنك و ، Private Investment Corporation

 Palestine Mortgage و التنمية الدولية البريطانية، ووزارة
and Housing Corporation، والبنك الدولي. وستحوز 

التمويل شركة مال رأس أسهم من حصة على املؤسسة
سيقوم كما إنشاؤها، سيتم التي اجلديدة اإلسكاني
االستشارية اخلدمات بتقدمي واملؤسسة الدولي البنك
أن املتوقع ومن املبادرة. هذه جناح ضمان للمساعدة في

ملا يبلغ التكلفة رخيصة املساكن العملية هذه ل متوّ
ومن  الدخل. واملنخفضة األسر املتوسطة من 30000
الدراسة لقروض أول برنامج األخرى املبادرات البارزة بني

املؤسسة تقوم ما وهو غزة، وقطاع الغربية الضفة في
مع بنك فلسطني وصندوق جنباً إلى جنب بإدخاله

في اجلديد هذا البرنامج الفلسطيني. وسينفق التعليم
الدراسة العليا  ل ميوّ القروض مبا دوالر من ماليني 10 حدود

سنة.  كل في الدارسني من 8000 حلوالي

بني العمل االستشاري  الربط
األردن واالستثماري في

هذه تنمية عملية في هامة األساسية البنية تعتبر
املشورة بتقدمي الدولية التمويل مؤسسة وتقوم املنطقة.

القطاع بني مبتكرة شراكات هيكلة في حلكوماتها
املؤسسة تقوم أخرى، حاالت وفي اخلاص. العام والقطاع
املبتكرة األساسية البنية في للتعامالت بإتاحة التمويل
عن وحتجم ااطر شديدة التجارية البنوك تعتبرها التي

فعلى سبيل املثال، فيها. املؤسسة مشاركة بدون متويلها
املتكاملة االستشارية واخلدمات االستثمارات أسهمت

اخلاص للقطاع استثمار أكبر في التي تقدمها املؤسسة
الدولي عالية امللكة مطار حتديث — األردن تاريخ في
املشورة املؤسسة وقدمت دوالر. مليار تبلغ بتكلفة

وجرى تنافسية، بشأن عملية مناقصة األردنية للحكومة
Airports International Group وهي  على العقد إرساء

أشهر، حوالي ستة وبعد ظبي. أبو في مالي مقره احتاد
 18 مدته قرض إتاحة في باملساعدة املؤسسة قامت

دوالر  مليون مبلغ 160 وعبأت دوالر مليون 120 مببلغ سنة
أوروبية بنوك ستة اجتذب مشترك قرض خالل من آخر

للتنمية اإلسالمي أتاح البنك كما أوسطية. وشرق
كبيرة. متويلية موارد الدولي والبنك

من املؤسسة اقتراضاً األكبر البلدان
(30 يونيو 2008)

من املشروعات املنفردة البلدان حصص ماعدا املؤسسة، حساب إلى  استناداً
والعاملية اإلقليمية

الدوالرات) (ماليني

املشروعات وحافظة متويل

206860

2397

 16.6 

 64180 

474

 561 

املالية السنة  السنة املالية
*2008 *2007  

االرتباطات

BAPTFF and Melrose *تشمل
 Soco Facility and Violia AMI تشمل**

 MelroseII, MelroseII Expansion, and Italcementi ***تشمل
 MelroseResources تشمل****

عاملية. كمشروعات مصنّفة رسمياً مختارة استثمارات اإلقليمية من *شاملة النسبة

املؤسسة متويل مرتبط به حلساب

قروض

مال رأس أسهم في اكتتابات

مخاطر وإدارة ضمانات

موقعة مشتركة قروض

عة املوقّ االرتباطات مجموع

املؤسسة حلساب االرتباطات حافظة

(مساهمات حلساب اآلخرين االرتباطات حافظة
وضمانات) قروض في

االرتباطات حافظة مجموع

$1,442

$818

$267

$358

$531

$1,973

$3,452

$734

$4,186

***40

12

$1,217

$210

*21

8

$315

$0

الدوالرات) مباليني السنة(التمويل السنة  السنة  السنة     
املالية 2008 املالية 2007  املالية 2006  املالية 2005 

املشروعات عدد

البلدان عدد
املؤسسة متويل حلساب

مشتركة قروض

**29

12

$668

$0

****50

12

$1,442

$531

االستثمارات حافظة  البلد
التنمية* درجة الدوالرات) (ماليني

%71  $665 املالية 2008   السنة

%75  $522 املالية 2007   السنة

%67  $499 املالية 2008  السنة

%75  $517 املالية 2007  السنة

304$  غ.م. املالية 2008  السنة

58$  غ.م. املالية 2007  السنة
اإلمنائية النتائج عالية مت تتبعها للشركات التي املئوية *النسبة

شركات). 4 غ.م. = غير متاح (أقل من

باكستان

مصر

تونس

الليبية  •   العربية  أفغانستان  •  اجلزائر  •  البحرين  •  جمهورية مصر العربية  •  جمهورية إيران اإلسالمية  •  العراق  •  األردن  •  الكويت  •  لبنان  •  اجلماهيرية

غزة  •   وقطاع الغربية املتحدة  •  الضفة العربية السورية  •  تونس  •  اإلمارات العربية السعودية  •  اجلمهورية العربية  املغرب  •  عمان  •  باكستان  •  اململكة

ااطر  بلد متعامل آخر  عالية مناطق لديه الدخل متوسط بلد الدولية للتنمية املؤسسة من مقترض اليمنية     بلد اجلمهورية
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ناجت التنمية

األداء املالي

األداء االقتصادي

األداء البيئي واالجتماعي

األثر اإلمنائي للقطاع اخلاص

بيانات نظام تتبع نواجت التنمية حتى �� يونيو ����، بالنسبة للمشروعات في 
فترة السنوات امليالدية ���������. األسطر أعاله تشمل عدد املشروعات 

املعطاة درجات ومجموع استثمارات املؤسسة فيها مباليني الدوالرات.
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� عالية الدرجة

التنمية نواجت درجات
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الصناعة: العمليات والنتائج 
مع خاصة، ميزة معها للمتعاملني التمويل الدولية مؤسسة تعطي

مؤسسات تواجهها التي للتحديات ومستدامة شاملة حلول إتاحة

النامية. البلدان في اخلاص القطاع أعمال

مبا مجاالت النشاط االقتصادي كافة في العاملية اخلبرة املؤسسة تتيح

التمويل، إلى الزراعية الصناعات من - اخلاص القطاع قوة عن يسفر

ومن املعلومات، تكنولوجيا إلى واخلدمات التحويلية الصناعات ومن

املتعاملني تساعد وهي األساسية. البنية إلى الصحية والتعليم الرعاية

وحتقيق املنافسة على قدرة أكثر يصبحوا لكي معاييرهم زيادة في معها

االستدامة.

الدولية التمويل مؤسسة عمليات لت سهّ املالية 2008، السنة في

أزمة تخفيف حدة في املؤسسة بدور الصناعة إسهام قطاعات في

الزراعية الصناعات شركات ساعدت العديد من فهي - العاملية الغذاء

تشجيع عملية تتصدر وهي العالم. أسواق إلى الغذائية املواد إيصال في

جنوب أفريقيا في االستثمار مباشرة على السيادية الثروات صناديق

بتحسني قامت املؤسسة العاملية، االئتمان ضائقة ووسط  الصحراء.

من وذلك البلدان النامية، في القطاع اخلاص أعمال مؤسسات  آفاق

احمللية. بالعمالت تقدمه الذي التمويل مقدار زيادة خالل

العاملية  املالية األسواق في املؤسسة استثمارات مجموع بلغ  

املائة  في 40 ل نسبة مما شكّ املالية 2008، السنة في مليار دوالر 4.6 

البنية األساسية قطاع وبلغت استثماراتها في املؤسسة. أنشطة من

إلى  السابقة السنة في في املائة من 11 كبيرة بزيادة دوالر، مليار 2.4 

املائة.  في 21
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67A
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املالية العاملية األسواق

األساس إقامة
املالية األسواق إقامة تعتبر
بني أولويات مؤسسة من

تساعد فهي الدولية. التمويل
في الصغيرة األعمال منشآت

وهي التمويل. على احلصول
احمللية بالعمالت التمويل تتيح

معها املتعاملني مبا يساعد
العمالت مخاطر تخفيف على

في األجنبية. كما تساعد
من اجلديدة األسواق تطوير
ملنشآت أجل: اإليجار املالي

األعمال، والقروض للمساكن
للطلبة والقروض والعقارات،
بتوسيع تقوم كما الدراسني.

على على احلصول القدرة
حاجة الناس ألكثر االئتمان

إليه.

ضل
ألف

رل
غيي

فيالت قاصية في منطقة مزارعني مجموعة ناصر محمد يترأس
املستحيل من أن اموعة وجدت قريب، عهد وحتى إندونيسيا.

فاملزارعون عليها. مقدور بأسعار االئتمان على احلصول تقريباً
الستخدام األرض ملكية شهادات يحتاجون اإلندونيسيون

املزارعني صغار ولكن معظم للقروض، رهن ضماني أراضيهم مبثابة
ونتيجة الشهادات. تلك على احلصول تكلفة دفع ميكنهم ال
لنا الذي يتيحه االئتمان نعتمد على "كنا ناصر: يقول لذلك،

مؤسسة لت فتدخّ املرابون".
ملساعدتنا الدولية التمويل

مع ائتمان اتفاق بتوقيع
يشتري  Sulsel الذي بنك

األرض نيابة ملكية شهادات
مصلحة من املزارعني عن

األراضي الوطنية. وعندما
املعني، القرض املزارع يسدد
الشهادة ذات البنك يعيد له

،2005 الصلة. ومنذ العام
قروضاً املؤسسة لت سهّ
2.2 مليار  قيمتها بلغت

آخرين. ومزارعني لناصر روبية
وافق "عندما يقول: وهو

املقترح القرض على البنك
مرضه من شفي الذي املريض كالشخص شعرت نهائية، موافقة
ما وهذا من األسمدة والبذور. املزيد شراء ميكنني فباالئتمان فوراً.

في أطنان سبع أو ست أطنان إلى أو خمسة أربعة من إنتاجي يزيد
السنة".

قروض على احلصول من ناصر محمد نت مكّ املؤسسة من املساعدة الصورة:
والبذور. األسمدة لشراء عليها مقدور بأسعار
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العاملية األسواق املالية
بالكفاءة ميكنها ضمان واملتسمة السليمة املالية فاألسواق الناس. حياة وحتسني الفقر تقليص أجل من األهمية حاسمة املالية األسواق تنمية تعتبر

القطاع في لالستثمار األولوية الدولية التمويل مؤسسة وتعطي االقتصاد. ويحفز منو العمل يخلق فرص مبا إنتاجية، األكثر تكون حيث املوارد تخصيص
واالستثمارات  املؤسسة مها تقدّ اجلديدة التي االرتباطات من املائة في 40 ل حوالي يشكّ وهو القطاعات األخرى، كافة في ركيزة التنمية ل ألنه يشكّ املالي

العاملي الصعيد على النمو إبطاء إلى الفائدة أسعار وارتفاع املالية األسواق استقرار أدى عدم ،2008 املالية وفي السنة سنة. كل بها في تقوم التي
أثر ضائقة رصد ويجري فيها املؤسسة. تعمل التي األسواق من العديد في حتديات االئتمان تضييق يثير كما التمويل. على احلصول على القدرة وتخفيض

الصلة. للتحديات ذات ي التصدّ بغية املالية األسواق بشأن املعتمدة االستراتيجية يتم تعديل أن وميكن كثب، عن االئتمان

ية
دول

ال
يل

مو
الت

سة
ؤس

م
ية

يج
ترات

اجلديدةاس أو ااطر عالية األسواق في على القطاع املالي الدولية التمويل مؤسسة ز تركّ
لالقتراض شاملة البلدان املؤهلة يجب، كما اخلدمات على حتصل ال التي التعامل في

الدخل. املتوسطة البلدان الفقيرة من واملناطق للتنمية الدولية املؤسسة من
املزيج عرض ميكنها لكي والفرص االحتياجات حتديد في املؤسسة استراتيجية وتتمثّل
املؤسسة فأدوات معها. االستشارية للمتعاملني واخلدمات االستثمارات من الصحيح

خالل: التمويل من ذلك في مبا التمويل، على توسيع القدرة على احلصول تساعد في
واإليجار املالي، األعمال الصغيرة واملتوسطة، ملؤسسات املصرفية واخلدمات األصغر،
الالزمة املؤسسات إقامة في املؤسسة تساعد كما التجارة. ومتويل السكن، وقروض
نهج تنفيذ املؤسسة في وشرعت التأمني. وأسواق األسواق املالية في قدراتها وبناء
شبكة خالل من واخلدمات األدوات تقدمي من نها ميكّ خالل املؤسسات مبا من التعامل
شاملة: الصناعات القطاعات في معها املتعاملني املالية إلى املؤسسات من عاملية

الوصول من نها ما ميكّ وهذا والتعليم. الصحية، والرعاية األساسية، والبنية الزراعية،
وتقدمي مباشر نحو على بتمويلها عادة تقوم ال التي الصغيرة األعمال منشآت إلى

تعمل معها. كما التي تتعامل املالية للمؤسسات اتساعاً أكثر األدوات من مجموعة
معها واملتعاملني املالية املؤسسات مساعدة شأنها من أدوات على حالياً املؤسسة

ذت ونفّ األعمال. أنشطة فرص من االستفادة وفي ر املناخ تغيّ اطر ي في التصدّ
اخلدمات توجهها لتقدمي من زادت المركزة عملية املؤسسة املالية في األسواق إدارة

في للعمل موظفيها من نصف جهاز أكثر املؤسسة، كما انتقل مع للمتعاملني
ميدانية. مكاتب

االستثمارات وحافظة اجلديدة العمل أنشطة
بلغ 154  ملا مليار دوالر 4.60 املؤسسة متها قدّ التي بلغت االرتباطات ،2008 املالية السنة في

خالل  من مليار دوالر بلغ مجموعه 2.4 إضافياً مبلغاً املؤسسة وعبأت بلداً. 65 في مشروعاً
1.8 مليار  مبلغ عن فضالً املؤسسة، قروض ومبيعات ومورّقة، منظمة وأدوات مشتركة قروض
.(37 الصفحة على التجارة متويل عنوان حتت (أنظر العاملية التجارة متويل برنامج خالل من دوالر

بلدان  في مشروعات هي املشروعات من املائة في 52 نسبة كانت املشروعات، وحسب عدد
ااطر  عالية مناطق في املائة في 6 ونسبة للتنمية، الدولية املؤسسة لالقتراض من مؤهلة

75 في  بنسبة املؤسسة استثمارات وازدادت الدخل. متوسطة بلدان في التعامل في جديدة أو
املائة في  في و 21 دوالر، مليون 887 بلغت بحيث الصحراء، جنوب أفريقيا منطقة في املائة
استثماراتها  أن كما دوالر. ماليني 609 بحيث بلغت األوسط وشمال أفريقيا الشرق منطقة
 2.3 عند مستوى قياسياً وصلت واملتوسطة والصغيرة الصغرى األعمال مؤسسات لصالح

دوالر  مليون 316 الصغرى األعمال ملؤسسات االرتباطات بلغت اموع ذلك أصل ومن دوالر، مليار
مجموع ويبلغ املالية 2007. السنة في مليون دوالر 37 عملية استثمار، مقابل 196 خالل من
التي  املؤسسات من في 91 استثمارها دوالر مت مليون 848 األصغر التمويل عمليات حافظة

تلك في االستثمار صدارة في الدولية مؤسسة التمويل يجعل مما األصغر، التمويل قروض م تقدّ
عن استثمار خالل املؤسسات من اجلديد التعامل نهج وأسفر الدولي. الصعيد املؤسسات على
وكان حوالي 50  والتعليم. األساسية، والبنية الزراعية، الصناعات قطاعات: في دوالر مليون 34

ارتباطات  حافظة وتفوق جدد. متعاملني مع 2008 املالية السنة في من التعامالت املائة في
مختلف مناطق  معها في 97 بلداً في املتعاملني من لفائدة 468 مليار دوالر، 12 املؤسسة

خاصاً ناً مكوّ حالياً املالية األسواق في استثمارات املؤسسة نصف من أكثر ن ويتضمّ العالم.
بالقدرة  اخلاص العمل مجال عنوان أيضاً حتت 95 الصفحة على أنظر االستشارية؛ باخلدمات

التمويل. على احلصول على

التنموية النتائج
وعملت الصغيرة، األعمال من منشآت العديد إلى التمويل الدولية استثمارات مؤسسة وصلت

في هم الذين بني الناس واألماكن من إلى األصغر التمويل وصول من التأكد على املؤسسة
للتنمية من املؤسسة الدولية لالقتراض املؤهلة البلدان في ذلك في مبا إليه، أمس احلاجة
بلغ ما بتقدمي املؤسسة مع املتعاملون 2007، قام العام وحتى بالصراعات. املتأثّرة والبلدان

قرض  ماليني و 7 دوالر مليار 86 بقيمة بلغت ومتوسطة صغيرة أعمال ملؤسسات قرض مليون
التي نفذها  التمويل اإلسكاني عمليات وبلغت حافظة دوالر. مليار 7.9 بلغت بقيمة أصغر

كبير حالياً لنطاق  توسيع متويل التجارة إلى كما يؤدي دوالر. مليار 14.3 املؤسسة املتعاملون مع
وكان قوية. نتائج حتقيق األسواق املالية 37). وواصل قطاع الصفحة (أنظر املؤسسة وصول

شهدت كما ماً. تقدّ األسواق أقل بعض في أثر إمكانات حتقيق أوضح مما أفريقيا، في أدائه أفضل
من خالل ،2007 املالية السنة في ن أكبر التحسّ وشمال أفريقيا األوسط الشرق منطقة

األصغر، اإلسكاني، والتمويل والتمويل التجاري، املصرفي قطاعات: العمل في عة حافظة متنوّ
بصورة جنمت نسبياً ضعيفة نتائج آسيا شرق منطقة وشهدت األساسية املالية. والبنية

املصرفي في الصني. القطاع غير في املرغوب التنموي حتقق األداء مشروعات لم عن رئيسية
اخلاص  األعمال مجال حتت عنوان 95 الصفحة االستشارية، أنظر اخلدمات نتائج على (لالطالع

التمويل). على احلصول بشأن القدرة على باخلدمات االستشارية

االستدامة
تخفيف في واملساعدة ماً دُ قُ االستدامة دفع مبتكرة ميكنها متويل أدوات بتطوير تقوم املؤسسة

واإلنتاج والطاقة املتجددة، الطاقة، استخدام كفاءة التركيز: محور املناخ. ويشمل ر تغيّ حدة
زادت ،2008 السنة املالية وفي الشركات. وحوكمة العرض، جانب واستدامة سالسل النظيف،

دوالر  مليون 500 من أكثر إلى وصلت بحيث االستدامة، تشجيع بغية املؤسسة استثماراتها
وتواصل  املناخ. ر بتغيّ صلة ذات الستثمارات دوالر مليون من 300 أكثر شاملة 11 مشروعاً، في
في  املستدام، مبا املصرفي العمل جوائز Financial Times رعاية جريدة مع باالشتراك املؤسسة

مقابل 90  182 ترشيحاً، اجلوائز تلك ت تلقّ الثالثة، سنتها ففي الناشئة. في األسواق ذلك
 Banco تسمية وجرت من 54 بلداً. متنافساً 128 بنكاً فيها واشترك ،2006 العام في ترشيحاً

السنة.  هذه في الفائز املستدام البرازيلي البنك Real

الدولية، التمويل مؤسسة  إجنازات
به القيام الواجب والعمل

أكثر استثمرت حيث األسواق املالية، في عملها توسيع في قوياً تقدماً املؤسسة حققت
خالل  من وذلك للتنمية، الدولية املؤسسة من لالقتراض مؤهالً بلداً 29 في من مليار دوالر

والصغيرة واملتوسطة. األعمال الصغرى ومؤسسات والتجارة، متويل: املساكن، تشمل أدوات
في واملساعدة املالي، معوقات تنمية القطاع معاجلة ماً: دُ قُ املضي في أولوياتها بني من ومازال
الزراعي، القطاع أنشطتها في بزيادة أيضاً ستقوم وهي البرامج. خالل تلك من الفقر تقليص

وأدوات التجارة، ومتويل مؤسسات، خالل من التعامل وهو: اعتمدته النهج الذي باستخدام
إلى املستند العاملي برنامج إعادة التأمني على شركة شريكة لها تعمل مع وهي التأمني.

الطقس ومخاطر مخاطر ضد املؤشرات املستندة إلى التأمني خدمات سيقيِّم الذي مؤشرات،
برنامجاً املؤسسة ستقيم كما املزارعني. النامية، والسيما لفائدة البلدان في األخرى الكوارث

املتأثرة األسواق ة بشدّ حتتاجها التي السيولة إتاحة شأنه من األجل القصيرة الديون أدوات يتيح
املتأثّرة البلدان في املؤسسة أنشطة توسيع زيادة في ويساعد العاملية، االئتمان بتضييق أسواق

املؤسسة وستواصل للتنمية. الدولية املؤسسة من لالقتراض املؤهلة والبلدان بالصراعات
معايير حتديد في البنوك ملساعدة تشمل أداة مبادرات املالية، مع اخلدمات معايير وضع وتدعيم

جهود وبذل واملتوسطة، الصغيرة األعمال مبؤسسات املصرفي اخلاص عملها بشأن مرجعية
املسؤولة. األصغر التمويل قروض بشأن العاملية املعايير لتشجيع
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الصناعات :4 الفصل

على احلصول على القدرة  توسيع
املساكن رخيصة التكلفة

األهمية املساكن الرخيصة التكلفة بالغة تعتبر
زيادة حياة الناس. وتواصل املؤسسة حتسني في

مجال في االستشارية خدماتها وتوسيع االستثمار
مبتكرة. مالية مع تطوير أدوات التمويل اإلسكاني،

املؤسسة في ساعدت منطقة الشرق األوسط، ففي
وهي اإلسالمية، الشريعة وفق إسكاني متويل تطوير
في عقاري في إنشاء مؤسسة إقراض حالياً تساعد

كما ،(63 الصفحة غزة (أنظر الغربية وقطاع الضفة
اإلسكان ألغراض األصغر التمويل ريادة في انخرطت
على التدريب مت وقدّ وتونس. أفغانستان من كل في

في جارٍ تدريب مع باكستان في التمويل اإلسكاني
غزة. الغربية وقطاع والضفة مصر، والعراق، من: كل

إطار في بنوك أربعة في املؤسسة استثمرت غانا، وفي
العقاري اإلقراض تعزيز يستهدف نطاقاً أوسع برنامج
حالياً املؤسسة نهج تقوم البلد - ذلك السكني في
من املؤسسة لالقتراض املؤهلة البلدان إلى بإدخاله

أفريقيا. وتستخدم البنوك عموم الدولية للتنمية في
العقارية، بالقروض اخلاصة األدوات مجموعة غانا في

العقارية. إدخال القروض تتيح اإلرشاد بشأن التي
ومصر، ألبانيا، من: كالً اموعة تلك كما تساعد

بتسهيل املؤسسة وتقوم وأوغندا. وبيرو، واملكسيك،
التمويل صناعة مجاالت مختلف املعارف في تبادل

اخلصوص: هذا في املبادرات وتشمل اإلسكاني.
املؤسسة نفذته العاملية اإلنترنت شبكة بوابة على
واملؤمتر ،Wharton Business School مع باالشتراك

مت تنظيمه اإلسكاني الذي بالتمويل العاملي املعني
بغية السنة هذه البنك الدولي في مع باالشتراك

التحديات بني ومن الرئيسية. القطاع هذا قضايا إبراز
تلبية املؤسسة مواصلة لها تتصدى التي الرئيسية
توسيع ومواصلة معها املتعاملة البلدان الطلب في

مبحدودية تتسم التي األسواق في وصولها نطاق
اإلسكاني. التمويل على احلصول على القدرة

الطاقة البنوك في تشجيع مساعدة
الطاقة وكفاءة استخدام املتجددة

البيئة صندوق مع حالياً بالعمل املؤسسة تقوم
املالية املؤسسات ملساعدة املانحة والبلدان العاملية
استخدام وكفاءة الطاقة املتجددة متويل في احمللية
برامج بإنشاء املؤسسة تقوم ففي الصني، الطاقة.

تساند قروض التجارية التي مع البنوك ااطر تقاسم
ملنشآت في الغالب الطاقة، كفاءة استخدام جتهيزات

الطاقة املؤسسة متويل ساندت كما أعمال صغيرة.
ساندت الالتينية، وفي أمريكا روسيا. في املستدامة

بخطوط ائتمان السنة البنوك هذه املؤسسة في
وهذا  دوالر، مليون 300 مببلغ االستدامة ألغراض

للمتعاملني القروض تقدمي تلك البنوك في يساعد
ومتوسطة، صغيرة أعمال مؤسسات عادة وهم معها

مبادرات معنيّة أو بيئية مشروعات من أجل وذلك
الشركات. بحوكمة

مع املؤسسة  املتعاملني رؤية أيضاً تتزايد
االجتماعية ااطر إدارة عن الناجمة التجارية للقيمة

اخلارجية التجارة بنك سبيل املثال، فعلى والبيئية.
اخلاص القطاع ميلكه جتاري بنك ثاني أكبر وهو املغربي
منطقته في البنوك مجموعات أوائل ومن املغرب في

وبيئية. اجتماعية إدارة نظام بتطوير البدء في

ضل
ألف

رل
غيي

التنميةالت وصول نطاق

 2006 امليالدية السنة في الدولية التمويل مؤسسة حافظة املتعاملني مع عن صادرة ومتوسطة صغيرة أعمال أصغر ملؤسسات ومتويالً فرعية قروضاَ احلافظة وصول أرقام نطاق متثّل *
العام 2006  في األصغر والتمويل واملتوسطة الصغيرة األعمال مؤسسات قروض عن حافظتي السنة نهاية اإلبالغ في املتعاملني من 178 و 197 من لب طُ .2007 امليالدية والسنة

الناقصة.  البيانات تقديرات وضع وجرى التوالي. حتى 30 يونيو/حزيران 2007 و 2008 على متعامالً و 163 متعامالً بذلك 140 وقام التوالي. 2007 على والعام
 11 بيانات تقديرات وضع وجرى ،2007 امليالدية السنة في الدولية التمويل مؤسسة مع املتعاملني حافظة عن صادرة فرعية إسكانية قروضاً احلافظة وصول متثّل أرقام نطاق **

في القروض السكنية. متعامالً آخر
القروض عدد وميثّل ،2012 امليالدية السنة نهاية حتى غير املسددة القائمة حافظة القروض الدوالرية املبالغ متثّل ،2008 للسنة املالية اجلديدة العمل أنشطة لتوقعات بالنسبة ***

األعمال  قروض ملشروعات مؤسسات بتقدمي معهم املؤسسة ارتبطت الذين املؤسسة مع املتعاملون 2012-2008 امليالدية السنوات فترة في يدفعها أن املتوقع اجلديدة القروض عدد
.2008 السنة املالية في واإلسكان األصغر والتمويل واملتوسطة الصغيرة

االرتباطات
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� عالية الدرجة

ناجت التنمية

األداء املالي

األداء االقتصادي

األداء البيئي واالجتماعي

األثر اإلمنائي للقطاع اخلاص

      إدارة

      املؤسسة 

بيانات نظام تتبع نواجت التنمية حتى ���يونيو ����، بالنسبة 
للمشروعات في فترة السنوات امليالدية ���������. األسطر أعاله تشمل 

عدد املشروعات املعطاة درجات ومجموع استثمارات املؤسسة فيها مباليني الدوالرات.

املشروعات وحافظة التنميةمتويل نواجت درجات

اجلديدة العمل أنشطة توقعات احلافظة احلافظة
 املؤشر

املالية 2008*** السنة امليالدية 2007 السنة امليالدية 2006 السنة
دوالر/ مليون 41430 مليون دوالر/  86000 مليون دوالر/  52180 الصغرى األعمال ملؤسسات  قروض

مليون 0.89 1.02 مليون  0.72 مليون  القروض)*  واملتوسطة (املبلغ/عدد والصغيرة
دوالر/ مليون 4240 مليون دوالر/  7890 مليون دوالر/  4950 األصغر التمويل  قروض

3.13 مليون  6.99 مليون  4.31 مليون  القروض)*  (املبلغ/عدد
دوالر/ مليون 2970 مليون دوالر/  14320 غ.م.  اإلسكاني التمويل  قروض

69340 0.51 مليون  القروض)**   (املبلغ/عدد

املالية 2008 السنة املالية 2007 السنة 2006 املالية السنة العاملية  التجارة متويل برنامج مؤشرات
دوالر/1008 مليون 1429 دوالر/564  مليون 767 دوالر/320  مليون 267 الضمانات) (املبلغ/عدد ضمانات

%75  %71  %81
ومتوسطة صغيرة أعمال  مؤسسات

الضمانات) عدد (حسب
%41  %49  %70 املبالغ) (حسب أفريقيا
%34  %36  %38 الضمانات) (حسب عدد جنوب-جنوب

دوالر مليون 1880 دوالر  مليون 1160 دوالر  مليون 395 للتجارة املساندة مجموع

املالية  السنة السنة املالية  الدوالرات)  (ماليني
2008  2007  

$4,605  $3,374 املؤسسة به حلساب مرتبط متويل

$1,978  $1,818 قروض

$890  $679 مال أسهم رأس اكتتابات في

$1,737  $877 ضمانات وإدارة مخاطر

$1,034  $113 موقعة مشتركة قروض

$5,639  $3,487 املوقّعة االرتباطات مجموع

$12,216  $9,448 املؤسسة حلساب حافظة االرتباطات

اآلخرين حلساب  حافظة االرتباطات
$1,358  $404 وضمانات) قروض في (مساهمات

$13,574  $9,852 االرتباطات حافظة مجموع

السنة  السنة  السنة  السنة    
املالية املالية املالية املالية الدوالرات) مباليني  (التمويل
2008  2007  2006  2005  
154  129  117  93 املشروعات عدد
65  56  49  48 البلدان عدد

$4,605  $3,374  $2,468  $2,183 املؤسسة حلساب متويل
$1,034  $113  $219  $28 مشتركة قروض
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البورصة في املدرجة غير الشركات  أسهم
االستثمار وصناديق

رأس املال التي وأسواق املؤسسيني واملستثمرين القطاع اخلاص شركات أصولٍ معترف بها بني فئة البورصة في املدرجة غير الشركات أسهم أصبحت
والعمليات التكنولوجيا مثل: األثر بعيدة االستثمارات بطرق حوافظ في للشركات القيمة يضيفون الصناديق بإدارة فالقائمون النامية. البلدان على ز تركّ
وأسرع أقوى شركات إلى هذه القيمة بنود كافة ل وتتحوّ الشركات. حوكمة تقارير اإلبالغ، وحتسني وزيادة وحتسني احلديثة، احملاسبة وأنظمة وطرق نة، سّ احملُ

رأس أسهم في القطاع اكتتاب مواطنيّة. فصناديق أفضل الضرائب، وكونها شركات املزيد من ودفع وحتسينها، العمل فرص من املزيد على: خلق قادرة ً منوا
قاعدة توسيع من الشركات ن ما متكّ غالباً أنها كما لوالها متاحاً ليس مخاطر متويل تتيح املال، ألنها رأس تعميق أسواق في هام بدور تسهم أيضاً املال

احمللية. البورصات في مدرجة تصبح أن من وأيضاً مساهميها

ية
دول

ال
يل

مو
الت

سة
ؤس

م
ية

يج
ترات

اس

الدولية املؤسسة من لالقتراض املؤهلة البلدان على حالياً التأكيد تزيد املؤسسة
اإلمنائي. أثرها زيادة عن يسفر مما الناشئة، احمللية الصناديق إدارة هيئات وعلى للتنمية

خلق فرص مجرد من املؤسسة حتققها التي التنمية نتائج نقل إلى يؤدي التركيز وهذا
االقتصادات التي دخول املؤسسة إلى ويتزايد األسواق. وتنمية حافز دورٍ إلى العمل

جهات مع وتعمل األولى، مراحلها في مازالت البورصة في املدرجة الشركات غير فيها
األعمال منشآت ز على تركّ ما وغالباً خبرة أقل ولكنها مصداقية ومؤهلة ذات إدارة

كما إمنائي. أثر أكبر إحداث ميكنها حيث الذهاب من نها ميكّ واملتوسطة. وهذا الصغيرة
باملؤسسة اخلاصة األولويات االستراتيجية األمام إلى تدفع الصناديق استثمارات أن

الصغيرة، واملبادرات منشآت األعمال ومساندة املؤسسة الدولية للتنمية، تغطية مثل:
ااطر عالية واالستثمارات الريفية، املناطق في الوصول املناخ، ونطاق ر بتغيّ املعنيّة
استمرار من الرغم وعلى األساسية. البنية وفي في التعامل جديدة مجاالت في أو

املتقدمة، األسواق البورصة في في التمويلية للشركات غير املدرجة املوارد تعبئة تزايد
األوسط، والشرق أفريقيا، األسواق الناشئة مثل: في محدودة التعبئة مازالت تلك

من العسير أن احمللية الصناديق مرة ألول تدير التي جتد اجلهات كما وأمريكا الالتينية.
الصناديق. تلك إلى املؤسسيني املستثمرين اجتذاب

االستثمارات وحافظة اجلديدة العمل أنشطة
املالية  السنة في مشروعاً مجموعه 23 ملا دوالر مليون 394 االستثمار االرتباطات ألغراض بلغت

 60 وكانت نسبة إقليمية، أنها على املصنّفة االستثمارات كبيرة من نسبة ذلك في مبا .2008
نسبة كانت كما للتنمية، الدولية املؤسسة لالقتراض من مؤهلة بلدان في مشروعات في املائة

املؤسسة  لالقتراض من مؤهلة هي لبلدان محددة التمويلية لبلدان املوارد من املائة في 23
في املدرجة غير الشركات أسهم في لالستثمار اصصة الصناديق لت وشكّ الدولية للتنمية.

االستثمارات  من املائة في 74 نسبة األعمال الصغيرة مؤسسات على ز تركّ والتي البورصة
الزراعية. والصناعات األساسية البنية األخرى القطاعية األولويات وشملت السنة. هذه في

املائة من  في 75 حوالي املؤسسة املتعاملة مع البلدان في قائمة ناشئة إدارة جهات وتدير
مجموعه 147 عملية  ما في مليار دوالر 1.35 إلى االستثمارات حافظة وازدادت االستثمارات.

