
أبرز مالمح التقرير 
السنوي لمؤسسة التمويل 

الدولية 2019

في السنة المالية 2019، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 

19.1 مليار دولر، منها 10.2 مليار دولر تمت تعبئتها من 

مستثمرين آخرين. وساعد نهجها الشامل الشركات على التحلي 

بروح البتكار وبناء قطاعات صناعية قادرة على المنافسة على 

الصعيد العالمي، وخلق فرص عمل أفضل.
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أبرز عمليات المؤسسة
بماليين الدولرات في السنوات المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران

20192018201720162015
ارتباطات عمليات استثمار طويلة الأجل

8,92011,62911,85411,11710,539لحساب المؤسسة الخاص
269366342344406عدد المشروعات

6574757883عدد البلدان
10,20611,6717,4617,7397,133تعبئة الموارد1

5,8247,7453,4755,4164,194القروض المشتركة
2,8572,6192,2071,0541,631مبادرات المؤسسة وغيرها

388263531476761صناديق شركة إدارة الأصول
1,1371,0441,248793548الشراكة بين القطاعين العام والخاص2

19,12623,30119,31618,85617,672إجمالي ارتباطات عمليات الستثمار

مدفوعات الستثمار
9,07411,14910,3559,9539,264لحساب المؤسسة الخاص

2,5101,9842,2484,4292,811القروض المشتركة
11,58413,13312,60214,38212,075إجمالي مدفوعات الستثمار

استثمارات المحفظة3
1,9301,9772,0052,0062,033عدد الشركات

58,84757,17355,01551,99450,402لحساب المؤسسة الخاص
15,78716,21016,04716,55015,330القروض المشتركة

74,63573,38371,06268,54465,732مجموع استثمارات المحفظة

التمويل قص�ي الأجل
3,2563,4353,1852,8072,837متوسط الرصيد المستحق

الخدمات الستشارية
295.1273.4245.7220.6202.1نفقات برامج الخدمات الستشارية

65%62%63%57%59%حصة البرنامج في البلدان المؤهلة لالقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية4

تشير “الموارد الأساسية التي تمت تعبئتها” إلى التمويل الذي تقدمه جهات أخرى غير المؤسسة ويصبح متاحا للجهات المتعاملة مع المؤسسة بفضل مشاركة الأخيرة المباشرة في تعبئة   .1
الموارد. يُستبعد مبلغ 607 ماليين دولر من تحويالت المخاطر غير الممولة المحسوبة تحت الحساب الخاص بالمؤسسة.

التمويل الُمقدم من الغير المتاح لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص نتيجة لقيام مؤسسة التمويل الدولية بدور المستشار الرئيسي لهيئات وطنية، أو محلية، أو حكومية أخرى.  .2
قراض الخاصة باستثمارات المؤسسة في الديون، )ب( القيمة السوقية العادلة لستثمارات المؤسسة في أسهم  تُعرّف استثمارات المحفظة )portfolio exposure( بأنها مجموع )أ( ارتباطات الإ  .3
رأس المال، )ج( إجمالي ارتباطات الستثمار في أسهم رأس المال غير المدفوعة. واعتبارا من الأول من يوليو/تموز 2018، ولستيعاب التغير في المعايير المحاسبية التي تؤثر على طريقة إبالغ 

المؤسسة عن حيازاتها من الستثمارات في أسهم رأس المال، استحدثت المؤسسة مصطلح استثمارات المحفظة )Portfolio Exposure(، الذي يستخدم القيمة السوقية العادلة لستثمارات 
المؤسسة في أسهم رأس المال، بدل من الرصيد المدفوع والمستحق. ولذا، فإن استثمارات المحفظة لحساب المؤسسة الخاص للسنة المالية 2019 غير قابلة للمقارنة بالسنوات السابقة على 

نحو مباشر.
شارات الواردة في هذا التقرير فيما يتعلق بنسب نفقات برامج الخدمات الستشارية في البلدان المؤهلة لالقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية والمناطق الهشة والمتأثرة بالصراعات  جميع الإ  .4

تستبعد المشروعات العالمية.

