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أبرز مالمح األداء املالي ملؤسسة التمويل الدولية

مباليني الدوالرات

كما في السنة / السنوات املنتهية في 30 يونيو/حزيران* 

20102009200820072006

1,5472,4901,264(151)1,746صافي الدخل )اخلسارة( 

–200450500150منح إلى املؤسسة الدولية للتنمية

1,9462992,0472,6401,264الدخل قبل تقدمي املنح إلى املؤسسة الدولية للتنمية

61,07551,48349,47140,59938,547مجموع األصول

صافي القروض واالستثمارات في أسهم رأس املال 
25,94422,21423,31915,79612,787وسندات الديون

النسب الرئيسية
العائد على متوسط األصول )على أساس معايير 

 )GAAP 3.2%6.3%3.4%-0.3%-3.1%املراجعة الدولية

العائد على متوسط رأس املال )على أساس معايير 
 )GAAP 12.1%19.8%9.6%-0.9%10.1%املراجعة الدولية

االستثمارات النقدية والسائلة كنسبة مئوية 
من صافي االحتياجات النقدية املُقّدرة على مدى 

112%85%62%75%71%السنوات الثالث التالية

1:2.21:2.11:1.61:1.41:1.6نسبة الديون إلى املساهمات في رأس املال 

12.810.910.48.0n/aإجمالي املوارد الالزمة )مبليارات من الدوالرات( 

16.814.815.013.8n/aإجمالي املوارد املتاحة )مبليارات من الدوالرات( 

مجموع احتياطي تغطية خسائر القروض إلى 
8.3%6.5%5.5%7.4%7.4%حافظة القروض املدفوعة 

* انظر مناقشات وحتليالت جهاز اإلدارة والقوائم املالية املوحدة لالطالع على املزيد من التفاصيل بشأن كيفية احتساب هذه األرقام.

أبرز أنشطة العمليات

مباليني الدوالرات

كما في السنة / السنوات املنتهية في 30 يونيو/حزيران

20102009200820072006

ارتباطات عمليات االستثمار اجلديدة
528447372299284عدد املشاريع 

103103856966عدد البلدان

$6,703$8,220$11,399$10,547$12,664حلساب املؤسسة اخلاص 

تعبئة املوارد
$1,572$1,775$3,250$1,858$1,986قروض مشتركة 

$1,245$2,083$1,403$169$797متويل منظم )مهيكل( 

$1,927$2,358مبادرات املؤسسة وغيرها 

$8$236شركة إدارة األصول 

$2,817$3,858$4,653$3,962$5,377مجموع املوارد التي متت تعبئتها †

مدفوعات االستثمار
$4,428$5,841$7,539$5,640$6,793حلساب املؤسسة اخلاص

$1,311$1,615$2,382$1,966$3,048مجموع املوارد التي متت تعبئتها †

حافظة ارتباطات املؤسسة
1,6561,5791,4901,4101,368عدد الشركات

$21,627$25,411$32,366$34,502$38,864حلساب املؤسسة اخلاص 

$5,079$5,543$7,525$8,004$9,943مجموع املوارد التي متت تعبئتها †

اخلدمات االستشارية
7368728621,018عدد املشاريع

$846$919$941$859قيمة املشاريع التي متت املوافقة عليها 

$152$197$269$291$268اإلنفاق على اخلدمات االستشارية

† تشمل مبادرات املؤسسة، والقروض املشتركة من الفئة ب، والقروض املوازية، وشركة إدارة األصول التابعة للمؤسسة.
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السياق العام

ملاذا يحظى القطاع اخلاص 
بأهمية أكثر من أي وقت مضى

تكبد العالم ثمناً باهظاً بسبب جوانب النقص واخللل التي اعترت 
النظام املالي العاملي. وقد أدت األزمة االقتصادية التي متخضت عنها 
تلك األوضاع إلى انزالق ماليني البشر إلى براثن الفقر.  وتضاءلت 
ثقة اجلمهور العام في املزايا واملنافع التي تخلقها األسواق اخلاصة 

في الكثير من البلدان. 
ومع ذلك، ال سبيل إلى استعادة االزدهار وتعزيز استمراره دون   
مشاركة ملموسة من القطاع اخلاص. فالقطاع اخلاص يتيح أكثر 
للناس  الفرص  يخلق  مما  ـ  العمل  فرص  من  املائة  في   90 من 
لتحسني أحوالهم املعيشية، كما أنه يشكل القوة الدافعة وراء 
احلياة  الالزمة الستمرار عجلة  واخلدمات  السلع  ويوفر  االبتكارات، 
الرئيسي  املصدر  يشكل  أيضاً  وهو  املعيشة.  مستويات  وحتسني 
على خدمات  العام  اإلنفاق  في  الضريبية، حيث يسهم  لإليرادات 

الصحة والتعليم وغير ذلك من اخلدمات.
وقد باتت إسهامات القطاع اخلاص في أعقاب هذه األزمة أكثر   
قيوداً  احلكومات  فيه  تواجه  وقت  في  وقت مضى  أي  من  أهمية 
املطلوبة  فاملوارد  مجتمعاتها.  إلى  اخلدمات  تقدمي  في  متعاظمة 
للتخفيف من حدة الفقر ولدفع عجلة التنمية إلى األمام هائلة 
لتقديرات  ووفقاً  مبفردها.   تدبيرها  احلكومات  تستطيع  ال  بدرجة 
البنك الدولي، تبلغ احتياجات التمويل الدولية في البلدان النامية 
أن  املتوقع  من  ـ   2010 عام  في  دوالر  تريليون   1.1 ما مجموعه 
ذلك،  إلى  إضافة  اخلاص.   القطاع  يأتي معظمها من مستثمري 
من املتوقع أن يأتي أكثر من 80 في املائة من االستثمارات الالزمة 
جلهود التخفيف من حدة تغير املناخ والتكيف مع آثاره من مصادر 

