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تشمل ارتباطات االستثمار: ارتباطات استثمار طويلة االأجل وارتباطات استثمار قصيرة االأجل.  .1

تُعرف "تعبئة الموارد االأساسية من الغير" بأنها- التمويل الذي تقدمه جهات أخرى خارج المؤسسة أو ترتيبات المشاركة في تحمل المخاطر التي تدخل فيها المؤسسة على أساس تجاري نتيجة   .2
للمشاركة النشطة والمباشرة لصالح إحدى الجهات المتعاملة معها. ويُستبعد مبلغ 1300 مليون دوالر من تحويالت المخاطر غير الممولة المحسوبة تحت الحساب الخاص بالمؤسسة.

تشتمل تعبئة الموارد عبر الخدمات االستشارية على التمويل الخاص الذي تمت تعبئته من الغير من أجل شراكات بين القطاعين العام والخاص نتيجة لدور المؤسسة كمستشار رئيسي للمعامالت.   .3
وهي تشمل أيضا خدمات التمويل المؤسسي للمشروعات التي قدمت فيها المؤسسة خدمات استشارية للمعامالت لمساعدة الجهات المتعاملة معها من القطاع الخاص على التوسع في أسواق 

جديدة، وتنويع عملياتها وإعادة هيكلتها، أو اجتذاب مستثمرين جدد في أسهم رأس المال.

عكس التقرير السنوي للسنة المالية 2020 متوسط الرصيد غير المسدد من التمويل قصير االأجل للسنوات المالية 2017-2019. ويستخدم التقرير السنوي للسنة المالية 2021 ارتباطات   .4
االستثمار قصيرة االأجل للسنوات المالية 2017-2021. وفي التقرير السنوي للسنة المالية 2020، بلغت ارتباطات االستثمار قصيرة االأجل المسجلة 6473 مليون دوالر، لكن تم تعديل هذا الرقم 

إلى 6469 مليون دوالر. ويشمل التمويل قصير االأجل: برنامج تمويل التجارة العالمية وبرنامج تمويل موردي التجارة العالمية.

قراض المتعلقة باستثمارات المؤسسة في الديون؛ )ب( القيمة السوقية العادلة الستثمارات المؤسسة في أسهم  تُعرّف استثمارات المحفظة )portfolio exposure( بأنها مجموع )أ( ارتباطات االإ  .5
رأس المال؛ )ج( إجمالي ارتباطات االستثمار في أسهم رأس المال غير المدفوعة. واعتباراً من االأول من يوليو/تموز 2018، ولمواكبة التغّير في المعايير المحاسبية التي تؤثر في طريقة إبالغ المؤسسة 

عن حيازاتها من االستثمارات في أسهم رأس المال، استحدثت المؤسسة مصطلح استثمارات المحفظة "Portfolio Exposure"، الذي يستخدم القيمة السوقية العادلة الستثمارات المؤسسة في 
أسهم رأس المال، بدالً من الرصيد المدفوع والمستحق. ولذا، تتعذر مقارنة استثمارات المحفظة لحساب المؤسسة الخاص للسنة المالية 2019 فصاعداً بشكل مباشر بالسنوات السابقة.

شارات الواردة في هذا التقرير فيما يتعلق بنسب نفقات برامج الخدمات االستشارية في البلدان المؤهلة لالقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية والمناطق الهشة والمتأثرة بالصراعات  جميع االإ  .6
تستبعد المشروعات العالمية.

 أبرز مالمح التقرير السنوي 
لمؤسسة التمويل الدولية 2021



رسالة من مختار ديوب
المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية

يمكن تعلُّم الكثير في أوقات االأزمات، فهي مرآة تكشف حقائق االأمور وتجبرنا على أن نضع ما نراه 
في حساباتنا. فما الذي كشفت عنه جائحة كورونا؟ أننا بتنا أمام عالم أكثر ترابطاً من أي وقت مضى 

تتشابك فيه النواتج الصحية واالقتصادية، وتتزايد فيه الصراعات، وتسم فيه الهشاشة ما أحرز من 
تقدم في مكافحة عدم المساواة. لكن ربما يكون أهم ما كشفت عنه الجائحة هو أنه عندما تأتي 

لحظة تتطلب العمل والتحرُّك العاجل، يصبح ما هو غير عادي ممكنا.