وذلك املؤسسة، أموال قيمة على محدود أثر سوى العاملية االئتمان لضائقة يكن ولم استثمار.
على منو ذلك من بدالً ز تركّ بل عائد، لتحقيق االستدانة ال تعتمد على تقريباً كافة مواردها ألن

اإلدارة. وممارسات وحتسينات العمليات قدراتها توسعة خالل من فيها تستثمر الشركات التي

التنموية النتائج
املال واخلبرة الدولية رأس التمويل مؤسسة تساندها الصناديق التي أتاحت ،2000 العام منذ

انتهاء  قبيل أخرى أن تساند 200 شركة املتوقع ومن شركة، 500 حلوالي اإلدارة مجال في
وحوالي ومتوسطة، صغيرة مؤسسات الشركات تلك نصف يفوق ما وكان الصناديق. تلك

وخلقت  الدولية للتنمية. من املؤسسة لالقتراض مؤهلة بلدان في منها في املائة 25
بكثير  أعلى كانت منو العمالة معدالت كما أن عمل، فرصة 162000 استثمارات الصناديق
18.7 مليار  الصناديق تلك الصعيد الوطني. وعبأت منو العمالة على معدالت متوسط من

املؤسسة نهج بأن علماً أسواق ناشئة. في األسهم وأشباه أسهم االستثمارات في دوالر من
نواجت  إلى حتسني - األوضاع ن حتسّ إطار في - أدى 2000 منذ العام ومركزية األكثر تنظيماً

حققت وفي السنة املاضية، صناديق املؤسسة. حققتها حافظة التي األمد طويلة التنمية

تنفيذ في املؤسسة مع املتعاملني جناح أن كما املتوسط. من أعلى نتائج االستثمارات
حتقيق في احلجم واملتوسطة الشركات الصغيرة ساعد مما - بهم اخلاصة النمو استراتيجيات

جهات إدارة من كل فلنوعية العمل. فرص خلق كثيراً عزز - اتساقاً وأكثر أعلى منو معدالت
وتساند محددة. بلدان مبناطق أو للعوامل اخلاصة مما أكبر ية أهمّ واستراتيجياتها الصناديق

ذلك ويعني اإلدارة، في عملية مرة تنخرط ألول أو التي الناشئة اجلهات من املؤسسة العديد
النتائج تدعيم إلى عملية اإلدارة أدى اجلهات في جناح تلك أن غير املعتاد. أكبر من مخاطر

املؤسسة. حققتها التي التنموية

االستدامة
بوضع تقوم حالياً وهي املناخ، ر تغيّ تخفيف حدة إجراءات املؤسسة على تركيز يتزايد

من أن ومبا البورصة. في املدرجة غير الشركات في االستثمار صناديق أجل من استراتيجيات
الصديقة  التنمية عمليات من املائة في 80 من أكثر بتمويل اخلاص القطاع مصادر املتوقع قيام

بدور تسهم البورصة غير املدرجة في الشركات في االستثمار صناديق استثمارات فإن للبيئة،
باالستثمار املتخصصة الصناديق وتقوم املناخ. ر ي لتغيّ التصدّ في الشركات مساعدة في هام

وكفاءة واملتجددة، النظيفة والطاقة املناخ، ر تغيّ تخفيف حدة على: ز تركّ التي الشركات في
حتقيق في واإلسهام املستعملة، املياه املياه ومعاجلة البيئة، وإمدادات وحتسني الطاقة، استخدام
من صندوقني في باالستثمار املؤسسة غاز الكربون. والتزمت انبعاثات باً في تسبّ األقل االقتصاد
وهي  - أفريقيا جنوب و Evolution One في آسيا Aloe Environment Fund II في - القبيل هذا

جديدة. صناديق حتديد على حالياً تعمل

الدولية، التمويل مؤسسة  إجنازات
به القيام الواجب والعمل

أقل خبرة جهات ومع البلدان الفقيرة في عملها زيادة قادرة على حالياً املؤسسة أصبحت
غير الشركات في االستثمار صناديق وتنمية تطوير في مساعدتها أثناء وذلك الصناديق، إلدارة
العمل فهما لها تسنح التي والفرصة املؤسسة يواجه الذي التحدي في البورصة. أما املدرجة

حتقيق في اجلهات تلك ومساعدة األسواق اجلديدة، في الصناديق في إدارة ناشئة مع جهات
إلى جديدة إدارة إلى جهات احلافظة تلك حتويل وأدى الدولية. املعايير الصناديق مع تلك اتساق

وشروط هيكلة مثل مجاالت في املؤسسة تقدمها التي املشورة خدمات على الطلب زيادة
ااطر إدارة في تصميم أنظمة الصناديق مبساعدة حالياً املؤسسة وتقوم األساسية، الصناديق

تأهيل ويعني املؤسسة. اعتمدتها التي املعايير تستوفي يجعلها مبا والبيئية االجتماعية
الشركات: حوكمة جودة تضمني القدرات الالزمة مبا يكسبها الصناديق إدارة في جديدة جهات
احملتمل التضارب لتسوية آليات وإنشاء اإلدارة، جهات مصالح مع املستثمرين مصالح تصويب
املعنيّة. للصناديق اليومية اإلدارة أعمال في االنخراط تفادي املستثمرين وضمان املصالح، في

الصناديق إدارة في الناشئة اجلهات بني فيما التواصل شبكات املؤسسة إقامة تشجع كما
خالل من استثماراتها إمكانات زيادة على ستركز املؤسسة ماً، دُ قُ املُضيّ إطار وفي واملستثمرين.
من للتمويل الصاحلة مشروعات مشتركة تستجيب لضرورة املشروعات في االستثمار صناديق

النامية. وتقوم البلدان اإلنتاج في قطاعات باحتياجات تفي التي وتلك بعض املناطق في البنوك
في مؤسسات تستثمر التي الصناديق في استثماراتها بزيادة السرعة جناح املؤسسة على
في البلدان املؤهلة الصغيرة، والسيما األعمال منشآت وفي الصغيرة واملتوسطة األعمال

للتنمية. الدولية املؤسسة لالقتراض من
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إدارة جهات مع تشارك املؤسسة
املالية اخلدمات لتوسيع  الصناديق

أفريقيا في
في املالية األسواق مجموعة قامت أفريقيا، في

وهي شركة متويل ،Letshego في باالستثمار املؤسسة
صندوق مع باالشتراك وذلك بوتسوانا، استهالكي في

السكاني العمل خطة إطار في أفريقيا عموم
ذلك فيه جرى الذي الوقت وفي .(PAIP) واالستثمار

Letshego تعمل  لم تكن ،2004 العام االستثمار في
الدولية بوتسوانا. وقامت مؤسسة التمويل في سوى

رأس أسهم في االكتتابات من مزيج في باالستثمار
توسيع من مكنها مما الشركة، في املال والديون

زاد ملا بالنسبة التمويل على احلصول القدرة على
املنخفض  ذوي الدخل من مقترض 100000 على

تنزانيا، شاملة: عدة بلدان أخرى في املتوسط والدخل
من املؤسسة، اإلرشاد إطار وفي وزامبيا. وأوغندا،

خلطة  العائد Letshego جهة إدارة الصندوق قامت
في ناجحة فروع بإنشاء السكاني واالستثمار العمل

األمد بني الطويلة فالشراكة أفريقية. بلدان ستة
نت الطرفني مكّ الصندوق ذلك إدارة املؤسسة وجهة

نشأتها وحتى  Letshego، وذلك منذ من مساندة معاً
اخلدمات تقدم كجهة احلالي وضعها اكتسابها

أصبحت منوذجاً اإلقليمي، بحيث الصعيد على املالية
في العاملة األخرى للمؤسسات بالنسبة به يحتذى

جنوب الصحراء. في أفريقيا االستهالك قروض مجال
لدى  التي املالية اخلبرة من Letshego استفادت كما

جديدة لفائدة عمل تطوير مجاالت في املؤسسة
معها. املتعاملني

العاملي الدولية التمويل مؤسسة مؤمتر
البورصة املدرجة في للشركات غير

للشركات املؤمتر العاملي سنة كل في تنظم املؤسسة
إطار الشراكة مع في وذلك البورصة، املدرجة في غير
األسواق في البورصة في غير املدرجة الشركات احتاد

هذه الصناعة في الرئيسي وهذا املؤمتر الناشئة.
العالم وبلدان مناطق مختلف من مشاركني يجمع

عن أفضل املعلومات وتبادل االجتاهات، بغية: مناقشة
غير أسهم الشركات في االستثمار في املمارسات

األموال، وإقامة تعبئة وفي البورصة في املدرجة
السنوي واجتذب املؤمتر النظراء. شبكات التواصل مع

العاملني  من 600 من أكثر السنة هذه في العاشر
في العام املؤمتر تركيز محور بأن علماً اال. في هذا

كل  في نظر وتعزيز القيمة" الفرص 2008 "خلق
الشركات عن الناجم العاملي األثر االقتصادي من:

احملرك هي آسيا أن وكيف البورصة، في املدرجة غير
عالية ااطر أسواق وأية األخرى، األسواق لنمو الدافع

كما اهتمام. أكبر جتتذب في التعامل جديدة أو
النمو قطاعات سريعة االجتاهات في اجللسات بحثت

األساسية. والبنية النظيفة كالتكنولوجيا
ضل

ألف
رل

غيي
التنميةالت وصول نطاق

املشروعات.  مجموع حافظة إلى املعنيّة، وليس والسنة 2000 بني العام مرتبط بها أنشطة عمل مستندة إلى حسابات *
للعام 2013. 2008 توقعات املالية السنة توقعات **

حة. نقّ مُ البيانات هذه ***
.397 حالياً هو فيها املستثمر الشركات عدد ****

شركة. - العيّنة من 374 إيجابياً منواً فيها الشركات املستثمر من %60 أظهرت نسبة *****
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� عالية الدرجة

ناجت التنمية

األداء املالي

األداء االقتصادي

األداء البيئي واالجتماعي

األثر اإلمنائي للقطاع اخلاص

      إدارة

      املؤسسة 

بيانات نظام تتبع نواجت التنمية حتى ���يونيو ����، بالنسبة 
للمشروعات في فترة السنوات امليالدية ���������. األسطر أعاله تشمل 

عدد املشروعات املعطاة درجات ومجموع استثمارات املؤسسة فيها مباليني الدوالرات.

���������������������������

املشروعات وحافظة متويل

االرتباطات

التنمية نواجت درجات

توقعات أنشطة العمل اجلديدة  احلافظة* احلافظة*  املؤشر
املالية 2008** السنة امليالدية 2007 السنة امليالدية 2006 السنة

33600  162100  60580 اجلديدة العمل فرص
الصغيرة األعمال مؤسسات  عدد

90  255  164 إليها الوصول مت التي واملتوسطة
22  61 ***52 اإلدارة الناشئة جهات عدد
212  498 ***329 املُسانَدة****  فيها املستثمر الشركات عدد

ذات فيها املستثمر  عدد الشركات
107  112  66 مؤهلة ااطر/بلدان عالية  القروض

للتنمية الدولية املؤسسة من لالقتراض
فيها املستثمر الشركات  عدد

115 *****223  89 النمو(>20% منو/+منو) عالية معدالت

السنة املالية املالية السنة الدوالرات)  (ماليني
2008  2007  
$394  $250 املؤسسة حلساب به مرتبط متويل

$0  $0 قروض

$394  $250 مال أسهم رأس اكتتابات في

$0  $0 ضمانات وإدارة مخاطر

$0  $0 موقعة مشتركة قروض

$394  $250 املوقّعة االرتباطات مجموع

$1,350  $1,071 املؤسسة حلساب حافظة االرتباطات

اآلخرين حلساب  حافظة االرتباطات
$0  $0 وضمانات) قروض في (مساهمات

$1,350  $1,071 االرتباطات حافظة مجموع

السنة السنة السنة السنة  
املالية املالية املالية املالية الدوالرات) مباليني  (التمويل
2008  2007  2006  2005  

23  14  15  12 املشروعات عدد
9  7  6  7 البلدان عدد

$394  $250  $273  $181 املؤسسة حلساب متويل
$0  $0  $0  $0 مشتركة قروض
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أفريقيا. في جنوب مكان تقريباً في كل اجلوالة الهواتف انتشرت
حساب أشخاص أربعة كل من واحد سوى لدى ليس ولكن

ذلك البلد دفعت في النمو االقتصادي أمام عقبة هذه - مصرفي
توسيع في تساعد حالياً فهي إزالتها. للمساعدة في املؤسسة

شركة  WIZZIT وهي أنشطة
إلى مستند مصرفي عمل

ل تسهّ اجلوالة الهواتف
أفريقيا جنوب لسكان

مصرفية حسابات فتح
باستخدام هواتفهم اجلوالة.

 10 حصة اشترت فاملؤسسة
الشركة. في هذه املائة في
 Brian Richardson ويقول

األول التنفيذي املسؤول
التقديرات بوجود زمنية، تفيد أية نقطة "في تلك الشركة في
من  متكنّا فلو البلد. هذا في األسرّة أفرشة راند حتت 12 مليار

النظام املصرفي إلى املبلغ ذلك من صغيرة نسبة ولو استقطاب
تقوم كما االقتصاد". على هائل أثر لذلك سيكون الرسمي،

بحوالي 2000  استعانت فهي العمل. فرص WIZZIT بخلق شركة
لديهم  - WIZZkids باسم يعرفون - العاملني غير من شخص
من املزيد استقطاب في للمساعدة احمللية واالتصاالت املعرفة

البلد. ذلك وأقاليم مناطق مختلف في املشتركني

ل  تسهّ الدولية التمويل مؤسسة مع املتعاملة WIZZIT Bank شركة الصورة:
ألغراض اجلوالة الهواتف استخدام مصرفية حسابات لديهم للذين ليست

املصرفية. اخلدمات

العاملية البنية األساسية

فجوة سد
االستثمار

التمويل مؤسسة تقوم
مبعاجلة الفجوة حالياً الدولية

متويل في القائمة الكبيرة
احلاسمة البنية األساسية

بتقدمي ارتبطت فهي األهمية.
دوالر ملياري على يزيد ما

ملشروعات البنية األساسية
املنصرمة. السنة املالية في

للحكومات تقدم املشورة كما
البلديات ذلك في مبا –
اجتذاب طرق بشأن –

إلى اخلاص القطاع مشاركة
العامة اخلدمات في االستثمار
ومحطات كالطرق الضرورية

املياه. معاجلة

ضل
ألف

رل
غيي

الت
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العاملية واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا
احلصول في األعمال احمللية ومنشآت احمللية اتمعات تساعد التنمية. فهي عملية في حفز حاسمة األهمية واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تعتبر

تلك التكنولوجيات أن على متزايدة شواهد العاملي. وهنالك واالقتصاد واحمللية الريفية املناطق أسواق بني التكامل تسهيل وفي املعلومات واخلدمات، على
10 في  بنسبة الهواتف استخدام أن ازدياد النامية البلدان في اجلوالة الهواتف أثر عن وبيّنت دراسة الفقر. وتقليص االقتصادي النمو حتقيق في تسهم

عاملية  وسيلة أكبر اجلوالة هي الهواتف أن ومبا مباشر. غير في املائة وكسب كبير 0.6 الناجت احمللي بواقع إجمالي في مباشرة زيادة إلى يؤدي أن ميكن املائة
إلى  األخرى واألساسية واخلدمات املالية والتعليم، الصحة خدمات تقدمي في مسبوقة غير فرصاً تتيح فهي مليار شخص، 3.5 على يزيد ما يستخدمها
تلك أصبحت حيث ، اجلوالة شبكات الهواتف في استثمارات كبيرة شهد السنوات من املاضي العقد بأن يجب. علماً كما اخلدمات تلك يتلقون ال الذين

واملناطق  الريفية املناطق لتشمل وصولها لتوسيع نطاق املزيد فعل الواجب من أنه مازال ولو ، العالم سكان من املائة في 75 نسبة تغطي اخلدمات
ماً. تقدّ األقل

ية
دول

ال
يل

مو
الت

سة
ؤس

م
ية

يج
ترات

للمعلوماتاس األساسية البنية على احلصول على القدرة حتسني على ز املؤسسة تركّ
نطاق لتوسيع واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام عن فضالً وخدماتها،

وانخراط الصناعة في االبتكار وتشجيع اخلاص والقطاع العام القطاع خدمات تقدمي
تلك اخلدمات احلصول على على القدرة وتعتبر العمل احلرّ. في الشعبية القواعد

في االستثمار أولويات املؤسسة التنمية. وتضع وصول نطاق لتوسيع ضرورية
ه. على أشدّ األثر إحداث إمكان حيث بالصراعات املتأثرة األسواق عالية ااطر وتلك

على الريفية املناطق قدرة على حالياً املؤسسة ز الدخل، تركّ املتوسطة البلدان وفي
اإلنترنت شبكة ركيزة ل تشكّ التي األساسية البنية وعلى اخلدمات تلك احلصول على

- التردّد نطاق واسعة الالسلكية املوجات وتكنولوجيا األساسية التكنولوجيات -
ممارسات في إدخال أفضل باملساعدة املؤسسة وتقوم والتنمية. للنمو جديدة كمصادر
التي من السليمة العمل مناذج في لالستثمار آخرين ممولني الصناعة، وتعمل مع هذه
في ااطر املال رأس باستثمار تقوم فاملؤسسة األسواق. بني محاكاتها فيما املمكن

تقوم كما املعلومات، لتكنولوجيا األساسية البنية وشركات وخدمات وأدوات منتجات
اخلدمات نطاق توسع املعلومات التي تكنولوجيا رها تيسّ التي املبتكرة احللول بتسهيل

واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات فإدارة القاصية. املناطق في الفقراء ليشمل
حيثما املؤسسة وتستفيد الدولي. بني املؤسسة والبنك مشتركة هي إدارة العاملية
بغية التنظيمية السياسات واللوائح قضايا في: البنك الدولي خبرة من ممكناً كان
وبناء فيما بني البلدان، العملية اخلبرات هذا القطاع، وتبادل في اإلصالحات تنفيذ
واخلاص. العام القطاعني بني وتشجيع الشراكات العام، القطاع قدرات مسؤولي

االستثمارات وحافظة اجلديدة العمل أنشطة
املالية  السنة في مشروعاً مجموعه 18 ملا دوالر مليون 366 االستثمارية االرتباطات بلغت

اجلديدة  االستثمار عمليات من املائة في 54 نسبة املشروعات، كانت عدد وحسب .2008
املائة في  في 17 الدولية للتنمية، و من املؤسسة لالقتراض مؤهلة بلدان في ملشروعات هي

بلدان  في املائة في 11 و الدخل، متوسطة املؤسسة في بلدان مع التعامل في جديدة مناطق
اجلديدة: االرتباطات تلك أن املؤسسة تتوقع القادمة، اخلمس السنوات وفي بالصراعات. متأثرة

جديدة لذوي  وستخلق 4300 فرصة عمل شخص، 19 مليون حلوالي ستتيح توصيالت الهاتف
من  رسوم كل العامة ومن للمالية اإليرادات من دوالر مليار 1.1 مببلغ وستسهم العالية، املهارات
 1.14 وارتباطاتها القائمة البالغة املؤسسة استثمارات حافظة أما واألرقام. والنطاق التراخيص
ربحها صافي هامش متوسط ويبلغ رة، متعثّ قروض أية ن تتضمّ وليست سليمة مليار دوالر فهي
وتكنولوجيا  والالسلكية السلكية االتصاالت قطاعات في قوية عائد معدالت مع املائة في 2.6

خاصاً  ناً مكوّ اجلديدة االستثمارات من في املائة 27 نسبة ن وتتضمّ اإلعالم. ووسائل املعلومات
االستشارية. باخلدمات

التنموية النتائج
في نتائج تنموية ملموسة. فاالستثمارات عن هذا القطاع املؤسسة في استثمارات أسفرت

ألكثر توصيالت املؤسسة مع املتعاملون أضاف - األداء قوة حتقيق في ساعدت الهواتف اجلوالة
كما حتديات، األسواق في أكثر ذلك كان ما وغالباً منذ العام 1996، 182 مليون مشترك من

الشركات قامت ،2000 ومنذ العام شخص. مليون على ملا يزيد في تقدمي خدمات مالية ساعدوا
45000 فرصة  بإتاحة اإلعالم قطاعي تكنولوجيا املعلومات ووسائل في املؤسسة مع املتعاملة

حققها التي التنموية النتائج عامة، عالية وجيدة األجور. وبصورة مهارات معظمها ذات عمل
تعتبر األولى مراحلها في املعلومات تكنولوجيا مشروعات أن ومع قوية. كانت القطاع هذا

السوق واستيعاب األنشطة إليها ترتكز التي العمل مناذج هولية نتيجة نسبياً ااطر عالية
استشارية بأنشطة القيام وجارٍ مستمر. ن حتسّ وهي في مشجعة النتائج فإن اخلدمات، لهذه

نتائجها. عن اإلبالغ للمؤسسة ميكن ال بحيث جداً ولكنها جديدة حالياً، القطاع هذا في

االستدامة
محدودة. واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا الناجمة عن قطاع واالجتماعية البيئية ااطر تعتبر
االنتقال ضرورة تخفيض خالل من ااطر تلك تخفيض في تساعد التكنولوجيات نفسها فتلك
املمكن تفادي من أن كما احملرومني. واالتصاالت للناس املعلومات خدمات إتاحة والسفر عن طريق

ما بإتباع وذلك املؤسسة، استثمارات الستثمارات محددة من مصاحبة مخاطر تخفيض أية أو
املؤسسة املتعاملني وتساعد التصاميم. ومعايير واإلرشادات األداء معايير عليه من متعارف هو

البيئة املعنية، إلدارة نظام كاف املعني املتعامل لدى يكون ال حني استيفاء املعايير على معها
هذه السنة. الرئيسية في األمثلة من بني أفريقيا شرق كبل خط ويعتبر

الدولية، التمويل مؤسسة  إجنازات
به القيام الواجب والعمل

تكنولوجيا تستخدم لكي النامية البلدان في أنشطة األعمال أجل من فرص هائلة هنالك
العمل مناذج وتخطي جديدة خدمات إلدخال انطالق كمنصة واالتصاالت املعلومات

تلك احلصول على على القدرة نطاق توسيع على التركيز املؤسسة تواصل ولذلك، الراسخة.
والبلدان للتنمية، الدولية املؤسسة من لالقتراض املؤهلة البلدان في: والسيما التكنولوجيات

وسيكون الريفية. واملناطق التعامل، في اجلديدة أو ااطر عالية واملناطق بالصراعات، املتأثرة
بشأن النماذج الناجحة محاكاة خالل فجوات السوق من معاجلة حاسم نحو على من املهمّ
ميكنها تكنولوجيات تطبيق ومساندة اخلاص، والقطاع العام بني القطاع املشتركة املبادرات

منافع أن ومبا األخرى. الرئيسية واحملاالت والتعليم الصحية الرعاية خدمات تقدمي نطاق توسيع
تظهر، بدأت واالتصاالت املعلومات األمد باالستثمار في تكنولوجيا طويلة املؤسسة ارتباطات
مؤسسات مختلف في املتخصصة القطاعات مع عالقاتها تدعيم املؤسسة أيضاً ستواصل

مما العاملي، الصعيد على االستراتيجية واملستثمرة الراعية اجلهات الدولي ومع البنك مجموعة
املائة  في 10 حوالي نسبة وتقوم الناشئة. بني األسواق فيما الناجحة النماذج نقل في يساعد
من أن على جيد مؤشر وهو استحقاقها، القروض لها قبل بتسديد املؤسسة املتعاملني مع من

حيث ميكنها ماً تقدّ أقل أسواق في مخاطراً أكثر استثمارات إلى االنتقال للمؤسسة املمكن
األفضل. أكبر تغيير نحو حتقيق
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الصناعات :4 الفصل

أفريقيا شرق ارتباط حتقيق
الدولية التمويل مؤسسة استراتيجية إطار في

على احلصول على القدرة نطاق توسيع إلى الرامية
املؤسسة قامت واسعة نطاق التردد، اإلنترنت خدمات

بصرية كبل ألياف خط تطوير ومتويل في باملساعدة
وبني  أفريقيا شرق في بلداً 21 بني سيربط متميّز

واتصاالت إنترنت خدمات من خالل العالم بقية
مختلف في املشروع هذا ويعتبر اجلودة. عالية دولية
التمويل مؤسسة بني فيما للتعاون منوذجاً األوساط

إمنائي متويل مؤسسات وخمس الدولي والبنك الدولية
70.7 مليون  مجموعه ما عبّأ فهو أخرى، رئيسية

18.2 مليون  شامالً األجل الطويل التمويل دوالر من
اهتماماً املانحة اجلهات وأولت املؤسسة. من دوالر

واالجتماعية البيئية بالنواحي اخلاصة للعناية خاصاً
على واألثر مرور جديد حرم لتفادي خلق السعي مع

اخلطوات تلك إجناز واستغرق احلساسة. البرية النقاط
استشارات بشركات واستعان كاملة سنة من أكثر

البيئة املتكامل لشؤون اإلدارة نظام وسيكون محلية.
املعنية متسقاً في الشركة االجتماعية والشؤون

الكبل في سيمر التي الثمانية البلدان بني كافة
تطوير بشأن مرجعياً معياراً يشكل أن وميكن أراضيها،
الكبل هذا يؤدي أن املتوقع األساسية. ومن الشبكات
نطاق واسعة االتصاالت خدمات إلى تخفيض تكلفة

بني األعلى من املنطقة تلك في كانت أن بعد التردد
تطوير يحفز: أن أيضاً املتوقع ومن العالم. في أسعاراً
االتصال، ومراكز املعرفة، على قائمة جديدة صناعات
أنشطة التعليم ستستفيد كما مماثلة. ومشروعات

انخفاض من املنطقة تلك في الصحية والرعاية
اإلنترنت. خدمات على احلصول على القدرة تكلفة

على القدرة نطاق ع توسّ  التكنولوجيا
اخلدمات املالية على احلصول

خارج الهند في الريفية سكان املناطق معظم يقع
ويسيطر التجارية. البنوك شبكات وصول نطاق

القروض للمزارعني،  املائة من في 75 نحو املرابون على
املائة.  في 90 إلى تصل فائدة أسعار يتقاضون وهم

اخلدمات في إدخال باملساعدة وتقوم املؤسسة
هذا السوق. فاملؤسسة إلى املصرفية بأسعار رخيصة

وعمليات شبكة املؤسس في شركة املستثمر هي
ولديها املالية، التي تقدم اخلدمات املالية املعلومات

الريفية في مناطق الهند من مليون زبون أكثر حالياً
بطاقة الشركة بتزويد تلك احلضرية. وتقوم وشبه

شخصية ومعلومات األصابع بصمات ببيانات ذكية
للزبائن القيام بتعامالت مالية غير ل تسهّ أخرى

تلك تستخدمها التي فالتكنولوجيا لالحتيال. قابلة
دفع مقابل خدمات أيضاً ل لزبائنها الشركة تسهّ

التأمينية. املطالبات معامالت أو املستشفيات
اكتسبتها  التي السابقة العملية اخلبرة

باستخدام املصرفي العمل مجال في املؤسسة
بعيد اإلمنائي األثر بتباشير أيضاً حتفل اجلوالة الهواتف

جنوب أفريقيا (الصفحة  WIZZIT في املدى. فشركة
ذلك. وتواصل املؤسسة على مثاالً جيداً تعتبر (73

أفضل جتريبية وتبادل مشروعات في االستثمار
ومع ومناطق العالم. بلدان مع مختلف املمارسات

2008 في  مايو/أيار في املؤسسة اشتركت الشركاء،
عبر بالتحويالت املالية املعني األول القمة مؤمتر رعاية

من  500 مندوب من فيه أكثر اشترك احملمول، الذي
املالية والتنظيمية وقطاعات االتصاالت القطاعات
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التنميةالت وصول نطاق

العام 2012.  لنهاية 2008 هي املالية السنة توقعات *
امليالدية 2007.  للسنة 2006 والعام 2007 وبني العام امليالدية 2006، للسنة 2005 والعام 2006 العام بني **

متاح. غير = غ.م.
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ناجت التنمية

األداء املالي

األداء االقتصادي

األداء البيئي واالجتماعي

األثر اإلمنائي للقطاع اخلاص

      إدارة

      املؤسسة 

بيانات نظام تتبع نواجت التنمية حتى ���يونيو ����، بالنسبة 
للمشروعات في فترة السنوات امليالدية ���������. األسطر أعاله تشمل 

عدد املشروعات املعطاة درجات ومجموع استثمارات املؤسسة فيها مباليني الدوالرات.

���������������������������

التنمية نواجت درجات املشروعات وحافظة متويل

االرتباطات

اجلديدة  العمل أنشطة توقعات احلافظة احلافظة  املؤشر
املالية 2008* السنة امليالدية 2007 السنة امليالدية 2006 السنة

املعلومات تكنولوجيا في  العمالة
- 66500  53100 ووسائل اإلعالم

تكنولوجيا في العمل اجلديدة  فرص
4310  17800  9920 اإلعالم**  ووسائل املعلومات

- 138.0  121.4 (ماليني) الهاتف توصيالت مجموع

18.8  50.6  52.7 (ماليني)**  هاتف جديدة توصيالت

2.0 - - جديدة (ماليني) توصيالت إنترنت

1100  955 غ.م. الدوالرات) (ماليني للحكومة املدفوعات

السنة املالية املالية السنة الدوالرات)  (ماليني
2008  2007  
$366  $399 املؤسسة حلساب به مرتبط متويل

$293  $376 قروض

$72  $22 مال أسهم رأس اكتتابات في

$0  $0 ضمانات وإدارة مخاطر

$0  $449 موقعة مشتركة قروض

$366  $848 املوقّعة االرتباطات مجموع

$1,140  $970 املؤسسة حلساب حافظة االرتباطات

اآلخرين حلساب  حافظة االرتباطات
$461  $469 وضمانات) قروض في (مساهمات

$1,601  $1,439 االرتباطات حافظة مجموع

السنة السنة السنة السنة  
املالية املالية املالية املالية الدوالرات) مباليني  (التمويل
2008  2007  2006  2005  

18  17  15  12 املشروعات عدد
10  16  9  8 البلدان عدد

$366  $399  $366  $200 املؤسسة حلساب متويل
$0  $449  $0  $0 مشتركة قروض
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األساسية البنية
الواسع اإلدراك من الرغم وعلى التنمية. عملية نطاق وتوسيع املعيشة، مستويات وحتسني االقتصادي، النمو حتقيق أجل: من ضرورية األساسية البنية

األساسية لقطاع فالبنية النامية. من البلدان العديد في كافية غير مازالت فهي الفقر، تقليص في األساسية البنية به تسهم الذي احملفز للدور النطاق
التجارة أجل من ضرورية اللوجستية) واخلدمات اجلوية، واخلطوط اخلدمات (الشحن، ولقطاع احلديدية، واملطارات) السكك وخطوط واملوانئ، النقل (الطرق،

400 مليار  حوالي تبلغ النامية في البلدان األساسية البنية في االستثمارات من بأن االحتياجات الدولي البنك تقديرات اخلارجية. وتفيد والتجارة الداخلية
أن االنخراط به. كما الوفاء وحده للقطاع العام ميكن ً ما كثيرا األرقام تتخطى وهذه املبلغ. ذلك نصف حوالي سوى إنفاق ال يتم السنة، ولكن في دوالر

إلى أيضاً حتتاج األساسية البنية قطاعات بأن علماً الزمنية. املدة طويلة هيكلة ويتطلب طويلة متهيدية يتطلب مدة النامية البلدان في االستثمارات في
متوفرة. غير عادة وهي كفاءة، ذات إدارة أجهزة
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خدمات على احلصول على القدرة معاجلة الفجوة في حالياً على املؤسسة تعمل
على اخلاص القطاع تشجيع من خالل وذلك العاملي، الصعيد على البنية األساسية

لالقتراض املؤهلة البلدان في والسيما األساسية، البنية مشروعات في  االستثمار
والشرق أفريقيا، التالية: املناطق على التأكيد ومع للتنمية الدولية املؤسسة  من

البنك الدولي مجموعة في األخرى املؤسسات مع املؤسسة وتتعاون وآسيا.  األوسط،
من توجيه أكثر من بغية التأكد وذلك مانحة، مالية وجهات مؤسسات  وخارجياً مع

مؤهلة لالقتراض إلى بلدان املؤسسة بها تقوم التي اجلديدة االستثمارات كافة ثلث
التمويل مؤسسة بني التنسيق من املزيد شأن للتنمية. فمن الدولية املؤسسة من

تلك وأثر املساعدات من مستوى كل زيادة الدولية للتنمية الدولية واملؤسسة
واإلقليمي الوطني على الصعيدين الدولية مؤسسة التمويل وستقوم االستثمارات.

والتمويل االستشارية اخلدمات وبتقدمي األساسية البنية وتنمية تطوير  مبساندة
قطاعات كافة املناخ في ر تغيّ تنفيذ استراتيجيتها بشأن على حالياً تعمل أيضاً. كما

األساسية. البنية

االستثمارات وحافظة اجلديدة العمل أنشطة
املالية  السنة في مشروعاً مجموعه 39 ملا دوالر مليار 2.40 االستثمارية االرتباطات بلغت

مشتركة.  قروض خالل مليار دوالر من 1.28 املؤسسة مبلغاً إضافياً مجموعه وعبأت ،2008
مشروعات في  إلى اجلديدة من االستثمارات املائة 37 في نسبة توجهت املشروعات، وحسب عدد

ااطر  عالية مناطق إلى املائة في 10 و الدولية للتنمية، املؤسسة من لالقتراض مؤهلة بلدان
وآسيا أوروبا منطقتي في الشديد ز التركّ مع الدخل، متوسطة بلدان في التعامل في جديدة أو

املسببة املسؤولة وغير الطرق بتشجيع اخلاص الهدف مع آسيا. وباالتساق وجنوب الوسطى
املعنية اإلدارات ارتبطت على الطاقة، احلصول على القدرة زيادة الكربون في غاز النبعاثات

مشروعات  في الستثمارات مليون دوالر 344 مبلغ بتقدمي املؤسسة في األساسية بالبنية
املتوقع ومن املالية 2007. عن السنة املائة في 74 بنسبة بزيادة أي الطاقة املتجددة، جديدة في

توليد  محطة وهو السنة - هذه في االرتباط بتمويله مت الذي Tata Munda مشروع يؤدي أن
ويقدم  الكهرباء من 4000 ميغاواط إلى توليد - الهند احلجري في الفحم تعمل على كهرباء
والزراعية.  الصناعية األعمال مؤسسات عن فضالً منزلي، مشترك مليون 16 يبلغ ملا اخلدمات

.98 الصفحة على األساسية البنية بشأن االستشارية اخلدمات مجال أنظر أيضاً

التنموية النتائج
إمدادات - األساسية مؤسسة التمويل الدولية بتقدمي اخلدمات مع املتعاملة قامت الشركات

في مناطق  املاضية، معظمهم السنة في مستهلك مليون 184 إلى - والكهرباء والغاز، املياه،
والستثمارات  راكب. مليون 470 بلغ ملا املواصالت وخدمات يجب، كما لها اخلدمات تقدمي يتم ال

اآلونة في فاألداء قوية. تنموية حتقيق نتائج من طويل سجل األساسية البنية في املؤسسة
في أمريكا والسيما والغاز املؤسسة في إمدادات املياه باستثمارات ومدفوع األخيرة سليم

قطاع في االستثمارات أما الكهرباء، االستثمارات في قطاع تليها آسيا، وشرق الالتينية
حكومية التي لديها: سياسات البلدان في قوية النتائج وأتت فكان أداؤها متدنّياً. املواصالت

سليمة، تنظيمية وأطر األساسية، البنية مجاالت في اخلاص القطاع انخراط قوية لتشجيع

أو ضعيفة كانت اإلصالحات حيثما الضعيف أو املتباين: األداء ويظهر اقتصادي. واستقرار
األسواق في عميقاً النفاذ على قادرين املؤسسة مع لم يكن املتعاملون وحيثما انعكس أثرها،

بشدة متأثرة والسكك احلديدية، البرية الطرق في االستثمارات في والسيما املنفتحة، غير
اخلدمات مجاالت أيضاً أنظر على الصعيد الوطني. اقتصادي لهبوط تعرضها النسبية

.98 الصفحة على االستشارية

االستدامة
على الكهرباء،  احلصول على القدرة بدون شخص مليار 1.7 من أكثر النامية البلدان في يعيش

ويحتاج 2.6 مليار شخص إلى الصرف  النظيفة، الشرب مياه إلى شخص 1.1 مليار ويفتقر
الكهرباء على قطاع استراتيجيتها تركيز بصقل املؤسسة وقامت األساسي. الصحي

في اخلاص القطاع استثمارات خالل من الطاقة على احلصول على تعظيم القدرة مستهدفة
املؤسسة وستزيد نظافة. التكنولوجيات والوقود أكثر مساندة اعتماد مع الكهرباء ونقل توليد

رة، ميسّ بشروط القروض وصناديق التجارية الصناديق باستخدام املتجددة الطاقة في االستثمار
توليد محطات ومتويل ممكناً، حيثما كان ذلك انبعاثات غاز الكربون تخفيض متويل مع تضمني

انعدمت عالية حيثما بكفاءة املتسمة والنفط احلجري الفحم على تعمل التي الكهرباء
قطاع اخلاص في القطاع استثمارات تشجيع إلى املؤسسة وتسعى األخرى. الواقعية اخليارات

املتعددة واملؤسسات األخرى اخلاص واحلكومات القطاع من الشركاء اجلمع بني خالل من املياه
احلصول على القدرة قضايا بني من األهمية احلاسمة القضايا معاجلة وذلك بغية األطراف،

بخلق مجموعة مزمعة من حالياً املؤسسة وتقوم والنوعية. ة الشحّ وقضايا املياه خدمات على
العديد يواجهها التي التمويل فجوة ملعاجلة مبتكرة هيكليات يتيح مبا األساسية التعامالت

تعمل كما الكفاءة. ذات والتكنولوجيات النظيف اإلنتاج ومساندة مع املؤسسة، املتعاملني من
ربط فرص استطالع بغية قطاعات: الزراعة، والطاقة، والصناعة في شركائها املؤسسة مع
املناخ. ر وبتغيّ التلوث، ومبكافحة الزراعة، قطاع في بالكفاءة املعنيّة: باملشروعات املياه قطاع

أسفر  املكسيك في النفايات بإدارة معني مشروع - Petstar مشروع مثل مشروعات بأن علماً
التي الفريدة - تبنيّ القيمة لديه العرض جانب مراحل مختلف كبير في واجتماعي بيئي أثر عن

الدولية. التمويل مؤسسة من املساندة تضيفها

الدولية، التمويل مؤسسة  إجنازات
به القيام الواجب والعمل

العليا والشريحة الدخل، البلدان املتوسطة في: االستثمار على التأكيد بإنقاص تقوم املؤسسة
وتوسيع جديدة أسواق فتح طرق عن البحث تواصل وهي التقليدية. واملشروعات الشركات، من
 InfraVenture مثل صندوق وجهات مالية البنوك من لتمويلها الصاحلة املشروعات مجموعة

القدرة في اخلاص والقطاع العام القطاع بني وستستمر الشراكات املؤسسة. الذي أقامته
املؤهلة البلدان في والسيما األساسية - البنية قطاعات كافة في فرص جديدة إتاحة على

حقوق على التعويل املمكن من يكن لم حيثما - للتنمية الدولية املؤسسة من لالقتراض
الدولي البنك مع املؤسسة وستعمل على اخلصخصة. القائم النهج أو التقليدية االمتياز

التي يتحمل القطاعات والسيما في جديدة، شراكات خلق بغية املستفادة الدروس وتطبيق
كما ستقوم اخلاص. استثمارات القطاع اجتذاب إطار في مخاطر كبيرة فيها العام القطاع

املناخ. ر لتغيّ ي التصدّ في للمساعدة جديدة مناهج بتحديد
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الصناعات :4 الفصل

أقامته الذي InfraVenture  صندوق
الدولية التمويل مؤسسة

هو  املؤسسة أنشأته الذي InfraVenture صندوق
خالله  من تسهم دوالر مليون 100 صندوق مببلغ

من األولى املراحل تطوير في رئيسي بدور املؤسسة
مشروعات واخلاص في العام القطاعني بني الشراكة

والنقل، في قطاعات: الكهرباء، األساسية البنية
من لالقتراض البلدان املؤهلة العام في النفع ومرافق
تنخرط باكراً فاملؤسسة للتنمية. الدولية املؤسسة

البنية قطاع العاملة في اخلاص القطاع شركات مع
تصاميم واضعي خالل العمل مع من األساسية

إدخال في املعنية احلكومات ومساعدة املشروعات،
فمكانة الشراكات. وهيكلة اخلاص مساهمة القطاع

البنك الدولي مجموعة في املؤسسة وعضويتها
الراعية واجلهات احلكومات إقناع في تساعدانها
القطاع هذا في اآلخرين للمشروعات والفاعلني

أشد األسواق في االستثمار في ماً دُ قُ باملُضي
مع ق وينسّ من حالياً الصندوق هذا ويستفيد حتدياً.
االستشارية واخلدمات األدوات من واسعة مجموعة

البنك مجموعة مؤسسات مختلف من واملالية
األساسية البنية تطوير مساندة بغية وذلك الدولي،

الدولية املؤسسة لالقتراض من املؤهلة البلدان في
لتوليد محطة االستثمارات: أولى ن وتتضمّ للتنمية.

في جيبوتي، األرض بحرارة جوف تعمل الكهرباء
كهرباء ومحطة نيكاراغوا، في كهرومائية ومحطة

الكهرباء نقل وخطوط رواندا، في امليتان بطاقة تعمل
طاجيكستان. في

 METITO وشركة  املؤسسة
املياه نطاق معاجلة وتوسيع

تزايد أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة تشهد
عن فضالً املياه والري، إمدادات خدمات على الطلب

الصناعات الناجم عن التلوث ملعاجلة الضغوط تزايد
األزمة لهذه االستجابة إطار وفي احلضرية. واملناطق
الشركة مع املؤسسة خططت األفق، في تلوح التي

ومعاجلة  املياه في حتلية املتخصصة METITO الدولية
ومتويل توسعة مالها رأس زيادة بغية املستعملة املياه

للمياه واملياه األساسية البنية في أنشطتها
املؤسسة واشترت املنطقة. هذه في املستعملة

وقدمت  في هذه الشركة املائة في 7.4 بنسبة حصة
من  شراكة إطار في دوالر مليون 20 مببلغ قرضاً لها

الشركة من االضطالع باستثمارات متكني شأنها
املنطقة. هذه بلدان مختلف في املياه معاجلة في

من جزءاً لها مت التخطيط التي املشروعات ل وتشكّ
اعتمدتها التي القطرية املساعدة استراتيجيات

ولبنان، واألردن، مصر، بشأن: الدولي البنك مجموعة
وتونس. وباكستان، واملغرب،

ضل
ألف

رل
غيي

التنميةالت وصول نطاق

 .2015-2008 للفترة للحكومة واملدفوعات للعام 2011، 2008 هي املالية السنة توقعات *
. البيانات تنقيح مت **

الالتينية. أمريكا في كبيرة متعاملة شركة من دوالر مليار 2008-2015 وتشمل 11.3 للفترة عن املدفوعات تعبّر احلكومية لإليرادات املدفوعات توقعات ***
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ناجت التنمية

األداء املالي

األداء االقتصادي

األداء البيئي واالجتماعي

األثر اإلمنائي للقطاع اخلاص

      إدارة

      املؤسسة 

بيانات نظام تتبع نواجت التنمية حتى ���يونيو ����، بالنسبة 
للمشروعات في فترة السنوات امليالدية ���������. األسطر أعاله تشمل 

عدد املشروعات املعطاة درجات ومجموع استثمارات املؤسسة فيها مباليني الدوالرات.