ارتباطات عمليات استثمار طويلة الأجل



مثلت السنة المالية 2019 ثاني سنة كاملة تطبق فيها مؤسسة التمويل الدولية إستراتيجيتها الجديدة الطموحة التي تهدف 
إلى تهيئة الأسواق وإطالق العنان لستثمارات القطاع الخاص وحلوله، وخاصة في المناطق التي تعاني من أعلى معدلت 
ستراتيجية، التي يُطلق عليها “المؤسسة 3.0”، أن نعيد على نحو جوهري تشكيل  للفقر والهشاشة. وقد تطلبت مّنا هذه الإ

ستراتيجية أن نكون أكثر فاعلية ونشاطا، وأن نتحلى بروح ريادة  نموذج عملنا والطريقة التي نعمل بها، واقتضت الإ
نمائي  الأعمال في اكتشاف الفرص المتاحة في الأسواق، وأن نكون أكثر ابتكارا في تصميم مشروعات مربحة تزيد الأثر الإ

إلى أقصى حد.

لقد حققنا تقدما كبيرا خالل السنة المالية الماضية في استحداث أدوات ونهج 

ستراتيجيتنا الجديدة. كما طرحنا إستراتيجيات ُقطرية  جديدة دعما للتنفيذ الكامل لإ

بغرض تحسين مشاركاتنا في البلدان. واستحدثنا وحدات للعمل في المراحل 

الأولى لشحذ تركيزنا على خلق مشروعات جديدة، وجرى تفعيل نظام قياس 

ورصد الأثر المتوقع )AIMM( بشكل كامل في جميع المشروعات الستثمارية 

نمائي. كما طبقنا إطارا جديدا للمساءلة واتخاذ القرار  بغرض تعزيز تقييم أثرها الإ

بغرض توضيح أدوار اتخاذ القرار وأشكال المساءلة، ولزيادة كفاءة العمليات.

وواصلنا كذلك العمل على دمج نافذة القطاع الخاص المنبثقة عن العملية 

الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية )IDA18( التي سبق إطالقها، 

والدراسات التشخيصية الُقطرية للقطاع الخاص، ونهجنا “التعاقبي” في البحث 

عن حلول القطاع الخاص حيثما تكون مستدامة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على 

الموارد العامة الشحيحة حيثما تشتد الحاجة إليها.

وتمثلت مكمالت هذه التدابير في التغييرات التنظيمية التي ستساعدنا على 

الستجابة لحتياجات الجهات المتعاملة معنا وأصحاب المصلحة بصورة أفضل. 

ونفذت المؤسسة عملية تخطيط لقوة العمل لضمان وضع الأشخاص المناسبين 

في الأماكن والوظائف المناسبة لهم في جميع وحدات المؤسسة.

 تحقيق النتائج

في أسواق متقلبة

لقد واجه المستثمرون عاما من المصاعب بسبب تقلبات القتصاد الكلي التي 

شهدتها بلدان الأسواق الصاعدة، حيث تراجعت قيمة العمالت من 10% إلى 

30% في الكثير من البلدان الكبيرة التي تعمل فيها المؤسسة. وانخفضت وتيرة 

النمو في بلدان كثيرة أخرى، كما تراجعت قيمة أسهم رأس المال.

وعلى الرغم من الإصالحات الداخلية العميقة وظروف السوق المتقلبة، قدمنا 

19.1 مليار دولر من التمويل طويل الأجل من خالل 269 مشروعا في السنة 

المالية 2019. وذهب أكثر من ثلث هذا التمويل إلى تنمية القطاع الخاص في 

بلدان العالم الأشد فقرا - وهي تلك البلدان المؤهلة لالقتراض من المؤسسة 

الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي- وكذلك إلى البلدان الهشة والمتأثرة 

بالصراعات. وفضاًل عن ذلك، قدمت مؤسسة التمويل الدولية 4.5 مليار دولر 

من تمويل التجارة قصير الأجل، ذهب 2.5 مليار دولر منه إلى البلدان المؤهلة 

لالقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية والبلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات.