التصدي للتحديات 
وتعظيم الفرص

ف اللذين يهددان كوكبنا وسكانه. سنبدأ بالتصدي للتحدي�ي

فأوالً، يجب علينا أن نعمل عىل إنجاز إحدى أك�ث المهام إلحاحاً لجيلنا، 
ي تنبأ 

ُّ المناخ. فالوقت ينفد لتفادي أسوأ السيناريوهات ال�ت وهي التصدي لتغ�ي
ي مسببات 

ي العالم – وهي االأقل إسهاماً �ف
بها العلماء، والفئات االأشد ضعفاً �ف

ي من آثار ذلك.
ُّ المناخ - هي من ستعا�ف تغ�ي

ار العالمي، فلن نحقق  وتدرك المؤسسة أننا إذا لم نقم بدورنا للحد من االح�ت
رسالتنا أبداً. وأمام هذه المخاطر، ليس أمامنا سوى خيار واحد وهو مواجهة هذه 
ي طريقة عملنا. وقد تعهدنا بمواءمة 

اللحظة بشكل مبارسث وإحداث تغي�ي جذري �ف
ة مع أهداف اتفاق باريس بحلول السنة المالية 2026. جميع استثماراتنا المبارسث

ي الحلول المناخية عىل التصدي للتحدي 
وستساعدنا هذه االستثمارات نفسها �ف

ي الذي يواجه العالم وهو ضمان أال تسمح الجائحة الصحية 
الرئيسي الثا�ف

سيخ جذور جائحة عدم المساواة. الحالية ب�ت

بة قاصمة لبلدان االأسواق الصاعدة مما أدى إل تبديد  هت جائحة كورونا �ف ووجَّ
لق  ف ع أن ي�ف ي بضعة شهور قليلة. فمن المتوقَّ

م االقتصادي �ف سنوات من التقدُّ
ما يصل إل 150 مليون شخص إل دائرة الفقر المدقع بحلول نهاية عام 2021. 
. وباالستفادة  ي

ي أن القطاع الخاص سيكون المحرِّك الرئيسي للتعا�ف
وما من شك �ف

اتها، نستطيع أن نضمن بل سنضمن تحقيق تعاٍف  من قيادة المؤسسة وخ�ب
أخرصف وشامل للجميع وقادر عىل الصمود.

ي آن واحد وأولها هي مواطن الضعف 
ز جهودنا عىل عدة جبهات �ف ويجب أن تركِّ

ي كشفتها الجائحة. وتحتاج البلدان النامية إل الحصول 
ي أنظمة الرعاية الصحية ال�ت

�ف
وس كورونا واالأمراض  بشكل منصف عىل اللقاحات والمستلزمات الطبية لمكافحة ف�ي
ي نهجها الخاص باالستثمار 

ي تسهيل ذلك بإعادة النظر �ف
االأخرى. وتساعد المؤسسة �ف

ف قدرات  ز عىل معالجة فجوات السوق، وتحس�ي كِّ ي قطاع الرعاية الصحية. وس�ف
�ف

ف العام والخاص لتدعيم  ف القطاع�ي اكات ب�ي التصنيع والتوزيع المحلية، ومساندة الرسث
قدرة أنظمة الرعاية الصحية عىل الصمود. واالآن هو الوقت االأفضل لالستعداد 
ي ذلك.

فم أن نقوم بدورنا �ف لمواجهة االأزمة الصحية العالمية القادمة، وإننا نع�ت

ي 
ة والمتوسطة ال�ت ويجب علينا أيضا دعم منشآت االأعمال الصغرى والصغ�ي

ي أعقاب الجائحة. ولطالما كان الحصول عىل رأس المال أك�ب عقبة 
ي �ف

ال تزال تعا�ف
ي البلدان النامية، حيث تش�ي البيانات السابقة للجائحة إل 

أمام نمو االأعمال �ف
د أن  ي التمويل بقيمة تقارب 8 تريليونات دوالر. ومن شبه الُمؤكَّ

وجود عجز �ف
ي بالفعل من تقييد 

ي كانت تعا�ف
هذه الفجوة أك�ب االآن، فمنشآت االأعمال ال�ت

ي التغلُّب 
االئتمان ليس لديها سوى احتياطيات وقائية ضئيلة لالستعانة بها �ف

عىل االضطرابات الناتجة عن الجائحة.