خاصة. 
الذي  املهم  الدور  تدرك  النامية  البلدان  معظم  فإن  واليوم،   
الفقر.   من  واحلد  التنمية  حتقيق  في  اخلاص  القطاع  به  يضطلع 
وتشكل البلدان النامية نسبة متزايدة من االقتصاد العاملي. كما 
النحو  على  اخلاص  القطاع  تنمية  في  حيويًة  مصالح  لديها  أن 

الصحيح.  وينطبق األمر نفسه على بقية دول العالم.

التحديات

املصاعب التي تواجه تنمية 
القطاع اخلاص

إن إمياننا بقدرات القطاع اخلاص ال يحجب عنا التحديات التي تواجه 
تنميته مبا يحقق استدامته.  

القيود  من  خالية  بيئة  في  العمل  الشركات  معظم  تفّضل   
تكون  اللوائح قد  التنظيمية ـ لكن هذه  اللوائح  تفرضها  التي 
منها  املهمة،  االجتماعية  املصالح  من  واسع  نطاق  الزمة حلماية 
البيئة. كما يفضل الكثير من الشركات التمتع مبجموعة متنوعة 
من االمتيازات اخلاصة ـ حتى وإن كان ذلك مضراً بتنمية األسواق 
والنمو طويل  االبتكار  التي تدفع عجلة  والديناميكية  التنافسية 
األجل إلى األمام. لذلك، فإن تنمية قطاع خاص على نحو مستدام 
الرؤى  من  متنوعة  مجموعة  بني  دقيق  توازن  حتقيق  تقتضي 

والتصورات القصيرة وطويلة األجل.  
ويشكل حتقيق هذا التوازن في حد ذاته حتدياً أمام جميع بلدان   
العالم.. الغنية منها والفقيرة.  لكنه ميكن أن يكون حاداً للغاية 
االحتياجات  بني  كبيرة  فجوة  توجد  حيث  النامية،  البلدان  في 
املثال،  سبيل  على  آسيا،  شرق  منطقة  ففي  املتاحة.  والوسائل 
ساعد التوسع في إنتاج زيت النخيل على رفع مستوى الدخول في 
املناطق الفقيرة والريفية ـ إال أنه أجج أيضاً اخملاوف املتعلقة بإزالة 

الغابات وحقوق الشعوب األصلية. 
تساعد مؤسسة التمويل الدولية على معاجلة هذه التحديات   
بطرق عديدة، حيث تعمل على االرتقاء مبعايير سلوكيات القطاع 
اخلاص، ليس فقط فيما يتعلق بالقضايا البيئية واالجتماعية ولكن 
أيضاً فيما يتعلق بقضايا التمويل وحوكمة الشركات.  كما تعمل 
تهيئة  بهدف  ـ  اخلاصة  األسواق  تنظيم  لتحسني  احلكومات  مع 
ـ  متحوطة  رشيدة  إدارة  وجود  ظل  في  ـ  يتيح  استثمار  مناخ 

مراعاة العقود، وحماية املصالح االجتماعية، واحلد من الفساد. 
أحكام  على  ينطوي  وقد  بالتحديات  العمل  هذا  ويحفل   
اعتادت  تاريخها  امتداد  على  املؤسسة  لكن  صعبة.  ومفاضالت 
التي  الدروس  أن  جيداً  تعلم  وهي  ـ  الصعبة  باملهام  االضطالع 
تتعلمها من جتاربها ستساعدها على توجيه دفة القطاع اخلاص 

لتقدمي إسهام أكبر في حتقيق النمو واحلد من الفقر.  

احللول

الدور الفريد ملؤسسة التمويل 
الدولية في عملية التنمية

حتتل مؤسسة التمويل الدولية موقعاً مثالياً ميكنها من التصدي 
للتحديات التي تواجه تنمية القطاع اخلاص. فهي تتيح نحو ثلث 
جميع التمويل اإلمنائي الذي تقدمه املؤسسات املالية الدولية إلى 

القطاع اخلاص. 
من  االستفادة  من  ميكنها  عاملياً،  منظوراً  املؤسسة  وتتيح   
خبراتها ليس فقط بني البلدان، ولكن أيضاً عبر املناطق النامية.  
وتكمل املؤسسة املوارد التمويلية التي تقدمها بخدمات استشارية 
تركيز  يساعد  وال  واحلكومات.  الشركات  إلى  العاملي  الطراز  من 
املؤسسة على حتقيق نتائج تنموية قابلة للقياس الفقراء فحسب 