���������������������������

التنمية نواجت درجات املشروعات وحافظة متويل

االرتباطات

اجلديدة  العمل أنشطة توقعات احلافظة احلافظة  املؤشر
املالية 2008* السنة امليالدية 2007 السنة امليالدية 2006 السنة

45.6  146.8  123.7 (ماليني املشتركني) توليدها كهرباء مت
1.8  11.3  9.5 املشتركني) (ماليني الكهرباء توزيع
- 18.1  15.3 املشتركني) (ماليني املياه توزيع

10.2  26.4  13.2 املطارات (ماليني) عبر مسافرون
- 229.2  269.3 (ماليني) املركبات عدد - طرق
- 3.8 - (ماليني) والطرق النقل زبائن

1.8  57.7  46.4 (ماليني) طائرات ركاب
4.7  15.9 **15.6 األطنان) شحن/حبوب (ماليني موانئ
2.5  6.6  4.9 (ماليني) حاويات/نقل موانئ
1.7  189.3  200.2 األطنان) (ماليني احلديدية بالسكك شحن
0.6  153.5  2.4 (ماليني) القطارات ركاب

***16012  4015  4850 الدوالرات) (ماليني للحكومة مدفوعات
- 8.2  10.6 (ماليني املشتركني) غاز توزيع
- 12.9 - البضائع) من (ماليني األطنان شحن

معاجلتها متت مستعملة  مياه
274.5  395.7 - سنوياً) األمتار املكعبة (ماليني

السنة املالية املالية السنة الدوالرات)  (ماليني
2008  2007  
$2,404  $936 املؤسسة حلساب به مرتبط متويل

$2,143  $789 قروض

248  $134 مال أسهم رأس اكتتابات في

$13  $13 ضمانات وإدارة مخاطر

$1,279  $50 موقعة مشتركة قروض

$3,683  $985 املوقّعة االرتباطات مجموع

$5,314  $3,727 املؤسسة حلساب حافظة االرتباطات

اآلخرين حلساب  حافظة االرتباطات
$1,989  $1,332 وضمانات) قروض في (مساهمات

$7,304  $5,059 االرتباطات حافظة مجموع

السنة السنة السنة السنة  
املالية املالية املالية املالية الدوالرات) مباليني  (التمويل
2008  2007  2006  2005  

39  29  35  23 املشروعات عدد
20  16  19  15 البلدان عدد

$2,404  $936  $955  $598 املؤسسة حلساب متويل
$1,279  $50  $383  $156 مشتركة قروض
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والغاز والتعدين والكيماويات النفط
النامية البلدان بالنسبة حلكومات األرباح من الضرائب واحلصص وذلك من خالل اإليرادات، في زيادة كبيرة إلى األولية السلع أسعار في احلالي االرتفاع يؤدي
لفائدة إنفاقها يتم اإليرادات أن من للتأكد املالية أهميتها التدفقات تلك وإلدارة التنمية. على اإلنفاق زيادة تلك األموال فرصة لها وتتيح باملعادن، الغنية

تكلفة احلالية املرتفعة النفط أسعار ل للسلع األولية، تشكّ من البلدان املصدرة التي ليست الفقيرة النامية بالنسبة للبلدان ولكن احمللية. اتمعات
حتسني أمام حتديات يثير املناخ، مما ر تغيّ بشأن القلق ازداد كما الفقر. معدالت زيادة في أثر مباشر لها يكون منوها وقد إبطاء إلى تؤدي ميكن أن إضافية

والتصنيع. التجهيز وعمليات اإلنتاج في الطاقة استخدام كفاءة

النفط، قطاعات: تطوير باستدامة تلتزم املستثمرين مع شراكات املؤسسة تقيم
إلى تؤدي مبتكرة مناهج عن البحث املؤسسة والكيماويات. وتواصل والغاز، واملعادن،

على واحمللية الصغيرة تساعد الشركات كما الستثماراتها، اإلمنائي األثر وتعميق توسيع
التي املناطق وفي للتنمية الدولية املؤسسة من لالقتراض املؤهلة البلدان في ع التوسّ

والغاز بالنفط املعنية فاإلدارة العالم. أنحاء مختلف في كما يجب اخلدمات تتلقى ال
مع الشراكة إطار الدولي. وفي البنك مع مشتركة إدارة والكيماويات هي والتعدين

احلوكمة مثل القطاع العامة هذا قضايا معاجلة إلى املؤسسة تهدف البنك الدولي،
الطاقة. وأمن املناخ ر تغيّ عن والشفافية، فضالً

االستثمارات وحافظة اجلديدة العمل أنشطة
السنة  في مجموعه 31 مشروعاً ملا دوالر مليار 1.09 االستثمارية االرتباطات بلغت

خالل  من مليون دوالر 480 املؤسسة مبلغاً إضافياً مجموعه وعبأت ،2008 املالية
االستثمارات  من املائة في 28 نسبة توجهت عدد املشروعات، وحسب قروض مشتركة.
 25 و املؤسسة الدولية للتنمية، من لالقتراض بلدان مؤهلة في مشروعات إلى اجلديدة

الدخل. متوسطة بلدان في التعامل في جديدة أو ااطر عالية مناطق إلى املائة في
املضيفة البلدان ستفيد املالية السنة هذه في عملياتها زادت أو بدأت إما التي فالشركات

دوالر  مليار 1.2 دفع خالل من ذلك في مبا متنوعة، طرق بعدة املعنية ومجتمعاتها احمللية لها
محليني.  من مورّدين واخلدمات السلع من دوالر مليون 650 قيمته ما وتوريد للحكومات كإيرادات
أداءها اجليد.  دوالر مليار 3.48 البالغة القائمة وارتباطاتها املؤسسة استثمارات حافظة وتواصل

يتصل بالصناعات املؤسسة فيما تقدمها االستشارية التي اخلدمات السنة هذه وازدادت في
ن مكوّ االستخراجية الصناعات في االستثمارات كافة لثلث يكون أن املتوقع ومن االستخراجية،

باخلدمات االستشارية. خاص

التنموية النتائج
للجهات  اإليرادات من دوالر مليار 9.2 املؤسسة مع املتعاملة حققت الشركات ،2007 العام في

وأنفقت  مباشرة. وغير مباشرة عمل 119000 فرصة خلقت كما واحمللية، الوطنية احلكومية
من  مليارات دوالر ما قيمته 7 مجتمعات محلية واشترت على برامج تنمية دوالر مليون 115

والتعدين والغاز النفط في قطاعات استثمارات املؤسسة وحتقق احمللية. واخلدمات السلع
واستمرار األولية السلع أسعار النتائج ارتفاع هذه ر ومما يفسّ قوية. تنموية نتائج والكيماويات

مع املتعاملة الشركات أظهرته القوي الذي األداء مع جنب إلى جنباً الكيماويات، قطاع ربحية
واالجتماعي. البيئي الصعيدين على املؤسسة

االستدامة
مستوى على سواء أنشطتها، نواجت استدامة على التركيز الدولية التمويل تواصل مؤسسة

يتم املشروعات تنفيذ من أن للتأكد املستثمرين تعمل مع وهي أو القطاعات. املشروعات
التي ومعايير األداء واالجتماعية البيئية الوقاية إجراءات بشأن سياساتها مع باالتساق

إدارة على قدراتها تدعيم على صغيرة شركات مع املؤسسة تعمل احلاالت، بعض وفي اعتمدتها.
العمل في منخرطة املؤسسة ظلّت سواء - عملياتها يجعل مبا واالجتماعية البيئية االعتبارات

مع املؤسسة تعمل كما املعنيّة. احمللية اتمعات وتوقعات العالية املعايير تستوفي - ال أم
خالل من املثال سبيل على الشركات، لعمليات اإليجابي اإلمنائي األثر على توسيع املستثمرين
في سالسل الصغيرة، األعمال منشآت ذلك في األعمال احمللية، مبا مؤسسات لزيادة دور برامج

اتمعات تنمية مشروعات تنفيذ طريقة تغيير على حالياً املؤسسة وتعمل العرض. جانب
ولدى املؤسسة احملليني. بالنظراء واالستعانة املباشرة املصلحة أصحاب مشاركة وزيادة احمللية

الصعيد على واملساءلة احلوكمة قدرات لزيادة تسعى أفريقيا وجنوب وبيرو كولومبيا برامج في
الدولي، البنك ومع الدائمة. التنموية للمساهمة االستثمارات حتقيق وذلك لتسهيل احمللي،

ذلك في مبا الوطني، الصعيد على القطاعات حوكمة تعزيز جهود أيضاً ساندت املؤسسة
الغاز. وحرق إشعال وتخفيض النطاق ضيق والتعدين الشفافية تشجع التي العاملية املبادرات

الدولية، التمويل مؤسسة  إجنازات
به القيام الواجب والعمل

حتقيق من في التأكد املاثل للتحدي ي التصدّ املؤسسة ستواصل استشراف املستقبل، في إطار
النفط قطاعات في االستثمارات من منافع التنمية املمكنة والبلدان أقصى اتمعات احمللية

مع الشراكة إطار في - جلهوده الدولي البنك جتديد وستساند والكيماويات. والتعدين والغاز
للصناعات املستدامة بالتنمية يتعلق فيما احلوكمة قضايا ملعاجلة - أخرى وجهات احلكومات
بزيادة املؤسسة تلتزم كما بكاملها. سلسلة القيمة كافة مع جنب إلى جنباً االستخراجية،
في تسهم والتي ر املناخ بتغيّ املتعلقة الهواجس معاجلة في تساعد أن ميكن التي أنشطتها

هذا التركيز محور ويشمل املؤسسة. مع املتعاملة البلدان في الفقر وتقليص التنمية عملية
الطاقة أشكال تغيير عن واستخدامه، فضالً استخراجه وزيادة كفاءة الغاز تطوير واستغالل

والكيماويات.
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االستخراجية: الصناعات  إيرادات
التنمية لعملية املنافع ضمان

في مبا - العالم فقراً سكان من أشد العديد يعيش
بلدان في - الصحراء جنوب أفريقيا في الكثير ذلك

اإليرادات تكون أن وميكن واملعادن. والغاز بالنفط غنية
حياة لتحسني قوية أداة املوارد استخراج تلك من

وأعلن بعناية. متت إدارتها إذا - البلدان تلك سكان
عن األخيرة اآلونة في الدولي البنك مجموعة رئيس

االستفادة ملساعدة تلك البلدان في جديدة مبادرة
السلع أسعار طفرة نتيجة السانحة الفرص من

العمل إلى الدولي البنك مجموعة وتهدف األولية.
أخرى احلكومات ومؤسسات التنمية وجهات مع

بدءاً السلسلة نواحي مختلف في قضايا ملعاجلة
اإليرادات وجتهيزها وانتهاءً بتوزيع املوارد باستخراج

تلك تشجيع ضمان منها، مبا يساعد في احلكومية
الفقر. وستسهم وتقليص للنمو املستدام األنشطة

املبادرة. تلك في دفع مسيرة نشط بدور املؤسسة
االستخراج شركات فاملؤسسة تشترط فعالً قيام

مدفوعاتها للحكومات عن باإلفصاح معها املتعاملة
من احمللية اتمعات استفادة من تتأكد كما املعنية،

املوارد. تلك استخراج

اتمعات احمللية  تنمية
االستخراجية باملشروعات احمليطة

برنامج بتنفيذ املؤسسة شرعت املاضية، السنة في
انخراط  حتقيق يستهدف برنامج وهو CommDev

في وأجهزة اإلدارة احلكومية احمللية احمللية اتمعات
يتعلق فيما القوة أسباب من املشروعات، ومتكينها

االستخراجية. في الصناعات املؤسسة باستثمارات
أربعة  10 مشروعات، ووافق هذا البرنامج على متويل

البرنامج ذ نفّ السنة، هذه وفي أفريقيا. في منها
اإلنترنت شبكة على معلومات مقاصة غرفة

يتم وبحوثاً حاالت، ودراسات معرفة، مستودع ن: تتضمّ
املؤسسة وخارجها في العاملني شبكة من جمعها
احمللية. وتقوم املؤسسة اتمعات تنمية مجال في

شبكة خللق التي سيتم استخدامها القاعدة بإنشاء
أفكارهم لتسهيل تبادل اال ذلك في العاملني من
ر توفّ ومع وقضاياهم وقصص جناحهم. ومناهجهم
املقاصة  غرفة أن تقيم من مادة، البد 1500 حوالي

االقتصادية من أجل التنمية مستداماً أساساً
احمللية اتمعات في األمد الطويلة واالجتماعية

االستخراجية. بالصناعات املتأثرة
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التنميةالت وصول نطاق

امليالدية 2008.  السنة لنهاية هي 2008 املالية السنة توقعات *
البيانات. تنقيح مت **
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� عالية الدرجة

ناجت التنمية

األداء املالي

األداء االقتصادي

األداء البيئي واالجتماعي

األثر اإلمنائي للقطاع اخلاص

      إدارة

      املؤسسة 

بيانات نظام تتبع نواجت التنمية حتى ���يونيو ����، بالنسبة 
للمشروعات في فترة السنوات امليالدية ���������. األسطر أعاله تشمل 

عدد املشروعات املعطاة درجات ومجموع استثمارات املؤسسة فيها مباليني الدوالرات.

���������������������������

التنمية نواجت درجات املشروعات وحافظة متويل

االرتباطات

السنة املالية املالية السنة الدوالرات)  (ماليني
2008  2007  
$1,085  $985 املؤسسة حلساب به مرتبط متويل

$823  $802 قروض

$184  $183 مال أسهم رأس اكتتابات في

$78  $0 ضمانات وإدارة مخاطر

$480  $481 موقعة مشتركة قروض

$1,565  $1,465 املوقّعة االرتباطات مجموع

$3,478  $2,675 املؤسسة حلساب حافظة االرتباطات

اآلخرين حلساب  حافظة االرتباطات
$1,501  $1,192 وضمانات) قروض في (مساهمات

$4,980  $3,867 االرتباطات حافظة مجموع

السنة السنة السنة السنة  
املالية املالية املالية املالية الدوالرات) مباليني  (التمويل
2008  2007  2006  2005  

31  22  24  22 املشروعات عدد
15  14  16  12 البلدان عدد

$1,085  $984  $788  $478 املؤسسة حلساب متويل
$480  $481  $347  $205 مشتركة قروض

اجلديدة  العمل أنشطة توقعات احلافظة احلافظة  املؤشر
املالية 2008* السنة امليالدية 2007 السنة امليالدية 2006** السنة

14690  119340  87770 العمالة

1160  9250  8420 الدوالرات) (ماليني للحكومة املدفوعات

احمللية واخلدمات السلع من  مشتريات
650  7140  4525 الدوالرات) (ماليني

اتمعات احمللية تنمية لبرامج  مخصصات
5.4  115.4  127.4 الدوالرات) (ماليني
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وأقاليم البلدان مناطق مستوى التمويل على
خدمات: شاملة األساسية، البنية خدمات املزيد من بتولي مسؤولية تقدمي واألقاليم املناطق في السلطات النامية إلى من البلدان في العديد يُعهد

للحصول يزداد سعيها ذاتها، على احمللية احلكومية اإلدارة أجهزة اعتماد ازدياد ومع واملواصالت. النفايات، والطاقة، من والصرف الصحي، والتخلص املياه
على بالعمل: الرئيسية األساسية البنية خدمات تقدم التي للدولة اململوكة األعمال مؤسسات قيام توقع وكذلك يتزايد جتارية. مصادر من التمويل على
الدولي البنك مجموعة وفي إطار استراتيجية اخلاص. حلسابها التمويلية املوارد وتعبئة احلكومية، جهات التنظيم من واحدة وعلى مسافة جتارية، أسس

2007 بتنفيذ مبادرة مشتركة  املالية السنة في والتعمير لإلنشاء والبنك الدولي الدولية مؤسسة التمويل شرعت الدخل، املتوسطة البلدان بشأن
وقدرتها االئتمانية أهليتها حتسني في العام ومرافق النفع احمللية احلكومية اإلدارة أجهزة ملساعدة البلدان، وذلك وأقاليم مناطق على مستوى للتمويل

األساسية الضرورية. من أجل البنية التمويل على احلصول على
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إدارة مشتركة البلدان هي وأقاليم مناطق مستوى على التمويل املسؤولة عن اإلدارة
على القائم املؤسسة نهج جتمع بني وهي الدولي، والبنك الدولية التمويل مؤسسة بني

فباستخدام العام. مع القطاع والتعمير لإلنشاء الدولي البنك وخبرة اخلاص القطاع
رأس أسهم املالية شاملة: القروض، واالكتتابات في األدوات من مجموعة واسعة

املستثمرين بتشجيع تقوم املؤسسة ااطر، تقاسم وأدوات االئتمان، املال، وضمانات
يشجع البلدان، مما في واألقاليم املناطق ترعاها املشروعات التي متويل على احملليني
مؤسسات مع املؤسسة تعمل كما اإلطار. هذا في احمللية املال رأس تنمية أسواق

في قطاعات الضرورية األساسية م خدمات البنية تقدّ التي للدولة اململوكة األعمال
ومع القطاع اخلاص. دور العام القطاع استثمارات تكمل حيث االحتكارات الطبيعية

االقتراضات مساندة أيضاً ميكنه الدخل، املتوسطة البلدان على البرنامج يركز هذا أن
من لالقتراض البلدان املؤهلة واألقاليم في املناطق في اجلهات بها تقوم التي املسؤولة

البلدان في التعامل في اجلديدة عالية ااطر أو واملناطق املؤسسة الدولية للتنمية
متعدد منح برنامج خالل من اخلدمات االستشارية تقدمي ويتم الدخل. املتوسطة
على إعداد احمللية احلكومية حتسني قدرات أجهزة اإلدارة بغية وذلك املانحة، اجلهات

املشروعات. وتنفيذ

االستثمارات وحافظة اجلديدة العمل أنشطة
املاثلة في التحديات عن جنم بطئاً البلدان وأقاليم مناطق في االستثمار برنامج تنفيذ شهد

ومبا البلدان، كل من في التنظيمية يلتزم باللوائح املؤسسة مبا وأدوات استراتيجية تصميم
االرتباطات بلغت املؤسسة. مع البلدان املتعاملة العام في قدرات القطاع معوقات على يتغلب

مكوناً أحدهما ن وتضمّ املالية 2008، السنة في اثنني ملشروعني دوالر مليون 49 االستثمارية
خالل  من مليون دوالر 21 مجموعه إضافياً مبلغاً املؤسسة وعبأت االستشارية. باخلدمات خاصاً

بلغ استثمارات ثمانية بها االرتباط مت التي االستثمارات حافظة وتضمّ منظمة ومورّقة. أدوات
باستثمارات  القيام اخلمس القادمة، تتوقع املؤسسة السنوات وفي دوالر. مليون 200 مجموعها

خدمات نوعية حتسني في البلدان وأقاليم مناطق من بني املتعاملني معها مساعدة شأنها من
احلافظة بأن علماً األشخاص. من ماليني لعدة النفع يحقق مما يقدمونها، التي البنية األساسية
لتقاسم ااطر أداة االستثمارات وتشمل األساسية. البنية وقطاعات بني املناطق فيما متنوعة
حرارة كهرباء بطاقة توليد محطة شركة في واكتتابات مواصالت، مشروع بشأن غواتيماال في

هنغاريا. في الطاقة استخدام كفاءة قطاع في ااطر لتقاسم وأداة الفلبني، في اجلوفية األرض

التنموية النتائج
ملؤسسة بالنسبة نسبياً جديد عمل مجال البلدان وأقاليم مناطق مستوى على التمويل
تقييم ل تسهّ كافية بصورة ناضجة اآلن حتى ليست عملياتها فمعظم الدولية، التمويل
إلى أدت سيتي في مدينة غواتيماال بالباصات السريع تاماً. فشبكة النقل نتائجها تقييماً

ر وأمن زادت توفّ كما املنزل إلى والعودة العمل أماكن إلى الالزم لالنتقال الوقت تخفيض

الذي متوله  الطرق برنامج أن كما راكب يومياً. 150000 حوالي ينفع مما العامة، املواصالت
مرحلة متقدمة إلى وصل الروسية تشوفاش جمهورية إلى احمللية بالعملة بقرض املؤسسة

تتيح  أو إعادة تأهيلها إنشاؤها مت التي البرية الطرق من كيلومتراً 167 البالغة فاملسافة أيضاً،
على ملا يزيد اخلدمات على واحلصول األسواق إلى الوصول اجلوية على األحوال كافة في القدرة
مته املؤسسة  قدّ الذي الضمان أدى أفريقيا، جنوب وفي الريفية. املناطق في شخص 40000
احلصول بلديتها على قدرة تسهيل مدينة جوهانسبرغ إلى نفذته محلي إصدار سندات ألول

استثمارات في على مالي رأس إنفاق متويل لها ل سهّ مما املال، رأس من أسواق التمويل على
املستعملة. املياه ومعاجلة املياه قطاع

االستدامة
بيئية منافع عن البلدان وأقاليم مناطق في التي متولها املؤسسة املشروعات من العديد يسفر

أربع  متكني إلى لتقاسم ااطر 20 مليون دوالر مببلغ ترتيب أدى املثال، واجتماعية. على سبيل
مياه الصرف ومعاجلة صرف صحي ملشروع مجاري قرض تقدمي من مغربية مالية مؤسسات

االستثمار هذا وسيؤدي املغرب. في اجلديدة في مدينة بلدي مرفق وهي ،RADEEJ حملطة الصحي
يؤدي أن املتوقع ومن املستعملة، املياه إدارة بشأن الوطنية املعايير استيفاء من اجلديدة متكني إلى
يصاحب وما مياه ااري غير املعاجلة صرف عن الناجمة الصحة العامة على ااطر تخفيض إلى

إلى يؤدي أن من املتوقع املعيشة، مستويات زيادة إلى وإضافة الشواطئ احمللية. تلوث من ذلك
األخرى. احمللية االقتصادية واألنشطة السياحة تنمية تشجيع

الدولية، التمويل مؤسسة  إجنازات
به القيام الواجب والعمل

الدولي البنك مجموعة الذي اعتمدته البلدان مناطق وأقاليم مستوى على التمويل أسفر
شخص  ماليني 3 من أكثر اآلن، استفاد وحتى املزمعة. من املشروعات كبيرة مجموعة عن

والشرائح البلدان أكثر حددت وهي املؤسسة. نتيجة الستثمارات العامة اخلدمات حتسني من
مبوظفني املناطق، تلك على املوارد ز ستركّ القادمة القليلة السنوات في وهي استفادة، إمكانات

2007 إلى  العام في املؤسسة وانضمت بلدان. بضعة في للعمل مكرّسني أو إداراتها من
االستشارية للخدمات منح برنامج في إنشاء الدولية البريطانية التنمية ووزارة الدولي البنك

والتحضير املالية إدارتها في حتسني واألقاليم في املناطق احمللية احلكومية اإلدارة أجهزة يساعد
دوالر  مليون 20 تعبئة إلى االستشارية اجلهود وأدّت املستقبل. في مصادر جتارية من لالقتراض

االستشارية. اخلدمات مشروعات من مشروعاً إلى 26 دوالر مليون 6.1 بتقدمي وارتبطت
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حتسني اإلدارة  مساندة
كامشاتكا في البلدية

عاصمة وهي بتروبافلوفسكي-كامشاتسكي، بلدية
إدارتها حتسني قاص، انخرطت في روسي إقليم

املمكن من غير املالية العامة. ولكن ومسؤوليتها
بدون األساسية البنية من الكبيرة باحتياجاتها الوفاء

املتوفرة القروض آجال أن غير األجل، طويلة قروض
12 أو 18 شهراً.  مبدة محدودة من البنوك احمللية

ملدة بالروبل قرضاً البلدية تلك إلى املؤسسة وقدمت
خطى تعجيل من متكينها شأنه من سنوات ثماني

شأن ومن اعتمدته. الذي االستثماري برنامج اإلنفاق
املؤسسة تقدمها املوازية التي االستشارية املساندة
مما البلدية، تلك في املالية أنظمة اإلدارة حتسني زيادة

خطط بشأن حديثة ممارسات اعتماد في يساعدها
20 في  حوالي الطرق. وستتم إعادة تأهيل صيانة

وهو باإلسفلت فرشها وإعادة احمللية الطرق من املائة
200000 شخص.  حوالي سيفيد ما

التمويل بالعمالت احمللية  تعبئة
املغرب في الصرف مجاري ملشروع

مدينة في بلدي مرفق نفع عام ساعدت املؤسسة
األجل متويل طويل تعبئة في املغرب في اجلديدة

صحي صرف مجاري مشروع أجل من احمللية بالعملة
أتاحته  مليون دوالر. ومن شأن ترتيب 70 بتكلفة
دوالر ألغراض تقاسم  مليون 20 مببلغ املؤسسة

تأهيل وتوسعة إعادة في ذلك املرفق مساعدة ااطر
املياه ملعاجلة جديدة محطة وإنشاء األساسية بنيته
األول االستثمار هو وهذا صرف. ومرافق املستعملة

أفريقيا، وشمال األوسط الشرق منطقة في نوعه من
نطاقاً أوسع املؤسسة استراتيجية تساند خالله ومن

مساعدة بغرض الدولي البنك مجموعة اعتمدتها
االنتقال لتشجيع جهودها في السلطات املغربية

االئتمانية األهلية وذات املنضبطة للبلديات املنظم
بدون السوق من التمويل على للحصول ومؤسساتها

هذا من أن يستفيد املتوقع ومن ضمانات سيادية.
العام 2014. بحلول 40000 شخص االستثمار
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امليالدية 2013.  السنة لنهاية هي 2008 املالية السنة توقعات *
كبيرة. واحدة متعاملة شركة نطاق وصول ر عن تعبّ ال وهي البيانات تنقيح مت **

التنمية وصول نطاق

املشروعات وحافظة متويل

االرتباطات

السنة املالية املالية السنة الدوالرات)  (ماليني
2008  2007  
$49  $75 املؤسسة حلساب به مرتبط متويل

$29  $50 قروض

$0  $25 مال أسهم رأس اكتتابات في

$21  $0 ضمانات وإدارة مخاطر

$0  $0 موقعة مشتركة قروض

$49  $75 املوقّعة االرتباطات مجموع

$200  $148 املؤسسة حلساب حافظة االرتباطات

اآلخرين حلساب  حافظة االرتباطات
$0  $0 وضمانات) قروض في (مساهمات

$200  $148 االرتباطات حافظة مجموع

السنة السنة السنة السنة  
املالية املالية املالية املالية الدوالرات) مباليني  (التمويل
2008  2007  2006  2005  

2  2  4  0 املشروعات عدد
2  2  4  0 البلدان عدد

$49  $75  $52  $0 املؤسسة حلساب متويل
$0  $0  $0  $0 مشتركة قروض

اجلديدة  العمل أنشطة توقعات احلافظة احلافظة  املؤشر
املالية 2008* السنة امليالدية 2007 السنة امليالدية 2006 السنة

- 50000 - املشتركني) (عدد الكهرباء مشتركو

40000 **115000  238000 (عدد املشتركني) وصرف صحي مياه

150000  190000 - املستفيدين) (عدد وطرق مواصالت
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أكبر بني من جعلها إلى السريع في الصني النمو االقتصادي أدى
تواجه العالم. ولكنها في واملنتجات احلراجية الورق مستهلكي

التحويلية الصناعات شركات بعض حفز مما األخشاب، نقص
األخشاب املقطوعة من مستدامة غير واردات على لالعتماد

وتقوم للتلوث. اخلشبية املُسبّبة غير األلياف وعلى الغابات من
والتأكد ذلك النقص حدة تخفيف في باملساعدة املؤسسة حالياً

مساعدة خالل من التنمية لعملية البيئية االستدامة من
Stora Enso التي  شركة

مشروع بتنفيذ تقوم
إقليم في األشجار غرس
أشد من وهو غوانغشي،

ففي الصني فقراً. مناطق
املاضية، القليلة السنوات

 300 املؤسسة مبلغ أتاحت
التمويل دوالر من مليون

ملساعدتها الشركة لتلك
عمليات نطاق توسيع في
الصني. في األشجار غرس

خلق عن اجلهد هذا وأسفر
بأجور  عمل، 28000 فرصة

80 في  بنسبة أعلى سنوية
ذلك في املتوسط املائة من

في اإلقليم ذلك في القائمة مزرعة األشجار تساعد كما اإلقليم.
من احلراري لالحتباس املُسبّبة الغازات انبعاثات من القلق معاجلة

الكربون أكسيد من ثاني طن من مليوني أكثر امتصاص  خالل
السنة. في

Stora Enso في  شركة حالياً مبساعدة الدولية التمويل تقوم مؤسسة الصورة:
األخشاب. نقص حدة تخفيف بغية الصني األشجار في متويل مشروعات غرس

الصناعات التحويلية العاملية

االزدهار تشجيع
من االحتماالت زمن في

صعيد االقتصاد اهولة على
مؤسسة تقوم العاملي،

التمويل الدولية مبساندة
قطاعي من معها املتعاملني

واخلدمات، التحويلية الصناعات
تنظيم في باملساعدة وذلك
العابرة والتجارة االستثمارات

بني منشآت فيما للحدود
النامية. البلدان في األعمال
على املؤسسة كما عملت
الغذاء أزمة حدة تخفيف
املال رأس تقدمي خالل من

قطاع في معها للمتعاملني
تقوم وهي الزراعية. الصناعات

في عملياتها بتوسيع حالياً
الصحية الرعاية قطاعي

والتعليم.

ضل
ألف

رل
غيي

الت



84 2008 التمويل الدولية  السنوي ملؤسسة التقرير

الزراعية الصناعات
والتسويق، اإلنتاج، والدولية: احمللية األسواق أجل من الغذائية املواد من العرض جانب الوظائف في سلسلة من العديد من تتألف الصناعات الزراعية

ل تشكّ التي الزراعة، في نحو مباشر على وهم منخرطون ريفية في مناطق في العالم الفقراء ويعيش معظم والتجهيز، والتوزيع. اللوجستية، والنواحي
الغذائية  املواد على علماً بأن الطلب ماً. تقدّ في أقل البلدان العاملني من املائة في املتوسط 64 وتستخدم في احمللي الناجت إجمالي من في املائة 34

أسعار ارتفاع بينما يؤدي مستويات املعيشة، وذلك ن وحتسّ جنب مع التزايد السكاني جنباً إلى االزدياد في آخذ النامية في البلدان الزراعية واملنتجات
حجم  2007 والعام 2008 يبرز في العام الغذائية املواد أسعار فازدياد احليوي. للوقود الالزمة اخلام واملواد الكتلة احليوية على الطلب زيادة إلى الطاقة

الطبيعية. على املوارد احلفاظ مع الغذائية، املواد على بالطلب املتزايد للوفاء في سعيها الزراعية الصناعات يواجه التحدي الذي

ية
دول

ال
يل

مو
الت
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م
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يج
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اس

من إمكانات من لها نظراً ملا بني أولوياتها من الزراعية املؤسسة الصناعات جعلت
النامية. البلدان في االجتماعي للنسيج أهمية ومن النطاق الواسع اإلمنائي األثر

القطاع هذا مساعدة بغية االستشارية واخلدمات االستثمارات بني املؤسسة وجتمع
نحو على وذلك الغذائية، املواد أسعار لتزايد ي والتصدّ املتزايد بالطلب في الوفاء

الستدامة العاملية املؤسسة املبادرات تساند كما اجتماعياً. واشتماليٍّ بيئياً مستدامٍ
على سلسلة جانب الضغوط تضع أخذت الغذاء فأزمة الزراعية. األولية السلع إنتاج

وفي األمد الفقر. تقليص م في من تقدّ مت إحرازه ما للخطر وتعرض العاملي العرض
في املساعدة ميكنها التي الشركات في باالستثمار حالياً املؤسسة تقوم الفوري،

الصناعات في قطاعات اإلمكانات املتوسطة الدخل قوية البلدان في اإلنتاج زيادة
مت وقدّ واألوروغواي. وأوكرانيا، وروسيا، وكازاخستان، والبرازيل، األرجنتني، الزراعية:

املسبق التمويل على معها ملساعدة املتعاملني العامل رأس املال تسهيالت املؤسسة
وفي االئتمان. عوائق إزالة في باملساعدة تقوم كما الزراعية. وللمستلزمات زوناتها
املعوقات ومعاجلة الزراعية الصناعات متويل بزيادة املؤسسة ستقوم املتوسط، األمد

إلى املُستغلّة األراضي غير وهي تهدف إلى: إدخال أفريقيا. في األهمية احلاسمة
الدخل املتوسطة البلدان نقل التكنولوجيا من خالل من اإلنتاجية وحتسني اإلنتاج،

ستسعى وهي وجه. على أفضل األخرى واملوارد املياه واستخدام الفقيرة، إلى البلدان
في البنية األساسية (املوانئ، أو القطاع العام اخلاص القطاع مع سواء لالستثمار
ميكنها التي السلكية والالسلكية) واالتصاالت التبريد، ومستودعات واملستودعات،

احليازات أصحاب املزارعني على األثر أجل زيادة ومن التكلفة. وتخفيض تسهيل التجارة
مع عملها بزيادة ستقوم املؤسسة الريفية، املناطق في األعمال ومؤسسات الصغيرة
جهات شاملة - وساطة مالية ومؤسسات جتارية خالل شركات من املؤسسات املعنية
على االستشارية واخلدمات التمويل توجيه في سيساعد - مما القروض الصغرى تقدمي

فعال. نحو

االستثمارات وحافظة اجلديدة العمل أنشطة
املالية  السنة في مشروعاً مجموعه 32 ملا دوالر مليون 762 االستثمارية االرتباطات بلغت

مشتركة،  قروض خالل: مليون دوالر من 146 املؤسسة مبلغاً إضافياً مجموعه وعبأت ،2008
االستثمارات  من املائة في 42 نسبة توجهت عدد املشروعات، املؤسسة. وحسب قروض ومبيعات
املائة  في 20 و املؤسسة الدولية للتنمية، من لالقتراض بلدان مؤهلة في مشروعات إلى اجلديدة

املؤسسة وتتوقع الدخل. متوسطة بلدان في التعامل في جديدة أو ااطر عالية مناطق إلى
من 18600  أكثر إلى والوصول عمل 96400 فرصة تهيئة مساندة إلى االرتباطات تلك تؤدي أن

حافظتها جيّد بارتباطاتها  وأداء ومتوسطة. أعمال صغرى وصغيرة 13380 مؤسسة و مزارع
اعتمدتها  التي املعايير الصارمة من: بكل مدفوع أداء دوالر. وهو مليار 2.19 البالغة القائمة

ميزة فيها املعنية للبالد التي القطاعات على والتركيز معها، املتعاملني اختيار بشأن املؤسسة
أن املتوقع ومن استقرارها. وازدياد الناشئة البلدان ومنو املؤاتية، األولية السلع وأسواق نسبية،
خاصة  املالية 2008 مكونات في السنة االستثمارات من املائة في 24 حوالي لنسبة تكون

االستشارية. باخلدمات

التنموية النتائج
لفائدة الزراعية الصناعات تتيحها التي الدولية اإلمكانات التمويل مؤسسة استثمارات تظهر

 380000 استخدمت :2007 العام في حافظة املؤسسة تضمنتها فالشركات التي التنمية
و 100000 مؤسسة  إلى 800000 مزارع ووصلت الضرائب، من دوالر مليون 746 ودفعت عامل،

املؤسسة حلافظة استثمارات التنموية النتائج ولكن ومتوسطة. وصغيرة صغرى أعمال
من العديد عن أن ذلك جزئياً وجنم العام، املؤسسة متوسط من أدنى كانت القطاع هذا في

كان أداؤها الكبيرة االستثمارات كما أن باكراً. الناجحة أقفلت الزراعية الصناعات مشروعات
عالية. تنموية نتائج أرباعها لثالثة كان املؤسسة، استثمارات بحجم ترجيحها وعند أفضل

القابلة غير املنتجات حالة في تكون النتائج أن املؤسسة اكتسبتها التي العملية اخلبرة وتبنيّ
بالصناعات اخلاصة األساسية والبنية والسكر) الزيتية، والبذور واحلبوب، (املشروبات، للتلف

أن كما الطازجة. اخلضروات والفواكه أو احليوانية املنتجات حالة في مما أفضل الزراعية
األثر اإلمنائي على زيادة معها املتعاملني تساعد املؤسسة تقدمها التي االستشارية اخلدمات
املواد سالمة وحتسني واالجتماعية، البيئية االستدامة معايير وضع خالل: من الستثماراتهم

حيازات ذوي مزارعني ليشمل وصول عملياتهم نطاق أو توسيع نوعيتها، إدارة وأنظمة الغذائية
ومتوسطة. صغيرة أعمال ومؤسسات أصغر

االستدامة
من سليمة بقاعدة القطاع احتفاظ هذا لضرورة الصناعات الزراعية شركات إدراك يتزايد

باحتياجات للوفاء العرض زيادة جانب مع للمخاطر، معرّض العديد منها التي الطبيعية املوارد
العمل. ممارسات حتسني ضرورة شاملة اجتماعية حتديات القطاع هذا يواجه كما السوق.

مرجعية معايير وضع في وتساعد الشركات سليمة جتارياً حلول وتسعى املؤسسة للعثور على
العمل لهذا وميكن واسع. نطاق على احللول اعتماد يتم باملسؤولية لكي املتسم اإلنتاج بشأن

غاز مثل: امتصاص مجاالت في البيئية اخلدمات خالل من جديد دخل حتقيق في املساعدة
الطاقة مصادر وإنتاج البيولوجي، التنوع على واحلفاظ املياه، مستجمعات وإدارة الكربون،

مستديرة تنظيم مؤمترات مائدة املؤسسة تساند اإلقليمي، أو العاملي الصعيد وعلى املتجددة.
بغية البقر وحلم والقطن، والسكر، الصويا، وفول النفط، مثل: محددة أولية بشأن سلع

املتعاملني مع حالياً املؤسسة وتعمل الالزمة. العاملية االستدامة معايير حتديد في املساعدة
املزارعني أصحاب احليازات منهم مع بكل اخلاصة العرض جانب سالسل تدعيم معها على

على األمثلة وتشمل املناسبة، اجلودة ومعايير البيئية واالجتماعية املعايير الصغيرة وتطبيق
السنة هذه في املؤسسة ووسعت .ECOM وشركة الصفحة 106) Bertin (أنظر شركة ذلك

املؤسسة  من لالقتراض املؤهلة البلدان في جديد خالل استثمار من ECOM مع الشراكة
السنة في تنفيذه ناجح مت برنامج محل سيحل ما وهذا وآسيا. للتنمية في أفريقيا الدولية

بشأن  واملشورة مزارعي النبّ صغار متويل بني يجمع وهو أمريكا الوسطى، في 2007 املالية
شهادات استيفاء متطلبات اإلنتاج املستدام. على احلصول

الدولية، التمويل مؤسسة  إجنازات
به القيام الواجب والعمل

نوّعت كما األخيرة، في السنوات الزراعية الصناعات ألغراض قروضها كثيراً املؤسسة زادت
معها وعي املتعاملني زيادة حالياً في تساعد أيضاً وهي التي تقدمها. املالية اخلدمات مجموعة

عليا مستويات إلى بلوغ تطمح التي الشركات أن كما واالجتماعية، البيئية باالستدامة
املؤسسة وبدأت املؤسسة. من املساعدة على للحصول االجتماعية تسعى املسؤولية من

من وذلك الريفية، املناطق في األعمال ومؤسسات املزارعني صغار من املزيد إلى الوصول في
املالية الوساطة مؤسسات من: كل بالترادف مع اخلدمات احلصول على على قدرتها زيادة خالل

هذه تواجه للتحديات التي األولية. ونظراً السلع وشركات جتارة جتهيز املنتجات، وشركات احمللية،
تستثمر التي البلدان عدد وزيادة الزراعية الصناعات متويل املؤسسة زيادة ستواصل الصناعة،

االستشارية. اخلدمات االستثمارات تلك تضمني عن فضالً فيها،



85  2008 التمويل الدولية  السنوي ملؤسسة التقرير

85A

الصناعات :4 الفصل

ضل
ألف

رل
غيي

الت

�������������������������
������������

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����
�����������

��������������

� عالية الدرجة

ناجت التنمية

األداء املالي

األداء االقتصادي

األداء البيئي واالجتماعي

األثر اإلمنائي للقطاع اخلاص

      إدارة

      املؤسسة 

بيانات نظام تتبع نواجت التنمية حتى ���يونيو ����، بالنسبة 
للمشروعات في فترة السنوات امليالدية ���������. األسطر أعاله تشمل 

عدد املشروعات املعطاة درجات ومجموع استثمارات املؤسسة فيها مباليني الدوالرات.