ي عالم 
ي خضم جائحة عالمية و�ف

لقد انضممُت إل مؤسسة التمويل الدولية �ف
ي من المتابعة 

نت�ف ة مكَّ . ويا لها من تجربة قص�ي ف يكتنفه الغموض وعدم اليق�ي
ي أصعب الظروف. 

من الصفوف االأمامية لقدرات المؤسسة غ�ي العادية �ف
مت المؤسسة إل  اجع، تقدَّ ون إل ال�ت ففي الوقت الذي اضُطر فيه الكث�ي

االأمام لتساعد البلدان النامية عىل التغلُّب عىل أسوأ آثار االأزمة الصحية، 
والحفاظ عىل الوظائف، وتوسيع نطاق الحلول المناخية مع ضمان أال تتخلف 

ي تواجه أوضاع الهشاشة والرصاع والعنف عن الركب.
البلدان ال�ت

وترسد الصفحات التالية المزيد من التفاصيل، لكن هناك بعض الحقائق 
مت المؤسسة  ي تستحق تسليط الضوء عليها. ففي السنة المالية 2021، قدَّ

ال�ت
ي مختلف أنحاء العالم، 

ارتباطات بلغ مجموعها 31.5 مليار دوالر �ف
ي 

ي البلدان الهشة والمتأثرة بالرصاعات وتلك ال�ت
من بينها 11.9 مليار دوالر �ف

ترزح تحت وطأة الفقر. وأطلقت المؤسسة مبادرة تمويل بمبلغ 4 مليارات دوالر 
لمساعدة البلدان النامية عىل الحصول عىل مستلزمات الرعاية الصحية المطلوبة 
بقاء  لمكافحة الجائحة. كما عبأت تمويالً لتوف�ي السيولة قدره 8 مليارات دوالر لالإ

رة مفتوحة، من بينها 400 مليون  ي الصناعات المترصف
عىل مؤسسات االأعمال �ف

مت  ة والمملوكة للنساء. كما قدَّ دوالر للوصول إل مؤسسات االأعمال الصغ�ي
مستوى قياسياً من التمويل المناخي لحسابها الخاص بقيمة 4 مليارات دوالر.

ي أُقِيَلت 
ي تم إنقاذها، ومؤسسات االأعمال ال�ت

وتمثل هذه االأرقام االأرواح ال�ت
ي تمت إتاحتها.

ي جرت حمايتها، والفرص ال�ت
تها، والمجتمعات المحلية ال�ت من ع�ث

ة  وتشهد إنجازات المؤسسة هذا العام عىل قوة وصالبة ِفَرق عملها المنترسث
ي ظل 

ف بدقة عىل تحقيق رسالة المؤسسة ح�ت �ف ك�ي حول العالم. فقد واصلوا ال�ت
التعامل مع مصاعبهم الشخصية الناتجة عن الجائحة. ويشكِّل تفانيهم مصدر 

ي الثقة بأننا مستعدون لما يتطلبه المستقبل منا.
إلهام لي كل يوم ويمنح�ف

ويتطلب المستقبل أن نتحىل بالجرأة الكافية لخوض غمار أشد البيئات 
كائنا  ي العالم. ويستلزم ذلك أن نكون قادرين بما يكفي عىل إقناع رسث

صعوبة �ف
من القطاع الخاص للعمل معنا عىل إعادة تعريف االستثمار المؤثِّر. وباختصار، 

ه نحو اعتماد هدفنا  قدام والتوجُّ يتطلب المستقبل أن نتحىل بالشجاعة واالإ
االأك�ث جرأة ح�ت االآن، وهو مضاعفة تأث�ي المؤسسة وتعبئة دوالرين مقابل 

كل دوالر تستثمره.
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وارتباط المؤسسة مؤخراً بإتاحة تمويل جديد بقيمة ملياري دوالر لصالح منشآت 
ي أفريقيا هو مجرد بداية لجهودنا 

ة والمتوسطة �ف االأعمال الصغرى والصغ�ي
ي مختلف أنحاء 

الداعمة. وتمثل هذه المنشآت االأساس االقتصادي للبلدان �ف
العالم - من حيث تقديم الخدمات االأساسية وخلق الوظائف وانتشال االأرس من 

براثن الفقر - وبالتالي يجب علينا ضمان بقائها عىل المدى الطويل.