ـ لكن له أيضاً تأثيراً بعيد املدى على القطاع اخلاص نفسه.  
وتوفر املؤسسة الرفع املالي الالزم ملعاجلة التحديات الرئيسية   
التي تواجه عملية التنمية في الوقت احلالي، مما يتيح ملؤسسات 
األعمال في أكثر من 100 بلد رؤوس األموال التي حتتاج إليها خللق 
الفرص وتقدمي اخلدمات األساسية. وال يقل تأثير املؤسسة في مجال 
البنك  مجموعة  في  عضواً  كونها  ذلك،  عن  أهمية  السياسات 
الدولي، األمر الذي من شأنه تشجيع اعتماد املعايير التي ترسي 

مناذج عمل مستدامة وتوجه االستثمار في السنوات املقبلة. 
التوازن  مبادئ  في  املؤسسة  لعمل  املعياري  التأثير  ويتجلى   
التجارية  املشاريع  متويل  تنظم  التي   (Equator Principles)
ومعايير األداء التي تستخدمها املؤسسة في إدارة اخملاطر البيئية 
واالجتماعية. ويجعل هذا العمل املتعلق بوضع املعايير املؤسسة 
واملتعاملني معها أكثر قدرة على مجابهة الصدمات االقتصادية، مما 

يعزز بدوره النظام املالي. 
عالوة على ذلك، تؤكد إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية   
وقياسها  كمية  تنموية  نتائج  حتقيق  على  النتائج  نحو  املوجهة 
بطريقة من شأنها مساعدة املؤسسة ـ واجلمهور ـ على فهم 
مستوى أدائها واجملاالت التي ميكن حتسينها. وفي وقت تشح فيه 
املوارد العامة، تستطيع املؤسسة االستثمار في بعض أكثر املناطق 
صعوبة في العالم، مما يؤدي إلى حتسني حياة الناس وحتقيق األرباح.  
وهذا “األثر اإليضاحي” بالغ القوة ـ حيث يشجع الشركات اخلاصة 
على أن تقتدي باملؤسسة وحتذو حذوها، مما يؤدي إلى نشوء حلقة 

حميدة. 

 حيث تتالقى املبادئ
 مع املمارسات

يتيح ما تتمتع به املؤسسة من خبرات عاملية وحضور محلي 
 وإمكانات لوضع املعايير لها حتقيق أكبر قدر ممكن من القيمة 

مقابل املال في وقت يتزايد فيه الطلب على تنمية القطاع اخلاص.

 حيث يتالقى االبتكار 
مع حتقيق األثر امللموس

تتيح قدرات املؤسسة على االبتكار وتقدمي اخلدمات االستشارية 
 وتعبئة املوارد ـ املوجهة للبلدان األكثر فقراً في العالم ـ املاليني 

من الفرص للفكاك من الفقر.

 مؤسسة التمويل الدولية 
 هي أحد أعضاء مجموعة 

البنك الدولي

 خلق الفرص حيثما متّس 
احلاجة إليها 



السياق العام

ملاذا يحظى القطاع اخلاص 
بأهمية أكثر من أي وقت مضى

تكبد العالم ثمناً باهظاً بسبب جوانب النقص واخللل التي اعترت 
النظام املالي العاملي. وقد أدت األزمة االقتصادية التي متخضت عنها 
تلك األوضاع إلى انزالق ماليني البشر إلى براثن الفقر.  وتضاءلت 
ثقة اجلمهور العام في املزايا واملنافع التي تخلقها األسواق اخلاصة 

في الكثير من البلدان. 
ومع ذلك، ال سبيل إلى استعادة االزدهار وتعزيز استمراره دون   
مشاركة ملموسة من القطاع اخلاص. فالقطاع اخلاص يتيح أكثر 
للناس  الفرص  يخلق  مما  ـ  العمل  فرص  من  املائة  في   90 من 
لتحسني أحوالهم املعيشية، كما أنه يشكل القوة الدافعة وراء 
احلياة  الالزمة الستمرار عجلة  واخلدمات  السلع  ويوفر  االبتكارات، 
الرئيسي  املصدر  يشكل  أيضاً  وهو  املعيشة.  مستويات  وحتسني 
على خدمات  العام  اإلنفاق  في  الضريبية، حيث يسهم  لإليرادات 

الصحة والتعليم وغير ذلك من اخلدمات.
وقد باتت إسهامات القطاع اخلاص في أعقاب هذه األزمة أكثر   
قيوداً  احلكومات  فيه  تواجه  وقت  في  وقت مضى  أي  من  أهمية 
املطلوبة  فاملوارد  مجتمعاتها.  إلى  اخلدمات  تقدمي  في  متعاظمة 
للتخفيف من حدة الفقر ولدفع عجلة التنمية إلى األمام هائلة 
لتقديرات  ووفقاً  مبفردها.   تدبيرها  احلكومات  تستطيع  ال  بدرجة 
البنك الدولي، تبلغ احتياجات التمويل الدولية في البلدان النامية 
أن  املتوقع  من  ـ   2010 عام  في  دوالر  تريليون   1.1 ما مجموعه 
ذلك،  إلى  إضافة  اخلاص.   القطاع  يأتي معظمها من مستثمري 
من املتوقع أن يأتي أكثر من 80 في املائة من االستثمارات الالزمة 
جلهود التخفيف من حدة تغير املناخ والتكيف مع آثاره من مصادر 

خاصة. 
الذي  املهم  الدور  تدرك  النامية  البلدان  معظم  فإن  واليوم،   
الفقر.   من  واحلد  التنمية  حتقيق  في  اخلاص  القطاع  به  يضطلع 
وتشكل البلدان النامية نسبة متزايدة من االقتصاد العاملي. كما 
النحو  على  اخلاص  القطاع  تنمية  في  حيويًة  مصالح  لديها  أن 

الصحيح.  وينطبق األمر نفسه على بقية دول العالم.