وواصلنا أيضا إيالء الأولوية للخدمات الستشارية في الأسواق المحفوفة 

بالتحديات. ففي السنة المالية 2019، قدمنا قرابة 60% من برنامجنا للخدمات 

لة لالقتراض من المؤسسة  الستشارية لجهات متعاملة معنا في بلدان ُمؤهَّ

الدولية للتنمية، وحصلت البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات على 21%. ونالت 

منطقة أفريقيا جنوب الصحراء أكبر نسبة من خدماتنا الستشارية في السنة 

المالية 2019، حيث حصلت على ثلث إجمالي هذه الخدمات.

 تحسين المشاركة

على مستوى البلدان

تتوقف قدرتنا على التوسع في تنفيذ إستراتيجية المؤسسة الجديدة بدرجة كبيرة 

على تشجيع المشاركة الفاعلة والنشطة والمبكرة على مستوى البلدان. ومن 

شأن إستراتيجياتنا الُقطرية الجديدة للسنة المالية 2019 العمل على اكتشاف 

مجالت ومناطق يمكن خلق مشروعات وأسواق فيها، وإعداد مجموعة أكثر قوة 

من المشروعات الجديدة الجاهزة للتنفيذ، وإرشادنا بصورة متزايدة فيما يخص 

استخدام موارد المؤسسة. وخالل السنة المالية الماضية، أعدت المؤسسة 25 

عداد للسنة المالية 2020. إستراتيجية وهناك 26 إستراتيجية أخرى قيد الإ

وثمة خطوة أساسية أخرى لمساندة المشاركة الُقطرية تتمثل في إنشاء 

المؤسسة لوحدات تعنى بالعمل في المراحل الأولى. وستدخل هذه الوحدات، 

التي أُنشئت في السنة المالية 2019، حيز التشغيل في السنة المالية 2020. 

وبالعمل خارج نطاق الأولويات المحددة في إستراتيجياتنا الُقطرية، ستلعب 

هذه الوحدات دور الجهة الحاضنة والدامجة في تصور المشروعات الجديدة 

وتصميمها، وستساعد على تنسيق الجهود الأولية على مستوى مجموعة البنك 

الدولي بأكملها.

اكتشاف المشروعات المبشرة

يظهر مشروع ناشتيغال للطاقة الكهرومائية في الكاميرون ما يمكن تحقيقه في 

إطار نهج “المؤسسة 3.0” لخلق الأسواق عندما نعمل مع الحكومات والشركاء 

نمائي الأخرى وزمالئنا في مجموعة  من القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الإ

البنك الدولي. وسيؤدي هذا المشروع إلى زيادة قدرات توليد الكهرباء في 

الكاميرون بحوالي الثلث، وسيوفر الكهرباء النظيفة بأسعار معقولة لماليين 

السكان، وفي الوقت نفسه سيساعد على استمرار النمو القتصادي، وسيوفر 

على البالد 100 مليون دولر من تكاليف توليد الكهرباء سنويا.

وبالمثل، في رواندا حيث يوجد حوالي 3000 نوع من الرهون العقارية في 

الجهاز المصرفي تقدم لأكثر من ثالثة ماليين أسرة معيشية، تتعاون المؤسسة 

والبنك الدولي حاليا لوضع الأسس الالزمة لخلق سوق رهن عقاري، وذلك 

عن طريق مساندة تطوير أسواق رأس المال وتوسيع القدرة على الحصول 

سكان الميسور في رواندا إنشاء شركة  سكان. وسيسهل مشروع الإ على تمويل الإ

عادة تمويل الرهن العقاري من شأنها تحفيز المقرضين على توسيع تمويل  لإ

سكان ميسور التكلفة. سكان من خالل توفير تمويل طويل الأجل لالإ الإ

وواصلت مؤسسة التمويل الدولية أيضا العمل على تكرار النجاح الذي حققه 

برنامج مجموعة البنك الدولي للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في السنة 