ز بشكل خاص عىل استخدام استثماراتنا الستعادة ما تحقق عىل صعيد  ونركِّ
ت الجائحة عدداً ال يُحىص من النساء عىل  . فقد أج�ب ف ف الجنس�ي المساواة ب�ي

الخروج من سوق العمل واالنقطاع الأعمال الرعاية غ�ي مدفوعة االأجر. وإذا كنا ال 
نريد أن نخرس جيالً كامالً من رائدات االأعمال، فعلينا مساندة مؤسسات االأعمال 

المملوكة للنساء، وقد استثمرت مبادرة المؤسسة لتوف�ي الخدمات المرصفية 
ي 56 بلداً 

ي 104 مؤسسات مالية �ف
للنساء بالفعل أك�ث من 3 مليارات دوالر �ف

لمساندة تقديم خدمات مالية مستدامة للنساء.

ي الحلول المناخية والرعاية الصحية ومؤسسات االأعمال 
وسيكون لالستثمار �ف

ي ضمان تحقيق تعاٍف أخرصف وشامل للجميع وقادر عىل 
ة تأث�ي كب�ي �ف الصغ�ي

بنا فقط من ذلك. ويجب  الصمود من آثار الجائحة، لكن التصدي للتحديات سُيقرِّ
ف بقوة عىل تعظيم الفرص وقد ال توجد فرصة أك�ب من فرصة  ك�ي علينا أيضا ال�ت

سد الفجوة الرقمية.

ة: االقتصاد الرقمي هو اقتصاد  أظهرت الجائحة صحة ما كنا نعرفه منذ ف�ت
دنا  ي البلدان النامية إذا ما زوَّ

ر إمكانات غ�ي محدودة عملياً �ف المستقبل. وسُتفجَّ
ي يحتاجون إليها ليكونوا الجيل القادم 

الشباب بالمهارات واالأدوات والموارد ال�ت
ي مجال التكنولوجيا. لكن رغم 

ف ورواد االأعمال �ف ف الرقمي�ي ف والمبدع�ي ِّمج�ي من الم�ب
ي مختلف أنحاء العالم خالل االأشهر 

ة اعتماد التكنولوجيا الرقمية �ف تسارع وت�ي
الثمانية عرسث الماضية، فإن بلدان االأسواق الصاعدة مازالت تفتقر إل تعميم 

ز زيادة النمو. الربط الرقمي الذي يمكن أن يحفِّ

مة لقطاع االتصاالت السلكية والالسلكية  وتجاوزت ارتباطات المؤسسة الُمقدَّ
ي اقتصادات االأسواق الصاعدة مبلغ المليار دوالر للمرة 

عالم والتكنولوجيا �ف واالإ
االأول هذا العام، مع استفادة أفريقيا من نحو ثالثة أرباعها؛ لكن هذا ليس 

ي القادر عىل الصمود 
ف أن تشمل جهود تحقيق التعا�ف

َّ سوى بداية لجهودنا. ويتع�ي
إتاحة الربط الرقمي لبلدان العالم النامية بأكملها، مما يتيح للفئات االأك�ث فقراً 

نت. ن�ت وتهميشاً بيننا الوصول إل فرص التعلُّم والعمل ع�ب االإ

رفع السقف

ي 
لتحقيق أهدافنا الطموحة، يجب عىل المؤسسة التقيُّد بالمعاي�ي العالية ال�ت

حددناها الأنفسنا بل رفعها إل مستوى أعىل.