التحديات

املصاعب التي تواجه تنمية 
القطاع اخلاص

إن إمياننا بقدرات القطاع اخلاص ال يحجب عنا التحديات التي تواجه 
تنميته مبا يحقق استدامته.  

القيود  من  خالية  بيئة  في  العمل  الشركات  معظم  تفّضل   
تكون  اللوائح قد  التنظيمية ـ لكن هذه  اللوائح  تفرضها  التي 
منها  املهمة،  االجتماعية  املصالح  من  واسع  نطاق  الزمة حلماية 
البيئة. كما يفضل الكثير من الشركات التمتع مبجموعة متنوعة 
من االمتيازات اخلاصة ـ حتى وإن كان ذلك مضراً بتنمية األسواق 
والنمو طويل  االبتكار  التي تدفع عجلة  والديناميكية  التنافسية 
األجل إلى األمام. لذلك، فإن تنمية قطاع خاص على نحو مستدام 
الرؤى  من  متنوعة  مجموعة  بني  دقيق  توازن  حتقيق  تقتضي 

والتصورات القصيرة وطويلة األجل.  
ويشكل حتقيق هذا التوازن في حد ذاته حتدياً أمام جميع بلدان   
العالم.. الغنية منها والفقيرة.  لكنه ميكن أن يكون حاداً للغاية 
االحتياجات  بني  كبيرة  فجوة  توجد  حيث  النامية،  البلدان  في 
املثال،  سبيل  على  آسيا،  شرق  منطقة  ففي  املتاحة.  والوسائل 
ساعد التوسع في إنتاج زيت النخيل على رفع مستوى الدخول في 
املناطق الفقيرة والريفية ـ إال أنه أجج أيضاً اخملاوف املتعلقة بإزالة 

الغابات وحقوق الشعوب األصلية. 
تساعد مؤسسة التمويل الدولية على معاجلة هذه التحديات   
بطرق عديدة، حيث تعمل على االرتقاء مبعايير سلوكيات القطاع 
اخلاص، ليس فقط فيما يتعلق بالقضايا البيئية واالجتماعية ولكن 
أيضاً فيما يتعلق بقضايا التمويل وحوكمة الشركات.  كما تعمل 
تهيئة  بهدف  ـ  اخلاصة  األسواق  تنظيم  لتحسني  احلكومات  مع 
ـ  متحوطة  رشيدة  إدارة  وجود  ظل  في  ـ  يتيح  استثمار  مناخ 

مراعاة العقود، وحماية املصالح االجتماعية، واحلد من الفساد. 
أحكام  على  ينطوي  وقد  بالتحديات  العمل  هذا  ويحفل   
اعتادت  تاريخها  امتداد  على  املؤسسة  لكن  صعبة.  ومفاضالت 
التي  الدروس  أن  جيداً  تعلم  وهي  ـ  الصعبة  باملهام  االضطالع 
تتعلمها من جتاربها ستساعدها على توجيه دفة القطاع اخلاص 

لتقدمي إسهام أكبر في حتقيق النمو واحلد من الفقر.  

احللول

الدور الفريد ملؤسسة التمويل 
الدولية في عملية التنمية

حتتل مؤسسة التمويل الدولية موقعاً مثالياً ميكنها من التصدي 
للتحديات التي تواجه تنمية القطاع اخلاص. فهي تتيح نحو ثلث 
جميع التمويل اإلمنائي الذي تقدمه املؤسسات املالية الدولية إلى 

القطاع اخلاص. 
من  االستفادة  من  ميكنها  عاملياً،  منظوراً  املؤسسة  وتتيح   
خبراتها ليس فقط بني البلدان، ولكن أيضاً عبر املناطق النامية.  
وتكمل املؤسسة املوارد التمويلية التي تقدمها بخدمات استشارية 
تركيز  يساعد  وال  واحلكومات.  الشركات  إلى  العاملي  الطراز  من 
املؤسسة على حتقيق نتائج تنموية قابلة للقياس الفقراء فحسب 

ـ لكن له أيضاً تأثيراً بعيد املدى على القطاع اخلاص نفسه.  
وتوفر املؤسسة الرفع املالي الالزم ملعاجلة التحديات الرئيسية   
التي تواجه عملية التنمية في الوقت احلالي، مما يتيح ملؤسسات 
األعمال في أكثر من 100 بلد رؤوس األموال التي حتتاج إليها خللق 
الفرص وتقدمي اخلدمات األساسية. وال يقل تأثير املؤسسة في مجال 
البنك  مجموعة  في  عضواً  كونها  ذلك،  عن  أهمية  السياسات 
الدولي، األمر الذي من شأنه تشجيع اعتماد املعايير التي ترسي 

مناذج عمل مستدامة وتوجه االستثمار في السنوات املقبلة. 
التوازن  مبادئ  في  املؤسسة  لعمل  املعياري  التأثير  ويتجلى   
التجارية  املشاريع  متويل  تنظم  التي   (Equator Principles)
ومعايير األداء التي تستخدمها املؤسسة في إدارة اخملاطر البيئية 
واالجتماعية. ويجعل هذا العمل املتعلق بوضع املعايير املؤسسة 
واملتعاملني معها أكثر قدرة على مجابهة الصدمات االقتصادية، مما 