المالية 2019، حيث نقلت هذه التجربة التي شهدتها أربعة بلدان أفريقية إلى 

أوزباكستان. وبرنامج التوسع في استخدام الطاقة الشمسية هوبرنامج “شامل” 

يمكن للحكومات من خالله تعبئة التمويل من القطاع الخاص بسرعة لصالح 

مشروعات الطاقة الشمسية المرتبطة بالشبكة بأسعار تنافسية.

رسالة من فيليب لو هورو
المسؤول التنفيذي الأول لمؤسسة التمويل الدولية



وتنظر أوزباكستان، التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الغاز الطبيعي في توليد 

الكهرباء لديها، حاليا في تطوير ما يصل إلى 5 جيجا وات من الطاقة الشمسية 

بحلول عام 2030، وتستخدم نهج التوسع في استخدام الطاقة الشمسية 

لطرح مناقصات لأول 100 ميجاوات على أقل تقدير.

وطوال السنة المالية 2019، تلقت مؤسسة التمويل الدولية والجهات المتعاملة 

معها أكثر من 40 جائزة مرموقة. على سبيل المثال ل الحصر، منحت مجلة 

IJGlobal المؤسسة جائزة أفضل مؤسسة تمويل إنمائي هذا العام في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما منح مشروع التمويل الدولي )PFI( مشروع 

ناشتيغال للطاقة الكهرومائية الذي تموله المؤسسة في الكاميرون جائزة 

 .IJGlobal أفضل اتفاق إنمائي متعدد الأطراف لهذا العام، ومنحت مجلة

هذا المشروع جائزة أفضل اتفاق للكهرباء في أفريقيا. كما منحت مجلة لتين 

فاينانس المؤسسة جائزة المتياز في تطوير أسواق رأس المال المحلية في 

أمريكا الالتينية.

تقييم تأثير عمل المؤسسة

دخل نظام قياس ورصد الأثر المتوقع )AIMM(، الذي يؤكد جدية المؤسسة 

في تحقيق أثر إنمائي، حيز التشغيل الكامل لجميع مشروعات الستثمار 

الجديدة في السنة المالية الأخيرة، ويجري حاليا تقييم أكثر من 750 مشروعا 

ومنحها درجات تصنيفية. واعتبارا من يوليو/تموز 2019، يجري تطبيق نظام 

قياس ورصد الأثر المتوقع على أساس تجريبي على الخدمات الستشارية.

وضع المعايير

مة، فهي ما فتئت تلعب  تؤمن مؤسسة التمويل الدولية بنهج القيادة من المقدِّ

دوراً رائداً في وضع المعايير البيئية والجتماعية على مدى عشرين عاماً وتشجيع 

وتعزيز مبادرات مثل مبادئ التعادل ومبادئ السندات الخضراء. وانطالقا من 

دارة الأثر في  تاريخها هذا، دشنت المؤسسة مع الشركاء المبادئ التشغيلية لإ

اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2019.

وتسعى هذه المبادئ إلى وضع المعيار السوقي لالستثمار المؤثر الموثوق 

به. وحتى نهاية يونيو/حزيران 2019، وّقعت 63 مؤسسة على هذه المبادئ، 

ونخوض مناقشات مع أكثر من 40 مؤسسة أخرى للتوقيع عليها. وبالإضافة 

إلى ذلك، نشرت مؤسسة التمويل الدولية تقريرها المعنون “إحداث الأثر: وعد 

م الأساس التحليلي لهذه المبادئ. الستثمار المؤثر” الذي يقدِّ

 الخضوع للمساءلة

والشفافية

تتصدر المساءلة سلم أولويات مؤسسة التمويل الدولية؛ فهي تخضع 

للمساءلة أمام الناس الذين يستفيدون من المشروعات التي تساندها 

والمتأثرين بها، وكذلك أمام الدائنين والمقترضين والبلدان المساهمة 

وشركاء التنمية.