���������������������������

االقتصاد بناء  إعادة
ليبيريا في

املتأثرة البلدان املكتسبة في العملية اخلبرة تشير
كبيرة بصورة يسهم الزراعة أن منو إلى بالصراعات

املناطق في والسيما ر، املبكّ االقتصادي االنتعاش في
التمويل الدولية مؤسسة ز تركّ ليبيريا، الريفية. ففي
الزراعية باعتبارهما والصناعات املالية األسواق على

عقب االقتصاد منو رئيسيني الستنهاض قطاعني
فبعد سنوات عديدة األهلية. احلرب سنوات من عقد

من استحوذت مجموعة االستثمار، وعدم اإلهمال من
 Salala Rubber Corporation شركة على املستثمرين

تلك جهود مبساندة املؤسسة تقوم .2007 العام في
من الشركة تلك إنتاج قاعدة بناء إعادة في اموعة
اموعة أن كما األشجار، لغرس سريع برنامج خالل

االجتماعية بإنعاش البنية األساسية حالياً تقوم
واملستوصفات، واملدارس املساكن، ن: تتضمّ التي اخلَرِبة

املصادر بني من الشركة هذه وتعتبر احملليني. للسكان
االجتماعي بالنسبة واالستقرار للدخل الرئيسية

1600 مستخدم  عددهم البالغ ملستخدميها
املطاط يورّدون احملليني الذين املزارعني من وللعديد

تساند فهي عامة، وبصورة الشركة. لعمليات الرطب
30000 شخص.  حوالي

املياه استخدام في  االقتصاد
الشحيحة في الهند

شركة هي .Jain Irrigation Sustems Ltd شركة
تصنع: وهي الهند، في الزراعية للصناعات متكاملة

البالستيكية، واألنابيب الصغرى، الري شبكات
الشراكة وتعتبر املعلّبة. افف، والفواكه والبصل

بالنسبة ملؤسسة هامة خطة الشركة مثل هذه مع
أنظمة في استثماراتها توسع لكي الدولية التمويل
في الهند فالزراعة بالكفاءة. املتسمة الري وشبكات

كفاءة العالم قطاعات الزراعة في أقل من هي
ذلك. حتسني املمكن املياه، ولكن من استخدام في

تدرك الهندية الواليات وحكومات املركزية فاحلكومة
تغيّر ألن والسيما األصغر، الري نظام اعتماد أهمية
يُستخدم املياه. وال ر توفّ مدى في يؤثر أن ميكن املناخ

األراضي  املائة من في 5 في سوى حالياً األصغر الري
ن الشركة سيمكّ االستثمار فهذا الهند. في املروية

في الزراعية األراضي من إضافي مليون هكتار من ري
سنوات. أربع مدة

التنمية نواجت درجات

امليالدية 2013. السنة لغاية هي 2008 املالية السنة توقعات *

التنمية وصول نطاق

املشروعات وحافظة متويل

االرتباطات

السنة املالية املالية السنة الدوالرات)  (ماليني
2008  2007  
$762  $628 املؤسسة حلساب به مرتبط متويل

$605  $555 قروض

$157  $23 مال أسهم رأس اكتتابات في

$0  $50 ضمانات وإدارة مخاطر

$136  $188 موقعة مشتركة قروض

$898  $816 املوقّعة االرتباطات مجموع

$2,188  $1,698 املؤسسة حلساب حافظة االرتباطات

اآلخرين حلساب  حافظة االرتباطات
$505  $444 وضمانات) قروض في (مساهمات

$2,693  $2,142 االرتباطات حافظة مجموع

السنة السنة السنة السنة  
املالية املالية املالية املالية الدوالرات) مباليني  (التمويل
2008  2007  2006  2005  

32  23  22  17 املشروعات عدد
20  15  13  13 البلدان عدد

$762  $628  $456  $377 املؤسسة حلساب متويل
$136  $188  $219  $53 مشتركة قروض

اجلديدة  العمل أنشطة توقعات احلافظة احلافظة  املؤشر
املالية 2008* السنة امليالدية 2007 السنة امليالدية 2006 السنة

96400  379540  138900 العمالة
18600  806350  538300 املزارعني عدد

والصغيرة الصغرى األعمال مؤسسات  عدد
13380  104360  57000 إليها الوصول مت التي واملتوسطة
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العاملية واخلدمات التحويلية الصناعات
املائة من  في حوالي 40 يان يتلقّ النامية، وهما للبلدان الناجت احمللي إجمالي من املائة في 40 نسبة اخلدمات الصناعات التحويلية وقطاع يشكل قطاع

البلدان  في منوهما معدل أمثال ثالثة يساوي مبعدل السنة، أي في املائة في 9 بنسبة معاً القطاعان هذان وينمو املباشرة. األجنبية االستثمارات مجموع
وتركز والدخل. احمللي الناجت إجمالي بنمو مدفوع وهو ،ً ارتفاعاً كبيرا النامية البلدان الصناعات التحويلية واخلدمات في على وشهد الطلب الدخل. عالية
مقدور وخدمات بأسعار سلعاً للمستهلكني وتتيح املستدام، النمو أساس ل تشكّ فهي: رئيسية صناعات اال على هذا في الدولية التمويل مؤسسة

القطاعات: تلك وتشمل احمللية. واملتوسطة الصغيرة األعمال منو مؤسسات وحتفز اإليرادات احلكومية، حتقيق في وتسهم العمل، فرص وتخلق  عليها،
بتكلفة الصحية الرعاية تأمني إطار في والكيماويات األساسية؛ البنية وتنمية تطوير تساند وهي والعقارات، والسياحة، التجزئة، وجتارة  مواد البناء،

املناخ. ر تغيّ أثر معاجلة في املساعدة بغية بالكفاءة املتسمة واآلالت الغابات عليها؛ ومنتجات مقدور
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وتلك جديدة، وأسواق منتجات بتطوير تقوم التي الشركات في املؤسسة تستثمر
الصعيد على التنافس على قادرة إعادة هيكلة وحتديث لتصبح بعملية تقوم التي

اإلقليمي الصعيد على احلضور وانتقال إلى بعملية توسعة تقوم التي الدولي، وتلك
الفاعلني يكونوا من أن لديهم إمكانات ممن املتعاملني على وتركز املؤسسة العاملي. أو
مساندة املؤسسة الدخل، تزيد املتوسطة البلدان وفي احمللية. في أسواقهم األقوياء
تهدف كما اجلنوب. بلدان بني واالستثمارات فيما الثاني الصف من احمللية الشركات

البلدان احمللية في الشركات وتنمية تطوير في قوي بدور اإلسهام إلى املؤسسة
القدرات بناء على املؤسسة فتأكيد للتنمية. الدولية املؤسسة من لالقتراض املؤهلة

من معها املتعاملة الشركات ن املتقدمة والتمويل ميكّ العاملية اخلبرة وإتاحة احمللية
ق تفوّ بناء مراكز على املؤسسة تركز واالستدامة. كما املنافسة على قدرتها زيادة
املعرفة معها للمتعاملني يجعلها تتيح مبا وذلك تعمل فيها، التي القطاعات في

أكثر بعض الصناعات تشكل تلك أن العاملية. ومبا املمارسات وأفضل القطاعية
في املتعاملني معها مبساعدة املؤسسة تقوم الكربون، غاز النبعاثات إنتاجاً القطاعات

الكربون غاز انبعاثات من كل تخفيض في تساعد باستثمارات واالضطالع تصميم
الطاقة. واستهالك

االستثمارات وحافظة اجلديدة العمل أنشطة
في 37 بلداً في السنة  مجموعه 55 مشروعاً ملا دوالر مليار 1.42 االستثمارية االرتباطات بلغت

قروض  خالل: من دوالر مليون 360 املؤسسة مبلغاً إضافياً مجموعه وعبأت ،2008 املالية
نسبة توجهت املشروعات، عدد وحسب املوازية. املؤسسة، والقروض قروض ومبيعات مشتركة،
املؤسسة  لالقتراض من مؤهلة بلدان مشروعات في اجلديدة إلى االستثمارات من في املائة 39

بلدان  في التعامل أو جديدة في ااطر عالية مناطق إلى في املائة 13 و للتنمية، الدولية
البناء،  صناعات: مواد إلى املؤسسة ارتباطات من املائة في 69 نسبة وتوجهت الدخل. متوسطة

تتوقع القادمة، اخلمس السنوات والعقارات. وفي التجزئة، والفنادق، وجتارة الغابات، ومنتجات
وحتقيق 810  عمل، فرصة 70000 حوالي اجلديدة: خلق االرتباطات تلك تساند أن املؤسسة

ملشتريات  ثمناً سنوياً دوالر مليار 2.1 ودفع حوالي سنوياً، الضريبية اإليرادات من دوالر ماليني
دوالر  مليار 5.81 البالغة وارتباطاتها القائمة املؤسسة استثمارات حافظة بأن علماً محلية.

استثمارات املؤسسة في  املائة من في وتضمن حوالي 20 جيدة األداء. استثمار عملية 420 في
الشركات،  حوكمة مثل: مجاالت في االستشارية باخلدمات خاصاً مكوناً 2008 املالية السنة

اإليدز. وواصل ومرض فيروس ومكافحة األعمال، أنشطة بني اإلنتاج، والصالت نظافة وزيادة
بتجارة املعنيّة املؤمترات في التواصل أنشطة القطاعات هذه في املؤسسة العاملون خبراء

شاركت السنة، وفي هذه بصناعات محددة. األخرى املتعلقة واملناسبات وبالسياحة التجزئة
ناشئة. أسواق في لالستثمار تسعى يونانية شركات مع ندوة رعاية في أيضاً املؤسسة

التنموية النتائج
مجموع  بلغ عمل 700000 فرصة مع املؤسسة املتعاملة الشركات أتاحت ،2007 العام في
كما  للحكومات، الضرائب من دوالر مليار دوالر، ودفعت 2.2 مليار 19.5 األجور مدفوعاتها من

مقارنة  هذه النتائج وازدادت احمللية. واخلدمات السلع دوالر من مليار 47.2 قيمته ما اشترت
وجرى  املائة في 70 بنسبة عليها احلفاظ مت أو العمل فرص ازدادت السابقة، حيث بالسنوات

مع التحويلية املتعاملة الصناعات فشركات املعنية. للحكومات اإليرادات من املزيد حتقيق

آخر. قطاع أي من أكثر احمللية املشتريات من العمالة وحتقق على حتافظ أو عادة تخلق املؤسسة
مقارنة ضعيفة العامة واضح وملموس، فإن النتائج التنموية التنمية وصول نطاق أن ومع
أسهمت أفريقيا، وشمال األوسط الشرق منطقة ففي حتققه املؤسسة. الذي باملتوسط

منطقة في أما األداء، بتخفيض للمشروعات الراعية اجلهات وضعف ريّة طْ القُ البيئة صعوبة
زيادة في األداء الصغيرة غير جيدة االستثمارات من العديد أسهم فقد الصحراء أفريقيا جنوب

آسيا جنوب ومنطقة الوسطى وآسيا أوروبا منطقة في االستثمارات غير أن النتائج. ضعف
القطاعات هذه في استشارية خدمات بأنشطة القيام حالياً وجارٍ أداءً. هي األفضل فكانت
جهاز  توعية بغية كينيا Serena Hotels في شركة مع برنامجاً ذلك على وتشمل األمثلة -

في املُدرجة تلك عن فضالً األخرى، الصحة وقضايا اإليدز ومرض فيروس  املوظفني بشأن
التالية. األقسام

االستدامة
التخفيف بإدماج الدولية التمويل مؤسسة بها تضطلع التي االستثمار عمليات قيام يتزايد

األخرى. في التحسينات البيئية احلراري لالحتباس النبعاثات الغازات املسببة التكاليف الفعال
استخدام  Drujba من شركة متكني اإلنتاج نظافة زيادة اإلقراض ألغراض شأن من بلغاريا، ففي

الصقيل الزجاج شركة ومع القوارير. صنع في استخدامها الزجاج املعاد كسرات املزيد من
تساند  لصنع الفوالذ، شركة وهو Donbass األوكرانية الصناعات واحتاد China Glass Holdings
باسترجاع الكهرباء الغازات، وتوليد ضبط انبعاثات كفاءة، وحتسني أكثر أفران تركيب املؤسسة:

تهيئة  Stora Enso في مبساعدة شركة حالياً املؤسسة أيضاً، تقوم الصني وفي األفران. غازات
كما عملت واجلني. والتهذيب الغرس املساعدة في أنشطة من أجل الصغيرة األعمال منشآت

من  التأكد في مصر للمساعدة املناشف في شركة تصنع وهي Nile Suez شركة مع املؤسسة
املتعاقدة الشركات في التصنيع في مواقع العمل العمال وأوضاع بشأن عالية االلتزام مبعايير

 Altyn شركة املؤسسة حالياً تساعد قيرغيز، جمهورية وفي آسيا. وشرق جنوب في الباطن من
والسالمة  الصحة مجال في حتسني ممارساتها في والبناء التغليف مواد التي تصنع Ajydar

املهنية.

الدولية، التمويل مؤسسة  إجنازات
به القيام الواجب والعمل

الدولية املؤسسة من لالقتراض املؤهلة البلدان في على االستثمار املؤسسة تأكيد يتزايد
املشروعات  ماعدا املؤسسة مشروعات حافظة من املائة في 45 ل تشكّ التي للتنمية،

تصبح أن على احمللية الشركات مبساعدة تقوم كما بصراعات. املتأثرة البلدان وفي اإلقليمية،
علماً والعاملية. واإلقليمية احمللية األسواق ديناميكيات ر تغيّ مع والتأقلم املنافسة على قادرة
فيما استثمارات خالل من غالباً - معها مع متعاملني األمد الطويلة املؤسسة شراكات بأن

حتسني في تساعد كما بالصناعات، اخلاصة واملعرفة التقنية املعرفة تتيح - بني بلدان اجلنوب
املباشرة االستثمارات بإجراءات القيام على املؤسسة قدرة أن كما واالجتماعي. البيئي أدائهم
الوصول في كبير أثر ذات للتنمية الدولية املؤسسة من لالقتراض البلدان املؤهلة مختلف في

فهي املؤسسة خدمات على الطلب احلر. ومع ازدياد العمل مشروعات أصحاب صغار إلى
االستشارية اخلدمات ستدمج وهي البرنامج. هذا وصول ونطاق أنشطة توسيع في ستسهم
واخلدمات التحويلية الصناعات شركات تطوير في مساهمتها تعظيم بغية استثماراتها في

اإلمنائي. أثرها تعميق مع معها، املتعاملة البلدان في
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نطاق توسيع في تساعد املؤسسة
املكسيك في التكلفة رخيصة املساكن

شركات بني من احلجم متوسطة الشركات تواجه
احلصول في معوقات في املكسيك بناء املساكن

وهذا ما العامل. مالها لرأس األجل طويل متويل على
يجعل املنازل، مما وأسعار البناء تكلفة زيادة إلى يؤدي

األسر من للعديد بالنسبة املنال املساكن بعيدة
مؤسسة وتقوم الدخل. واملنخفضة املتوسطة

باالستثمار الوضع هذا بتغيير حالياً الدولية التمويل
مية تعمل على  Vinte وهي شركة تقدّ شركة في

هذا شأن ومن هذه. اإلسكان ألسواق تقدمي اخلدمات
من بناء املزيد من الشركة هذه متكني االستثمار

املشترين مع توعية عليها، بأسعار مقدور املساكن
نظيفة سكنهم مبناطق االحتفاظ فيما يتعلق بطرق

للبيئة والصديق املتكامل ويشمل النهج ومأمونة.
املباني تشييد بشأن الشركة هذه اعتمدته الذي

اخلدمات، وصيانة ومرافق احمللي، على اتمع التأكيد
العقارات.

أفريقيا: في اإلسمنت إنتاج قدرات بناء
البنية وتنمية تطوير في رئيسي عامل

األساسية
أفريقيا منطقة في اإلسمنت ميكن لطاقة إنتاج ال

املائة من  في 70 بنسبة سوى الوفاء الصحراء جنوب
اإلسمنت استهالك ازدياد املتوقع احمللي، ومن الطلب

القادمة. السنوات اخلمس من النصف في بأكثر
في بلدان جديدة طاقة بناء حالياً املؤسسة وتساند

تشهد استمرار أن املتوقع من منو جيدة آفاق لها
سبيل على إثيوبيا، ففي العرض. جانب في فجوة

في الدولية التمويل مؤسسة استثمرت املثال،
وتشغيل  تشييد متويل بغية Midroc Derba شركة

طن  2.2 مليون تبلغ إنتاج بطاقة إسمنت مصنع
العرض جانب نقص سيخفض حدة مما السنة، في
االسمنت أسعار من ألدنى ويتيح تخفيض األسعار
أكثر املصنع ذلك يستخدم أن املتوقع ومن املستورد.

البنية  حتسني في بدوره يسهم وأن شخص 400 من
احمللية. األساسية
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ناجت التنمية

األداء املالي

األداء االقتصادي

األداء البيئي واالجتماعي

األثر اإلمنائي للقطاع اخلاص

      إدارة

      املؤسسة 

بيانات نظام تتبع نواجت التنمية حتى ���يونيو ����، بالنسبة 
للمشروعات في فترة السنوات امليالدية ���������. األسطر أعاله تشمل 

عدد املشروعات املعطاة درجات ومجموع استثمارات املؤسسة فيها مباليني الدوالرات.
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التنمية نواجت درجات

سنة 2013.  2008 هي املالية السنة توقعات *
البيانات. تنقيح مت **

التنمية وصول نطاق

املشروعات وحافظة متويل

االرتباطات

السنة املالية املالية السنة الدوالرات)  (ماليني
2008  2007  
$1,418  $1,375 املؤسسة حلساب به مرتبط متويل

$1,267  $1,180 قروض

$148  $179 مال أسهم رأس اكتتابات في

$3  $16 ضمانات وإدارة مخاطر

$305  $495 موقعة مشتركة قروض

$1,723  $1,870 املوقّعة االرتباطات مجموع

$5,811  $5,210 املؤسسة حلساب حافظة االرتباطات

اآلخرين حلساب  حافظة االرتباطات
$1,689  $1,696 وضمانات) قروض في (مساهمات

$7,499  $6,905 االرتباطات حافظة مجموع

السنة السنة السنة السنة  
املالية املالية املالية املالية الدوالرات) مباليني  (التمويل
2008  2007  2006  2005  

55  46  44  48 املشروعات عدد
37  26  22  24 البلدان عدد

$1,418  $1,375  $1,218  $1,275 املؤسسة حلساب متويل
$305  $495  $404  $635 مشتركة قروض

اجلديدة  العمل أنشطة توقعات احلافظة احلافظة  املؤشر
املالية 2008* السنة امليالدية 2007 السنة امليالدية 2006 السنة

70500  703600 **414600 العمالة
22150  114500  62600 الدوالرات) (ماليني املبيعات صافي
2230  5600  3300 (ماليني الدوالرات) الدخل صافي
810  2240  1100 الدوالرات) (ماليني للحكومة مدفوعات

واخلدمات السلع من محلية  مشتريات
2130  47160  24580 الدوالرات) (ماليني
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والتعليم الصحية الرعاية
الدخل فئات كافة من يقدمان للناس فهما الناشئة، األسواق معظم في منوّهما اخلاص القطاع في التعليم وقطاع الصحية الرعاية قطاع يواصل

جنباً والتعليم الصحية الرعاية خدمات بتقدمي اخلاص القطاع قيام احلكومات مساندة وتزيد خدمات. من العامة تقدمه األنظمة ما تكمل التي اخلدمات
اخلاص. والقطاع العام القطاع بني الشراكات على وزيادة التعويل والنوعية، التراخيص وحتسني ضوابط املعنية، التنظيمية اللوائح حتسني مع: جنب إلى

وتوسيع بتقدمي اخلدمات تقوم التي اجلهات ازدياد مع والعوملة، القطاعني، في التجاري التركيز وزيادة التكنولوجية، االبتكارات عن: والتغيير النمو ينجم كما
من فرص العمل للعاملني يخلقان: االقتصاد قطاعات من منتجني قطاعني والتعليم الصحية الرعاية اعتبار ويتزايد البلدان. حدود يتخطى فيما نطاقها

االقتصادية. التنمية ملساندة الضرورية األساسية والبنية للحكومات، الضريبية واإليرادات املهارات، ذوي غير ومن املهارات ذوي
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إمكاناتاس لديها التي والتعليم الصحية الرعاية مؤسسات مساندة على املؤسسة ز تركّ
استراتيجيتها تنفيذ في شرعت املؤسسة هذه السنة، قوي. وفي إمنائي أثر حتقيق

غيتس ومليندا مؤسسة بيل مشتركة مع مبادرة جنوب الصحراء، وهي أفريقيا بشأن
من القادمة اخلمس حدود مليار دوالر في السنوات في مبلغ لتعبئة آخرين وشركاء
املؤسسة وتقوم .(105 الصفحة (أنظر اجتماعياً املسؤولة الصحية الرعاية أجل

في اخلاص القطاع ومساعدة بنوك الطلبة دراسة متويل في عملها نطاق بتوسيع
املؤسسة من لالقتراض املؤهلة في البلدان املؤسسة ولدى لهم. القروض تقدمي

من وعملها املؤسسات، مع عملياتها خالل: وصول من نطاق أوسع للتنمية الدولية
التي من املؤسسات الصغيرة العديد إلى الوصول بغية احمللية املالية املؤسسات خالل
خدمات الدولية التمويل مؤسسة تقدم كما الدخل. املنخفضة اخلدمات لألسر تقدم
متزايد عدد مع للعمل تسعى وهي واملقترضني. املقرضني أداء حتسني استشارية بغية

أن وميكن البلدان. بني وفيما داخل من املؤسسات شبكات ل التي تشغّ الشركات من
املمارسات أفضل األفراد وإدخال من للعديد خدمات تقدمي إلى العمليات تلك تؤدي

املعنية. القطاعات إلى والكفاءة

االستثمارات وحافظة اجلديدة العمل أنشطة
املالية  السنة في مشروعاً مجموعه 20 ملا دوالر مليون 315 االستثمارية االرتباطات بلغت
مشتركة  خالل قروض من دوالر مليون 49 املؤسسة مبلغاً إضافياً مجموعه وعبأت ،2008

االستثمارات  من املائة في 38 نسبة توجهت املشروعات، عدد وحسب ومورّقة. مة منظّ وأدوات
هت وتوجّ للتنمية، الدولية املؤسسة من مؤهلة لالقتراض بلدان في مشروعات إلى اجلديدة

الدخل.  في بلدان متوسطة التعامل جديدة في ااطر أو عالية مناطق إلى املائة في 5 نسبة
في منطقة معنية، مبا أو معني بلد في نوعها من األولى االستثمارات من العديد ويعتبر

لتقدمي القروض اخلاص للقطاع برنامج وأول البوسنة في اخلاص للقطاع مستشفى أول ذلك
مليون من املرضى  3.2 إلى استثماراتها تصل أن املؤسسة وتتوقع في األردن. للطلبة الدراسية

االستثمارات  من املائة في ألكثر من 25 يكون أن املتوقع ومن الدارسني. الطلبة 78100 من و
أو للقروض بالنسبة سواء جيد، احلافظة هذه وأداء االستشارية. باخلدمات كوِّن خاص مُ

الثالث السنوات في املتعثرة القروض نسبة باستمرار وهبطت املال. رأس أسهم في االكتتابات
حلافظة بأن للمؤسسة. علماً بالنسبة مع املتوسط السائد حالياً اتساق على وهي املاضية،
وقوة بصفة عامة النمو إيجابية من أسواق التي تستفيد - املال رأس أسهم في االكتتابات

وفي متحققة. غير كبيرة مستدامة رأسمالية أرباحاً - املنضبطة التعامالت واختيار الطلب
أشخاص بني جمع الذي بالتعليم املعني الثالث الدولي مؤمترها املؤسسة مت السنة، نظّ هذه

التعليم.  خدمات ومتويل االجتاهات في تقدمي ملناقشة أحدث بلداً 30 من

التنموية النتائج
و 675000 من  املرضى من مليون 5.5 إلى الدولية التمويل مؤسسة مع وصل املتعاملون
قياسه ميكن يتخطى ما وفيما العام 2007. في العاملني من 47000 واستخدموا الطلبة

حتقيق في تساعد التي احليوية االجتماعية األساسية البنية املؤسسة استثمارات تتيح ياً، كمّ
وكانت نها، حتسّ هذا القطاع لالستثمارات في التنموية النتائج وتواصل االقتصاد. لبقية النفع

صغيرة املؤسسة استثمارات من الناضجة االستثمارات ومع أن عيّنة السنة. هذه قوية في
خبرة ازدياد يعكس العالية التنموية النتائج ذات االستثمارات نسبة ازدياد نحو االجتاه فإن نسبياً،
القطاعات في واتصني العاملني باالستثمارات املعنيني املوظفني من فريق خالل من املؤسسة

عدة قبل من املؤسسات التي تعرّضت عدد أداء ن حتسّ رز ن احملُ التحسّ يعكس االجتماعية. كما
املتعاملني وثيق مع نحو املؤسسة على تعمل احلني، ومنذ ذلك كلّي. اقتصاد لصدمات سنوات

التي االستشارية اخلدمات ساعدت كما املالية. عافيتهم استعادة على ملساعدتهم معها
عامة. بصفة عملهم حتسني على معها املتعاملني املؤسسة قدمتها

االستدامة
واجتماعية بيئية مخاطر والتعليم الصحية الرعاية مؤسسات في باالستثمارات حتيط ما عادة

الدولية التمويل مؤسسة اإلرشادات التي تضعها ولكن الهيكليات نفسها. بتلك متعلقة
للمؤسسات تعتبر منوذجاً التي املعنيّة الدولية باملعايير على الوفاء معها املتعاملني تساعد
النفايات شركة ملعاجلة في لها استثمار أول ذت املؤسسة نفّ أيضاً، السنة هذه وفي األخرى.
حرق أجهزة عامة. فمعظم بصفة القطاع على واسعة مدلوالت له مما الصني، في الطبية
مكافحة بشأن الصني اعتمدتها اجلديدة التي باملعايير تفي ال الصني في الطبية النفايات

الصني. علماً في النفايات تلك من خدمات التخلص املتزايد على تلبية الطلب وال ميكنها التلوث
أثرها زيادة ن املؤسسة من ستمكّ املستقبل في الفرعية القطاعات هذه في بأن االستثمارات

ومكافحة التلوث. الصحة العامة على

الدولية، التمويل مؤسسة  إجنازات
به القيام الواجب والعمل

الفريدة خبرتها ترجمة على املؤسسة عملت ،2001 العام والتعليم في الصحة إنشاء إدارة منذ
واسع، تغيير على نطاق إحداث أجل ومن منفردة. شركات مساندة يتخطى مبادرات لها أثر إلى

اخلاص متويل القطاع آليات حفز رت أفريقيا، وطوّ الصحة في تنفيذ مبادرة في املؤسسة شرعت
وفي والهيئات. املؤسسات بالتعامالت مع اخلاصة أدواتها بتنفيذ كما شرعت الدارسني، للطلبة
املؤهلة البلدان في والسيما العمليات تلك نطاق بتوسيع املؤسسة ستقوم ماً، دُ قُ إطار املُضيّ

وتقدمي للتمويل مبتكرة أخرى وسائل ز على ستركّ للتنمية. وهي الدولية املؤسسة من لالقتراض
الشراكات لتحقيق السعي وستواصل واخلاص، العام القطاعني بني الشراكات شاملة اخلدمات،
من وذلك القطاع اخلاص، وشركات املانحة، واجلهات األطراف، متعددة املؤسسات مع اآلخرين من:

لها. أكبر أثر حتقيق بغية مواردها زيادة أجل
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الصناعات :4 الفصل

املغربي مستشفيات واليمن:  مصر
العيون لطب

لرعاية بالنسبة اجلودة العالية اخلدمات الطلب على
العرض. جانب مصر واليمن يفوق في العيون صحة

مؤسسة اشتركت املشكلة، تلك حدة ولتخفيف
التي السعودية املغربي مجموعة مع الدولية التمويل

العيون وجراحة فحص تتيح خيرية مؤسسة تدير
واحتاجت مجموعة املنخفض. الدخل لذوي باان

مستشفى  إنشاء أجل من مليون دوالر 45 إلى املغربي
في  30 سريراً بطاقة التكلفة منخفض عيون طب

في عيون طب مستشفيات عدة وافتتاح اليمن
ألغراض املؤسسة التمويل سواء مت فقدّ مصر.
البلدين في الصحية الرعاية ر توفّ مدى توسعة

املنطقة في األخرى اخلاص القطاع شركات وتشجيع
الصحية. في مؤسسات الرعاية االستثمار على
التي اجلديدة املستشفيات تؤدي املتوقع أن ومن

إلى واليمن في مصر املغربي مجموعة ستفتتحها
في  50000 فحص بواقع العيون فحوص عدد زيادة

ومؤسسة النور املغربي مجموعة مع التعاون السنة.
النتائج تعظيم في يساعد تلك اموعة تديرها التي

املؤسسة ترسل حتققها املؤسسة: التي التنموية
املرضى لفحص الريفية املناطق إلى قوافل منتظمة

الطبية باان. والنظارات األدوية وتقدمي

كينيا في الدارسني قروض الطلبة
لاللتحاق مؤهلون الكينيني الطلبة من العديد

التامة التكلفة دفع ميكنهم ال ولكن باجلامعات
مبؤسسات االلتحاق على القدرة ولزيادة ماً. قدّ مُ

الدولية التمويل اشتركت مؤسسة العالي، التعليم
مستدام متويل إنشاء في األفريقي التجاري البنك مع

أول وهو الدراسية للرسوم التكلفة، ورخيص جتارياً
بنوك القطاع اخلاص. من جتاري بنك مع برنامج

القروض من في حافظة ااطر املؤسسة وستتقاسم
األفريقي البنك التجاري الدارسني. وسيقوم للطلبة

البرنامج. هذا شؤون وإدارة القروض وإدارة بإصدار
كجهة مانحة ثالث طرف أو شريكة وستقوم جامعة

لتغطية الالزم بتقدمي التمويل خيرية مؤسسة أو
التمويل مؤسسة وستقوم للحافظة، اخلسائر األولية

ااطر لتخفيض الالزمة الهيكلية بإتاحة الدولية
بجامعة وسيكون الطلبة امللتحقون املتبقية.

تغطي  التي للقروض ني املتلقّ أول Strathmore
السداد على يكون أن على السنوية، رسوم الدراسة
مت  قسطاً. ومتى 12 األقصى شهرية حدها أقساط

إدخال سيتم ااطر، لتقاسم التجريبية اآللية إنشاء
ومع تأجيل أطول سدادها على آجال القروض الواجب

املعني سوق العمل. الطالب يدخل أن إلى الدفعات
ممّن إلى الطلبة الوصول في املساعدة هذا ومن شأن
ممتازة الثانوية الدراسة مرحلة في امتحاناتهم نتائج

سداد تلك على القدرة لديها ليست ولكن أسرهم
البرنامج اخلدمات هذا م يقدّ أن املتوقع ومن القروض.
في حدود 16.9  مبلغاً يقدم 2400 طالب وأن حلوالي

القروض. من دوالر مليون
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عدد املشروعات املعطاة درجات ومجموع استثمارات املؤسسة فيها مباليني الدوالرات.

���������������������������

ناجت التنمية

األداء املالي

األداء االقتصادي

األداء البيئي واالجتماعي

األثر اإلمنائي للقطاع اخلاص

      إدارة

      املؤسسة 

التنمية نواجت درجات

للفترة 2015-2010.  2008 هي املالية السنة توقعات *
.%1.3 بنسبة حصة فيها للمؤسسة في الهند سلسلة مستشفيات في مريض مليون قليالً على يزيد ما تشمل وهي البيانات تنقيح مت **

امليالدية 2007). السنة في امليالدية 2006، و 350000 السنة في 255000) أفريقيا في جامعات في املعلومات تكنولوجيا بخدمات إليهم الوصول مت ذلك الطلبة الذين في مبا ***

التنمية وصول نطاق

املشروعات وحافظة متويل

االرتباطات

السنة املالية املالية السنة الدوالرات)  (ماليني
2008  2007  
$315  $199 املؤسسة حلساب به مرتبط متويل

$228  $79 قروض

$60  $91 مال أسهم رأس اكتتابات في

$27  $28 ضمانات وإدارة مخاطر

$17  $0 موقعة مشتركة قروض

$332  $199 املوقّعة االرتباطات مجموع

$668  $466 املؤسسة حلساب حافظة االرتباطات

اآلخرين حلساب  حافظة االرتباطات
$22  $6 وضمانات) قروض في (مساهمات

$690  $472 االرتباطات حافظة مجموع

السنة السنة السنة السنة  
املالية املالية املالية املالية الدوالرات) مباليني  (التمويل
2008  2007  2006  2005  

20  18  10  8 املشروعات عدد
14  13  7  6 البلدان عدد

$315  $199  $126  $81 املؤسسة حلساب متويل
$17  $0  $0  $0 مشتركة قروض

اجلديدة  العمل أنشطة توقعات احلافظة احلافظة  املؤشر
املالية 2008* السنة امليالدية 2007 السنة امليالدية 2006 السنة

3.2 **5.5 **5.7 (ماليني) إليهم الوصول مت الذين املرضى عدد

78100  675500  353000 إليهم***  الوصول مت الذين الطلبة عدد

26.3  44.8  15.8 الدوالرات) (ماليني للحكومة املدفوعات
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االستشارية اخلدمات
العمليات والنتائج

التنمية حتقيق الطريق أمام التمويل الدولية مؤسسة متهد
حول واحلكومات للشركات املشورة إسداء خالل من املستدامة

التابعة األعمال مؤسسات تواجه التي العقبات إزالة كيفية
في األعمال أنشطة مزاولة معايير وحتسني اخلاص، للقطاع

الناشئة. األسواق

األسرع منواً.  أنشطتها أحد املؤسسة تقدمها التي االستشارية اخلدمات عمليات تشكل

اخلدمات  جديداً من مشروعات مشروعاً على 299 املؤسسة وافقت ،2008 املالية السنة ففي

متنوعة  مجموعة املؤسسة مع فيه شاركت الذي التمويل، وهذا بلداً. 75 في االستشارية

بالسنة  مقارنة املائة في من 50 بأكثر زيادة ميثل املانحة، الشريكة اجلهات  من

 .2007 املالية

املتعلقة  املشورة على خدمات البلدان النامية قوياً في حالياً طلباً تواجه املؤسسة

مميزاتها  هو إحدى االستشاري املؤسسة وعمل باحليوية. ومفعم قوي خاص قطاع بناء بكيفية

للشركات تتيح أخرى متعددة األطراف مالية مؤسسة أية ال توجد إذ ـ الفريدة التنافسية

التمويل بشأن االستشارية اخلدمات من التنوع من القدر بهذا مجموعة معها املتعاملة

التنمية  حفز كيفية احلكومات حول إلى املشورة املؤسسة وتسدي األعمال. أنشطة ومزاولة

واخلاص.  العام القطاعني بني الشراكات بناء من خالل

التي تقدمها، ويشمل  االستثمارات مع االستشارية باطراد خدماتها املؤسسة وتدمج

مناخ سبل حتسني حول: واحمللية الوطنية احلكومية للجهات املشورة العمل إسداء هذا

والبيئية.  االجتماعية باملعايير واالرتقاء احليوية، األساسية البنية مرافق وتدعيم االستثمار،

حوكمة  وحتسني ميزتهم التنافسية، على صقل معها املتعاملني املستثمرين تساعد كما

حتقيق االستدامة.  على قدرة أكثر يصبحوا أن وعلى الشركات،

في 29 بلداً  استشارية مشروعات على املؤسسة وافقت املالية 2008، السنة وفي

القطاع  يواجهها مستثمرو ما غالباً التي مستوى ااطر ارتفاع ضوء وفي بالصراعات. متأثراً

الالزمة  األسس وضع في مهماً دوراً االستشاري املؤسسة عمل يلعب البلدان، هذه في اخلاص

املستقبل.  في لالستثمار
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االستشارية اخلدمات :5 الفصل
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االستشارية اخلدمات :5 الفصل

من إقليم جيتاراما  48 عاماً العمر من يبلغ مزارع مورينزي، اسحق
حمولة جر عليه ينطوي الذي العناء املضني برواندا، يعرف مدى

فهو  ولذا، النب اخلام الطازجة. حبوب من كيلوغراماً 50 تزن
التأجير برنامج ضمن هوائية دراجة على بحصوله للغاية سعيد

مورينزي، يقول الدولية. التمويل مؤسسة صممته الذي التمليكي
عليها أكياس النب أحمل التي الهوائية "لقد غيّرت الدراجة

نقل على معشر املزارعني نحن ساعدتنا حياتي، حيث اخلام منط
نوعية حتسني إلى أدى مما نفسه، اليوم في النب محاصيلنا من

لهذه الدراجات وميكن عوائدنا". زيادة إلى ثمّ ومن نبيعه، الذي النب
من  غرام 200 كيلو إلى يصل ما أن حتمل جتهيزاً خاصاً اهزة

أمثال أربعة حوالي أي النب،
قوة املزارعني ألشدّ ميكن ما

وتتيح ظهره. على حمله
للمزارعني الهوائية الدراجات

محاصيلهم نقل إمكانية
بعيدة غسيل محطات إلى

حتى تكون بسرعة أكثر،

ومن ثمّ طازجة، النب حبوب
على سعر احلصول ميكن

وعملت األسواق. في أعلى
املالي للمنظمة الذراع ،Vision Finance شركة مع املؤسسة

من املستفيدين نطاق العاملية، على توسيع للرؤية الدولية
عدد ويبلغ عليه. التجاري الطابع وإضفاء النب، نقل دراجات برنامج

رواندا.  في 1200 مزارع حوالي حالياً الدراجات هذه مستخدمي

على الروانديني املزارعني الدولية التمويل مؤسسة برامج أحد يساعد الصورة:
من  غرام 200 كيلو جر ميكنها هوائية دراجات على  احلصول

اخلام. النب

متكامل نهج
التمويل مؤسسة متهد

حتقيق أمام الطريق الدولية
خالل املستدامة من التنمية
ممارسة تشجيع سالمة بيئة

والبيئة األعمال أنشطة
املؤسسة وتسدي التنظيمية.