يعزز بدوره النظام املالي. 
عالوة على ذلك، تؤكد إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية   
وقياسها  كمية  تنموية  نتائج  حتقيق  على  النتائج  نحو  املوجهة 
بطريقة من شأنها مساعدة املؤسسة ـ واجلمهور ـ على فهم 
مستوى أدائها واجملاالت التي ميكن حتسينها. وفي وقت تشح فيه 
املوارد العامة، تستطيع املؤسسة االستثمار في بعض أكثر املناطق 
صعوبة في العالم، مما يؤدي إلى حتسني حياة الناس وحتقيق األرباح.  
وهذا “األثر اإليضاحي” بالغ القوة ـ حيث يشجع الشركات اخلاصة 
على أن تقتدي باملؤسسة وحتذو حذوها، مما يؤدي إلى نشوء حلقة 

حميدة. 

 حيث تتالقى املبادئ
 مع املمارسات

يتيح ما تتمتع به املؤسسة من خبرات عاملية وحضور محلي 
 وإمكانات لوضع املعايير لها حتقيق أكبر قدر ممكن من القيمة 

مقابل املال في وقت يتزايد فيه الطلب على تنمية القطاع اخلاص.

 حيث يتالقى االبتكار 
مع حتقيق األثر امللموس

تتيح قدرات املؤسسة على االبتكار وتقدمي اخلدمات االستشارية 
 وتعبئة املوارد ـ املوجهة للبلدان األكثر فقراً في العالم ـ املاليني 

من الفرص للفكاك من الفقر.

 مؤسسة التمويل الدولية 
 هي أحد أعضاء مجموعة 

البنك الدولي

 خلق الفرص حيثما متّس 
احلاجة إليها 
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2121 Pennsylvania Avenue, NW 
Washington, DC 20433 USA 

(202) 473-3800

www.IFC.org

أبرز مالمح األداء املالي ملؤسسة التمويل الدولية

مباليني الدوالرات

كما في السنة / السنوات املنتهية في 30 يونيو/حزيران* 

20102009200820072006

1,5472,4901,264(151)1,746صافي الدخل )اخلسارة( 

–200450500150منح إلى املؤسسة الدولية للتنمية

1,9462992,0472,6401,264الدخل قبل تقدمي املنح إلى املؤسسة الدولية للتنمية

61,07551,48349,47140,59938,547مجموع األصول

صافي القروض واالستثمارات في أسهم رأس املال 
25,94422,21423,31915,79612,787وسندات الديون

النسب الرئيسية
العائد على متوسط األصول )على أساس معايير 

 )GAAP 3.2%6.3%3.4%-0.3%-3.1%املراجعة الدولية

العائد على متوسط رأس املال )على أساس معايير 
 )GAAP 12.1%19.8%9.6%-0.9%10.1%املراجعة الدولية

االستثمارات النقدية والسائلة كنسبة مئوية 
من صافي االحتياجات النقدية املُقّدرة على مدى 

112%85%62%75%71%السنوات الثالث التالية

1:2.21:2.11:1.61:1.41:1.6نسبة الديون إلى املساهمات في رأس املال 

12.810.910.48.0n/aإجمالي املوارد الالزمة )مبليارات من الدوالرات( 

16.814.815.013.8n/aإجمالي املوارد املتاحة )مبليارات من الدوالرات( 

مجموع احتياطي تغطية خسائر القروض إلى 
8.3%6.5%5.5%7.4%7.4%حافظة القروض املدفوعة 

* انظر مناقشات وحتليالت جهاز اإلدارة والقوائم املالية املوحدة لالطالع على املزيد من التفاصيل بشأن كيفية احتساب هذه األرقام.

أبرز أنشطة العمليات

مباليني الدوالرات

كما في السنة / السنوات املنتهية في 30 يونيو/حزيران

20102009200820072006

ارتباطات عمليات االستثمار اجلديدة
528447372299284عدد املشاريع 

103103856966عدد البلدان

$6,703$8,220$11,399$10,547$12,664حلساب املؤسسة اخلاص 

تعبئة املوارد
$1,572$1,775$3,250$1,858$1,986قروض مشتركة 

$1,245$2,083$1,403$169$797متويل منظم )مهيكل( 

$1,927$2,358مبادرات املؤسسة وغيرها 

$8$236شركة إدارة األصول 

$2,817$3,858$4,653$3,962$5,377مجموع املوارد التي متت تعبئتها †

مدفوعات االستثمار
$4,428$5,841$7,539$5,640$6,793حلساب املؤسسة اخلاص

$1,311$1,615$2,382$1,966$3,048مجموع املوارد التي متت تعبئتها †

حافظة ارتباطات املؤسسة
1,6561,5791,4901,4101,368عدد الشركات

$21,627$25,411$32,366$34,502$38,864حلساب املؤسسة اخلاص 

$5,079$5,543$7,525$8,004$9,943مجموع املوارد التي متت تعبئتها †

اخلدمات االستشارية
7368728621,018عدد املشاريع

$846$919$941$859قيمة املشاريع التي متت املوافقة عليها 

$152$197$269$291$268اإلنفاق على اخلدمات االستشارية

† تشمل مبادرات املؤسسة، والقروض املشتركة من الفئة ب، والقروض املوازية، وشركة إدارة األصول التابعة للمؤسسة.
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فقد أكثر من 200 مليون شخص في بلدان العالم 
النامية وظائفهم هذا العام. ويكابُد أكثر من مليار 