لها للعمل في الأسواق الأكثر صعوبة، قررت المؤسسة نقل  ولمساندة تحوُّ

إدارة المشورة والحلول البيئية والجتماعية والمتعلقة بالحوكمة إلى مكتب نائب 

الرئيس لشؤون العمليات اعتباراً من يوليو/تموز 2019. وسيؤدي ذلك إلى زيادة 

إحساس ِفَرق المشروعات الستثمارية والستشارية بالمسؤولية عن القضايا 

البيئية والجتماعية والمتعلقة بالحوكمة وتدعيم تركيز المؤسسة على الأثر 

البيئي والجتماعي والمتعلق بالحوكمة على مستوى المشروعات والقطاعات. 

وفي الوقت نفسه، فلتحسين إدارة المخاطر البيئية والجتماعية والمساءلة 

طوال دورة المشروع ولضمان الستقاللية عن العمليات، أعلنت المؤسسة عن 

إنشاء إدارة جديدة للسياسات والمخاطر البيئية والجتماعية اعتباراً من يوليو/

تموز 2019 لتكون بمثابة “الجهة التنظيمية” للشؤون البيئية والجتماعية، وتتبع 

مباشرًة المسؤول التنفيذي الأول.

مت المؤسسة أيضا في السنة المالية 2019 أول تقرير ربع سنوي لها  وقدَّ

عن العمليات إلى مجلس المديرين التنفيذيين. ويساعد هذا التقرير في 

تحسين الشفافية من خالل تقديم عرض عام عن أداء عمليات المؤسسة 

خالل العام حتى تاريخه، بما في ذلك برنامج العمل ومحفظة الستثمارات 

والمخاطر التشغيلية والمشروعات المزمعة. ولأول مرة في تاريخها على وجه 

مت المؤسسة إلى مجلس المديرين التنفيذيين عرضاً إيضاحيا عن  التحديد، قدَّ

المشروعات المزمع تنفيذها على مدى عدة سنوات.

التطلُّع إلى المستقبل

تلتزم مؤسسة التمويل الدولية بتهيئة الأسواق وخلق الفرص في إطار 

إستراتيجيتها “المؤسسة 3.0”، لسيما في البلدان الأقل استفادًة 

من الستثمارات والحلول التي يقودها القطاع الخاص. ولتنفيذ هذه 

ستراتيجية بفاعلية على نطاق واسع ولتلبية توقعات الجهات المتعاملة  الإ

معها والبلدان المساهمة، ستواصل المؤسسة تنقيح أدواتها ونُهجها لمساندة 

تنفيذ إستراتيجيتها إلى جانب مضاعفة الجهود لالستثمار من أجل إحداث أثر 

إيجابي. وفي سبيل ذلك، سنقوم باتباع أساليب أكثر استباقية وأكثر ابتكاراً، 

وتسريع وتيرة المبادرات التمهيدية، وتفعيل النهج “التعاقبي” لالستفادة 

نمائية. من القطاع الخاص في إيجاد حلول للتحديات الإ

 فيليب لو هورو
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استعراض لأهم أحداث العام

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

20192018201720162015

445)33(931,2801,418صافي الدخل )الخسارة( المنسوب لمؤسسة التمويل الدولية

80101330340–المنح المقدمة إلى المؤسسة الدولية للتنمية

931,3601,523296749الدخل قبل تقديم المنح إلى المؤسسة الدولية للتنمية

99,25794,27292,25490,43487,548مجموع الأصول

43,46242,26440,51937,35637,578صافي القروض والستثمارات في أسهم رأس المال وسندات الديون