معها للمتعاملني املشورة
عمل حول كيفية بناء مناذج

معايير تضع كما ناجحة،
التكاليف تقليل بغرض دولية
املصاحبة البيئية واالجتماعية

اخلاص. وهي القطاع لنمو
القدرة حتسني على: تعمل

التمويل في على احلصول على
العالم، في ً فقرا البلدان األكثر
اخلدمات إتاحة في واملساعدة

املالية بتكلفة ميسورة.

ضل
ألف

ىا
إل

يير
تغ

ال
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األعمال ألنشطة البيئة التسهيلية

الضريبية اإلصالحات تعزيز
مجال في الدولية مؤسسة التمويل عمل أدى مدغشقر، في

املعوقات تذليل زيادة إلى الشركات ضريبة عمل آليات تبسيط
بعض مدغشقر وألغت األعمال. مؤسسات تواجهها التي اإلدارية
بالسياحة، املتعلقة احلرة والرسوم املهن ضريبة شاملة الضرائب،
موحدة ضريبة في اآلخر البعض بدمج الوقت نفسه وقامت في

اخلدمات جنوب أفريقيا، ساعد برنامج بسعر أقل. وفي الدخل على
إصالحات مواصلة على احلكومة األجنبي لالستثمار االستشارية

 30 من الشركات سعر ضريبة في خفض االقتصادي. وأدى النظام
بقيمة 255 مليون  ضريبية إعفاءات إلى املائة في 29 إلى املائة في
الشركات على الفرعية الضرائب نسبة خفض وجرى أمريكي؛ دوالر

استبدالها  احلكومة وتعتزم املائة، في إلى 10 في املائة 12.5 من
برامج واسعة املؤسسة حالياً تدخل كما على األرباح. بضريبة

واليمن، ويشمل سيراليون في الضريبية لتحسني األنظمة النطاق
اإلدارية وبناء القدرات. وإجراءاتها القانونية أطرها إصالح ذلك

مجموعة مع النشاط هذا املتعلقة بتدعيم املعارف ويجري تبادل
مجموعة البنك مؤسسات كافة من املعنيني اخلبراء من متنوعة

الدولي النقد صندوق شاملة خارجية، شريكة جهات ومن الدولي
ثنائيني االقتصادي، ومانحني امليدان والتنمية في التعاون ومنظمة

الضرائب. قضايا وعملية في بخبرات تقنية يتمتعون ممن

التنموية النتائج

2008 املالية السنة في اإلنفاق أوجه

استخراج التراخيص، والتصاريح، وإجراء املعاينات ���
 دخول مؤسسات األعمال ���
 خاصة بصناعة معينة ���
سياسات االستثمار وتشجيعه ���
ممارسة أنشطة األعمال ��
 ضرائب الشركات ��
اآلليات البديلة لتسوية النزاعات ��
احلصول على األراضي ��
النواحي اللوجستية للتجارة ��
 أخرى ���

بعمله املؤسسة تقوم ما
تهيئة مناخ على معها ـ املتعاملة البلدان االستشاري املؤسسة عمل يساعد

التالية: األساسية ااالت حول عملها املؤسسة وتنظم ونشاطاً. قوة أكثر استثمار
عملها وإجراءات مؤسسات األعمال، دخول تعوق التنظيمية التي احلواجز تبسيط
بشأن اإلصالحات للحكومات االستجابة وسرعة ذات الصلة؛ الضريبية واألنظمة
ملقارنتها على مرجعية معايير ووضع األعمال، أنشطة ممارسة يغطيها تقرير التي

االستثمار وسياسات املنازعات؛ لتسوية البديلة واآلليات واألقاليم؛ مستوى املناطق
65 بلداً  في الدولية التمويل مؤسسة عملت ،2008 املالية السنة وفي وتشجيعه.

مليون دوالر،  عليها 35 اإلنفاق بلغ االستشارات، ألغراض تقدمي مشروعاً 224 خالل من
حني كان في املؤسسة، من لالقتراض مؤهلة بلدان في تقريباً اإلنفاق وكان نصف

أيضاً  وتقوم املؤسسة بصراعات. متأثرة بلدان في املشروعات هذه من في املائة 29

الزراعية والسياحة، وتسهيل كالصناعات محددة، قطاعات اإلصالحات في مبساندة
اإلدارية. املعوقات معاجلة خالل من احلدود عبر التجارة

بذلك املؤسسة تقوم كيف
األعمال ألنشطة التسهيلية البيئة برامج بدمج الدولية التمويل مؤسسة قامت

موعة  التابع – (FIAS) األجنبي االستشارية لالستثمار اخلدمات برنامج التي تشمل
مبناطق االستشارية اخلدمات وحدات كافة في امليدانية األفرقة مع ـ الدولي البنك

املستوى على ـ املؤسسة مع جانب املتعاملني في وينشأ الطلب عمل املؤسسة.
ممارسة أنشطة تقرير مثل أدوات خالل من واألقاليم ـ مستوى املناطق أو على الوطني
الدولي والبنك الدولية التمويل مؤسسة مشتركة بني عن مبادرة عبارة وهو األعمال،

باإلضافة  بلداً، في 68 التنظيمية واللوائح القوانني في إصالحاً 170 من أكثر ألهمت
وتتبادل التشخيصي. العمل أدوات من ذلك وغير االستثمار، مناخ تقييمات إلى

الدولية. السليمة بشأن املمارسات شريكة مع مؤسسات املعلومات املؤسسة أيضاً

اال

مؤسسات دخول
األعمال

االستثمار سياسات
وتشجيعه

القطاعني بني احلوار
العام واخلاص

البديلة اآلليات
النزاعات لتسوية

اإلطار الزمني

2007

2008-2007

2007-2003

2008-2006

النتائج

على أكوادور، ساعدت املؤسسة في
الالزمة األيام عدد اختصار متوسط

األعمال مزاولة ترخيص على للحصول
املائة  في 93 بواقع البلديات من

تشجيع هيئة سهلت كولومبيا، في
ترعاها التي ببوغوتا االستثمار

استثمارات أجنبية املؤسسة دخول
(في  دوالر مليون 140 مباشرة بقيمة

اخلدمات ومراكز الفنادق، مجاالت
التحويلية) والصناعات الهاتفية،

املؤسسة بها أوصت تغييرات أسفرت
الو وجمهورية كمبوديا من: كل في
عن وفييتنام الشعبية الدميقراطية

حتقيق وفورات إجمالية للقطاع اخلاص
دوالر ماليني 310 بقيمة

في  وساطة 2030 عملية إجناز مت
وصربيا؛ والهرسك البوسنة من كل

عن اإلفراج إلى الوساطة جهود وأدت
ألبانيا،  دوالر في كل من مليون 65

وباكستان، والهرسك، والبوسنة
وصربيا.
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التمويل على القدرة على احلصول

بعمله املؤسسة تقوم ما
تذكر  قدرة أية إلى النامية العالم بلدان في نسمة 3 مليارات من أكثر يفتقر

االستشاري الدولية التمويل مؤسسة عمل ويساعد املالية. اخلدمات على للحصول
بتكلفة املالية اخلدمات توافر زيادة على التمويل على احلصول على بشأن القدرة

والصغيرة الصغرى مؤسسات األعمال على بوجه خاص التركيز مع ميسورة،
للمؤسسة كان ،2008 يونيو/حزيران شهر نهاية وفي معها. املتعاملة واملتوسطة

بلدان  في منها املائة في نحو 60 في 59 بلداً ـ التنفيذ قيد وبرنامجاً 235 مشروعاً

متأثرة  في بلدان املائة في و14 للتنمية، الدولية من املؤسسة لالقتراض مؤهلة
مليون دوالر.  37 مجموعه ما املشروعات هذه مصروفات بصراعات. ومتثل

بذلك املؤسسة تقوم كيف
على احلصول على القدرة االستشارية بشأن اخلدمات الدولية التمويل مؤسسة تتيح

لدى إدارات  يعملون 120 موظفاً متفرغاً من أكثر خالل من رئيسية التمويل بصورة
على الدولي البنك اخلدمات مع هذه أيضاً وتنسق املؤسسة التابعة لها. املناطق

على ثالثة تركز التدخلية املشتركة. وهي واإلجراءات السياسات بشأن املشورة تقدمي
أساسية: مجاالت

على  التأكيد مع املصرفية، غير املالية واملؤسسات املصرفية املؤسسات Éبناء
والتمويل واملتوسطة، الصغيرة باملؤسسات اخلاصة املصرفية األنشطة مجاالت:

كفاءة ومتويل والتأمني، التجارة، ومتويل التمويلي، والتأجير اإلسكان، ومتويل األصغر،
الطاقة. استخدام

وأسواق  االئتمانية األهلية تقييم مكاتب مثل املالية، األساسية البنية Éحتسني
الدفع وأنظمة الضمانية، الرهونات تسجيل مكاتب إلى باإلضافة املالية، األوراق

والتحويالت.
التأجير  نشاط تنمية على املساعدة بغرض Éحتسني األطر القانونية والتنظيمية

اإلسكان. وأسواق األهلية االئتمانية، عن تقارير وإعداد التمويلي،

باستخدام  املصرفي العمل جديدة، منها بإعداد أدوات أيضاً املؤسسة وتقوم
إلى املستندة التأمني وخدمات االستدامة، حتقيق على القدرة ومتويل اجلوال، الهاتف

للمزارعني. الطقس مخاطر ضد املؤشرات

احلصول نطاق القدرة على  توسيع
تقييم مكاتب خالل التمويل من  على

االئتمانية األهلية
الصغيرة األعمال منشآت االئتمانية األهلية تقييم تساعد مكاتب

التوقيت محكمة تتيح معلومات التمويل. فهي على احلصول في
من املالية املؤسسات ن ميكّ مما املقترضني، عن وموضوعية وموثوقة

القروض بواقع منح إجراءات والتكلفة الالزمني إلمتام الوقت اختصار
بواقع  عن السداد التخلف معدالت وخفض أكثر، أو املائة في 25 

أسعار  انخفاض تعني أن الوفورات ميكن وهذه املائة. في 80-40
في هم ملن بالنسبة ميسورة بتكلفة االئتمان توافر الفائدة، وزيادة

تقييم مكاتب إقامة الدولية التمويل مؤسسة وشجعت إليه. حاجة
املشورة  ناشئة، حيث أتاحت سوقاً 45 من أكثر في األهلية االئتمانية

واملساعدات اجلدوى، ودراسات التنظيمية، واللوائح القوانني بشأن
اجلماهير، توعية ومشروعات والبحوث املكاتب، تلك املباشرة إلى

وساعدت الطويل. األمد على والتدريب املشورة إلى تقدمي باإلضافة
االئتمانية تقييم األهلية مكاتب إنشاء ـ دعمت بقوة ـ أو املؤسسة

وكوستاريكا،  وبلغاريا، والهرسك، البوسنة هي: 10 بلدان، في
ورومانيا، وبنما، وباكستان، ونيكاراغوا، وهندوراس، وغواتيماال،

املكاتب  تلقت هذه وحده، 2007 العام وفي أفريقيا. جنوب وجمهورية
دوالر  مليار بنحو 17 ما يقدر وساندت استعالم، طلب مليون 34.7

املقترضني. وصغار التجزئة مؤسسات إلى املقدم التمويل من

.2007 امليالدية للسنة بالنسبة املؤسسة مع املتعاملون أفاد حسبما القائمة احلافظة حجم *

.2008 املالية تراكمية حتى السنة نتائج **

التنموية النتائج

2008 املالية السنة في اإلنفاق أوجه
أنشطة مصرفية خاصة باملؤسسات 
الصغيرة واملتوسطة ���

التمويل األصغر ���

متويل اإلسكان ���

مؤسسات التمويل التأجيري واملؤسسات 
املالية غير املصرفية ��

مكاتب تقييم األهلية االئتمانية ��

متويل كفاءة استخدام الطاقة ��

متويل التجارة ��

أسواق األوراق املالية ��

 التأمني ��

 أخرى ��

اال

مصرفية أنشطة
باملؤسسات خاصة

واملتوسطة الصغيرة

األصغر التمويل

متويل إسكان

التمويلي التأجير

تقييم مكاتب
االئتمانية األهلية

اإلطار الزمني

2008*

2008*

2008*

2008*

2008**

النتائج

املؤسسة مع املتعاملني مساعدة
املوارد  من مليار دوالر 24.6 تعبئة على
175221 مؤسسة  لصالح التمويلية

ومتوسطة صغيرة

املؤسسة مع املتعاملني مساعدة
املوارد  من مليار دوالر 1.6 تعبئة على

2.1 مليون مؤسسة  لصالح التمويلية
األصغر التمويل مؤسسات من

مع املتعاملة الشركات مساعدة
دوالر  مليار 2.5 تعبئة على املؤسسة

لصالح متويل اإلسكان قروض من
املنازل أصحاب من 69558

املؤسسة مع املتعاملني مساعدة
من  دوالر مليار 1.7 تعبئة على

 19715 لصالح التأجيري التمويل
وصغيرة صغرى تأجير متويلي مؤسسة

ومتوسطة

تقييم على إنشاء مكاتب املساعدة
أو  10 بلدان في االئتمانية األهلية
 34.7 عن أسفر مما حتسينها بقوة،

وساعد ائتماني، استعالم مليون طلب
 17 بقيمة متويلية موارد حتقيق على

مليار دوالر
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للشركات املشورة تقدمي

بعمله املؤسسة تقوم ما
املتعاملني واحملتملني احلاليني للمستثمرين املشورة الدولية التمويل مؤسسة تسدي

رئيسية: مجاالت أربعة النشاط من هذا ويتألف معها.
الصناعات  قطاعات في الكبيرة الشركات املؤسسة تساعد الروابط: É تعزيز

والصناعات الزراعية، والصناعات والالسلكية، السلكية واالتصاالت االستخراجية،
السلع موردي مثل الصغيرة، األعمال إلى مؤسسات الوصول على التحويلية

واخلدمات.
اإلدارة  الس الرقابية املمارسات تدعيم على املؤسسة تساعد الشركات: É حوكمة

والبنوك. األعمال مؤسسات في اإلدارة وأجهزة
للتخفيف  خططاً املؤسسة تتيح أخرى: اإليدز وأمراض ومرض فيروس É مكافحة

معها. أعمال املتعاملني أنشطة خطورة على تشكل األمراض التي آثار من
مبؤسسات املعنية األدوات ومجموعة األعمال أنشطة في التفوق É برنامج

الدولية: تساعد  التمويل مؤسسة لدى األعمال الصغيرة واملتوسطة
الصغيرة األعمال مؤسسات الدولية التمويل مؤسسة تتيحها التي التدريب أدوات
قدرة على املنافسة، أكثر تصبح أن وعلى اإلدارية، ممارساتها حتسني واملتوسطة على

التمويل. على احلصول على بالقدرة تتمتع وأن

األعمال  مؤسسات إلى مشروعاً، من خالل 242 الدولية، التمويل تصل مؤسسة
الدولية  املؤسسة من لالقتراض مؤهالً بلداً منها 36 63 بلداً، في واملتوسطة الصغيرة

املائة  في دوالر – 47 مليون 41 املؤسسة إنفاق بلغ ،2008 املالية السنة وفي للتنمية.
املائة في  في 17 و للتنمية، املؤسسة الدولية من لالقتراض مؤهلة بلدان في منها

املبتكرة، اإلجراءات عدد من إعداد املؤسسة حالياً على وتعكف بصراعات. متأثرة بلدان
ومتويل جانب العرض، سالسل ومتويل العرض، جانب الكربون لسالسل أثر قياس منها

املزارعني في أفريقيا.

بذلك املؤسسة تقوم كيف
نطاق تأثير لتوسيع ومحلية مع مؤسسات عاملية الدولية التمويل مؤسسة تتعاون

وشاركت االستدامة. حتقيق على قدرتها وضمان تساندها، التي والبرامج املشروعات
نطاق  توسيع في الهند، شركة ICICI في مثل محليني، وشركاء IBM شركة مع مؤخراً

واملتوسطة الصغيرة األعمال مبؤسسات املعنية املؤسسة أدوات مجموعة استخدام
IFC Busi-) األعمال أنشطة مجال في التفوق برنامج يعمل كما .(IFC SME Toolkit)

مؤسسات  جهاز إدارة تدريب على قائم حل وهو ـ املؤسسة اعتمدته الذي (ness Edge

احمللي. وأقامت الصعيد على قدرات املدربني على بناء ـ واملتوسطة الصغيرة األعمال
قطاع لقياديي الدولي واملنتدى هارفارد بجامعة كيندي كلية مع بالتعاون ـ املؤسسة

بغرض األعمال، أنشطة بني فيما الروابط تعزيز بشأن مستديرة مائدة ـ األعمال
مع حالياً وتعمل املؤسسة الشركات. بني فيما الناجحة التنفيذ مناذج تبادل تسهيل
إطار لقياس إعداد على املستدامة أجل التنمية من التجارية لألعمال العاملي الس

التمويل  مؤسسة إلى إمنائي مؤسسة متويل 30 انضمت حوالي السنة، هذه األثر. وفي
الشركات. للتوقيع على بيان نهج حوكمة الدولية

من تستفيد غانا في احمللية اتمعات
مع شركة الدولية التمويل شراكة مؤسسة

نيومونت للتعدين
مع ـ بالتعاون الدولية مؤسسة التمويل بدأت ،2007 العام في
فرصاً يتيح ـ برنامجاً معها املتعاملة للتعدين نيومونت شركة

شركة بعمليات املتأثرة احمللية للمجتمعات مستدامة اقتصادية
شملت ،2008 يونيو/حزيران وحتى غانا. أهافو، في نيومونت

املوردين  جديداً من عقود عقداً 670 حوالي على التوقيع النتائج
على 142 مؤسسة محلية  مت إرساؤها دوالر مليون 6.5 بقيمة

حتديد ومت واملتوسطة. والصغيرة الصغرى األعمال من مؤسسات
وزراعة البيض، للدخل في مجاالت إنتاج مدرة أخرى وإتاحة فرص

تقوية إلى املؤسسة جهود وأدت والقرميد. الفخار اخلضروات، وإنتاج
وسيتم احملليني؛ قدرات املدربني وبناء احمللية األعمال مؤسسات احتاد

املرأة في مبشاركة تتعلق أنشطة تنفيذ في قريب الشروع عما
ومرض اإليدز، الوعي بفيروس مستوى االقتصادية، وزيادة التنمية

عقود تعود وبينما األخرى. الصحية بالرعاية تتعلق تثقيفية وبرامج
تفيد احمللية فإن احلكومات احمللية، بالنفع على اتمعات املوردين

الضريبية من  إيراداتها في املائة في 35 نسبتها زيادة حققت أنها
عام  بشكل في املائة 20 وزيادة بنسبة الصغيرة، األعمال مؤسسات

البرنامج هذا ويبرز السابقة. بالسنوات مقارنة إيراداتها وعاء في
مثل شركات تنضم عندما احمللية اتمعات أمام الفرص املتاحة

تنفيذ في الدولية التمويل مؤسسة إلى للتعدين نيومونت شركة
واالقتصادية. االجتماعية للتنمية برامج

التنموية النتائج

2008 املالية السنة في اإلنفاق أوجه
 تعزيز الروابط ���
حوكمة الشركات ���
برنامج التفوق في أنشطة األعمال ��
مجموعة األدوات املعنية مبؤسسات األعمال 
الصغيرة واملتوسطة ��
مؤسسة التمويل الدولية ضد اإليدز ��
 أخرى ���

اال

الشركات حوكمة

التمويل مؤسسة
اإليدز ضد الدولية

الروابط تعزيز

اإلطار الزمني

2007-2000

2007-2004

2007-2004

النتائج

8500 شركة  من أكثر إلى الوصول
املؤسسة، مع متعاملة وجهة ومصرف
من  دوالر مليار 2.7 تعبئة إلى أدى مما

حوكمة ن االستثمارات بفضل حتسّ
الشركات

1.2 مليون  من أكثر إلى الوصول
في  موظف آالف 104 شامالً شخص،
في املؤسسة مع املتعاملة الشركات

والهند أفريقيا

الصغيرة األعمال مؤسسات متكني
مع املتعاملني من بعقود الفوز من
 307 مببلغ قيمتها تقدر املؤسسة،

دوالر ماليني
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االستشارية اخلدمات :5 الفصل

بالبيئة املضرة غير صندوق مؤسسات األعمال
األعمال صندوق مؤسسات تعمل املؤسسة مع ،2001 العام منذ

وغير املبتكرة األعمال ممارسات يساند الذي بالبيئة املضرة غير
والبحر الالتينية أمريكا بلدان في البيولوجي املضرة بالتنوع

مقدمة منحة ووجهت إرشادات املؤسسة وأتاحت الكاريبي.
خدمات لصالح دوالر مليون بقيمة العاملية البيئة صندوق من

التنمية  بنك من ماليني دوالر 9 مببلغ الستثمار مرافقة استشارية
هكتار  65 ألف حماية على اجلهد هذا وساعد األمريكية. للبلدان

أنظمة للخطر تضم معرضة مناطق في األراضي الواقعة من
وسبل االقتصادية [املنافع زيادة إلى أدى هشة، كما إيكولوجية

مجموع الدخل  وبلغ املوردين. من ألفاً 11 ألكثر من العيش] كسب
هذا ساندها املالية التي واألدوات اجلديدة العمل مناذج املتحقق من

مليون دوالر.  150 من أكثر الصندوق

التنموية النتائج

2008 املالية السنة في اإلنفاق أوجه
التنوع البيولوجي واإلدارة 
املستدامة للموارد الطبيعية ���
املسؤولية االجتماعية ���
الطاقة املستدامة ���
االستثمار املستدام ���
 أخرى ��

واالجتماعية البيئية االستدامة حتقيق

بعمله املؤسسة تقوم ما
وزيادة االبتكار، روح حفز بغرض االستدامة حتقيق على التمويل الدولية تركز مؤسسة

على مساعدتهم طريق عن معها إلى املتعاملني وإضافة القيمة التنموية، نتائجها
يلي: ما اال هذا األنشطة في وتشمل أعمالهم. أداء حتسني

حماية التنوع  بني املزج على مؤسسات األعمال مساعدة البيولوجي: É التنوع
عام. بشكل اإلدارة مستوى وحتسني البيولوجي

ومساعدة  مبتكرة مالية أدوات تقدمي الكربون: غاز انبعاثات خفض É متويل
املناخ. ر تغيّ حدة من التخفيف في بالتزاماتها الوفاء على الشريكة اجلهات

يتعني  التي بالبيئة املضرة غير األعمال مبادرات مساندة األنظف: É التكنولوجيا
اجلديدة. والتكنولوجيات باألسواق املرتبطة اهولة االحتماالت على التغلب عليها

زيادة  على النساء احلر: مساعدة العمل أنشطة في اجلنسني بني É املساواة
الشخصي باجلنس العوائق املرتبطة وخفض على التمويل، احلصول على قدرتهن

األعمال. بيئة ممارسة أنشطة في
االجتماعية  لألبعاد املتفاعلة اإلدارة مساندة أسلوب االجتماعية: É املسؤولية

شركة. أية في األعمال في ممارسات بالعمل والبيئة واملتعلقة
خالل  من النظيفة الطاقة استخدام نحو حتويل األسواق املستدامة: É الطاقة

القدرات. وبناء االستثمارات
حتقيق  على الناشئة في األسواق االستثمار قدرة زيادة املستدام: É االستثمار

من االستفادة على نفسه الوقت في مساعدة املستثمرين مع االستدامة،
األمد. طويلة ممتازة عائدات بتحقيق اخلاصة اإلمكانات

مجال في املؤسسة أعمال أنشطة حافظة بلغت املالية 2008، السنة في
في 32 بلداً.  املؤسسة وعملت دوالر، مليون 146 مجموعه ما االستدامة حتقيق

املؤسسة الدولية  من لالقتراض بلدان مؤهلة في مشروعاً 50 أنشطتها وشملت
أوجه  من املائة في حوالي 25 بصراعات. وكان متأثرة في بلدان و18 مشروعاً للتنمية،

الدولية املؤسسة من لالقتراض مؤهلة بلدان في الدولية التمويل مؤسسة إنفاق
بصراعات.  متأثرة بلدان في املائة في و16 للتنمية،

بذلك املؤسسة تقوم كيف
بتدريب وهي تقوم أعمال جيد. نشاط هو االستدامة حتقيق أن تؤمن املؤسسة

كما وبيئية، اجتماعية منافع لتحقيق القروض حوافظ هيكلة على املالية املؤسسات
الطاقة. استخدام وكفاءة النظيف اإلنتاج مجالي استشارية في مع شركات تعمل
استدامة بتحقيق يتعلق عندما وخاصة البيولوجي، التنوع صون املؤسسة وتشجع

العمل (انظر معايير اعتماد تشجع كما البيئية، والسياحة والزراعة احلراجة قطاعات
مستوى على والتعاون للشركات، املشورة تقدمي وتشمل جهودها: .(104 الصفحة
في واالستثمارات والتقييمات، للبحوث املساندة وتقدمي القطاعات، أو الصناعات

مبتكرة. تطبق مناذج عمل الشركات التي

اال

البيولوجي التنوع
املستدامة واإلدارة
الطبيعية للموارد

املسؤولية
االجتماعية

املستدامة الطاقة

املستدام االستثمار

اإلطار الزمني

2007-2006

2007-2006

2007-2005

2007-2006

النتائج

العام بني القطاعني حققت شراكة
إدارة متنزه بغرض واخلاص أُنشئت

 427 قيمته ما إندونيسيا في وطني
حلفظ صندوق لصالح ألف دوالر

مايو/أيار بني الفترة خالل الطبيعة
األول 2007، وديسمبر/كانون 2006

اآلن مستداماً الصندوق هذا وأصبح
استخدام وجرى ذاتية؛ بصورة مالياً

ومنغوليا بيرو من كل في مماثلة ج نُهُ

مع باالشتراك املؤسسة، شرعت
تنفيذ في الدولية، العمل منظمة

في األردن أفضل“ عمل برنامج ”مكان
حتسني  بغرض دوالر مليون 4.7 مببلغ
عامل  54 ألف يبلغ ملا ظروف العمل
وتعزيز األردن، في املالبس صناعة في
في املنافسة القطاع على هذا قدرة

الدولية األسواق

املتجددة، للطاقة قانوناً منغوليا سنت
لتوليد الكهرباء مزرعة أقامت أول كما

ميغاواط 50 بطاقة الرياح من

في  دوالر مليون 100 إدارة حالياً تتم
البرازيل في االستدامة مؤشر
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األساسية البنية

بعمله املؤسسة تقوم ما
مستويات وحتسني االقتصادي، النمو لتحقيق ضروري عنصر األساسية البنية

على احلصول على القدرة توفير يؤدي حيث التنمية، عملية نطاق وتوسيع املعيشة،
األوضاع الصحية حتسني إلى والكهرباء، الصحي والصرف األساسية، كاملياه اخلدمات

والتجارية احلديثة. الصناعية تشكل ركيزة لألنشطة أنها كما االجتماعية. والرعاية
البلدان في األساسية البنية مرافق تنمية الدولية التمويل مؤسسة وتساند

ويسعى االستثمارات. تقدمي إلى جانب االستشاري، خالل العمل من معها املتعاملة
اخلاص في القطاع استثمارات زيادة إلى املشورة بتقدمي املتعلق املؤسسة عمل

العام القطاعني بني شراكات على بناء احلكومات ومساعدة البنية األساسية، مجال
الرعاية الصحية شاملة خدمات اخلدمات، على على احلصول القدرة وحتسني واخلاص،

والتعليم.

يلي: ما النشاط مجاالت وتشمل
املشروعات  تصميم بشأن للحكومات املشورة املؤسسة تسدي الكهرباء: É توليد

التي الكهرباء توليد مشروعات في القطاع اخلاص مشاركة وتعبئة وتنفيذها،
املستقلون. الكهربائية الطاقة منتجو بتطويرها يقوم

العام  القطاعني بني املؤسسة شراكات تنظم البلدية: واخلدمات املياه É إمدادات
تعد كما البلدية، واخلدمات املستعملة، واملياه إمدادات املياه، مجال في واخلاص
وخدمات املياه، التغطية، ونوعية نطاق حتسني شأنها من امتياز عقود تصاميم

املتعاملني.
عمليات خصخصة  وتنفيذ هيكلة على احلكومات املؤسسة تساعد É النقل:

احلديدية، والسكك واملوانئ، الطيران، بخطوط املتعلقة للدولة األصول اململوكة
إلى تهدف امتياز عقود في املؤسسة وتشارك احلضرية. املناطق في والنقل العام

وتشغيلها. هيكلتها، وصيانتها، واملوانئ، وإعادة الطرق مثل أصول تأهيل إعادة
شراكات  تنمية وتنفيذ على احلكومات املؤسسة تساعد االجتماعية: É القطاعات

ومرافق التعليمية املنشآت تصميمات إعداد بشأن واخلاص العام القطاعني بني
إعداد أو التمويل أو التشييد من مراحل بها يتصل ما وكل الصحية، الرعاية

الصيانة. أو التنافسية، العطاءات

 121 مجموعه ما اال هذا في املؤسسة حافظة بلغت املالية 2008، السنة في
مؤهلة لالقتراض  بلدان مشروعاً في أنشطتها 51 وشملت 40 بلداً. في دوالر مليون
حوالي  بصراعات. وكان متأثرة في بلدان و18 مشروعاً املؤسسة الدولية للتنمية، من

املؤسسة  بلدان مؤهلة لالقتراض من في املؤسسة إنفاق أوجه من املائة في 50

بصراعات.  متأثرة بلدان في املائة في و17 للتنمية، الدولية

الشراكة من يستفيد ليسوتو  مستشفى
واخلاص العام القطاعني بني

وهو ماسيرو، في الثانية إليزابيث امللكة كان مستشفى
أمد تطوير منذ حاجة إلى في ليسوتو، في املستشفى الوحيد

املياه الساخنة، في نقص من واملرضى عانى العاملون حيث بعيد:
واستعانت التعويل عليها. ميكن التي والتجهيزات واللوازم الطبية،

مستشفى كافية لبناء موارد إلى تفتقر التي كانت احلكومة،
تصميم بشأن املشورة لتقدمي الدولية التمويل مبؤسسة أحدث،
خبرة على اعتماداً بني القطاعني العام واخلاص، وتنفيذ شراكة

في  القبيل هذا من 100 شراكة من أكثر مع الواسعة املؤسسة
أعلنت احلكومة األول 2007، ديسمبر/كانون وفي بلداً. 30 من أكثر

جنوب  Netcare من شركة تقودها إقليمية شركات مجموعة أن
وسيضم وتشغيله. اجلديد املرفق لبناء فازت باملناقصة أفريقيا

خدمات  وسيقدم 390 سريراً، الوطني اجلديد اإلحالة مستشفى
وستقوم يتحملها املرضى. التي التكاليف دون زيادة بكثير أفضل
مناطق في ثالثة مستوصفات وجتديد بإصالح أيضاً اموعة هذه

ليسوتو. مناطق تغطي صحية شبكة لتشكل حضرية شبة

التنموية النتائج

2008 املالية السنة في اإلنفاق أوجه

 تفويضات استشارية ���
 مدارس في أفريقيا ��
إعداد املشروعات مع جهات راعية ��
التمويل على مستوى املناطق واألقاليم ��
أوجه أخرى ���

بذلك املؤسسة تقوم كيف
في الدولية رسوخاً التمويل مؤسسة أكثر أنشطة يتمثل
احلكومات إلى تقدمي املساعدة في األساسية البنية مجال

وتنفيذها. واخلاص القطاعني العام بني الشراكات هيكلة على
في سيما وال فريدة، وخبرات مبهارات املؤسسة وتتمتع

املستثمرين احتياجات بني حتقيق التوازن املساعدة على
بصورة عملها املؤسسة وتنسق العامة. السياسات واعتبارات

البنك الدولي، موعة التابعة األخرى املؤسسات مع وثيقة
األساسية للقطاع البنية تنمية فريق مثل الشريكة، واجلهات
بتنفيذها قامت املؤسسة عدد التفويضات التي ويبلغ اخلاص.
عمل  ويساند من 40 تفويضاً. 2008 أكثر املالية السنة حتى
احلصول على نطاق القدرة توسيع االستشاري أيضاً املؤسسة

أفريقيا. في والتعليم الصحية الرعاية على

اال

تفويضات
استشارية

أخرى ومشروعات

اإلطار الزمني

2007-2000

النتائج

بقيمة استثمارات تعبئة في املساعدة
دوالر مليارات 10

قيمته ما احلكومات على حصول
االمتيازات  من رسوم دوالر مليار 1.7

األخرى الضريبية واملنافع

ملا محسنة أساسية خدمات إتاحة
شخص  6.4 مليون يبلغ
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االستشارية اخلدمات :5 الفصل

التي الرئيسية ااالت أحد هي األساسية البنية
استثماراتها إدمادج بزيادة املؤسسة فيها تقوم

املتعاملة البلدان في وخدماتها االستشارية
النتائج عن متكاملة نظرة على لالطالع معها.

.43 الصفحة انظر السنة، لهذه التنموية
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الشركاء مع العمل
تنمية تشجيع مؤسسة التمويل الدولية في جناح يعكس

احلكومات، املبتكرة مع شراكاتها من العديد اخلاص القطاع
املدني. واتمع واملؤسسات،

في معها يشتركون ممن اآلخرين مع التعاون خالل من ميكنها حتقيقها املؤسسة النتائج التي م تُعظَّ

تعبئة  من نها كّ ميُ حيث مبفردها، حتقيقه ميكنها ال ما حتقيق على التعاون ويساعدها هذا األهداف.

أيضاً تبادل  من شركائها، ويتيح لها كل بها يتمتع التي التنافسية املميزات من واالستفادة مواردها

وتنفيذها.  البرامج تصميم حتسني على ويساعدها املعارف،

التصدي  في الشركاء من متنوعة مجموعة مع شاركت املؤسسة املالية 2008، السنة في

املعونات  وتقدمي املناخ، ر وتغيّ الغذاء، أزمة ذلك وشمل ـ التنمية أجندة أولويات تتصدر التي للتحديات

توسيع عمليات املؤسسة  متويل في املانحة الشريكة اجلهات وساعدت بالصراعات. املتأثرة البلدان إلى

دوالر.  مليون مقداره 211 قياسياً مستوىً مساهماتها االستشارية، وبلغت

العمل،  هذا في بزيادة مساهماتها أيضاً واملؤسسات للشركات التابعة اخليرية الهيئات وقامت

االستشاري.  املؤسسة عمل في املانحني مساهمات من كافة املائة في 5 نسبته ذلك ما ل وشكّ

اعتمدت مبادئ التي املالية مع املؤسسات التعاون جسور إلى بناء الرامية جهودها املؤسسة وواصلت

املستدامة.  التنمية أجل حتقيق من (Equator Principles) التوازن
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الشركاء مع العمل :6 الفصل

6
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الشركاء مع العمل :6 الفصل

أكثر إحدى باكستان شمال في الواقعة اجلبلية املنطقة تشكل
مكان وهي العالم، في إليها الوصول في صعوبة النائية املناطق
التمويل مؤسسة وتقوم الفقر. وطأة حتت سكانه معظم يعيش

خان اإلمنائية شبكة أغا مع األمد طويلة شراكة خالل من الدولية،
تغيير باملساعدة على كثيرة، بلدان في أنشطتها تنتشر التي

مشروعات إقامة على تضافر جهودهما معاً ويساعد الوضع. هذا
 مربحة ومستدامة تعمل

الناس. حياة حتسني على
املؤسستان  وشاركت

 The بنك في االستثمار في
 First MicrofinanceBank

باكستان في للتمويل األصغر
ويتيح صغيرة قروضاً مينح الذي

ادخار حسابات فتح إمكانية
أخرى تساعد وأدوات مالية

50000 شخص  من أكثر حالياً
براثن من للخروج طريقهم شق على باكستان أنحاء كافة في

هذا البنك إلى قدمتها املؤسسة األموال التي وساعدت الفقر.
املتعلقة باإلدارة. معلوماته أنظمة وحتديث قدراته بناء على أيضاً

 The First بنك مع منوذجية وهي متعاملة خانوم، زبيدة وتقوم
على  حصلت منه الذي شمال باكستان MicrofinanceBank في

األطعمة، لها لبيع في متويل نشاط صغير للمساعدة قروض
تتيحه ما حتسني في حتققها التي واألرباح العائدات باستخدام

صحية. ورعاية وتعليم ملبس من ألطفالها

اجلهات إحدى خانوم من عليها زبيدة التي حصلت القروض الصغرى الصورة:
صغير نشاط إدارة إمكانية لها الدولية أتاحت التمويل مؤسسة مع املتعاملة

األطعمة. لبيع

تأثير تعظيم
املؤسسة

التمويل مؤسسة تسعى
أفضل حتقيق إلى الدولية
خالل اإلمنائية من النواجت

مع باالشتراك العمل
اجلهات من عريضة طائفة

شاملة ـ واملؤسسات
واملؤسسات احلكومات املانحة،

الدولية، اخليرية، واملنظمات
واملنظمات غير احلكومية.