وواجبنا االأول هو القيادة من الداخل. ولم تكن المساءلة داخل مؤسستنا 
ة وسياسة آلية  أقوى مما هي عليه االآن بعد تطبيق االإصالحات الداخلية االأخ�ي

المساءلة المستقلة الجديدة )مكتب المحقق المستشار لشؤون التقيُّد باالأنظمة( 
ي 1 يوليو/تموز 2021. فلدينا االآن إجراءات جديدة 

ف النفاذ �ف ي دخلت ح�ي
ال�ت

ي تساندها المؤسسة، 
وعات ال�ت رين من المرسث ُمطبَّقة تمنح صوتاً أقوى للمترصف

ز قدرة الناس عىل اللجوء إل مكتب المحقق المستشار لشؤون التقيُّد  وتعزِّ
ر المزيد من الفرص للمؤسسة والجهات المتعاملة معها لمعالجة  باالأنظمة، وتوفِّ

مخاوف المجتمعات المحلية مبكراً وبصورة استباقية. ويجعلنا ذلك نخضع 
ي النهاية هدفنا 

للمساءلة، ويتيح لنا تقييم تأث�ي عملنا بشكل أفضل، ويدعم �ف
وهو ضمان شعور الجميع بفوائد التنمية.

ع  ي أن تنوُّ
ع داخل صفوفنا. وال شك �ف امنا الخاص بالتنوُّ ف وقد ضاعفنا أيضا ال�ت

ات ووجهات النظر داخل المؤسسة هو أك�ب أصولنا، وسيضمن  الخلفيات والخ�ب
نصاف والشمول هذا العام مواصلة  ع واالإ نامج التنوُّ غ ل�ب ف أول مدير متفرِّ تعي�ي

هذا المسار.

ي وضع 
إن اتخاذ هذه الخطوات الرامية إل تقوية المؤسسة داخلياً سيجعلنا �ف

ي عالم ما بعد الجائحة. ويجب 
جيد لمواصلة إظهار القيادة الجريئة خارجياً �ف

ي العمل خارج االأزمة وأثناءها عىل 
علينا التحىلي بنفس وضوح الرؤية والرغبة �ف

ل المخاطر، السيما عندما يتعلق  ي تحمُّ
ي ذلك زيادة رغبتنا �ف

حد سواء. وسيع�ف
ي أمس الحاجة إليها. وستكون مبادرتنا 

ي �ف
ي االأماكن ال�ت

االأمر بتهيئة االأسواق �ف
ي ذروة 

ي واصلت البناء عىل جهودنا طويلة االأمد ح�ت �ف
للعمل التمهيدي، ال�ت

وعات مبكراً وربما تمثل  عداد المرسث تاحة فرص الإ الجائحة، وسيلتنا االأساسية الإ
بارقة االأمل االأك�ب للمستقبل.

ويجب علينا أيضا إيجاد طرق جريئة ومبتكرة الجتذاب المزيد من رؤوس االأموال 
ي فرضتها الجائحة، 

الخاصة إل بلدان العالم النامية. ورغم التحديات ال�ت
ي تاريخ المؤسسة. لكن ح�ت ذلك 

ي أك�ب مبلغ من رأس المال �ف
ن من تعبئة ثا�ف تمكَّ

ي حددناها الأنفسنا.
ال يكفي لتحقيق الطموحات ال�ت

ي نجاحنا. وسنقوم 
اكات الجديدة والقديمة عنرصاً أساسياً �ف وستمثل رعاية الرسث

ي كل 
بإنشاء منصات تمويل مبتكرة تتيح لنا توسيع وتنويع صفوف مستثمرينا. و�ف

ي تعوق استثمار مؤسسات القطاع الخاص 
ي العوامل ال�ت

مرة، سنعالج بشكل استبا�ت
. ي بلدان االأسواق الصاعدة بطرق من بينها االإصالحات التنظيمية ووضع المعاي�ي

�ف

لقد أظهرت الجائحة أن مؤسسة التمويل الدولية كانت دوماً عىل مستوى 
ف بشدة لفريق العمل المذهل الذي أوصلنا إل هذه اللحظة،  ي مم�ت

الحدث. وإن�ف
ي النظر 

اقاً. وآمل أن تشاركو�ف والذي عىل استعداد كب�ي لنقلنا إل مستقبل أك�ث إرسث
إل االأشهر والسنوات المقبلة بتفاؤل بالنسبة لمؤسستنا والجهات المتعاملة معنا 
ي نخدمها والمستقبل االأخرصف والشامل للجميع 

والناس والمجتمعات المحلية ال�ت
والقادر عىل الصمود الذي سنبنيه معاً.