شخص آالم اجلوع، بينما يواجه ماليني البشر مخاطرَ 
ناجمة عن تغّير املناخ. وتشير تقديرات األمم املتحدة 

إلى عدم قدرة 884 مليون شخص على احلصول 
على مياه الشرب املأمونة وافتقار أكثر من 2.6 مليار 

شخص إلى خدمات الصرف الصحي األساسية. 
وسوف يزداد عدد سكان البلدان النامية بواقع الُثلث 

خالل األربعني سنة القادمة، وسُتلقي هذه الزيادة 
السكانية بوطأتها الشديدة على بنيٍة أساسية ترزح 

فعلياً حتت ضغوط الضعف واإلجهاد.

وفي خضم هذه البيئة، تتفّجر طاقات االبتكار في 
مؤسسة التمويل الدولية  خللق الفرص حيثما متّس 
احلاجة إليها. وقد بلغت ارتباطات املؤسسة مستوى 
قياسيا قدره 18 مليار دوالر في السنة املالية 2010، 

منها ارتباطات حلسابها اخلاص بواقع 12.7 مليار دوالر. 
واستثمرت املؤسسة في 528 مشروعاً، بزيادة قدرها 

18 في املائة عن السنة املالية 2009. وتضمنت 
حافظة اخلدمات االستشارية للمؤسسة 736 

مشروعاً قيد التنفيذ مبا قيمته أكثر من 850 مليون 
دوالر ونفقات سنوية بلغت إجماالً 268 مليون دوالر.

وقد حظيت البلدان املؤهلة لالقتراض من املؤسسة 
الدولية للتنمية )IDA( بنصف استثمارات مؤسسة 

التمويل الدولية تقريباً ـ بواقع 255 مشروعاً يصل 
إجمالي استثماراتها إلى 4.9 مليار دوالر ـ وأكثر 

من 60 في املائة من إنفاق مؤسسة التمويل 
الدولية على اخلدمات االستشارية. وحصلت بلدان 
منطقة أفريقيا جنوب الصحراء على 19 في املائة 

من االرتباطات التي قدمتها املؤسسة لعمليات 
االستثمار و25 في املائة من إنفاقها على اخلدمات 
االستشارية. وقامت املؤسسة بتنفيذ استثمارات 

قياسية قدرها 1.64 مليار دوالر في مجاالت الطاقة 
النظيفة، فضالً عن تعبئة 6.8 مليار دوالر، ومنا 

نصيب املشاريع املعنية بتغير املُناخ إلى 15 في املائة 
من قيمة حافظة اخلدمات االستشارية. وارتفعت 
استثمارات املؤسسة في مجال التمويل األصغر 

بنسبة 10 في املائة لتصل إلى 400 مليون دوالر، مما 
أدى إلى زيادة حجم حافظة التمويل األصغر إلى 1.2 

مليار دوالر.

 حيث يتالقى 
 االبتكار مع 
 حتقيق األثر 

امللموس 
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أبرز مالمح عمل املؤسسة ودورها الريادي 
رسالة من رئيس مجموعة البنك الدولي

روبرت ب. زوليك
رئيس مجموعة البنك الدولي

الشركات الصغيرة صعوبات جمة في احلصول على احتياجاتها من 
وبناًء  اجلديدة.  األسواق  والتوسع في  لتوظيف عمال جدد  القروض 
عليه، فإن وجود قطاع خاص مزدهر وأكثر توجهاً نحو املستقبل هو 
العامل األساسي لتحقيق التعافي املُستدام الذي من شأنه خلق 
الوظائف وتهيئة الفرص مع القيام في الوقت نفسه ببناء الثروة 

من القاعدة إلى القمة. 
البيئة  هذه  ظل  في  الدولي  البنك  مجموعة  استجابة  تتسم   
االقتصادية اآلخذة في التحّول والتغّير بالسرعة واالبتكار والتركيز 

على حتقيق النتائج. 
إن عمل مؤسسة التمويل الدولية على مدار العام املاضي لهو   
الذي  السنوي  تقريرها  تقدمي  ويسرني  االستجابة.  لتلك  مثال  خير 
يجسد كيفية معاجلتها التحديات العاملية األشد تعقيداً وصعوبة 
على أساس اعتقادها الراسخ بأن القطاع اخلاص في البلدان النامية 
مع  وبتعاونها  واملستدام.  االشتمالي  للنمو  احملركة  القوة  سيكون 
األمل  املؤسسة  منحت  والعام،  اخلاص  القطاعني  في  شركائها 
في  واحملرومني  الضعفاء  من  للماليني  واملساعدة  العون  يد  ومّدت 
املشاريع،  من  قياسي  عدد  بتمويل  املؤسسة  وتكّفلت   .2010 عام 
مع زيادة تركيز استخدام مواردها في البلدان املؤهلة لالقتراض من 
جنوب  أفريقيا  منطقة  بلدان  وخاصة  للتنمية،  الدولية  املؤسسة 
تقوم  املناطق،  من  وغيرها  منواً  األقل  املناطق  هذه  ففي  الصحراء. 
مؤسسة التمويل الدولية بتقدمي الدعم واملساندة امللحة والضرورية 
ألصحاب املشاريع وللشركات الصغيرة ومتوسطة احلجم واملزارعني 
النمو؛ وتعزيز قدرة هذه الشركات  ومؤسسات األعمال اآلخذة في 
تنمية  في  واملساعدة  التجارة؛  متويل  على  احلصول  على  واملنشآت 
فرص األعمال اجلديدة وتطويرها باستخدام مصادر الطاقة املتجددة 
إلى  الطاقة؛ فضالً عن إسداء املشورة  املتسمة بكفاءة استهالك 
احلكومات بشأن طرق حتسني ُمناخ االستثمار وحفز الشراكات بني 