ضل
ألف

رل
غيي

الت
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مؤسسة التمويل الدولية خدمات لصالح املقدمة املالية التعهدات
الدوالرات) ماليني يعادل (مبا االستشارية

املستدامة التنمية حتقيق من أجل املعايير وضع
املتعلقة العاملية املعايير وضع بدور ريادي في الدولية التمويل مؤسسة تقوم

املتعاملني نطاق يتجاوز وهذا العمل نحو مستدام. على القطاع اخلاص بتنمية
األطراف مع وتعمل املؤسسة شركائها. من ويشمل الكثير املؤسسة، مع

توافق بناء على العاملي العرض جانب سلسلة مستويات كافة على املشاركة
املمارسات بأفضل االرتقاء شأنها من التي املعايير بشأن اآلراء في النطاق واسع

على املؤسسة ركزت السلع األولية، أسعار ومع ارتفاع االجتماعية والبيئية.
قدر من أكبر على تنطوي التي الصادرات بقطاعات اخلاصة املعايير مستوى رفع

والكاكاو، والسكر، الصويا، وفول زيت النخيل، ومنها: واالجتماعية، البيئية ااطر
الدولية العمل منظمة جهود بضمّ جهودها إلى املؤسسة قامت والقطن. كما

مراحل كافة في املنافسة على والقدرة العمل معايير حتسني العمل على في
الدولية العمل منظمة مع ويجري حالياً بالتعاون العاملية. العرض جانب سالسل

في املالبس صناعات في للمؤسسة التابع أفضل" عمل "مكان برنامج تنفيذ
 800 من أكثر بالنفع على يعود أن يُتوقع والذي وفييتنام، األردن وليسوتو كل من

اإلقراض لصالح معايير وضع على املؤسسة ذلك، تعمل إلى باإلضافة عامل. ألف
من متنوعة مجموعة إعداد في أيضاً املؤسسة األصغر. وتساعد التمويل ألغراض

األسواق الناشئة أداء قياس إلى ـ أخرى أمور جملة ـ بني تهدف املبتكرة املؤشرات
للفروق املراعية األعمال فرص وتشجيع التنمية املستدامة، بتحقيق فيما يتعلق

اجلنسني. بني

الشركاء مع العمل
الدولية إلى التمويل مؤسسة أقامتها التي املتعددة الشراكات تؤدي

املشترك العمل تنمية القطاع اخلاص، كما يؤدي على تأثيرها نطاق توسيع
املؤسسة الناشئة. وتوضح في األسواق شركائها جناح فرص تعزيز إلى

كبيرة أولوية تولي ـ وأموالها، وهي استثمار أموالهم كيفية لشركائها
احلكومات، منها. وتقر والتعلّم ملشاركاتها التنموية النتائج لتتبّع

بها التي تضطلع باملساهمة والشركاء اآلخرون، واملانحون واملؤسسات،
ازداد به تقوم الذي التعاوني العمل حجم وأن ـ مجهوداتهم في املؤسسة

لذلك. نتيجة

املانحني أوساط مع العمل
مع االستراتيجية شراكاتها العام هذا الدولية التمويل مؤسسة واصلت

لتحقيق بشأن األولويات املشتركة ذلك التعاون وشمل املانحني، أوساط
املؤسسة ن ميكّ مما أساسياً، دوراً الشريكة املانحة اجلهات وتلعب التنمية.

الشراكات وحتسينه. وتشمل هذه االستشاري عملها نطاق توسيع من
وتقوم واملشروعات املشتركة؛ الصناديق اإلستئمانية خالل من التعاون
التابعة املشروعات جهة التنفيذ بالنسبة لبعض بدور املؤسسة أيضاً

للشركاء.
مببلغ املانحة الشريكة اجلهات عهدت املالية 2008، السنة وفي

املؤسسة،  تقوم بها التي االستشارية اخلدمات لصالح دوالر مليون 211

املائة  في 87 بنسبة زيادة ل شكّ مما ـ اآلن مساهمة لها حتى أكبر وهي
املساهمة  هذه من املائة في 78 نسبة وجاءت .2007 املالية السنة عن

املائة  في 22 أي ـ املتبقية النسبة جاءت بينما مانحة، من حكومات
اخلاص. للقطاع تابعني من مؤسسات وشركاء مؤسسيني وشركاء ـ

 299 في العمل تبدأ هذه املساندة، أن بفضل املؤسسة، واستطاعت
من نصيب بأكبر آسيا وشرق جنوب منطقتا وحظيت جديداً. مشروعاً

مجموع  من املائة في 36 نسبته ما على حصلتا حيث مساهمات املانحني،
املؤسسة. إلى التمويل املقدم

إلى  املانحة الشريكة اجلهات تقدمها التي املساندة استمرار وأتاح
السنة في عملها مناطق من العديد في برامجها مواصلة املؤسسة

أو عززوا املؤسسة مع بدءوا في التعاون الذين املانحون وشمل .2008 املالية
التنمية وبنك وفنلندا، األوروبية، واملفوضية النمسا، هذا العام: تعاونهم

املتحدة. والواليات والنرويج، األمريكية، للبلدان
الدولية  التنمية أجندة ميزت الثالثة التي التحديات الرئيسية ومتثلت

البلدان إلى املعونات وتقدمي املناخ، ر وتغيّ الغذاء، أزمة في: السنة لهذه
بالصراعات. املتأثرة

البنك  مجموعة مع املؤسسة حالياً تعمل أزمة الغذاء، على صعيد
في العرض جانب على رئيسية بصفة تركز حيث الدولي واألمم املتحدة،

اجلهات الشريكة مع استراتيجياً حواراً بدأت كما الزراعية. الصناعات
الصدد. هذا في تكثيف تعاونها وستواصل املانحة،

مانحة  شريكة جهات إلى املؤسسة انضمت ر املناخ، لتغيّ وللتصدي
اجلهات بالتعاون مع ونظمت، املشاركة، على القطاع اخلاص حلفز أخرى

وأيسلندا، وفنلندا، الدامنرك، ـ الشمال األوروبي دول من الشريكة املانحة
املصلحة أصحاب املستوى متعدد رفيع اجتماع أول ـ والسويد والنرويج،

مع بالتعاون عمل حلقة نظمت كما املنطقة. في هذه ر املناخ تغيّ بشأن
مجال الطاقة في االستثمارات نطاق توسيع بغرض النرويجيني الشركاء

به. الذي ميكنها االضطالع الدور ومناقشة مستوى العالم، على النظيفة
صندوقاً  املؤسسة أنشأت بالصراعات، املتأثرة للبلدان وبالنسبة

التحرك بسرعة  إمكانية لها سيتيح دوالر مليون 50 مببلغ عاملياً استئمانياً
هذا في املبذولة اجلهود وتشمل اإلعمار. إعادة أعمال في للمساعدة

أولويات، لعدة املساندة وتقدمي سريعة تشخيصية دراسات إجراء الصدد
الصغيرة األعمال مؤسسات ومساعدة مناخ االستثمار؛ تدعيم هي:

في اخلاص القطاع مشاركة وزيادة الصلة؛ ذات واملؤسسات واملتوسطة
والنرويج بالفعل مبساندة وتعهدت أيرلندا األساسية. البنية مشروعات

في بالصراعات املتأثرة البلدان مساعدة يستهدف آخر استئماني صندوق
الصحراء. جنوب أفريقيا منطقة

املالية 2008 السنة املالية 2007  السنة موجز

164.53  75.71 حكومات

مؤسسيون/  شركاء
33.82  30.39 األطراف متعددو

شريكة/  جهات
12.37  6.28 اخلاص  للقطاع تابعة مؤسسات

210.72  112.38 اموع 
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الشركاء مع العمل :6 الفصل

مؤسسة خدمات لصالح للحكومات املقدمة املالية التعهدات
الدوالرات) ماليني يعادل (مبا االستشارية الدولية التمويل

املالية 2008 السنة 2007 املالية السنة احلكومات
3.27  11.37 أستراليا
15.75   3.35 النمسا
1.47   2.69 بلجيكا
2.16   2.99 كندا
2.92  2.77 الدمنرك
10.86   4.77 فنلندا
0.03  1.29 فرنسا
0.55  0.16 آيسلندا
4.41   2.45 أيرلندا
0.51  0.00 إيطاليا
2.93  2.62 اليابان
0.00   2.00 الكويت
1.93  2.49 لكسمبورغ
22.68   15.24 هولندا
1.23   0.31 نيوزيلندا

10.28  5.14 النرويج
0.00   0.30 سلوفينيا
0.62  0.63 أفريقيا جنوب
1.47   2.00 إسبانيا
5.59   1.69 السويد
12.11   7.48 سويسرا
57.55   0.99 املتحدة اململكة
6.20   0.51 الواليات املتحدة
0.00  0.57 الرأس األخضر*  
0.00 نيجيريا*  1.40  
0.00  0.50 رواندا*  

164.52  75.71 اموع  

مدققة. غير أرقام
املتعاملة احلكومات تعهدات من *

من أكتوبر/ األول في الصادر الدولية التمويل التقرير السنوي ملؤسسة في الوارد للجدول مصححة نسخة هذه مالحظة:
إيطاليا. عن عنها مغفل آيسلندا وبيانات بشأن خاطئة بيانات اجلدول سابقاً هذا إذ ضم األول. تشرين

بنغالديش االستثمار في مناخ تتبّع
واملفوضية البريطانية الدولية التنمية ووزارة الدولية التمويل مؤسسة أقامت

في بنغالديش.  االستثمار مناخ تدعيم إلى تهدف 2007 العام األوروبية شراكة في
في االستثمار مناخ لصندوق بالنسبة التنفيذ جهة بدور املؤسسة وتضطلع
الدولية البريطانية واملفوضية وزارة التنمية متويله في تشارك الذي بنغالديش،

من منفرد مجال على قطري يركز برنامج أكبر الصندوق هو وهذا األوروبية.
تسهيل أنشطة بيئة أي ـ املؤسسة تقدمها التي االستشارية اخلدمات مجاالت

هذا مشروعات أول تنفيذ في العمل بدأ ،2008 املالية السنة وفي األعمال.
على لإلشراف جلنة احلكومة على إنشاء الصندوق هذا ساعد وبالفعل الصندوق:

زيادة تشجع االقتصادية املناطق بشأن سياسة اإلصالحات التنظيمية، ووضع
تقدمي بغرض واخلاص العام القطاعني منتدى بني مشاركة القطاع اخلاص، وإقامة

بنغالديش. في االستثمار ومناخ األعمال أنشطة ممارسة بيئة لتحسني توصيات

املؤسسات مع العمل
والهيئات املؤسسات، مع باطراد الدولية التمويل مؤسسة شراكة تزداد

السنة املالية ففي اخلاص. القطاع في واملانحني للشركات، التابعة اخليرية
املساهمات  إجمالي من املائة في 2 الشركاء بنسبة هؤالء ساهم ،2006

ارتفعت ،2008 املالية السنة وفي املؤسسة؛ إلى املانحون قدمها التي
املؤسسة  تشجع التعاون، تأثير هذا ولتعظيم املائة. في 5 إلى حصتهم

وتبادل والتنسيق احلوار خالل األمد من طويلة استراتيجية شراكات إقامة
املعارف.

السنة في اال هذا في املشترك للمؤسسة  العمل مالمح وشملت أبرز
يلي:  2008 ما املالية

احلالي خلدمات  لدراسة النطاق غيتس بيل وميلندا مؤسسة مع Éالعمل
وإمكاناتها في أفريقيا اخلاص القطاع بها يقوم التي الصحية الرعاية

املستقبل. في
رويترز  مع مؤسسة بالتعاون أدوات ومجموعة برنامج تدريبي É إعداد

عن تقارير إعداد الناشئة على األسواق في الصحفيني مساعدة بغرض
الفعالية. من أكبر بقدر الشركات حوكمة قضايا

وجهات  املؤسسات واألوساط األكادميية من ممارسني بني اجتماع Éعقد
األملاني صندوق مارشال وبني الدولية التمويل مبؤسسة الرصد والتقييم
املستخدمة االبتكارية ملناقشة اإلجراءات املتحدة الواليات الذي أنشأته

النتائج. قياس في
إتاحة املساندة  لتحسني التغذية بغرض العاملي التحالف مع Éالتعاون

في الرضع تغذية إلى حتسني تسعى التي واالستشارية للشركات املالية
الالتينية. أمريكا

موعة BBVA في  التابعة األصغر التمويل مؤسسة مع Éاملشاركة
أمريكا في الناشئة األصغر التمويل مؤسسات في االستثمارات

التمويل. على احلصول على الفقراء زيادة قدرة الالتينية بغرض

لتدعيم غيتس: شركاء ومؤسسة التمويل الدولية مؤسسة
في أفريقيا اخلاص القطاع يقدمها التي الصحية الرعاية
•نشاط مؤسسة التمويل الدولية تقريراً بعنوان أصدرت ،2008 املالية السنة في

أجل من اخلاص القطاع مع شراكة في الدخول أفريقيا: في الصحية الرعاية أعمال
الصحية الرعاية خدمات على أن يزداد مستوى اإلنفاق يتوقع الذي الناس”، حياة حتسني

هذا املقبلة. ويخلص العشر السنوات الضعف في بواقع الصحراء جنوب أفريقيا في
أن إلى إعداده، متويل في جزئياً غيتس وميلندا بيل مؤسسة شاركت الذي التقرير،

املنطقة. في إلى الناس الصحية الرعاية تقدمي في كبيراً دوراً يلعب القطاع اخلاص
على وشركاءها الدولية التمويل مؤسسة والنتائج هذه االستنتاجات وقد شجعت

االستثمارات أجل من التالية اخلمس السنوات مدى على دوالر إلى مليار يصل ما تعبئة
أفريقيا. في اجتماعياً املسؤولة الصحية الرعاية لتعزيز الالزمة االستشارية واخلدمات

رأس أسهم في لالستثمار أداة القطاع بهذا اخلاصة املؤسسة استراتيجية وتشمل
اال، هذا في العاملني احلر العمل مشروعات وأصحاب األعمال منشآت أجل من املال

الرعاية منشآت تقدمي قدرة لتحسني محلية مؤسسات مالية مع وإقامة شراكات
تستهدف استشارية خدمات وتقدمي األجل، طويلة قروض على احلصول على الصحية

احمللية. الصحية الرعاية تقدمي وشركات املالية الوساطة مؤسسات قدرات بناء
املنطقة، هذه في احلياة أفراد فريقها املعني بعلوم أيضاً بزيادة املؤسسة وستقوم
العاملني وتدريب تعليم أجل من واخلاص العام القطاعني بني الشراكات ومساندة

الصحي. ولتحسني التأمني شركات تنمية وتشجيع الصحية، الرعاية مجال في
اللوائح إصالح احلكومات على مع املؤسسة ستعمل األعمال، أنشطة ممارسة بيئة

العام القطاعني الشراكات بني نطاق وتوسيع الصحية، مجال الرعاية في التنظيمية
بشأن سنوي نصف تقريراً املؤسسة وستصدر القطرية. التقييمات ومساندة واخلاص،

الصحية. الرعاية لقطاع بالنسبة املنطقة في االستثمار مناخ
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البرازيل في املدني اتمع مع الشراكة
على الوقت الراهن في البرازيل في اللحوم صناعة الدولية مؤسسة التمويل تساعد
واالجتماعية. البيئية مستوى معاييرها رفع نفسه على الوقت في العمل مع النمو،
في شركة أكبر ثاني وهي ،Bertin شركة مساندة مرة ألول املؤسسة درست وعندما

احتمال من بالقلق املباشرة املصلحة أصحاب بعض شعر البرازيل لتجهيز اللحوم،
الغابات ومستوى قطع أعمال تفاقم إلى الشركة هذه نشاط يؤدي توسيع أن
األمازون. منطقة في األراضي على باالستيالء املتعلقة العنف وأعمال التلوث

احملليني  السكان مع استمرت ملدة عام مشاورات Bertin وشركة وأجرت املؤسسة
هذه. ومبقتضى القلق أوجه ملعاجلة حكومية غير منظمات مع شراكات وأقامتا

ال  بالتأكد من أن حلومها Bertin شركة املؤسسة، تقوم منحته الذي شروط القرض
 Bertin شركة ووافقت مؤخراً. منها الغابات أراض أُزيلت على مقامة مزارع من تأتي
باالمتناع مورديها إلزام وعلى املستعملة بها، معاجلة املياه حتسني نظام كذلك على

على باالستيالء صلة ذات خاطئة أفعال بارتكاب املدانني املزارعني الشراء من عن
للبحوث األمازون مركز مع بالتعاون ،Bertin وشركة املؤسسة شرعت كما األراضي.

على يشجع مشروع بتنفيذ ،(Aliança da Terra) األرض وحتالف (IPAM) البيئية
الدولي، البنك مع بالتعاون املؤسسة، األراضي. وساعدت ملكية صكوك تسجيل

كبريات معاً يجمع اللحوم بتحقيق استدامة صناعة معني عمل فريق إنشاء على
العمالية، واالحتادات احلكومية، غير واملنظمات البرازيلية، اللحوم تعبئة شركات

حتقيق التنمية على التعاون يشجع منتدى في أيضاً املؤسسة وتشارك والبنوك.
التي  بفضل املساعدة حالياً، Bertin شركة وأصبحت األمازون. ملنطقة املستدامة

إحدى اجلهات املصلحة املباشرة، أصحاب ويقظة الدولية التمويل مؤسسة تقدمها
املنطقة. في هذه املستدامة بالتنمية اخلاصة بوضع املعايير املعنية

 2008 املالية السنة اال في هذا عمل املؤسسة في مالمح أبرز وشملت
يلي: ما

من  التجارية لألعمال الس العاملي مع بالتعاون املؤسسة، Éأعدت
مساهمة تقييم بغرض األثر إطاراً لقياس التنمية املستدامة، أجل

واألهداف االقتصادية األهداف في حتقيق اخلاصة األعمال مؤسسات
فيها. تعمل اتمعات التي في نطاقاً األوسع اإلمنائية

نهج  اعتماد لإلبالغ، املبادرة العاملية مع بالتعاون املؤسسة، Éشجعت

بغرض الناشئة األسواق في االستدامة حتقيق عن لإلبالغ موحد
أدائها. حتسني على مساعدة الشركات

نيشنز  إمياجن ومجموعة الدولي البنك مع بالتعاون املؤسسة، Éشرعت

بني القطاعني عاملية شراكة بتنفيذ ،(ImagineNations Group)

على بغرض املساعدة الشباب في االستثمار أجل من واخلاص العام
االقتصادي نهوضه خالل من والشابات، وخاصة املراهقات حياته، حتسني

اجتماعياً. واشتماله
باعتبارها  الشعبية األعمال منشآت تدعيم مبادرة املؤسسة Éأنشأت
هذه وستواصل استثمارياً. وصندوقاً مستقلة حكومية غير منظمة

املؤسسة والشركاء من املستمرة املالية املساندة بفضل املبادرة،
العمل  Omidyar وبنك FMO الهولندي، شبكة أوميديار ـ مثل اآلخرين

ااطر املال ورأس األعمال بأنشطة اخلاصة التقنية املعارف إتاحة على
الشعبية. األعمال قطاع منشآت إلى

 One World صندوق مع العمل في الدولية التمويل مؤسسة É انخرطت
املساءلة في تقرير عنها مختصرة حملة إعداد بشأن Trust االستئماني

القادم. العاملية

احلكومية غير املنظمات مع العمل
احلكومية غير املنظمات مع العمل في الدولية مؤسسة التمويل تشارك
عملها من جوانب الكثير بشأن متواصالً تقيم حواراً حيث متعددة، بطرق

من متنوعة مجموعة بشأن تتعاون كما وسياساتها، وإستراتيجيتها
املبادرات.

استشاري املؤسسة اجتماعاً لفريق عقدت املالية 2007، السنة وفي
والعمال العمل في مجال أخصائيني معاً جمع والعمال بالعمل معني

والقطاع والنقابات العمالية، األكادميية، واألوساط املدني، من اتمع
تطبيق معيار عن تقييمية ومالحظات معلومات تقدمي بغرض اخلاص،

حقوق بشأن األخرى ومبادراتها والعمال، بالعمل اخلاص املؤسسة
بالصناعات معني استشاري خارجي كذلك فريق وللمؤسسة العمال.
يطرحون الذين والصناعة املدني من اتمع ممثلني يضم االستخراجية،

والبنك املؤسسة أنشطة بشأن نظرهم ووجهات آراءهم مستمرة بصورة
اال. في هذا الدولي

مع  الدولي، البنك مع بالتعاون الدولية، التمويل مؤسسة وتتشاور  
بالعالقات خاص جديد إطار لوضع املصلحة املباشرة صاحبة املنظمات

املؤسسة اجلديدة املشتركة بني السكرتارية بدأت كما املدني. اتمع مع
املدني اتمع مع حواراً الدولية التمويل ومؤسسة للتنمية/ الدولية
مجموعة البنك استراتيجية ومالحظات عن تعليقات على للحصول

لالقتراض املؤهلة البلدان في القطاع اخلاص تنمية بشأن الدولي وعملها
للتنمية. الدولية املؤسسة من

استراتيجية  شراكات تنفيذ في بدأت املؤسسة األخيرة، السنوات وفي
عن ذلك العمليات، وأسفر مستوى على غير حكومية منظمات مع

التعاون األمثلة: وتشمل األثر اإلمنائي. وزيادة املنجزة املشروعات حتسني
للصندوق التابعة األحراج منتجات في للتجارة العاملية الشبكة مع

املستدامة، والعمل املشترك احلراجة تشجيع بغرض البرّية للحياة العاملي
أمريكا النب في مزارعي ملساعدة املطيرة الغابات أجل من التحالف مع

أوكسفام منظمة مع مشروعات في والدخول املكسيك، وجنوب الالتينية
كمبوديا وجمهورية في لالستمرار قابلة سياحية لتنمية حركة كونغ هونغ
الصندوق مع باالشتراك أيضاً املؤسسة وتعمل الشعبية. الدميقراطية الو

حيث الزراعية، اإلدارة ممارسات حتسني لتشجيع البرّية لألحياء العاملي
عدد في االستدامة حتقيق بشأن املائدة املستديرة اجتماعات في شاركت

السكر. وفول الصويا، وقصب النخيل، قبيل زيت الصناعات، من من
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الشركاء مع العمل :6 الفصل

الناشئة: باألسواق اخلاصة احمللية بالعمالت العاملية السندات  صندوق
النامية البلدان في سندات أسواق إنشاء

باألسواق اخلاصة احمللية بالعمالت العاملية السندات صندوق في أساسي بدور مؤسسة التمويل الدولية تقوم
تنمية  املساعدة على في تنفيذه بغرض العام البنك الدولي هذا مجموعة الذي شرعت (GEMLOC) الناشئة

الصعيدين على املؤسسيني املستثمرين من جذب مزيد نها ميكّ حتى احمللية بالعمالت مة مقوّ سندات أسواق
النامية، البلدان في احمللية بالعمالت مة مقوّ للديون أسواق إقامة إلى اجلهد هذا والعاملي. وسيفضي احمللي
شركة مع جديد لألداء. وبالتعاون أساس مؤشر على قياسها األصول يتم من منفصلة فئة باعتبارها وذلك
مة املقوّ للسندات شفاف مؤشر بإعداد املؤسسة قامت واملؤشرات، في تقدمي البيانات املتخصصة ،Markit

،2008 أبريل/نيسان في تنفيذه في الشروع مت الذي هذا املؤشر، ويتيح الناشئة. في األسواق احمللية بالعمالت
في  اإلدراج ويتم البلدان. من إضافة مزيد قريب وقت في وستجري بلداً، 20 عن للمستثمرين شفافة بيانات

في  املتخصصة CRISIL مؤسسة وضعتها التي املعايير السوق ومجموعة من حجم أساس على املؤشر هذا
التمويل مؤسسة بالتعاون مع وذلك السياسات، بشأن املشورة وتقدمي ااطر وتقييم والبحوث التصنيفات

التوجيهية املبادئ األساسية املعايير اجلديد ومجموعة املؤشر ويحدد االستثمار. مناخ تقييم بغرض الدولية،
مؤشراتها واستقطاب أوزان حتسني إلى تؤدي التي اإلصالحات في تطبيق استخدامها للبلدان التي ميكن

قوياً جتاه التزاماً تبدي التي البلدان إلى استشارية خدمات أيضاً البرنامج هذا ويتيح االستثمارات؛ من مزيد
الدخل االستثمارات ذات إدارة في متخصصة رائدة وهي شركة ،PIMCO شركة تقوم هذه اإلصالحات. كما

لطلبات الكثير تستجيب املبادرة وهذه األسواق. هذه في االستثمار لتشجيع استراتيجيات بوضع الثابت،
وتضم املستدام. النمو ملساندة سنداتها كوسيلة أسواق في تدعيم املساعدة للحصول على احلكومات من

ـ  املتوقع ومن سنوات، 10 مرور بعد فيه النظر بإعادة يقضي حكماً البرنامج هذا لعمل املنظمة األحكام
كامل. اال بشكل هذا في اخلاص القطاع ينخرط أن ـ الدولي البنك مجموعة مشاركة تنتهي عندما

املالية املؤسسات مع العمل
الفنية املصادر أحد باعتبارها العمل الدولية التمويل مؤسسة تواصل

األسواق في املالية للمؤسسات الضرورية األساسية واإلستراتيجية
اخلبرات والدروس بتبادل حالياً املؤسسة وتقوم والناشئة. املتقدمة

من به ما تتمتع باستخدام باألداء، اخلاصة معاييرها تطبيق في املستفادة
مجاالت في كافة املعارف االجتماعات لتشجيع تبادل وعقد التجميع قوة

العالم. مستوى على الصناعة املالية

عاملي أداء مقياس التوازن: مبادئ
تقارب سرعة حفز إلى باألداء الدولية اخلاصة التمويل مؤسسة معايير أدت

في للحدود العابرة باالستثمارات اخلاصة واالجتماعية البيئية املعايير
ومؤسسة  61 بنكاً اعتمد اآلن، وحتى العالم. مستوى على املالية األسواق

Equator Princi-) التوازن مبادئ الناشئة، األسواق من 11 منها مالية،
.2006 في العام اجلديدة األداء معايير تعكس كي حتديثها التي جرى ،(ples

للحدود  العابر التمويل من املائة في 90 حوالي أن إلى التقديرات وتشير
،2008 املالية السنة وخالل املبادئ. بهذه يتقيد عاملية مبشروعات اخلاص

التوازن  مبادئ بتطبيق تقوم التي املؤسسات من مؤسسة 29 قدمت
املشتركة اجلديدة في استثمارات  القروض من املائة في 53 نسبته ما

وكاالت  من 32 ذلك، قامت إلى التمويل الدولية. باإلضافة مؤسسة
في والتنمية التعاون في منظمة األعضاء البلدان في الصادرات ائتمان

وتقييم  بقياس أوروبية متويل إمنائي مؤسسة 15 و االقتصادي امليدان
إطار هذه. وفي األداء معايير باستخدام في القطاع اخلاص مشروعاتها
االستثمار لضمان الدولية الوكالة واعتمدت الدولي، البنك مجموعة

املتعددة املؤسسات من عدد وينظر عملياتها؛ في هذه األداء مؤخراً معايير
سياساتها في التوازن” ملبادئ معادلة •معايير تطبيق في األطراف األخرى

التعلّم عقدت املؤسسة اللقاء الثاني جلماعة ،2008 مايو/أيار وفي احملدثة.
املالية املؤسسات من وغيرها الصادرات ائتمان ووكاالت البنوك أجل من

مبادئ التوازن. تطبق التي والثنائية األطراف املتعددة

احلراري املسببة لالحتباس الغازات انبعاثات تتبّع
تقدمي ميكنها إعداد منهجية على حالياً التمويل الدولية تعكف مؤسسة
فهم املباشرة اآلخرين على حتسني املصلحة أصحاب ولكافة لها املساعدة

ذات الصلة لالحتباس احلراري املسببة الغازات انبعاثات عن الناجمة اآلثار
الكربون حسابات منهجية املؤسسة وستطبق املؤسسة. باستثمارات

للقطاع التابعة األعمال ملنشآت بالنسبة واسع على نطاق املستخدمة
التنمية أجل من التجارية لألعمال العاملي الس التي اعتمدها اخلاص،
على أيضاً املؤسسة وستبني .(WRI) الدولية ومعهد املوارد املستدامة

األطراف املتعددة املالية املؤسسات مع حالياً وتعمل الدولي، البنك خبرات
تلبي التي الكربون بحسابات اخلاصة املناهج معالم لتحديد األخرى

املالي. القطاع احتياجات
قياس  في البدء املؤسسة تقترح إدارتها، مجلس مبوافقة ورهناً

من اعتباراً احلقيقي القطاع في استثماراتها اجلديدة االنبعاثات في
تطبيق األمر الالحقة السنوات في ذلك يلي أن على ،2009 املالية السنة
املالي. القطاع في واستثماراتها الشركات إلى قروض املؤسسة على ذاته

النهج، ن هذا وسيمكّ سنوي؛ أساس على االستثمارات تتبّع وسيتم
كاملة تغطية من حتقيق املؤسسة، استثمارات حافظة دوران ظل في

املستفادة مع والدروس النتائج املؤسسة وستتقاسم سنوات. ست بعد
مبادئ اعتمدوا الذين اآلخرين والشركاء األطراف املتعددة املؤسسات

الدولية، التمويل مؤسسة حافظة بشأن أثر املعلومات من التوازن. للمزيد
اإلنترنت: شبكة على املناخ بتغير موقع املؤسسة اخلاص زيارة  يرجى

.http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/ClimateChange
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املؤسسة عمل كيفية
املشتركة القيم الدولية التمويل مؤسسة إجنازات د جتسّ

العالم وبلدان مختلف مناطق العاملني في موظفيها بني
كفريق والعمل والنزاهة، وااللتزام، ق، التفوّ على: فالتأكيد -
بالنسبة لألفضل التغيير في حتقيق املؤسسة يساعد واحد

اخلدمات. لها املؤسسة وللبلدان التي تؤدي معها للمتعاملني

في  املمارسات ألفضل اعتمادها خالل من للمتعاملني معها، وذلك النتائج املؤسسة حتقق

املصلحة  أصحاب أمام للمساءلة وخضوعها حوكمتها، في: - عملها مجاالت من كل

لون  يشكّ الذين بالناس املستدامة، والتزامها التنمية على وتركيزها املعنيني، املباشرة

السنة  في هذه عنها عبّرت حسبما - اعتمدتها املؤسسة القوية التي فالتقاليد املؤسسة.

حتافظ على تركيزها  - (The IFC Way) الدولية التمويل مؤسسة أسلوب بعنوان مطبوعة

السريعة.  رات الواقع وسط التغيّ النتائج على أرض حتقيق على

نسبة  سنتني من أقل قبل موظفيها جهاز إلى ت انضمّ سريعاً: منواً فاملؤسسة تشهد

العاملني على  نسبة موظفيها - االزدياد وتواصل ازدادت - كما املائة منه. في 40 حوالي

مع املتعاملني من قريباً امليدانية املكاتب إلى موظفيها معظم انتقال احمللي مع الصعيد

تقريباً  موظفيها عدد فقراً، تضاعف البلدان في أشد املؤسسة أنشطة ومع ازدياد املؤسسة.

 .2003 العام منذ

في  للناس حتقق املنافع املستدامة عملية التنمية أن من التأكد بهدف تعمل املؤسسة

التزام  في القدوة تكون أن إلى وتهدف احمللية اتمعات مع تتواصل وهي األسواق الناشئة.

حلسابها املؤسسة فعمليات بها: االلتزام املتعاملني معها من تطلب التي العالية املعايير

  (Carbon neutral) الكربون غاز من انبعاثات أية عن مرة تسفر ألول لم - سبيل املثال على -

 .2008 املالية السنة في
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املؤسسة عمل كيفية :7 الفصل

السادسة قبل فراشها من النهوض كيزون كارال تستسيغ ال
تخوم على تسوية األرض في للعمل األحد للذهاب يوم صباح

تتصبّب وهي ثماني ساعات، ولكن بعد بنوم بنه. كمبوديا عاصمة
باإلحساس جديد، تشعر ملنزل األساس عقب وضع ومتّسخة عرقاً

إلى وتنضم برامج املؤسسة من مديرة برنامج فهي بالرضا.
األسبوع نهاية عطل في معظم املتطوعني من مجموعة

جمع القمامة سابقاً، في للعاملني املساكن بناء في للمساعدة
سكان أشد بني من وهم
اآلن، وحتى فقراً. املدينة

كارال وفريقها جنباً إلى قامت
املساكن مالكي مع جنب

منزالً  21 ببناء املستقبل في
•من تقول: وهي السنة. في

املؤسسة العمل مع خالل
في لألفضل التغيير أحقق

مستوى الناس على حياة
هذه وجهود بناء املنازل أعلى،

تعلّم اجلماهيرية. القاعدة بني لألفضل تغيير إحداث من نني متكّ
حسنة”. مهارة هذه - منزل بناء

منزل بناء كيزون تساعد في كارال الدولية التمويل مؤسسة موظفة الصورة:
بنه. بنوم مدينة سكان بني من للفقراء

العاملية، اخلبرة
احمللية واملبادرة
التمويل مؤسسة تتيح

معها للمتعاملني الدولية
العاملية اخلبرة من قوياً مزيجاً
ل تسهّ التي احمللية واملعرفة

بسرعة االستجابة لها
من فأكثر املتغيّرة. لالحتياجات
يعملون من نصف موظفيها
امليدان  في املكاتب من 100

ذلك 39  مبا في ،ً بلدا 81 في
العالم بلدان أشد من بلداً

غنى ويجسد موظفوها .ً فقرا
الذين تقدم املتعاملني ع تنوّ

لهم. اخلدمات املؤسسة

ضل
ألف

رل
غيي

الت
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30 يونيو/حزيران 2008 حتى املناوبون واملديرون املديرون

املناوبون املديرون 
Jens Haarlov  Svein Aass

Abdulhamid Alkhalifa  Abdulrahman M. Almofadhi

Melih Nemli  Gino Alzetta

Francisco Bernasconi  Felix Alberto Camarasa

Ana Guevara  E. Whitney Debevoise

Chularat Suteethorn  Mat Aron Deraman

Jose Alejandro Rojas Ramirez  Jorge Familiar

Alexis Kohler  Ambroise Fayolle

Caroline Sergeant  Alex Gibbs

Do Hyeong Kim  James Hagan

 Mohamed Kamel Amr  Merza H. Hasan

Ruediger Von Kleist  Michael Hofmann

Mathias Sinamenye   Mulu Ketsela

Zakir Ahmed Khan  Dhanendra Kumar

Eugene Miagkov  Alexey Kvasov

Nuno Mota Pinto  Giovanni Majnoni

Jakub Karnowski  Michel Mordasini

Agapito Mendes Dias  Louis Philippe Ong Seng

Masato Kanda  Toru Shikibu

Jorge Humberto Botero  Rogerio Studart

Sid Ahmed Dib  Javed Talat

Ishmael Lightbourne  Samy Watson

Claudiu Doltu  Herman Wijffels

Yang Yingming  Zou Jiayi

الدولية مؤسسة التمويل إدارة مجلس
جهود الوثيق على إشرافه السنة املالية هذه في اإلدارة مجلس تابع

مساندتهم املديرون وأعاد وقياس أثرها اإلمنائي. زيادة الرامية إلى املؤسسة
لكل استجابة النمو حتقيق على التركيز شاملة املؤسسة إلستراتيجية

القرب من إلى واالنتقال اإلجراءات وجهود تبسيط الطلب، جانب من:
تغيّر وااطر وسط العمليات حافظة إدارة على والتأكيد معها، املتعاملني
واستراتيجيات االستثمار عمليات عدد من على الس وافق السوق. أوضاع
التمويل الدولية ومؤسسة بني البنك الدولي املشتركة طرية القُ املساعدة
سواء التعاون تدعيم تشجيع وواصل االستثمار، لضمان الدولية والوكالة

وأصحاب أو الشركاء الدولي البنك مؤسسات مجموعة مختلف مع
املعنيني. املصلحة املباشرة

التحويل  صافي اإلدارة: مع جهاز املديرون التي بحثها القضايا نت تضمّ
بها تسهم التي اإلضافات ومجموعة للتنمية، الدولية املؤسسة إلى

في املؤسسة الالمركزية، ودور إلى اجلارية ل التحوّ املؤسسة، وعملية
وأزمة املناخ ر بشأن معاجلة تغيّ البنك الدولي استراتيجيات مجموعة

بصفة سواء االستشارية، اخلدمات مجال في العملية وخبرتها الغذاء،
واملتوسطة ومكاتب الصغيرة العمل مبؤسسات يتعلق فيما أو عامة

على اإلدارة  مجلس بإطالع اإلدارة جهاز قام كما االئتمانية. األهلية حتديد
والتمويل بالعمالت املؤسسة، لعمل األساسية البنية مجاالت: عملها في

الطرق متابعة الس وواصل واالتصاالت. املعلومات احمللية، وتكنولوجيا
فضالً املؤسسة، اإلمنائية ألنشطة النواجت قياس أجل املنهجية اجلديدة من
اعتمدتها التي واالجتماعي البيئي األداء معاير تنفيذ في م احملرز التقدّ عن

املؤسسة.

 Gino Alzetta، Svein Aass، Giovanni Majnoni، Herman Wijffels، Alexey Kvasov، James Hagan، Sid Ahmed Dib، Michael (ًوقوفا) :اليمني إلى اليسار من
،Hofmann، Masato Kanda، Mohamed Kamel Amr، E. Whitney Debevoise، Ambroise Fayolle، Michel Mordasini، Samy Watson، Felix Alberto Camarasa

 Dhanendra Kumar، Abdulrahman M. Almofadhi، Zou Jiayi، Mat Aron Deraman، Caroline Sergeant، Jorge Humberto Botero، Mulu Ketsela، (جلوساً)
Louis Philippe Ong Seng
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املؤسسة عمل كيفية :7 الفصل

املؤسسة (حوكمة) إدارة نظام
 1956 العام في أنشئت مؤسسة دولية الدولية هي التمويل مؤسسة
وذلك فيها، النامية األعضاء البلدان في االقتصادي النمو تعزيز أجل من

مؤسسات مجموعة بني من وهي اخلاص. تنمية القطاع تشجيع خالل من
،(IBRD) والتعمير لإلنشاء الدولي أيضاً: البنك تضمّ التي الدولي البنك
االستثمار لضمان الدولية والوكالة ،(IDA) واملؤسسة الدولية للتنمية

وتعتبر .(ICSID) منازعات االستثمار لتسوية واملركز الدولي ،(MIGA)

عن باقي ومتميزة مستقلة اعتبارية شخصية الدولية مؤسسة التمويل
إنشاء، اتفاقية يخصها من: ما ولها البنك الدولي، مجموعة مؤسسات

موظفني. وعضويتها وهيكلية مالية، وجهاز إدارة، وجهاز مال، رأس وأسهم
30 يونيو/حزيران  وحتى الدولي. البنك في للبلدان األعضاء فقط مفتوحة

مالها 179 بلداً  رأس أسهم بكافة املساهمة البلدان عدد بلغ 2008

.ً عضوا
كل  يعنيّ حيث املؤسسة، برامج وأنشطة األعضاء البلدان توجه  

بسلطات احملافظني ويتمتع مجلس واحداً. واحداً ومناوباً منها محافظاً
مجلس إلى السلطات تلك معظم بتفويض ويقوم له، مخولة مؤسسية

التي  القضايا في التصويت على حقوقهم 24 مديراً من ن املكوّ اإلدارة
رأس مال من منهم كل ميثّلها التي للحصة وفقاً ح عليهم تُرجّ تعرض

في الدولي البنك مجموعة مقر في بانتظام ويجتمع املديرون املؤسسة.
االستثمار عمليات ويبتّون في حيث يستعرضون العاصمة، واشنطن

جهاز إدارة عمل إلرشاد العامة اإلستراتيجية التوجيهات ويضعون
املؤسسة.