13,11314,57314,65813,66414,834القيمة التقديرية العادلة لالستثمارات في أسهم رأس المال

النسب الرئيسية
0.5%0.0%1.6%1.4%0.1%العائد على متوسط الأصول )على أساس معايير المحاسبة المتعارف عليها(

العائد على متوسط رأس المال )على أساس معايير المحاسبة 
1.8%)0.1(%5.9%5.0%0.3%المتعارف عليها(

الستثمارات النقدية والسائلة كنسبة مئوية من صافي الحتياجات 
81%85%82%100%104%النقدية الُمقّدرة على مدى السنوات الثالث التالية

2.2:12.5:12.7:12.8:12.6:1نسبة الديون إلى أسهم رأس المال

21.820.119.419.219.2إجمالي الموارد الالزمة )بمليارات الدولرات(

27.824.723.622.522.6إجمالي الموارد المتاحة )بمليارات الدولرات(

إجمالي الحتياطي الُمخصص لتغطية خسائر القروض إلى محفظة 
7.5%7.4%6.1%5.1%4.7%إجمالي القروض المدفوعة

النتائج المالية لعام 2019 غير قابلة للمقارنة على نحو مباشر مع الفترات السابقة بسبب تطبيق معيار محاسبي جديد. يرد شرح كامل عن هذا التغيير والآثار التي تنشأ عنه في   *

.http://www.ifc.org/FinancialReporting :دارة والقوائم المالية الموحدة”. ويمكن الطالع على هذه الوثيقة على الموقع القسم المعنون “مناقشات وتحليالت جهاز الإ

للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى موجز الأداء المالي في الصفحة 108 من التقرير السنوي لعام 2019.  

نفقات برامج الخدمات الستشارية في السنة المالية 2019
المبالغ بماليين الدولرات

100%295.1المجموع

حسب المناطق
33%96.5أفريقيا جنوب الصحراء

19%55.1شرق آسيا والمحيط الهادئ
13%38.9أوروبا وآسيا الوسطى

12%36.4جنوب آسيا
10%30.4أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

7%20.6على الصعيد العالمي
6%17.2الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

حسب مجالت العمل
57%167.4الخدمات الستشارية حسب الصناعات التي تغطيها المؤسسة

22%65.2مجموعة المؤسسات المالية
15%43.8الخدمات الستشارية للمعامالت

11%33.7الصناعات التحويلية والصناعات الزراعية والخدمات
7%19.4البنية التحتية والموارد الطبيعية

عالم والتكنولوجيا ورأس المال المخاطر والصناديق 2%5.2التصالت السلكية والالسلكية ووسائل الإ
39%114.1خدمات استشارية من خالل قطاع الممارسات العالمية للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات

5%13.5الجوانب البيئية والجتماعية والحوكمة

ي إطار 
فم مؤسسة التمويل الدولية بتهيئة الأسواق وخلق الفرص �ف تل�ت

ي البلدان الأقل استفادًة من الستثمارات 
اتيجيتها “المؤسسة 3.0“، لسيما �ف إس�ت
ي يقودها القطاع الخاص.

والحلول ال�ت

فيليب لو هورو، المسؤول التنفيذي الأول لمؤسسة التمويل الدولية



ارتباطات طويلة الأجل في السنة المالية 2019
المبالغ بماليين الدولرات، لحساب المؤسسة الخاص في 30 يونيو/حزيران 2019

100.00%8,920المجموع

حسب الصناعات
56.32%5,024الأسواق المالية

11.84%1,056البنية التحتية
5.98%534الصناعات التحويلية

5.85%522السياحة وتجارة التجزئة والعقارات
5.61%501الصناعات الزراعية والغابات

5.60%499صناديق الستثمار
4.20%374الصحة والتعليم

3.13%280الموارد الطبيعية1
1.47%131التصالت السلكية والالسلكية وتكنولوجيا المعلومات