وب ار دي ت خ م
المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية



أبرز مالمح الأداء المالي
بماليين الدوالرات في السنوات المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران

20212020201920182017
931,2801,418)1,672(  4,209صافي الدخل )الخسارة( المنسوب لمؤسسة التمويل الدولية1

80101––213المنح المقدمة إلى المؤسسة الدولية للتنمية

931,3601,523)1,672( 4,422الدخل )الخسارة( قبل احتساب المنح المقدمة إلى المؤسسة الدولية للتنمية

94,27292,254 105,26495,80099,257مجموع االأصول

42,26440,519 43,462 41,138 44,991صافي القروض واالستثمارات في أسهم رأس المال وسندات الديون

14,57314,658 13,113 10,366 12,024القيمة التقديرية العادلة لالستثمارات في أسهم رأس المال

النسب الرئيسية
العائد على متوسط االأصول )على أساس معايير المحاسبة االأمريكية 

1.6%1.4%0.1%)1.7(%4.2%المتعارف عليها(1

العائد على متوسط رأس المال )على أساس معايير المحاسبة االأمريكية 
5.9%5.0%0.3%)6.3(%14.9%المتعارف عليها( 1

االستثمارات النقدية والسائلة كنسبة مئوية من صافي االحتياجات 
82%100%104%96%114%الُمقّدرة على مدى السنوات الثالث التالية

2.12.22.22.52.7نسبة الديون إلى أسهم رأس المال

30.728.227.824.723.6إجمالي الموارد المتاحة )بمليارات الدوالرات(

20.520.321.820.119.4إجمالي الموارد الالزمة )بمليارات الدوالرات(

إجمالي االحتياطي الُمخصص لتغطية خسائر القروض إلى إجمالي 
6.1%5.1%4.7%6.3%4.9%محفظة المدفوعات

1. يتعذر مقارنة النتائج المالية بشكل مباشر مع الفترات السابقة بسبب تطبيق معيار محاسبي جديد )ASU 2016-01( في 1 يوليو/تموز 2019، مما أسفر عن تسجيل جميع 
االأرباح والخسائر غير المحققة من استثمارات أسهم رأس المال في صافي الدخل منذ السنة المالية 2019.

نفقات برامج الخدمات الستشارية في السنة المالية 2021
المبالغ بماليين الدوالرات

100%244.0المجموع

حسب المناطق

32% 77.4أفريقيا جنوب الصحراء
14% 34.3شرق آسيا والمحيط الهادئ

14% 33.1أوروبا وآسيا الوسطى
12% 30.4على الصعيد العالمي

10% 23.5جنوب آسيا
10% 23.4الشرق االأوسط وشمال أفريقيا
9% 21.8أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

حسب مجالت العمل 

64%156.2الخدمات االستشارية حسب الصناعات التي تغطيها المؤسسة
23%56.4مجموعة المؤسسات المالية

15%37.3الصناعات التحويلية والصناعات الزراعية والخدمات
15%36.0الخدمات االستشارية للمعامالت
9%21.3البنية التحتية والموارد الطبيعية

2%5.2التكنولوجيات االإحاللية وصناديق االستثمار
قليمي المتعلق بتهيئة االأسواق 24%59.4العمل االستشاري االإ

 خدمات استشارية أخرى، بما في ذلك الممارسات البيئية واالجتماعية
والمتعلقة بالحوكمة

28.4%12

مت المؤسسة إلى الأمام لتساعد  "في الوقت الذي اضطُر فيه الكثيرون إلى التراجع، تقدَّ
البلدان النامية على التغلُّب على أسوأ آثار الأزمة الصحية، والحفاظ على الوظائف، 

وتوسيع نطاق الحلول المناخية".
مختار ديوب، المدير المنتدب لشؤون مؤسسة التمويل الدولية

 استعراض أنشطة المؤسسة خالل العام
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ارتباطات طويلة الأجل في السنة المالية 2021
المبالغ بماليين الدوالرات، لحساب المؤسسة الخاص في 30 يونيو/حزيران 2021

100.00%12,474المجموع 

حسب الصناعات 

47.29% 5,899االأسواق المالية
10.59% 1,321الصحة والتعليم

8.38% 1,045البنية التحتية
8.09% 1,009الصناعات الزراعية والغابات

7.95% 992السياحة وتجارة التجزئة والعقارات
6.68% 833 الصناعات التحويلية

5.10% 636 صناديق االستثمار
4.82% 601االتصاالت السلكية والالسلكية وتكنولوجيا المعلومات