مجموعة البنك  مؤسسات ورئيس املؤسسة رئيس هو زوليك ب. روبرت
هـ. الرس أما املؤسسات. تلك مديري مجالس رئاسة الدولي، كما يتولى

الدولية التمويل مؤسسة لشؤون التنفيذي الرئيس نائب فهو ثونيل
املؤسسة وعمليات استراتيجية يقود وهو فيها، األول التنفيذي واملسؤول

الرئيسية القرارات صنع مسؤولية اإلدارة تتولى مجموعة كما عموماً.
ثونيل بقيادة السيد وهي خططها اإلستراتيجية، ووضع للمؤسسة

الدولية.  التمويل مؤسسة لشؤون للرئيس 10 نواب ن وتتضمّ

احلوافز برامج
عمل وخطط استراتيجية من يتجزأ ال جزءاً املوارد البشرية إدارة تعتبر

األداء على قائمة تقاليد لبناء سعيها ففي الدولية. التمويل مؤسسة
ذت نفّ ومستدامة، اجلودة عالية عمل نتائج حتقيق في املؤسسة ومساعدة
فتلك األداء. متكامل بشأن إدارة نظام إطار في برامج حوافز عدة املؤسسة

من التأكد مع فيها املساءلة ومستوى املؤسسة نتائج قياس تعزز احلوافز
يستحقونه. الذي التقدير العالي األداء املوظفني ذوي إيالء

املمتاز،  على األداء العمل وأفرقة األفراد وتكافئ املؤسسة ر تقدّ
وتؤكد ذلك. من األطول املدى السنوي أو على االستعراض فترة في وذلك

وتتراوح واإلنتاجية. املالي، واألداء اإلمنائية، الفعالية على: األداء مقاييس
العادية  غير اجلهود على دوالر 400 حدود فورية في جوائز املكافآت من

املتفوق.  السنوي لألداء بالنسبة الراتب من املائة في 15 إلى األمد قصيرة
إضافة االستثمار عمليات على العاملني للموظفني تُعطى أن وميكن

األمد  في املتميّز لألداء مكافأة الراتب من املائة في 20 نسبة ذلك إلى
في املرجعية النقاط إلى للمكافآت النسب املئوية (وتستند الطويل.

الرواتب مع الدولي البنك مجموعة في الرواتب نطاق ب تصوّ التي السوق
إبراز األمريكية). وفي إطار في الواليات املتحدة العمل سوق املقارنة في

 55 فإن نسبة النتائج، حتقيق أجل من الفريق في اجلماعي العمل أهمية
في لهم إمنا تعطى مكافآت الذين تعطى لهم املوظفني املائة من في

الفردية املكافآت معظم ويقع املعني. لفريق العمل املعطى التقدير إطار
الفردية في  املكافأة متوسط وكان الراتب. املائة من في 10-5 حدود في

واملسؤول  الرئيس نائب أما دوالر. مستوى 6700 2008 عند املالية السنة
مكافآت لهم تصرف فال املؤسسة إدارة مجموعة التنفيذي األول وأعضاء

السابقة للفترات بالنسبة الطويل األمد ملكافآت مؤهلون ولكنهم أداء،
اإلدارة. موعة انضمامهم على

لعمليات  اإليجابي األثر السنة، أضافت املؤسسة مكافأة هذه في
واخلدمات االستثمار مشروعات لنجاح تقديراً الدولية التمويل مؤسسة
من لالقتراض املؤهلة البلدان في موظفوها بها يقوم االستشارية التي

املكافأة في األهمية احلاسمة العناصر بني للتنمية. ومن الدولية املؤسسة
خبراتهم عرض املشروعات فرصة على العمل ألفرقة أن من التأكد اجلديدة

مختلف وفي املؤسسة إدارة جهاز على اكتسبوها التي والدروس العملية
املؤسسة. ووحدات إدارات
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األمريكي) (بالدوالر الضرائب) (صافية بعد الرواتب السنوية التنفيذي: اإلدارة جهاز
البنك  سنوية من مجموعة مساهمة البنك    سنوية من مجموعة مساهمة الصافيأ   الراتب السنوي األخرىج االسم واملنصب  املزايا مجموعة في التقاعدب معاش خطة في   

،Robert B. Zoellick 
182,687 الدوليد    420,930  87,133   البنك مجموعة رئيس

التنفيذي الرئيس نائب ،Lars Thunell 
74,033  69,343  334,990

التمويل الدولية  مؤسسة لشؤون
الضرائب. بعد الصافي على أساس رواتبهم حساب الدولي، يتم البنك مجموعة من مستحقاتهم الدخل على ضريبة مكلفني بدفع غير األمريكية املتحدة الواليات مواطني غير من البنك الدولي مجموعة موظفي ألن أ.

متوز 2008. يوليو / متوز 2007 وحتى 1 يوليو / 1 من املؤجلة املستحقات وخطط املوظفني تقاعد خلطة الدولي البنك مجموعة من تقريبية مساهمة ب.
الرواتب. غير أخرى ومزايا املتجمعة، اخلدمة إنهاء ومزايا اإلعاقات، واحلياة وضد الصحة على والتأمني السنوية اإلجازات األخرى املزايا تشمل ج.

املستوجبة  التقديرية الضرائب لتغطية ضريبة له عالوة تُدفع ولذلك الدخل لضريبة راتبه يخضع أمريكي، مواطن زوليك السيد أن ومبا األخرى. املزايا في مجموعة البنك الدولي مساهمة إطار لتغطية مصروفات في دوالراً 75350 مببلغ عالوة زوليك للسيد يُضاف د.
السنوي. الراتب من املائة في 5 تعادل إضافية تقاعد مزايا له تضاف التقاعدي، معاشه إلى وإضافة الدولي. البنك من ومزاياه رواتبه على

يلي: كما الضرائب) بعد (صافي الدولي البنك مجموعة موظفي رواتب هيكل كان يوليو/متوز 2007 وحتى 30 يونيو/حزيران 2008، 1 من الفترة في
املزايا متوسط راتب   متوسط هذه في املوظفون األعلى احلد السوق في املرجع األدنى احلد عن املناصب  مناذج  الدرجة

** الدرجة  الدرجة (%)  (دوالر) (دوالر) (دوالر)
14,761   28,158  0.1   40,130   30,880   23,760 GA  مساعد مكتبي  

20,596   39,207  1.1  53,910   38,510  29,620 معلومات   تقني فريق، مساعد   GB

26,188   49,821   11.6  64,720   46,220  35,550 معلوماتي  برنامج، مساعد مساعد  GC

31,898   60,563   9.5  76,050   54,320  41,790 أخصائي  أول، برنامج مساعد  GD املوازنة لشؤون مساعد معلوماتي،
 

37,416  70,967  9.9  101,280  72,350  55,660 محلل     GE

48,165  91,250  18.0   136,040  97,170   74,750 مهني مختص     GF

66,581   125,937   29.6   180,220  128,730 أول  99,020   مختص مهني  GG

91,973   172,926  16.9   239,000   177,170   136,270 مهنيني مختصني   رئيس مدير، GH

120,211   226,384  2.8  282,000   245,000   88,000 أول   مستشار مدير،   GI

145,456   277,483   0.3  314,970 الرئيس  244,540  273,880   نائب  GJ

149,597  317,652   0.1  334,990  304,580   268,580 للرئيس  تنفيذي نائب منتدب، مدير  GK

العاصمة) (واشنطن، جهاز املوظفني رواتب هيكل

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

األمريكي. الكونغرس يفرضها التي القصوى الرواتب حلدود فهما خاضعان املتحدة، للواليات املمثلني التنفيذي املناوب واملدير التنفيذي املدير على األرقام هذه تنطبق ال *

الرواتب. غير أخرى ومزايا املتجمعة، اخلدمة نهاية ومزايا اإلعاقة، وضد احلياة وعلى الصحي والتأمني السنوية، اإلجازات ذلك مبا في **

املستحقات
الدولية التمويل موظفي مؤسسة مبستحقات اخلاصة تعتبر اإلرشادات

على تنافسية املستحقات وتعتبر الدولي. البنك إطار مجموعة من جزءاً
واالحتفاظ اجتذاب أجل قدرة املؤسسة على من ضرورية الدولي الصعيد

خاضعة ومناصب في وظائف للعمل ع ومؤهل متنوّ بجهاز موظفني
بشأن الدولي البنك رواتب مجموعة الدولية. فهيكلية التعيني ملسابقات

السوق إلى د بالرجوع تتحدّ واشنطن في يتم تعيينهم الذين املوظفني
استعراض العاملي. ويجري تنافسية على الصعيد دائماً فهي األمريكية،
تعيينهم يتم الذين املوظفني رواتب أما سنوات. كل أربع التنافسية تلك
إلى التنافسية تستند املتحدة فهي الواليات خارج والبلدان املكاتب في

احمللية املعنية. مستقلة للسوق حسبما حتددها استقصاءات احمللية،
متعددة  كمؤسسة الدولي البنك مجموعة وضع إلى استناداً  

الصافي الراتب أساس على موظفيها مستحقات حتديد يتم األطراف،
الضرائب. بعد

التنفيذي اإلدارة مستحقات جهاز
الدولي. البنك مجموعة رئيس راتب التنفيذيني املديرين مجلس يحدد

مؤسسة لشؤون األول املسؤول التنفيذي الرئيس نائب رواتب هيكل أما
رواتب هيكل بني متوسطة نقطة في فيتم حتديده الدولية التمويل

إطار في سنوياً حتديده يتم حسب ما - مستوى أعلى موظفيها على
األمريكية املتحدة الواليات في املستحقات لسوق مستقل استقصاء

رواتب جهاز اإلدارة هيكل ويتسم الدولي. البنك وراتب رئيس مجموعة -
كان راتب ،2008 املالية السنة وفي بالشفافية. للمؤسسة التنفيذي

نائب  وراتب الضرائب، بعد صافياً دوالراً 420930 ب. زوليك الرئيس روبرت
بعد  صافياً دوالراً 334990 الرس ثونيل األول التنفيذي املسؤول الرئيس
أدناه. يبينه اجلدول ما حسب إضافية نقدية مزايا ولكن تلقى الضرائب.

كافة موظفي على وباالتساق بالتساوي والعينية املزايا النقدية وتنطبق
ويتم حتديدها وفق إرشادات مجموعة اإلدارة، أعضاء ذلك في مبا املؤسسة،
اإلدارة جلهاز حوافز مجموعات هنالك وليست اإلدارة. يوافق عليها مجلس

التنفيذي.
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املؤسسة عمل كيفية :7 الفصل

اخلالفات وتسوية النزاهة
قضايا األخالق معاجلة: بغية اآلليات من عدد واجلمهور العام املؤسسة ملوظفي

األخرى. اخلالفات وقضايا والتحرّش، املسلكية،
خدمات  للموظفني الدولي البنك مبجموعة اخلالفات اخلاص نظام تسوية يتيح

وجلنة العمل، وسلوك بشأن أخالقيات واملشورة احملقق/املستشار، والوساطة،
واحملكمة اإلدارية. االستئناف

مع موظفني  الساعة على مدار العاملة الساخنة التالية فخطوط الهاتف
مجانية. وهي االسم إعطاء تتطلب ال متعددي اللغات

بقضايا  املكاملات تتعلق ميكن أن املسلكية. األخالقيات في املساعدة É خط
املصالح. أنظر أو تعارض املعني، والتمييز، املوظف تصرّف سوء مثل: نطاق من أي

 .www.worldbank.org/ethics
مزاعم  اإلدارة في حتقق هذه املؤسسية. النزاهة إلدارة الساخن É  اخلط

التصرّف. سوء ومزاعم الدولي مجموعة البنك عمليات في والفساد االحتيال
.www.worldbank.org/integrity أنظر

املساءلة
التمويل مؤسسة في املساءلة على اإلشراف مستقلة وحدات تتولى ثالث

الدولية.

باألنظمة التقيّد لشؤون مكتب احملقق/املستشار
في إنشاؤه مت الذي باألنظمة التقيّد لشؤون احملقق/املستشار مكتب

مبؤسسة التمويل  خاصة مستقلة مرجعية آلية هو 1999 العام
في املؤسسة وهو يساعد لضمان االستثمار. الدولية والوكالة الدولية

نواجتها تعزيز في ويساعد مبشروعات املؤسسة، املتأثرين شكاوى معاجلة
الواقع. أرض على والبيئية االجتماعية

إطار  ففي أدوار. ثالثة باألنظمة التقيّد لشؤون احملقق/املستشار ملكتب
املتأثرة باملشروعات. احمللية اتمعات حل شكاوى على يعمل كمحقق، دوره

مراجعة بعمليات يقوم فهو باألنظمة التقيّد من التأكد في إطار أما
االجتماعية السياسات من: بكل والوكالة املؤسسة اللتزام وتدقيق

دوره إطار وفي املعنية. واألنظمة واإلجراءات، واإلرشادات، والبيئية،
مجموعة مديري ومجلس لرئيس املستقلة املشورة م يقدّ فهو كمستشار،
النظام بشأن قضايا املؤسسة أداء على حتسني التأكيد مع الدولي، البنك

كمحقق/ عمله عليه في إطار املعروضة القضايا في حتديدها التي يتم
مستشار.

نحو  على باألنظمة التقيد لشؤون احملقق/املستشار مكتب يعمل  
معها، واتمع واملتعاملني املؤسسة، موظفي جهاز كل من: وثيق مع

القضايا املثيرة تسوية بغية املباشرة املصلحة من أصحاب واآلخرين املدني،
تواصل بحمالت يقوم كما املؤسسة. بشأن مشروعات واالهتمام للقلق

الداخلية املناسبات في ويشارك املؤسسة، في املساءلة بشأن لزيادة الوعي
العالم. وبلدان مناطق مختلف في واخلارجية

متعلقة  11 شكوى في املكتب نظر املالية 2008، السنة في
مبثابة تكون كي استشارية تقارير ثالثة وأفصح عن للمؤسسة مبشروعات
والصناعات املؤسسة، إدارة جهاز لفائدة: أفضل املمارسات بشأن إرشادات

اإلبالغ على تلك التقارير زت وركّ املدني. واتمع واحلكومات، املعنية،
والرصد الشكاوى، رفع وآليات احمللي، الصعيد على التنمية نتائج عن:

التشاركي للمياه.
إلى  بالرجوع هذا املكتب املعلومات عن من املزيد على االطالع وميكن

www.cao-ombudsman.org املوقع

املستقلة التقييم مجموعة
في العملية من خبرتها التعلّم إلى التمويل الدولية مؤسسة تسعى
التي املستقلة التقييم مجموعة جهود من تستفيد فهي اال، ذلك

تقاريرها وترفع اموعة .1996 العام منذ املؤسسة قيّمت عمليات
وقامت الدولي. البنك موعة العام املدير خالل من املؤسسة إدارة لس

65 عملية  أداء بتقييم مستقل نحو على في السنة املاضية اموعة
130 مشروعاً من مشروعات  واستعرضت املؤسسة عمليات من استثمار

حددت تقييم تقارير ثمانية املؤسسة وضعت كما االستشارية. اخلدمات
ز وركّ فعاليتها. بطرق لتحسني عملياتها وأوصت وضعف قوة نقاط

للفعالية املستقل التقييم بعنوان اموعة عن صادر رئيسي تقرير أحدث
تنجم  التي اإلضافات على مجموعة الدولية التمويل ملؤسسة اإلمنائية

التي - املالية وغير املالية - الفريدة املُدخالت أو املؤسسة، عن عمليات
البلدان في املؤسسة مشروعات م في التقدّ لتحقيق تتيحها املؤسسة
بيان شاملة توصيات، عدة املستقلة التقييم مجموعة ورفعت النامية.

بتتبّع واموعة املؤسسة وتقوم إضافاتها. موعة املؤسسة استراتيجية
احملرز التقدم عن التقارير ورفع باألنظمة من التقيّد التأكد بغية التوصيات

مجلس إدارة املؤسسة. إلى
فهي  املستقلة، التقييم مجموعة استقاللية من الرغم وعلى

على نحو اموعة الذاتي. وعملت التقييم خالل من وذلك التعلّم، تشجع
التقييم لطرق فهمهم من للتأكد مع جهاز موظفي املؤسسة وثيق

االستثمار واخلدمات مشروعات بشأن صحيح نحو على وتطبيقها
التي برامج التدريب في اموعة وتشارك اخلاص. القطاع االستشارية في

بنتائج الوعي بغية زيادة امليدان وفي واشنطن في املؤسسة بها تقوم
إطار في ،2008 من العام وبدءاً املستفادة منها. والدروس التقييم عمليات

عن اموعة املعلومات، كشفت اإلفصاح عن بشأن سياستها اجلديدة
أنشطة عت ووسّ العام للجمهور املؤسسة ملشروعات تقييماتها نتائج
املعنيني أصحاب املصلحة إلى الوصول بغية بها التي تقوم االتصاالت

  .www.ifc.org/IEG املوقع على منشورة وتقاريرها املؤسسة. خارج

الداخلية املراجعة إدارة
ملساعدة واملشورة املوضوعي التأكيد الداخلية املراجعة تتيح إدارة

واحلوكمة والرقابة، ااطر، إدارة عملية تعزيز: في الدولي مجموعة البنك
القيام تبدأ اإلدارة ما وعادة النتائج. حتقيق عن املساءلة حتسني عن فضالً

من طلبات على بناء عادة فتبدأ املشورة خدمات أما التأكيد، بخدمات
جواباً على املشورة بخدمات القيام رئيسية بصورة ويتم داخلية. جهات
الرقابة إجراءات أو ااطر إدارة عملية حتسني تستهدف محددة أسئلة

نة للضوابط املتضمّ حتليالً النموذجية: املشورة خدمات وتشمل واحلوكمة.
العمليات، واملساعدة تطويره، ورفع توصيات بشأن حتليل اجلاري النظام في
الرقابة بأنشطة الوعي االحتيال والفساد، وزيادة حوادث في التحقيق في

الداخلية.
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العمل مسؤولية
ومع معها املتعاملني الدولية ملتزمة بالعمل مع التمويل مؤسسة

املتمثّلة املشتركة األهداف لتحقيق اآلخرين املباشرة املصلحة أصحاب
اخلاص. القطاع تنمية من خالل الناس الفقر، وحتسني حياة في: تقليص

الرشيدة، احلوكمة على املثل عملياتها وضرب شفافية ضرورة تدرك وهي
إجراءات رت طوّ فهي معها. وللمتعاملني لنفسها العالية املعايير مع

وأثرها، القرارات عن واملساءلة الشفافية، ضمان: في تساعد داخلية
السنة ففي معها. املتعاملني من تطلبه ما مع واالتساق ومساندة الناس،

ومجموعات دور بعنوان مطبوعة أصدرت املثال، سبيل على ،2008 املالية
موظفي  يساعد دليل الدولية: املرشد، وهو التمويل إضافات مؤسسة

التي اإلضافات من املزايا واموعة الفريدة وبيان في التواصل املؤسسة
االستثمار عمليات في معها للمتعاملني املؤسسة مشاركة جتلبها

وتبادل التعلّم من خالل التحسينات مبواصلة أيضاً وهي تلتزم املعنيّة.
املعارف.

االستشارية  واخلدمات االستثمار مشروعات بإدارة املؤسسة تقوم
هذا على: العثور وينطوي تلك. دورة حياة املشروعات طوال وثيق نحو على

ااطر وتخفيف وإدارة معها، ستتشارك التي املناسبة الراعية اجلهات على
طوال القرارات املُتّخذة عن املساءلة وضمان النتائج، وقياس ورصد املعنيّة،

إلى القرارات اتخاذ سلطات نقل تواصل وهي املعني. املشروع حياة دور
الحتياجات زيادة االستجابة في مناطق عملها ملكاتبها ل يسهّ مما امليدان،

احمللية. معها واألوضاع املتعاملني

املصلحة املباشرة أصحاب مع االنخراط
من العديد في عمليات لها األطراف متعددة مالية باعتبارها مؤسسة

مجموعة متنوعة أثر على الدولية التمويل ملؤسسة والقطاعات، املناطق
معها، املتعاملة للشركات فباإلضافة املباشرة. املصلحة من أصحاب
غير واملنظمات احمللية اتمعات بني املباشرة املصلحة يتراوح أصحاب

الصعيد على واتمع املدني واحلكومات املشروعات صعيد على احلكومية
من: القضايا تبعاً لكل احملددة الفئات مع مدى انخراطها ويتفاوت العاملي.

بعمليات املؤسسة، األشد تأثراً املباشرة املصلحة وأصحاب املعنية،
التعاون. يتيحها التي والفرص

2008 املالية السنة في املعلومات عن اإلفصاح استقصاءات

املؤسسة في  تنخرط االستشارية، واخلدمات االستثمارات خالل من
تستفيد وهي احمللية. واتمعات وشركائها معها املتعاملني العمل مع
لفئات بالنسبة الهامة القضايا حتديد بغية التقييمية املعلومات من

استراتيجياتها بتعديل تقوم ما وكثيراً املصلحة احلقيقية، أصحاب
استقصاء املعلومات التقييمية وتشمل لذلك. استجابة وإجراءاتها

املباشرة املصلحة أصحاب مع املستمر والعمل معها للمتعاملني سنوياً
واحتادات املؤسسة، مبشروعات املتأثرة احمللية اتمعات عن مندوبني شاملني:
الدولي، الصعيد على العاملة التمويل ومؤسسات واحلكومات، الصناعات،

مع املؤسسة عملت ،2008 املالية السنة ففي األكادميية. واألوساط
الشركات، اة مواطنة املسمّ االستشارات املالي وشركة غير التأكيد جهات

فيما املباشرة املصلحة أصحاب من التقييمية املعلومات جمع بغية
هذا ويتناول .2007 املالية السنة عن للمؤسسة السنوي بالتقرير يتعلق

لتلك اجلهود. الرئيسية التقرير النتائج
قبل  استثماراتها املعلومات عن الدولية التمويل مؤسسة تكشف

واملساءلة. فتبادل االلتزام بالشفافية إطار في وذلك عليها، املوافقة
وعقب معها. واملتعاملني باملؤسسة العام ثقة اجلمهور م يدعّ املعلومات
،2006 في العام املعلومات عن بشأن اإلفصاح لة املعدّ اعتماد السياسة
االستفسارات بشأن الطلب باعتبارات مدفوعاً نظاماً املؤسسة أنشأت

املشروعات عن اإلفصاح تعزيز عن فضالً املعلومات، املتعلقة باإلفصاح عن
كافة إتاحة إلى املؤسسة وتهدف املقترحة. االستثمارات لكافة بالنسبة
سبب تأخير شرح أو يوماً غضون ثالثني املطلوبة في املعلومات أو جزء من

أن العام اجلمهور بني يشعر من ملن وبالنسبة الطلب. على رفض الرد أو
املعنية السياسة أن أو معقول غير كان للمعلومات األولي الطلب رفض
شكاوى. ويقوم املؤسسة آلية أقامت سليم، نحو على تطبيقها يتم لم

باستعراض الشكاوى املعلومات اإلفصاح عن سياسات لشؤون املستشار
لشؤون األول واملسؤول التنفيذي الرئيس نائب إلى مباشرة تقاريره ويرفع

هذا عن التامة املعلومات على ولالطالع الدولية. التمويل مؤسسة
.www.ifc.org/disclosure املوقع أنظر املوضوع

45 تام إفصاح
5 إفصاح جزئي
16 إفصاح ال
66 اموع 
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املؤسسة عمل كيفية :7 الفصل

العناية بالبيئة
املؤسسي بالتزامها عملياتها اتساق من للتأكد جاهدة املؤسسة تسعى
كيفية إدارة في أفضل املمارسات حتقيق هو وهدفها االستدامة. بتحقيق

العاملية. املؤسسة بصمة

يلي: ما 2008 املالية السنة سمات أبرز تشمل
بصمة  بشأن االستراتيجية عن واملساءلة اإلشراف - احلاكمة É اللجنة

نواب للرئيس. وأربعة تنفيذيني مديرين تضم أربعة املؤسسة
عمل  خطة بتنسيق املناطق إحدى إدارة مكتب قام - اإلقليمية É اخلطط

في املناطق مكاتب كافة أمام السبيل ومهد البصمة،  بشأن
 .2009 السنة

العاملي الصعيد على عملياتها أنشطة تسبّب عدم املؤسسة حققت
اإلطار). (أنظر هذه السنة في مرة ألول الكربون غاز انبعاثات من بأية
االلتزام حتقيق املؤسسة في ومباني إدارات كافة في التقدم إحراز ومت
احلراري، الغازات املسببة لالحتباس اخلاصة بانبعاثات باملعايير الصارم

 2007 املالية السنة في تنفيذه جرى جتريبي برنامج باالستفادة من وذلك
االنبعاثات لتلك السنوي البلدان ومن اجلرد في مكاتب املؤسسة في

.2006 املالية السنة منذ املقر الرئيسي بشأن التعويضية واإلجراءات
سنوياً  املؤسسة تقيمها التي البصمة جوائز برنامج فمسابقات
تلك بشأن مبتكرة أفكاراً وشجعوا استنبطوا الذين املوظفني تكافئ

املؤسسة مكاتب في العالم وبلدان مناطق مختلف في البصمة
مكتب السنة هذه املالية في باجلائزة وفاز بها. احمليطة احمللية واتمعات
احمللي اتمع عموم في وقيادتها بجهود املبادرة في داكا بغية املؤسسة

قضايا: إدارة النفايات، من لكل احمللي الصعيد على يتصدى مبا املعني
مستوى جهاز وعلى الطاقة. استخدام في واالقتصاد الهواء، وتلوث

جلهود شعار بوضع لقيامه الرئيسي املقر من زميل تقدير مت املوظفني،
املنزل”. في تبدأ •رسالتنا وهو: بالبصمة يتعلق فيما املؤسسة

 2007 املالية في السنة الكربون النبعاثات غاز  جرد
العاملي الصعيد على الداخلية املؤسسة عمليات أنشطة في

الناجمة عن عمليات الكربون التعويض عن بصمة
الهند في الريفية املناطق املؤسسة ينفع

عمليات املؤسسة  أنشطة عن الناجمة الكربونية البصمة عن أجل التعويض من
مشروع من الكربون غاز من انبعاثات إصدار حقوق اشترت العاملي، الصعيد على

محطات خالل من احلقوق تلك عن احليوي الذي يسفر الستخدام الغاز أنديودايا
الهند. فهذا  جنوب ريفية من مناطق 15000 أسرة في احليوي لدى بالغاز تعمل

غير حكومية هندية تشغله منظمة هباب أو عن دخان يسفر ال الذي املشروع
البناء وتكنولوجيا البيئة، وصحة التقليدية، غير الطاقة تشجيع: على ز تركّ

ن هذا مكوّ املتجددة الطاقة مشروع وفي ومساعدة املزارعني. التكلفة، منخفضة
تعزيز إلى يؤدي أن املتوقع من إيصال ومنوذج بالنفع للمجتمع احمللي خاص قوي

هذا فيها التي يعمل احمللية للمجتمعات االقتصادية والرفاهة الصحة والسالمة
املشروع.

املوقع إلى الرجوع يرجى املؤسسة، بصمة أنشطة عن املعلومات التامة على  لالطالع
.ifc.org/footprint

جرد لالنبعاثات احلالية من غاز الكربون نتيجة أنشطة املؤسسة 
على الصعيد العاملي مستند إلى بيانات السنة املالية ����. 
ً على  سيكون اجلرد لالنبعاثات في السنة املالية �����متاحا
املوقع �����������������.  

��� ً السفر جوا
ً من ثاني أكسيد الكربون   ������طنا

الكهرباء ���
ً من ثاني أكسيد الكربون ������طنا

الوقود وغازات التبريد ��
ً من ثاني أكسيد الكربون �����طنا

العمل أنشطة تهيئة
بإستراتيجية باالسترشاد

وأهدافها املؤسسة
يستجيب اإلمنائية،
املؤسسة موظفو

مجالي في العاملون
االستشارية اخلدمات

لطلبات واالستثمار
للحصول املتعاملني

كما على املشورة.
املانحة احلكومات تتطلع

اآلخرون والشركاء
املصلحة وأصحاب

املباشرة في البلدان
للمؤسسة األعضاء

الوفاء في للمساعدة
األسواق باحتياجات

يتعلق فيما واحلوكمة
اخلاص. بالقطاع

األول االستعراض
عاملون موظفون يقوم

اخلدمات تقدمي على
وثيقة بإعداد االستشارية
دور تصف: موجزة رات تصوّ
املشروع ونتائج املؤسسة،

لإلجراءات ووصفاً املزمع،
مبا املزمعة التدخلية

املستفادة الدروس يعكس
سابقة، عمليات من

املستوى. عالية وموازنة
منطقة قيادات وتقرر

الصلة ذات العمل
تقدمي اخلدمات ومجاالت
كانت إذا ما االستشارية
باملضي جديرة التصورات

قدماً.

املوافقة
يقوم موظفون عاملون على
االستشارية اخلدمات تقدمي

للمشروع ل مفصّ عرض بإعداد
استعراض يعكس املقترح

موظفي مجموعة النظراء من
ويشمل املعنيني. الدولي البنك

لنتائج معيارية مقاييس هذا
ارجات، والنواجت، املشروع -

مجموع ل بيان - تسهّ واملدخالت
على في مشروعات مماثلة النتائج

موازنة يشمل كما الزمن. مرّ
التمويل ومصادر تفصيلية

حكومات مانحة، املزمعة من:
ومتعاملني. وتقرر آخرين، وشركاء

ذات العمل منطقة قيادات
إذا ما ومجاالت العمل الصلة

املشروع. على املوافقة ينبغي كان

التنفيذ/اإلشراف
االتفاقية املؤسسة توقع
ويتم املعني. املتعامل مع

موظفي من جانب إما التنفيذ
حتت متعهدين أو املؤسسة
شركائها. أو املؤسسة إدارة

ويتم إعداد تقارير إشراف نصف
تشمل: درجات سنوية. وهي

املشروع، على اإلنفاق في األداء
للمشروع، الزمني واجلدول

النتائج املزمعة. وتقوم وحتقيق
ذات العمل منطقة قيادات

املعنية ومجاالت العمل الصلة
العمليات حافظة باستعراض

دورياً.

املشروع إجناز
يرفع املشروع، انتهاء عند

بشأنه االتفاق عن املسؤول
وهو املشروع. إجناز عن تقريراً

اإلنفاق أداء درجة ن يتضمّ
واجلدول املشروع، على

الزمني للمشروع، وحتقيق
ويشمل املزمعة. النتائج
اإلمنائية الفعالية درجة

نفسها املقاييس باستخدام
املؤسسة تطبقها التي
عمليات االستثمار. على

وتستعرض مجموعة
من عيّنة املستقلة التقييم
التقييم بغية التقارير هذه

لها. املستقل

التقييم
يجري قياس النتائج طوال عمر
تكلّف املؤسسة املشروع كما

باستعراض خارجيني خبراء
متقاطع للبرنامج املعني

للتصاميم تقييمات ق وتنسّ
خبراء يتصدرها التجريبية

مختبر مثل خارجيون،
املعتمد الفقر بشأن اإلجراءات

ماساشوستس معهد في
ن تتضمّ كما للتكنولوجيا.

التقييم مجموعة عمل برامج
اخلدمات بشأن املستقلة
عمل برنامج االستشارية
بالتقييمات. خاص سنوي
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االستدامة بشأن املعلومات تبادل
تطبيق بتسهيل املؤسسة اعتمدتها التي االستدامة معرفة تقوم شبكة

يتعلق فيما الصناعات املعنية في املمارسات وأفضل املؤسسة معرفة ونقل
املصلحة وأصحاب املتعاملني مع أو املؤسسة داخل املناخ، سواء ر باالستدامة وتغيّ

مجال  في العاملني من 200 على يزيد ما عمل تنسق وهي اخلارجيني. املباشرة
من وذلك امليدان، في أو سواء في املقر الرئيسي االستشارية، واخلدمات االستثمار

بشأن أفضل ومنشورات اإلنترنت، تعاون على شبكة وبرامج تعلّم، مناسبات خالل:
محددة مجاالت في املمارسة مجموعات بتطوير الشبكة كما تقوم املمارسات.

احمللية. اتمعات وتنمية املستدامة الطاقة شاملة

املستمر ن بالتحسّ االلتزام
األهمية بالغة عملها طريقة التعلّم وحتسني على قدرة املؤسسة تعتبر

وتسعى املؤسسة اإلمنائي. أثرها ودوام الطويل األمد في لنجاحها بالنسبة
معها املتعاملني من التقييمية املعلومات على للحصول باستمرار

فمبادرة لذلك. وفقاً نهجها تقوم بتعديل وهي مالها، رأس في واملساهمني
سنوية في استقصاءات وردت مقترحات جزئياً مثالً تعكس الالمركزية

املستفادة الدروس املؤسسة وتنشر جتمع كما مع املؤسسة. للمتعاملني
السعي االستشارية، مع اخلدمات االستثمار ومشروعات عمليات من

ومن بني األمثلة سلسة. تكن األمور حيث لم عملية خبرات من للتعلّم
على ومنشورة مطبوعة سلسلة وهي ،SmartLessons سلسلة الرئيسية

عمليات من الدروس املستفادة تبادل للموظفني ل تسهّ شبكة اإلنترنت
إدارات كافة في الزمالء مع االستشارية اخلدمات االستثمار ومشروعات

مجلس إدارتها لتوصيات املؤسسة تستجيب في املؤسسة. كما العمليات
الضعيفة وتلك البلدان على جهودها من املزيد تركيز مطلبه شاملة
احملقق/ مكتب يرفعها التي والتوصيات وللتقارير بالصراعات، املتأثرة

املستقلة. التقييم ومجموعة باألنظمة التقيّد املستشار لشؤون

اإلعداد
الدروس املؤسسة تستخدم مببادرة، الشروع أو استثمار عملية تنفيذ قبل

تقييم موظفيها في ومن خبرة مشروعاتها السابقة املستفادة من
التقييم اجتماعات أصبحت املثال، سبيل وعلى املقترحة. اإلجراءات

البيئي االستعراض إجراءات من رسمياً عنصراً النظراء يعقدها التي
جتميع للمختصني ل يسهّ مما املؤسسة، به تقوم الذي واالجتماعي
كاجتماعات الرسمية القرار اتخاذ نقاط ل تسهّ وباملثل، معرفتهم.

عرض املؤسسة موظفي لكبار املزمعة االستثمار عمليات استعراض
في املؤسسة لتاريخ النطاق واسع فهم على بناء رة املتبصّ نظرهم وجهات

محددة. ومناطق صناعات

التنفيذ
املؤسسة تقوم استشارية، أو مشروع خدمات استثمار عملية تنفيذ أثناء

مشروع إلى من املستفادة الدروس ونقل بتعديالت القيام األداء بغية برصد
املؤسسة ملوظفي مفيدة كأداة مجموعات املمارسني تظهر آخر. وأخذت

مختلف الناجحة في وتطبيق النماذج ونقل الدروس، املعلومات، تبادل في:
الدولي. البنك مجموعة مؤسسات

التقييم
اخلدمات ومشروعات االستثمار لعمليات املؤسسة تقييم يتزايد

وزادت الدروس والعبر. وذلك بغية استخالص إجنازها، عقب االستشارية
الهدف مع املوظفني، فيما بني املستفادة الدروس تبادل املؤسسة

وللجمهور العام املعرفة لشركائها تلك إتاحة في املتمثّل األمد الطويل
وتضمينها في الدروس تطوير باستمرار ويتم األوسع. النطاق على

احلاالت دراسات تضمني ويتزايد املؤسسة اجلدد. موظفي تدريب أنشطة
بطريقة األعمال بأنشطة القيام جوانب التدريب أنشطة في املستخدمة

االستدامة. حتقق
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املؤسسة عمل كيفية :7 الفصل

تهيئة أنشطة العمل
بأهداف باالسترشاد

املؤسسة استراتيجية
يقوم اإلمنائية، وأهدافها

املوظفون املعنيون
وتهيئة باالستثمار

بتحديد العمل أنشطة
وتلك املناسبة. املشروعات
مع املتعامل األولى احملادثة

فهم في تساعد املعني
إذا ما وحتديد احتياجاته

تسهم به دور كان هنالك
املؤسسة.

األول االستعراض
املعني املوظف يقوم

وصف بإعداد باالستثمار
دور يبنيّ لالستثمار،

واملساهمة املؤسسة
املتوقعة في التنمية

املصلحة ألصحاب واملنافع
ميكن عقبات وأية املباشرة،
االتفاق. عقد دون حتول أن

الدروس النظر في ويتم
استثمارات من املستفادة

األحوال بعض وفي سابقة،
التقييم قبل بزيارة القيام

أية مشاكل املسبق لتحديد
مديري كبار يقرر ثم مسبقاً.

من إذا كان املؤسسة ما
بتقييم القيام إجازة الالزم
املعني. للمشروع مسبق

املسبق التقييم
(العناية الواجبة)

بتقييم االستثمار فريق يقوم
إمكانات العمل التامة

خالل ومخاطره وفرصه، من
املعني املتعامل مع مناقشات

املشروع. وتشمل ملوقع وزيارة
بإمكانه التقيّد األسئلة: هل
األداء بشأن املؤسسة مبعايير
تتم هل والبيئي؟ االجتماعي

املستفادة الدروس مراعاة
هل سابقة؟ استثمارات من

اإلفصاح بشروط الوفاء مت
والتشاور؟ املعلومات عن
ميكن للمؤسسة كيف

حتسني في مساعدة املتعامل
االستدامة والنتائج التنموية

لالستثمار؟

االستثمار عملية استعراض
املالي إلى تقييم األداء استناداً

واالقتصادي والبيئي واالجتماعي
يضع املعني، لالستثمار املتوقع
اإلدارات توصياته ملديري الفريق

وهم يقررون في املؤسسة، املعنية
على املوافقة الالزم من كان ما إذا

مرحلة وتلك املعني. االستثمار
ويتم االستثمارات. دورة في رئيسية

الرئيسية التنموية النتائج حتديد
مجموعة جانب من املتوقعة

كما املصلحة املباشرة، أصحاب
بغية النتائج مؤشرات حتديد يتم

تتبعها. ويجب أن يكون الفريق
من واثقني املعنية اإلدارات ومديرو
للوفاء واستعداده املتعامل قدرة

املؤسسة اعتمدتها التي باملعايير
حتسني على معها والعمل
املشروع املعني. استدامة

املفاوضات
على الفريق يتفاوض

مشاركة وأحكام شروط
املشروع. في املؤسسة

شروط تشمل وهي
واألداء واألحكام، الدفع

متابعته، وشروط
خطط واالتفاق على

أية وتسوية العمل
قائمة. مشاكل

اجلمهور العام إخطار
االستثمار موجز وضع يتم

واالستعراض املقترح
واالجتماعي البيئي

على - عند االقتضاء -
املؤسسة على موقع

قبل رفع اإلنترنت شبكة
مجلس االستثمار إلى

الستعراضه. اإلدارة
املوجز ذلك  ويعرض

املتوقع األثر اإلمنائي
ومساهمة املؤسسة

ذلك. لتحقيق املتوقعة
طول مدة حتديد ويتم

الفئة في ضوء اإلفصاح
لالستثمار  البيئية

املوقع أنظر  املعني.
.www.ifc.org/projects
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الدولية التمويل مؤسسة استثمارات دورة

لالستثمار استعراض الس
عليه وموافقته

إلى عملية االستثمار يتم رفع
للنظر املؤسسة إدارة مجلس

من خالل عليها واملوافقة فيها
طة. مبسّ أو عادية إجراءات

طة” ““مبسّ عبارة وتعني
الس أعضاء استعراض

االجتماع ملناقشة دون للوثائق
وهذا خيار االستثمار. عملية

محددة استثمار لعمليات متاح
ااطر حجمها منخفضة

وميكن كافية، بدرجة صغير
املوافقة املؤسسة موعة إدارة

صالحيات مبوجب عليها
شروط وتبقى لة. مخوّ

عن واإلفصاح الواجبة العناية
هي كما للجمهور املعلومات
تتم ولكي في كافة احلاالت.