القطاعني العام واخلاص. 
في  يعد  لم  األقطاب،  متعدد  الصاعد  االقتصاد  ظل  وفي   
كمصادر  متقدمة  بلدان  بضعة  على  يعتمد  أن  العالم  مقدور 
إجمالي  من  النامية  البلدان  نصيب  وصل  فقد  االقتصادي.  للنمو 
 43 إلى  الشرائية،  القوة  تعادل  أساس  على  العاملي،  احمللي  الناجت 
2010 وهو اجتاه مرشح لالستمرار في السنوات  املائة في عام  في 
القادمة. ومبساعدة من قبل مؤسسة التمويل الدولية، متضي بلدان 
للنمو  مهمة  جديدة  أقطاباً  لتصبح  قدماً  الصاعدة  االقتصادات 
القطاع  منظومة  شأن  ومن  ديناميكي.  خاص  قطاٍع  كنِف  في 
ومناذج  واإلبداع  االبتكار  ساحة  إلى  جديداً  تُضيف  أن  هذه  اخلاص 
العمل اجلديدة فضالً عن تقدمي املزيد من اخلدمات للجمهور العام 

وللمجتمعات األكثر قوة. 

مضى أكثر من عامني على اندالع األزمة 
املالية، ولكن وتيرة التعافي االقتصادي منها 

ما زالت ضعيفة ومحفوفة باالحتماالت 
اجملهولة. فاملليارات من الناس يذوقون األمرين 

في كسب لقمة العيش وسد رمق عائالتهم. 
نتيجة للقيود املُكّبلة للموارد احلكومية بسبب 

انخفاض اإليرادات الضريبية وارتفاع النفقات 
واملصروفات املوجهة ملساعدة املتضررين من 
األزمة، فإنه غالباً ما يسود اآلن نقص كبير 

في موارد التمويل الالزم لالستثمار في البنية 
التحتية وتعزيز القوى األخرى الدافعة للنمو 
االقتصادي من املنظور طويل األمد. وتواجه 
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في عام 2010، زادت ارتباطات مؤسسة التمويل الدولية بنسبة   
مصادر  من  تعبئتها  متت  التي  األموال  ذلك  في  مبا  املائة  في   24
أخرى. واستثمرت املؤسسة 4.9 مليار دوالر حلسابها اخلاص في 58 
يعكس  مما  للتنمية،  الدولية  املؤسسة  من  لالقتراض  مؤهالً  بلداً 
التزامها بإقامة قطاع خاص متمتع باحليوية واالزدهار في املناطق 
116 مشروعاً  األشد فقراً. ونالت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء 
البلدان  يساعد  املؤسسة  أن عمل  والواقع  املؤسسة.  من مشاريع 
مؤسسات  وبناء  واالنطالق  البدء  على  الصراعات  بلهيب  املكتوية 
املؤسسة  تقوم  وسوف  العمل.  فرص  من  املزيد  وخلق  األعمال 
البناء  إعادة  على  الزلزال  كارثة  بها  عصفت  التي  هايتي  مبساعدة 
أمام  املتاحة  واإلمكانات  اآلفاق  حتسني  طريق  عن  أفضل  بصورة 

القطاع اخلاص.
أبعد  هو  ما  إلى  يصل  الدولية  التمويل  مؤسسة  تأثير  ولكن   
املباشرة. ففي سعيها البتكار طرق  من مجرد تنفيذ االستثمارات 
أثبتت  الفرص،  عن  الباحثني  الفقراء  إلى  التمويل  لتوجيه  جديدة 
الشركة الرائدة التي أنشأتها املؤسسة إلدارة أصولها أنها شركة 
تديره  الذي  الصندوق  وقام  األول.  عامها  في  باخلير  وُمبشرة  واعدة 
الكاريبي  والبحر  الالتينية  وأمريكا  بأفريقيا  واملعني  الشركة  هذه 
بتعبئة 950 مليون دوالر من الصناديق السيادية وصناديق املعاشات 
من  املؤسسة  اكتسبتها  التي  اخلبرات  بجاذبية  املتأثرة  التقاعدية 
منوذج  من  جزءاً  اجلهد  هذا  ويشكل  النامية.  البلدان  في  العمل 
تعتقد  جهد  وهو  التنمية،  مجاالت  في  املالية  للوساطة  جديد 
املستثمرون  ويدرك  املستقبل.  في  النمو  سيواصل  أنه  املؤسسة 
الذين سيقومون باستثمارات طويلة األجل بصورة مطردة الفرص 
املتاحة للنمو في أفريقيا وغيرها من املناطق األقل منواً، ويدرُك هؤالء 
املستثمرون أن خبرات املؤسسة وصفحات سجلها احلافل باإلجنازات 
الفرص  استكشاف  في  تساعدهم  سوف  الرفيعة  ومعاييرها 

واإلمكانات اجلديدة املتاحة لتحقيق العائد اجملزي. 