1.10% 138الموارد الطبيعية1

حسب المناطق 
22.69% 2,830شرق آسيا والمحيط الهادئ

22.39% 2,792أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
19.52% 2,435أفريقيا جنوب الصحراء

15.73% 1,962أوروبا وآسيا الوسطى
12.15% 1,516جنوب آسيا

7.44% 928الشرق االأوسط وشمال أفريقيا
0.10% 12 على الصعيد العالمي

حسب المنتجات 
86.60% 10,802القروض2

9.28% 1,157أسهم رأس المال3
3.81% 475الضمانات

0.32% 40منتجات إدارة المخاطر

ي السنة المالية 2021 4
إجمالي استثمارات المحفظة �ز

المبالغ بماليين الدوالرات، لحساب المؤسسة الخاص في 30 يونيو/حزيران 2021

100%64,092المجموع

حسب الصناعات 

38% 24,418االأسواق المالية
16% 9,981البنية التحتية

10% 6,246صناديق االستثمار
7% 4,341الصناعات التحويلية

6% 4,082 الصناعات الزراعية والغابات
6% 3,848الصحة والتعليم

6% 3,767السياحة وتجارة التجزئة والعقارات
5% 3,098تمويل التجارة

ا المعلومات 4% 2,720االتصاالت السلكية والالسلكية وتكنولوجي
2% 1,591الموارد الطبيعية1

ق5  اط ن م ب ال س ح
19% 12,490 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

18% 11,786شرق آسيا والمحيط الهادئ
18% 11,221أفريقيا جنوب الصحراء

16% 10,004جنوب آسيا
ا الوسطى ا وآسي 14% 8,997أوروب

9% 5,752على الصعيد العالمي
6% 3,840الشرق االأوسط وشمال أفريقيا

تشتمل على أنشطة المؤسسة في قطاعات النفط والغاز والتعدين.  .1

يشمل منتجات من نوع القروض وأشباه القروض.  .2

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

قراض المتعلقة باستثمارات المؤسسة في الديون؛ )ب( القيمة السوقية العادلة الستثمارات  تُعرّف استثمارات المحفظة )portfolio exposure( بأنها مجموع )أ( ارتباطات االإ  .4
المؤسسة في أسهم رأس المال؛ )ج( إجمالي ارتباطات االستثمار في أسهم رأس المال غير المدفوعة.

قليمية والعالمية. ماعدا حصص البلدان المنفردة من المشروعات االإ  .5



مؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، هي أكبر 
ز عملها على القطاع الخاص في اقتصادات  مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّ

االأسواق الصاعدة واالقتصادات النامية. تعمل المؤسسة في أكثر من 
100 بلٍد في أنحاء العالم، حيث تستخدم رؤوس أموالها وخبراتها ونفوذها 

لتهيئة االأسواق وإتاحة الفرص لتحسين مستويات المعيشة. وفي السنة 
قراض،  المالية 2021، استثمرنا ما مجموعه 31.5 مليار دوالر من ارتباطات االإ

منها 23.3 مليار دوالر من التمويل طويل االأجل و 8.2 مليارات دوالر من 
التمويل قصير االأجل، في شركات ومؤسسات مالية خاصة في اقتصادات 

لة على قوة القطاع الخاص  االأسواق الصاعدة والبلدان النامية، ُمعوِّ
في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. للمزيد من المعلومات، 

.www.ifc.org :يرجى زيارة

موقع مؤسسة التمويل الدولية 
نترنت   على الإ

ifc.org

 فيسبوك
facebook.com/IFCwbg

 تويتر
twitter.com/IFC_org

مؤسسة التمويل الدولية
مجموعة البنك الدو��

ســواق لخلق الفرص تهيئة ا��

2121 PENNSYLVANIA AVENUE,  NW   
WASHINGTON, DC 20433 USA

نبذة عن

مؤسسة التمويل الدولية

تابعونا

يل التقرير بالكامل ز  ت�ز
ifc.org/AnnualReport

 لينكيدان 
linkedin.com/company/ifclinkedin/

 يوتيوب 
youtube.com/IFCvideocasts

 إنستغرام
instagram.com/IFC_org/