عمليات من كل على املوافقة
دور وجود ينبغي االستثمار،

إمنائي وأثر للمؤسسة واضح
التزام د مبا يجسّ إيجابي متوقع،
البيئية املؤسسة باالستدامة:

واالجتماعية واالقتصادية
واملالية.

االرتباط
املؤسسة تقوم

املتعاملة والشركة
املعنية بتوقيع االتفاق
ن يتضمّ وهو القانوني.
على املتعامل موافقة

األداء مبعايير التقيّد
رفع وشروط النافذة
سبيل التقارير، على

أي فوراً عن اإلبالغ املثال
إصابات أو خطير حادث
رصد ورفع تقارير مميتة،

منتظمة. ومتابعة
االتفاقية حتكم كما

العمل خطة القانونية
املتعامل. يضعها التي

الدفع
دفع يتم ما غالباً

على األموال
مشروطة أو مراحل

باتخاذ خطوات
إجنازها يتم محددة
االتفاقية مبقتضى

القانونية.

املشروع على اإلشراف
برصد تقوم املؤسسة
استثماراتها ومتابعة

التقيّد من للتأكد
تنص التي بالشروط

القرض اتفاقية عليها
النتائج ولتتبع املعنية

الشركة وترفع التنموية.
تقارير املعنية املتعاملة

األداء املالي عن منتظمة
والبيئي، واالجتماعي

التنمية مؤشرات وعن
عوامل وعن الرئيسية،

جوهرياً تؤثر أن ميكن أخرى
املعني. املشروع على

ل استمرار احلوار ويسهّ
للمؤسسة مساندة

سواء املتعاملني معها
أو املشاكل حل من حيث

جديدة. فرص حتديد

التقييم
التتبع ردف أجل من

الذي املستمر
به املؤسسة تقوم

حتسني في واملساعدة
يقوم عملياتها، أداء

املعنيّون املوظفون
كل في باالستثمارات
تقييم بعمليات سنة

لعيّنة قاً تعمّ أكثر
عشوائية منوذجية
االستثمارات من

مرحلة وصلت التي
عملياتها تضج

خمس عادة األولى،
بعد املوافقة. سنوات

تقوم مجموعة ثم
املستقلة التقييم

بالتأكد املؤسسة في
تلك صحة من

التقييمات.

اإلقفال
املؤسسة تقفل

اخلاصة سجالتها
االستثمار بعملية

سداد يتم حني املعنية
القرض الذي قامت
للمتعامل بتقدميه

تخرج حني أو املعني،
ذلك املؤسسة من

حصتها ببيع االستثمار
نادرة حاالت في أو فيه،

شطب فيها يتوجب
تلك وفي استثمارها.

املؤسسة تقوم املرحلة،
بعملية إعادة تقييم

التنموية للنتائج نهائية
عملية حققتها التي

املعنية. االستثمار
هو الهدف ولكن

في املتعامل مساعدة
من عالٍ مستوى بلوغ

تستمر التي االستدامة
انتهاء بعد طويالً

املؤسسة. مشاركة

789101112
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لعمل احملرك هو الدافع الرئيسي اإلمنائي •األثر
في مبا املؤسسة - من جانب فكل املؤسسة.
مرتبط - البشرية املوارد بشأن املمارسات ذلك
اإلمنائي”. أثرها زيادة بكيفية
واإلدارة واالتصاالت البشرية لشؤون املوارد الرئيس نائبة برّي، دوروثي

املؤسسة موظفي جهاز
اإلمنائي:  األثر

املؤسسة نشأت ملاذا
مجموعة هو رسالة املؤسسة إلى األشخاص الرئيسي النضمام السبب
املؤسسة الفقر. فموظفو من خالٍ عالم أجل من - العمل الدولي البنك

والتنافس األسواق انفتاح خالل تشجيع من يحققون التغيير لألفضل
بني معها من للمتعاملني ومشورة استثمارات هيئة على املساندة وإتاحة

اخلاص. القطاع شركات
قدراتهم  حتسني في املساعدة خالل موظفيها من املؤسسة تساند

البيئية باملعايير الوفاء ذلك معها، مبا في املتعاملني مساعدة على
وتكافئ االبتكار. فرص وحتديد الشركات ومعايير حوكمة واالجتماعية

املشروعات التنموية التي حتققها النتائج موظفيها بناء على املؤسسة
املالي. أدائها وعلى عليها، يعملون التي

بجودة موظفيها، املدفوعني  املؤسسة إال عمل جودة تتحقق أن ميكن ال
في احلياة وحتسني اخلاص القطاع تنمية بتحقيق وااللتزام بالشغف

املؤسسة. مع البلدان املتعاملة

املؤسسة موظفو مْ هُ من
في 81  100 مدينة في وجود فللمؤسسة جيرانكم. هم املؤسسة موظفو
املؤسسة  لها تقدم - التي البلدان فقراً أشد من بلداً 39 ذلك في بلداً، مبا

موظفو املؤسسة وينتمي واملنح. واالعتمادات القروض للتنمية الدولية
من  لالقتراض املؤهلة البلدان من بلداً ذلك 55 في بلداً مبا 135 إلى

موظفيها في  من املائة في 53 ويعمل حالياً للتنمية. املؤسسة الدولية
املالية 2003. في السنة املائة في 41 مقابل ميدانية، مكاتب

املؤسسة، منظور يُثري ع فالتنوّ ع. بالتنوّ املؤسسة موظفي جهاز يتسم
مبزيد في االستجابة املؤسسة ويساعد جديدة أفكار استنباط ل ويسهّ

وفي املعنيني. املباشرة وألصحاب املصلحة معها للمتعاملني الفعالية من
بلدان إلى املنتمني موظفيها املؤسسة القليلة املاضية، زادت السنوات

املائة.  في 64 نامية إلى نسبة

مكاتب في املوظفني مقابل العاصمة واشنطن في املوظفون
(2008 السنة املالية ميدانية (نهاية

اموع واشنطن امليدانية املكاتب

3,325   1,566  1,759  

 %47   %53  

املتفرّغني للموظفني اإلقليمي املنشأ
اموع لالقتراض   مؤهلة لبلدان منهم منتمون نامية  بلدان من متقدمة من بلدان   

للتنمية الدولية املؤسسة من (2 (اجلزء (اجلزء 1)

3,325      1,068   2,118  1,207  

%50  %64  %36  

فوق فما متخصص مستوى من املوظفني لكافة اإلقليمي املنشأ
لالقتراض  اموع لبلدان مؤهلة منتمون منهم نامية من بلدان متقدمة من بلدان   

للتنمية الدولية املؤسسة من (2 (اجلزء (اجلزء 1)

1,860      510   992  868  

%51   %53   %47  

الشخصي اجلنس حسب املتفرغني املوظفني كافة توزّع
اموع  رجال نساء

 3,325   1,557   1,768  

%47   %53  

الشخصي اجلنس حسب فما فوق متخصص مستوى املوظفني من كافة توزّع
اموع  رجال نساء

 1,860   1,138  722  

%61  %39  
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املؤسسة عمل كيفية :7 الفصل

املتعاملني ملصالح خدمة الالمركزية  اعتماد
املؤسسة مع

الوفاء حتسني ميكنها معها لكي من املتعاملني املؤسسة اقتراب يتزايد
ر. التغيّ في عالم سريع باحتياجاتهم

املنخفضة  البلدان سريعاً في التوسع في األعمال آخذة أنشطة ففرص
املائة  في 70 نسبة حيث تقع املؤسسة، فيها تعمل التي الدخل واملتوسطة
املؤسسة مع املتعاملون نفسه، يتوقع الوقت حالياً. وفي معها املتعاملني من

بناء ضرورة املؤسسة وأدركت اتخاذها لقراراتها. ومرونة سرعة اآلخرون وشركاؤها
معها للمتعاملني تقدمي حلول على القدرة بغية امليدان في قدراتها من املزيد

اخلاص. القطاع تنمية استدامة من والتأكد
وتضاعف  ميدانية في مكاتب موظفيها من نصف أكثر يعمل حالياً،  

ويتم املاضية. السبع السنوات العالم ضعفاً في اقتصادات أكثر في وجودها
السنة املالية ففي احمللي. املستوى على االستثمار قرارات اتخاذ متزايد على نحو

القرارات من العديد يخص فيما الصالحيات تفويض املؤسسة بدأت ،2008
منطقة إدارات في ميدانية مكاتب في عاملني موظفني املشروعات إلى بشأن

نهجها تنفيذ املؤسسة ستبدأ التجربة والبناء عليها، تلك من وباالستفادة آسيا،
جوهري: احلاصل فالتغيير .2009 املالية السنة في عملها مناطق كافة في هذا
قراراتها موظفون املؤسسة التي اتخذ ارتباطات نسبة املاضية السنة في بلغت

املائة  في مقابل 20 - املائة في 37 ميدانية مكاتب في عاملون مختصون
معامالت  تخفيض متوسط مدة جتهيز 2001 العام منذ ومت .2006 العام في

الثلث. بواقع املؤسسة استثمارات
األشخاص  وضع تهدف املؤسسة إلى الالمركزية، اعتماد إطار عملية وفي

كانت حيثما املعرفة واملهارات نشر من التأكد مع املناسبة، األماكن في املناسبني
إلى مكاتب املؤسسة موظفي كبار وانتقل العديد من ها. أشدّ على إليها احلاجة
اإلمكانات ذوي جذاباً للموظفني من االنتقال ذلك جعل على ميدانية وهي تعمل

في موظفيها محلياً وحتسني خياراتهم متزايد من بتعيني عدد تقوم كما العالية.
تعمل امليدان، في أو الرئيسي مهني في املؤسسة. وسواء في املقر تخصص بناء

املستفادة. املعرفة والدروس تبادل بشأن طرقها املنهجية حتسني على املؤسسة
تصميم مناهج  في ومساعدتها املؤسسة كفاءة زيادة إلى الالمركزية تؤدي
في التعامل، فضالً جديدة ااطر أو عالية وأسواق محددة بلدان احتياجات تناسب
االقتصادات ر وتطوّ تنمية إيجابي على أثر لها أن يكون في املؤسسة قدرة زيادة عن

الناشئة.

2003 السنة املالية العمل منذ اجتاهات قوة
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املؤسسة تتركه الذي زيادة األثر
املؤسسة موظفي عدد وازداد وصولها. نطاق بتوسيع حالياً املؤسسة تقوم

املالية 2003 إلى  السنة من - - من 2107 إلى 3325 املائة في 58 بنسبة
موظفيها.  من املائة في 53 من أكثر امليدان ويعمل في .2008 املالية السنة
املائة  في 17 يشكلون وهم االستثمارات على العاملني املوظفني عدد وازداد
منذ  - من 380 إلى 575 - املائة في 51 املؤسسة بواقع في العمل قوة من

من االستثمارات على العاملني املوظفني عدد أن كما .2003 املالية السنة
املاضية اخلمس السنوات في أمثال إلى ثالثة ازداد ليصل مكاتب ميدانية

املائة من  في حالياً 51 ميدانية مكاتب في يعمل حيث 111 إلى 294 - من
العاملني  املديرين من املائة في 57 و االستثمارات العاملني على املوظفني

أعمال أنشطة مجاالت أسرع وزاد املكاتب. في تلك إدارات االستثمار في
السنة  544 في من موظفيه عدد - االستشارية اخلدمات - املؤسسة

36 في  اآلن ل يشكّ وهو املالية 2008، السنة في 2003 إلى 1191 املالية
املائة من  في 80 من أكثر ميدانية مكاتب في ويعمل العمل. قوة من املائة

.955 حوالي االستشارية - مجال اخلدمات العاملني في املوظفني
من  لالقتراض املؤهلة البلدان في تعمقها حالياً املؤسسة وتزيد  

 377 من موظفيها تقريباً عدد ضاعفت حيث الدولية للتنمية، املؤسسة
املالية 2008. السنة في 2003 إلى 678 املالية السنة في

املاليتني  في السنتني جرت التي والتعيني التوظيف لعمليات ونتيجة
املتخصصني: املهنيني مستوى من موظفيها ن تنويع حتسّ 2007 و 2008،

املائة في من 41 إلى 44 املتخصصني مستوى من عدد املوظفات É ازداد
الصحراء  جنوب أفريقيا من دولية بعقود املوظفني املعيّنني عدد ازداد É

املائة في إلى 9 في املائة 8 من البحر الكاريبي ومنطقة
واملستوى  املتخصصني في مستوى نامية من بلدان املوظفني عدد ازداد É

املائة.  في إلى 49 في املائة 48 من األعلى

بني حتديات  من العالية من ذوي النوعية باملوظفني يعتبر االحتفاظ
التمويل مجاالت في العاملية. فاملنافسة على ذوي املهارات السوق

الرواتب واملستحقات كما أن شديدة، األسواق الناشئة في واالستثمار
موظفي ل تبدّ معدل فإن ولذلك، اخلاص. القطاع االرتفاع في آخذة في

املائة  في مقابل 6.4 املائة، في 9.7 اآلن يبلغ باالستثمار ني اتصّ املؤسسة
الذين  من املوظفني في املائة 30 حوالي بأن علماً .2006 املالية السنة في

املؤسسة.  العمل لدى تركوا 2003-1998 الفترة تعيينهم في مت
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النجاح. على حتقيق قدرتها في مركزي بدور شركة أية في املؤسسية التقاليد تسهم
3000 في أكثر من 80 بلداً،  على حالياً موظفيها عدد يزيد التي للمؤسسة، فبالنسبة

،2008 املالية السنة وفي اخلصوص. وجه هامة على املشتركة تصبح ضرورة األهداف
تقاليدها حتديد أجل: من مسعى تاريخها في تشاور في عملية أوسع املؤسسة ذت نفّ
فيها  وشارك عشرة أسابيع. مدى على في 31 بلداً تشاور 52 واقعة وإجراء املؤسسية،

واملكاتب  الرئيسي املقر بني بالتساوي موزعني املؤسسة موظفي من في املائة 45 حوالي
في موظفيها آلراء أجرته استطالع من توصيات في املؤسسة كما نظرت امليدانية.

،(The IFC Way) الدولية التمويل مؤسسة أسلوب بلورة عن ذلك وأسفر .2007 العام
تقاليد بناء في املؤسسة مساعدة شأنها من أجزاء أربعة ذات مجموعة من املبادئ وهو
اشتمالية أكثر عالم من أجل املؤسسة استراتيجية مسيرة تستهدف دفع مؤسسية

واستدامة.

ونوعيتها املؤسسية تقاليدها التركيز على هذا على باحلفاظ الدولية التمويل إدارة مؤسسة جهاز يلتزم ماً، دُ قُ املُضيّ إطار في
املتعاملني، مع احتياجات وثيق نحو على عملهم وتصويب مع املؤسسة حتسني خدماتهم للمتعاملني من موظفوها يتمكن كي

واملهنية. احلضارية والثقافية والقطاعية اجلغرافية احلدود عبر كثب عن والعمل معاً

املؤسسة رؤية

املؤسسة غرض

الرئيسية يَم للمؤسسةالقِ

املؤسسة عمل طريقة

حياتهم. وحتسني الفقر من اخلالص فرصه للناس تتسنى أن ضرورة

والشركاء الشركات ومساندة النامية؛ البلدان في واملنافسة األسواق انفتاح تشجيع
وخلق األساسية؛ اخلدمات وتقدمي املنتجة العمل فرص وخلق اخلاص؛ في القطاع اآلخرين

حياتهم. براثن الفقر وحتسني من اخلالص من الناس لتمكني الفرصة

والعمل اجلماعي والنزاهة، وااللتزام، التفوق،

ر متغيّ عالم في معها على النجاح املتعاملني تساعد
جيد عمل واالستدامة مستدام، العمل اجليد

واحد هدف واحد، فريق واحدة، مؤسسة
القيمة يخلق ع التنوّ

الشراكة يتطلب الفرص خلق
احمللية واخلبرة العاملية، املعرفة

ااطرة يستحق االبتكار
العملية اخلبرة من نتعلم

بعملنا عد ونسْ بذكاء لنعمل
الصعوبة شديد املنال أو بعيد جديد مجال من ما
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التدريب أنشطة في املوظفني مشاركة
9,955 الدورات  إمتام   

الرئيسية املهارات مجاالت
 

72,462 ساعات     

الدورات  567 إمتام  
االعتمادات

 

28,712 ساعات    

183 الدورات   إمتام  
القيادة مهارات تنمية

 

5,476 ساعات    

10,705 الدورات    أمتوا من مجموع

106,650 التعلّم    ساعات مجموع

اعتمدتها املؤسسة تساعد األداء التي معايير
الصني ضرب الذي في االنتعاش من الزلزال املتعاملني

وفاة  2008 عن مايو/أيار في الصني سيشوان في ضرب إقليم الزلزال الذي أسفر
بلغت  وخسارة اقتصادية من منازلهم، شخص ماليني وتشريد 5 69000 شخص،

العاملني  الزمالء سالمة املؤسسة أكدت ساعات، غضون دوالر. وفي مليار 86
االتصال  الزلزال، ومت مركز كيلومتراً عن 80 تبعد وهي وأسرهم، تشينغدو في

عملياتهم. وأنشطة موظفيهم سالمة عن لالستفسار مع املؤسسة باملتعاملني
ساعدت املؤسسة اشترطتها التي واالجتماعية البيئية املعايير أن شركتان وتؤكد

املسبق للمشروع التقييم فأثناء سريعاً. العمليات واستئناف اخلسائر تقليل في
غرب  شركة تنتج امللح في أكبر - Jiuda Salt شركة على املؤسسة أشارت املعني،
وينوه واستمرارية العمل. استئناف خطط ووضع الزالزل ضد تأمني بشراء - الصني

عملها استئناف متكنت من الشركة أن إلى غانغيي فو السيد الشركة رئيس
 Huarong Chemical أن شركة كما مماثل”. من حجم شركات بكثير من •أسرع
من أشد وهي بنغجو في تقع للعديد من الصناعات الكيماوية املواد تنتج التي

تلك مصانع وعمليات تصاميم بشأن املؤسسة أن مشورة غير بالزلزال. تأثراً املدن
- ساعدت الطوارئ خطط مواجهة عن شاملة معلومات - املبتكرة الشركة

الشركة رئيس يونغهاو ليو السيد وينوه اخلطرة. تسرّب الغازات منع الشركة في
الذي  الوقت نصف بالعودة للعمل في أنه إلى - New Hope China - األم

استطاعت الشركة للعمل، العودة في املماثلة الشركات من غيرها استغرقه
وإعادة اإلغاثة عمليات في كثيراً إليها احلاجة متسّ كانت رة مطهّ مواد •إنتاج

اإلعمار”.

املؤسسة في موظفي االستثمار
املهنية. املهارات تنمية وفرص املزايا من واسعة مجموعة املؤسسة تتيح

نحو. أفضل على األداء املوظفني على بيئة تساعد خللق تسعى وهي

الرعاية الصحية
العاملون فاملوظفون الشامل. الطبي التأمني ملوظفيها م املؤسسة تقدّ

التعاقد مت التي ،Aetna شركة تغطيهم في واشنطن الرئيسي املقر في
املوظفني اآلخرين وتغطي مفتوحة. تنافسية توريد عملية خالل معها من

رعاية شركة وهي ،La Garantie Medicale et Chrurgicale شركة
واملوظفني املؤسسة بني مشتركة الطبي التأمني وتكاليف دولية. صحية

املوظف.  يتحملها املائة في و 25 املؤسسة تتحملها املائة -75 في

التقاعدية املعاشات شؤون إدارة
خطة من جزء هي املؤسسة تخص التي التقاعدية املعاشات خطة

نني مكوّ إلى استناداً مجموعة البنك الدولي، في التقاعدية املعاشات
هو والثاني التقاعد، والراتب وسن اخلدمة سنوات هو األول - للمزايا اثنني

الراتب  املائة من في 5 تساوي مساهمات إلزامية نقدي تشمل ادخار خطة
املعاش  مزايا سنوياً. وتشمل املائة في 10 نسبة املؤسسة تضيف إليها

مجموعة في السابقة التقاعدية املعاشات خطط التقاعدي املوروثة من
إضافية. نقدية ودفعات اخلدمة نهاية منحة الدولي البنك

املهنية املهارات تنمية
اجلدد املوظفني فكافة موظفيها. مهارات تنمية في املؤسسة تستثمر
وكيفية به تقوم وما املؤسسة فهم لهم تتيح إلزامية يحضرون دورات

الرئيسية، واملهارات االعتمادات، استعراض األخرى: الدورات وتشمل عملها.
املؤسسة. عمل مناطق في الدورات تنفيذ ويتزايد القيادة. مهارات وتنمية
أنشطة  من املائة في 60 من أكثر تنظيم جرى ،2008 املالية السنة ففي

ندوات التعلم ر وتتوفّ امليدانية. املكاتب في رعتها املؤسسة التي التدريب
في العالم. مكان أي في الطلب حسب اإلنترنت شبكة عبر
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احمللية اتمعات مع التواصل
احمللية. مجتمعاتهم لألفضل في التغيير على موظفيها املؤسسة تشجع
كل في عي تطوّ بعمل يقوموا لكي األجر مدفوعة إجازة املوظفون ويعطى
46 في  وشارك احمللية، اتمعات مع للتواصل سنوية وهنالك حملة سنة.

وتبرعوا السنة هذه احلملة في تلك في الرئيسي املقر موظفي املائة من
البنك  مجموعة وقابلت مختلفة. خيرية جلمعيات دوالراً 172092 بلغ مبا

منها.  املائة في 50 بلغ مبا التبرعات تلك الدولي
احمللية  مجتمعاتهم عي في تطوّ املؤسسة بعمل يقوم موظفو

املوظفون استخدم املثال، على سبيل السنة هذه وفي طرق. بعدة
أعضاء جلمع داخلية مكافأة من داكا األموال في املؤسسة مكتب في
الهواء، ث وتلوّ النفايات إدارة رئيسية: قضايا عدة احمللي ومعاجلة اتمع
املسببة الغازات انبعاثات وتخفيض الطاقة، استخدام في واالقتصاد

مع اتمعات التواصل املوظفون أنشطة واستنهض احلراري. لالحتباس
ففي الترويجية. واألنشطة وإجراء االتصاالت، التشاور، خالل: من احمللية

للمؤسسة برنامج وهو للعمل، برنامج فرصة زخم ازدياد يتواصل روسيا،
فرص على للحصول تؤهلهم مهارات اكتساب على األيتام يساعد

اخلاص. ترعاها شركات القطاع مأجورة داخلية مترّن دورات خالل من العمل
أصبحت  هذا البرنامج في اخلاص القطاع شركة من 30 حالياً وتشارك

باملسؤولية الشركات التزام إطار في البرنامج ملساعدة منها مانحة أربع
أصل  240 من حصل ،2008 املالية السنة نهاية وبحلول االجتماعية.

والتحق 51 منهم  دائمة، على وظائف تلك الدورات في املشاركني من 300

العلمي. حتصيلهم ملتابعة باجلامعات
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املؤسسة بدورها ..... اضطالع .....

احلاجة كانت حيثما خللق الفرص نفسها تكرس املؤسسة
- مساعدة هائلة مهمة هذه أن تعرف وهي على أشدها. لها

التنمية في تقليص الفقر وتشجيع اخلاص القطاع
السريع. العاملي ر التغيّ عصر في املستدامة

وهي على السنة هذه في الكثير املؤسسة حققت ولكن
باملزيد. للقيام استعداد

وعمل املؤسسة. وغرض رؤية على القارئ بإطالع استمتعنا
حكاية لقراءة الوقت تخصيص على القارئ نشكر ونحن
في على الناس حتققه وخصوصاً األثر الذي املؤسسة -

الناشئة. األسواق
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الرؤية   
الغرض

التنمية
احللول

   الناس

النتائج حتقيق
واخلدمات املؤسسة بها قامت التي االستثمارات

حياة في أثّرت السنة املاضية في متها التي قدّ
للقياس قابلة بطرق الناس
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مع املؤسسة: املتعاملون أجنز ما

في  عمل • إتاحة 700000 فرصة
التحويلية الصناعات قطاعي

واخلدمات

بلغ 5.5 مليون  مبا العناية •
مريض

متويل  قرض ماليني تقدمي 7 •
أصغر

مكعب  متر معاجلة 396 مليون •
املياه من

هاتف توصيلة مليون إجناز 50 •

مزارع 800000 مساعدة •

على  راكب • نقل 154 مليون
احلديدية السكك خطوط
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2008 السنوي التقرير الدولية، التمويل مؤسسة

جوانب على خارجي وتعليق تأكيد بيان
التقرير هذا في مالية غير محددة

مقدمة
غير  محددة جوانب بشأن وذلك املؤسسة، إدارة موعة خارجي وتعليق تأكيد إتاحة Corporate Citizenship االستشارات من شركة املؤسسة طلبت

الفعالية اإلمنائية. عن التقرير هذا في املدرجة واملعلومات االقتصادية واالجتماعية والبيئية االستدامة والسيما ،2008 السنوي تقريرها في مالية
وطريقة محتوياته من محددة جوانب استعراض هو الهدف وكان محتواه. وحدها عن املسؤولة وهي التقرير هذا بإعداد املؤسسة إدارة وقامت مجموعة

عنه املسؤولية وحدها تتحمل املؤسسة الذي البيان هذا تقدمي ثم ومن التقرير، هذا عليها ارتكز التي للسجالت مختارة مبراجعة للقيام وذلك عرضها،
املؤسسة اعتمدته الذي التنمية نواجت نظام تتبع بفحص قمنا املهمة، بهذه القيام إطار وفي مع املؤسسة. والصالحيات املوقعة املهام لوثيقة وفقاً
بشأن محددة تنموية نتائج استعرضنا كما مها. تقدّ التي واخلدمات االستشارية املؤسسة بها تقوم التي لالستثمارات اإلمنائية الفعالية يقيس وهو

اإلنترنت. شبكة على املؤسسة بتقرير اخلاص املوقع على منشورة نتائج وهي االستثمارات،
االقتصادي  أدائها تسعى لتحسني التي للمؤسسات املشورة تقدم اإلدارة بشأن استشارات شركة هي Corporate Citizenship بأن علماً  

تفصيلية  مالحظة www.ifc.org/annualreport املوقع املدرج على الكامل البيان ويتضمن العالم. ومناطق بلدان مختلف في والبيئي واالجتماعي
اعتمدناها. التي التأكيد وإجراءات عالقتنا باملؤسسة تصف

إليه توصلنا الذي الرأي
حترزه الذي م التقدّ ومتوازناً ملدى منصفاً عرضاً هذا التقرير ن يتضمّ عمل املؤسسة، إليها يرتكز التي العالقة األنظمة ذات وبعد استعراض رأينا، في

الدولية” مؤسسة التمويل تعمل •أين و استراتيجية ركائز بخمس يتعلق التقرير فيما أقسام منت في ورد حسبما املعلنة بالتزاماتها الوفاء املؤسسة في
اإلنترنت، شبكة موقعها على على وأدرجتها املؤسسة متها قدّ التي واملعلومات البيانات إلى كلّياً واستندنا الفرص”. •خلق في يبحث الذي الفصل في

وعن األداء عن متام البيانات مدى فجوات جوهرية في وجدنا وحيثما التأكيد. إجراءات بشأن مالحظتنا في ذلك ببيان خالف صراحة قمنا حيثما ماعدا
•التعليق”. بعنوان في القسم ذلك إلى نوهنا املصلحة املباشرة املعنيني، ألصحاب االستجابة

التأكيد  معايير بني من AA1000 رقم املعيار إليها يرتكز التي املبادئ إلى التي أدرجناها عنه والتعليقات أعربنا الذي الرأي ل إلى التوصّ إطار في رجعنا
ورفع التقارير باإلبالغ املبادئ اخلاصة في نظرنا كما واالستجابة. اجلوهرية وبالتمام مبدى املتعلقة تلك والسيما ،(www.accountability21.net) الدولية

باإلرشادات  املعني (GRI) العاملية اإلبالغ مبادرة من G3 حسبما يقتضي البند النوعية تعريف أجل من التقارير ورفع اإلبالغ ومبادئ احملتوى حتديد أجل من
 .(www.globalreporting.org) االستدامة اإلبالغ عن بشأن

تطبيق بعدم يوحي شيء أي نالحظ لم الصفحة 41، في وصفه ورد الذي املؤسسة اعتمدته الذي التنمية نواجت تتبع نظام إطار استعراض في
التنمية بنوك عليها اتفقت حسبما اخلاص تقييم القطاع بشأن األداء جودة معايير اتساق مع على وهي املؤسسة، اعتمدتها املنهجية التي الطريقة

في اعتمدناها التي املنهجية شرحاً للطريقة اإلنترنت شبكة على للمعلومات. ويتضمن البيان املدرج جوهري بيان سوء نالحظ لم كما املتعددة األطراف.
املؤسسة. اعتمدته الذي نواجت التنمية تتبع نظام ص وتفحّ اختبار

مالية غير محددة جوانب على تأكيد بيان
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التعليق
متها، قدّ واخلدمات التي قامت بها التي عن: االستثمارات ن معلومات يتضمّ بأنه ميتاز وهو الدولية التمويل مؤسسة أصدرته الذي الثاني هو التقرير هذا

بتضمني املؤسسة اللتزام جيد جتسيد األداء عن اإلبالغ في النهج هذا أن ونعتقد والشراكات مع اجلهات املانحة. اإلمنائية، والفعالية واالستدامة،
منصرمة، سنة عن اإلبالغ بشأن جديد نهج وجتربة اعتماد وعقب وبيئية. واجتماعية، اقتصادية، اعتبارات: العالم وبلدان مناطق مختلف في أنشطتها

السنة  في صدر بالتقرير الذي األمام قياساً إلى مما يشكل خطوة جبهات، عدة على بالصقل اتسم عن املؤسسة الصادر 2008 السنوي التقرير أن نعتقد
وقصص احلاالت، ودراسات عملياتها، من: لكل عام عرض خالل من برسالتها للوفاء بها قامت التي األنشطة بوضوح هذا يبنيّ املؤسسة املاضية. فتقرير

حققتها. التي التنموية النتائج ومناقشة البشرية، واملصالح االهتمامات
االهتمامات الرئيسية  في االعتبار أن تأخذ على اتمع، في املؤسسة املعنية تأثير لتقرير كيفية كهذا املالية غير التقارير توضح أن ينبغي

والتوفيق األهمية البالغة القرارات اتخاذ كيفية تبنيّ التقارير أن وينبغي املعنيني. املباشرة املصلحة لدى أصحاب التي والبيئية االقتصادية واالجتماعية
فهم في مساعدة القارئ هنا ندرجه الذي التعليق هذا ويستهدف بنواقصها. يتعلق فيما وصادقة متوازنة تكون أن ينبغي كما اتلفة. االهتمامات بني

الهدف. لذلك التقرير هذا استيفاء مدى
سواء،  حد على واملشروعات السياسات مستوى على صعبة معضالت مستدام نحو على العالم صعيد على التنموية التحديات تتبّع يثير غالباً ما
بشأن واحللول النهج يوضح املمارسات مع أفضل املتسق فالتقرير املعنيني. املباشرة املصلحة أصحاب مختلف اهتمامات بني يتطلّب حتقيق التوازن وهو

قامت التي اجلوهرية يتناول العمليات التقرير هذا أن ومع عملها. في يَمْ القِ رؤية ألصحاب املصلحة املباشرة ل يسهّ كما والتحديات، املعضالت تلك
املتعلقة املعضالت وحل كيفية إدارة للقارئ يوضح مما املزيد املمكن تقدمي من األنشطة، تفاصيل مختلف من مختلفة مستويات ويتيح املؤسسة بها

املصلحة املباشرة. أصحاب مصالح بني املمكن بالتضارب ما تعلق والسيما املشروعات، مستوى على والتحديات بالسياسات
املؤسسة بتعزيز  تعمل فيها املؤسسة. وقامت التي البلدان بعض في القائم الفساد املؤسسة تواجهها التي احملددة التحديات تلك بني من

هذا أن يكون املمكن ومن احملتملة. االستثمار عمليات تقييم عند الفساد في للنظر نهج ولديها داخلياً الفساد مكافحة ببرنامج يتعلق فيما املمارسات
بأنشطتها، يتعلق الفساد فيما ملكافحة املؤسسة تتخذها التي األخرى اخلطوات مع التفصيل مبزيد من األنشطة تلك ناقش لو اكتماالً أكثر التقرير

أوسع. نطاق اتمع على في أو الداخلي الصعيد سواء على
جرى القيام  والعمل الذي املناخ ر تغيّ بشأن إلستراتيجيتها التقرير هذا في املؤسسة بتنويه نقرّ ونحن املناخ، ر الرئيسية األخرى تغيّ التحديات بني من
مبا تلك االنبعاثات، بتخفيض خاصاً ناً مكوّ التقرير هذا بتضمني نوصي ونحن الكربون. غاز انبعاثات ذلك في مبا البيئة، املباشر على الذاتي أثرها لقياس به

اخلطط تشمل ولكن ال عليه، العمل بدأ ما وهو صعوبة أكثر املباشرة غير قياس االنبعاثات بأن علماً االنبعاثات املباشرة. بشأن األهداف املوضوعة يغطي
في حترزه الذي م التقدّ عن املؤسسة تبلغ بأن نوصي اال، هذا في املؤسسة حتتله الذي واملركز القيادي القضية هذه ألهمية ولكن نظراً عنه. اإلبالغ

أيضاً. رها توفّ حال اجلزئية البيانات وإتاحة وصف نهجها مع املباشرة، غير وقياس االنبعاثات حتديد مجال
ذلك  في مبا أصحاب املصلحة املباشرة، من التي تلقتها التقييمية املعلومات من رئيسية نتائج ملعاجلة التقرير هذا في املؤسسة بجهود ننوه  

لو  تدعيمها أن يزداد املباشرة املصلحة أصحاب الهتمامات االستجابة ومن شأن للمؤسسة. 2007 عن التقرير السنوي معلومات تقييمية جمعناها
األخرى. املشروعات على الدروس تلك تطبيق مت ذلك التعامل وكيف من املستفادة الدروس ناقش التقرير

اإلمنائية  الفعالية عن املنهجي واإلبالغ الكمي الواضح والقياس املنفتح التقييم في جهودها ملواصلتها مؤسسة التمويل الدولية على نثني
تنفيذ ومع النتائج. اخلاص بقياس اإلنترنت موقع على إضافية معلومات تضمني وعلى قدمتها، التي االستشارية واخلدمات بها قامت التي لالستثمارات

التنموية مقارنة النتائج قابلية ستشهد كما البيانات. ونوعية نطاق ن حتسّ من نتوقع املزيد ،2009 املالية السنة في التنمية الثاني نواجت تتبع نظام
املصاحبة وااطر من التحديات املتفاوتة الدرجات دت جسّ التنموية لو أن النتائج ن التحسّ من املزيد واملناطق الصناعات بني فيما لالستثمارات بالنسبة

لها. املتلقية والبلدان أنواع االستثمارات تلف
في  مازال والتقييم املتابعة إطار تطبيق أن حيث بالنسبة للمؤسسة، بالتحديات حافالً للخدمات االستشارية اإلمنائية الفعالية عن اإلبالغ كان

تغطيتها. ونطاق البيانات تعزيز نوعية بغية النتائج مؤشرات تبسيط ونتوقع البيانات، جمع اتساق جهود لتعزيز هنالك ولكن األولى. مراحله

Corporate Citizenship

www.corporate-citizenship.com

8 سبتمبر/أيلول 2008 
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مختصرة وأسماء اختصارات
باألنظمة التقيّد لشؤون احملقق/املستشار  ........... CAO 

األول التنفيذي املسؤول  ............ CEO 
ميالدية .............. سنة CY 

البريطانية الدولية التنمية وزارة  ...........  DFID 
التنمية نواجت تتبّع .......... نظام DOTS 

األوروبية املفوضية  ..............  EC 
واالجتماعية البيئية للمخاطر التصنيفي ........... الترتيب ESRR 

األوروبي االحتاد  ..............  EU 
لالستثمار األجنبي اخلدمات االستشارية ............ برنامج FIAS 

مالية سنة  ............... FY 
احمللي الناجت إجمالي  ............ GDP 

لإلبالغ العاملية املبادرة  .............  GRI 
الداخلية املراجعة ............. إدارة IAD 

والتعمير لإلنشاء الدولي البنك  ...........  IBRD 
االستثمار منازعات لتسوية الدولي املركز  ..........  ICSID

واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا  .............. ICT 
.............. املؤسسة الدولية للتنمية IDA 

مجموعة التقييم املستقلة  .............  IEG 
الدولية التمويل مؤسسة  ...............IFC 

الدولية العمل منظمة  .............. ILO 
املعلومات ................. تكنولوجيا IT 

لضمان االستثمار الوكالة الدولية  .......... MIGA 
واملتوسطة والصغيرة الصغرى مؤسسات األعمال  ......... MSME 

منظمة غير حكومية  ...........  NGO 
االقتصادي امليدان في والتنمية التعاون منظمة  .........  OECD 

واملتوسطة  الصغيرة األعمال مؤسسات  .............SME 
املُقترح  االستثمار موجز  ..............  SPI

وتعاريف مالحظات
في  يوليو/متوز 2007 وانتهت املالية 2008 في 1 السنة بدأت ولذا، يونيو/حزيران. إلى 30 يوليو/متوز 1 من الدولية التمويل مؤسسة في السنة املالية متتد

30 يونيو/حزيران 2008.

خالف ذلك. حتديد يتم لم ما األمريكي بالدوالر هي مبالغ االستثمارات

األصغر. التمويل وساطة كالبنوك احمللية ومؤسسات مؤسسات من خالل املؤسسة الذاتية مصادر من األموال إقراض عملية هي اإلقراض إعادة

الرسمي، أن املؤسسة هي املُقرض مبا ولكن للمشروعات، االئتمان مخاطر ل في حتمّ متاماً يشتركون الدولية التمويل ومؤسسة القروض في املشتركة اجلهات
كمؤسسة اخلاص نتيجة وضعها الدولية التمويل مؤسسة تتلقاها البلد املعني التي في وااطر الضرائب مزايا القروض نفس تلك املشتركون في يتلقى

األطراف. متعددة مالية

مفاضالت ااطر/ من متفاوتة درجات إتاحة وهي تستهدف أيضاً، األسهم في واالكتتابات القروض سمات األسهم أشباه في أدوات االستثمار ن تتضمّ
في أسهم. بالقروض املباشرة واالستثمارات اخلاصة تلك بني العائد تقع

اجلداول. في بعض املعنية األرقام جمع حاصل عن اختالفها إلى صحيح رقم أقرب إلى األرقام تقريب يؤدي ميكن أن

البنك من: الدولي كالً مجموعة البنك وتشمل .(IDA) للتنمية الدولية واملؤسسة (IBRD) والتعمير لإلنشاء الدولي البنك من كالً الدولي البنك ن يتضمّ
لتسوية الدولي واملركز ،(MIGA) االستثمار لضمان الدولية والوكالة التمويل الدولية، ومؤسسة الدولية للتنمية، واملؤسسة لإلنشاء والتعمير، الدولي

.(ICSID) االستثمار منازعات