حسب المناطق2
27.93%2,491أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

20.72%1,848جنوب آسيا3
19.32%1,724أفريقيا جنوب الصحراء

17.66%1,575شرق آسيا والمحيط الهادئ
8.36%745أوروبا وآسيا الوسطى

5.83%520الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
0.18%16على الصعيد العالمي

حسب المنتجات
80.02%7,138القروض4

11.20%999أسهم رأس المال5
8.32%742الضمانات

0.47%42منتجات إدارة المخاطر

6
محفظة القروض للسنة المالية 2019

المبالغ بماليين الدولرات، لحساب المؤسسة الخاص في 30 يونيو/حزيران 2019

100%58,847المجموع

حسب الصناعات
38%22,622الأسواق المالية

19%11,193البنية التحتية
8%4,950صناديق الستثمار

8%4,580الصناعات التحويلية
6%3,809الصناعات الزراعية والغابات

5%2,792السياحة وتجارة التجزئة والعقارات
5%2,760الصحة والتعليم

4%2,255تمويل التجارة
3%1,962الموارد الطبيعية1

3%1,926التصالت السلكية والالسلكية وتكنولوجيا المعلومات
حسب المناطق7

21%12,245أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
18%10,856جنوب آسيا

16%9,311شرق آسيا والمحيط الهادئ
15%8,728أفريقيا جنوب الصحراء

14%8,263أوروبا وآسيا الوسطى
9%5,161على الصعيد العالمي

7%4,282الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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

المبالغ تشمل حصص المناطق من الستثمارات المصنفة رسمياً باعتبارها مشروعات عالمية.  .2

تشمل باكستان وأفغانستان.  .3

يشمل منتجات من نوع القروض وأشباه القروض.  .4

يشمل منتجات من نوع أسهم رأس المال وأشباه أسهم رأس المال.  .5

قراض الخاصة باستثمارات المؤسسة في الديون، )ب( القيمة السوقية العادلة لستثمارات  تُعرّف استثمارات المحفظة )portfolio exposure( بأنها مجموع )أ( ارتباطات الإ  .6
المؤسسة في أسهم رأس المال، )ج( إجمالي ارتباطات الستثمار في أسهم رأس المال غير المدفوعة.

قليمية والعالمية. ماعدا حصص البلدان المنفردة من المشروعات الإ  .7



مؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، وهي أكبر مؤسسة 
إنمائية عالمية يركز عملها على القطاع الخاص في بلدان العالم النامية.

والمؤسسة، التي أُنشئت في عام 1956، مملوكة للبلدان الأعضاء البالغ عددها 
185 بلدا، وتقوم مجموعة البلدان الأعضاء هذه معاً برسم سياساتها.

توظف المؤسسة منتجاتها وخدماتها – وكذلك منتجات وخدمات المؤسسات 
الأخرى في مجموعة البنك الدولي – لتهيئة الأسواق القادرة على التصدي لأكبر 
التحديات التي تواجهها البلدان النامية في عصرنا الحالي. وتستخدم المؤسسة 

يجاد الحلول  مواردها المالية وخبراتها الفنية وتجاربها العالمية وأفكارها المبتكرة لإ
المستدامة المستندة إلى آليات السوق والتي تحقق منافع واسعة النطاق.

وتُعد المؤسسة أيضا إحدى الجهات الرئيسية لتعبئة الموارد من الغير لصالح 
المشروعات. وتمكنها رغبتها في العمل في البيئات الصعبة ودورها الريادي في 

تدبير التمويل من القطاع الخاص من تحقيق أثر إنمائي يتجاوز مواردها المباشرة.

 موقع مؤسسة التمويل الدولية
ifc.org

 فيسبوك
facebook.com/IFCwbg

 تويتر
twitter.com/IFC_org

 يوتيوب
youtube.com/IFCvideocasts

 إنستجرام
instagram.com/IFC_org/

 تنزيل التقرير بالكامل
ifc.org/AnnualReport

مؤسسة التمويل الدولية
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