األخرى  الوحدات  الدولية مع  التمويل  تعاون مؤسسة  أدى  لقد   
الشقيقة في مجموعة البنك الدولي إلى تعزيز فعالية املؤسسة 
في عام 2010. كما أُبرمت اتفاقية جديدة تقوم املؤسسة مبقتضاها 
بتسويق أدوات ومنتجات الوكالة الدولية لضمان االستثمار )ميجا(، 
وهي اتفاقية من شأنها أن تُزيَد شعور الشركات ومؤسسات األعمال 

بالراحة والطمأنينة عند الدخول إلى األسواق األكثر خطورة. 
الوقت نفسه سلسلة من اإلصالحات على صعيد  هنالك في   
عن  الدولي  البنك  مجموعة  فعالية  تعزيز  أجل  من  العمليات 
وخضوعاً  الشفافية  لقواعد  انتهاجاً  أكثر  مؤسستنا  جعل  طريق 
للمساءلة. وتقوم املؤسسة بتغيير نهجها إزاء القروض االستثمارية 
املزيد  وتخصيص  اخملاطر  وإدارة  النتائج  التركيز على  زيادة  يحقق  مبا 
األخرى  التنمية  بنوك  مع  قامت  كما  الفساد.  ملكافحة  املوارد  من 
تُعاقب  املتبادل  للحرمان  اتفاقية  على  بالتوقيع  األطراف  متعددة 
التنمية  بنوك  من  أي  مع  التعامل  من  احملرومة  الشركات  مبوجبها 
احتيال  أعمال  ارتكبته من  ما  نفس  األخرى على  األطراف  متعددة 
في  املُشاركة  األخرى  التنمية  بنوك  جميع  قبل  من  سلوك  وسوء 
االتفاقية. وسوف يتم تدعيم هذه اإلصالحات بإحداث زيادة ملموسة 
البلدان  لصالح  الدولي  البنك  مجموعة  في  التصويت  حقوق  في 

النامية وتلك السائرة على طريق التحول إلى اقتصاد السوق. 
التمويل  مؤسسة  وموظفي  خبراء  أشكر  أن  اخلتام  في  وأود   
عاماً   2010 عام  جعل  الذي  العمل  في  تفانيهم  على  الدولية 
بيئة  التحديات في  إلى مستوى  ارتقوا  املقاييس. فقد  بكل  ناجحاً 
اقتصادية محفوفة بالعقبات واإلشكاليات املستعصية، فعاجلوها 
بأفكارٍ جديدة ونهٍج إبداعي خالق وطاقٍة ال ينضُب لها َمعني. كما 
أود أن أشكر الرس ثونيل الذي أدت قوة قيادته الفاعلة وحنكة فريقه 
التمويل  ملؤسسة  الرائع  القياسي  األداء  هذا  حتقيق  إلى  املمتاز 
الدولية. وال يفوتني كذلك أن أتوجه بالشكر والثناء جمللس احملافظني 
كانت  الذين  والشركاء،  واملساهمني  التنفيذيني  املديرين  ومجلس 

جهودهم وإرشاداتهم نبراساً لنا في حتقيق النجاح. 

روبرت ب. زوليك
رئيس مجموعة البنك الدولي

 االستجابة من 
خالل االبتكار

مؤسسة التمويل الدولية متنح األمل 
ومتد يد العون واملساعدة للماليني من 

الضعفاء واحملرومني في عام 2010.
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رسالة من نائب الرئيس التنفيذي واملسؤول 
التنفيذي األول ملؤسسة التمويل الدولية

الرس هـ ثونيل
 نائب الرئيس التنفيذي واملسؤول التنفيذي 

األول ملؤسسة التمويل الدولية

حتقيق  مع  االبتكار  يتالقى  حيث  توجد  الدولية  التمويل  مؤسسة 
األثر امللموس.

من  ممكن  قدر  أكبر  بتحقيق  الدولية  التمويل  مؤسسة  تقوم   
واملشورة  بتعبئتها  تقوم  التي  املوارد  املال من خالل  القيمة مقابل 
التنمية  مجال  في  جُتسدها  التي  احلسنة  والقدوة  تسديها  التي 
املستدامة. ويسلط هذا التقرير السنوي الضوء على اإلجنازات التي 
هذا  في  اإلمنائية  التحديات  أكبر  مواجهة  في  املؤسسة  حققتها 
العصر، وهي حتديات قائمة عبر أجياٍل وأجيال ولكنها اشتدت ِحدًة 
وضراوًة في معمعة االضطرابات االقتصادية في السنوات األخيرة.

لقد أدى ارتفاع معدالت البطالة إلى إطالة أمد حلقة الفقر في   
أشد املناطق فقراً في العالم. إذ يكابُد أكثر من مليار شخص آالم 
اجلوع املضنية، وتنعدم قدرة حوالي 900 مليون شخص على احلصول 
1.5 مليار شخص إلى  على مياه الشرب املأمونة، ويفتقر أكثر من 
احلصول على الكهرباء. وهنالك 69 مليون طفل في سّن الدراسة 
ال يلتحقون باملدارس، نتيجة بشكل رئيسي لعجز عائالتهم بسبب 

ِضيِق ذاِت اليد.
الدولية على أهبة االستعداد لتقدمي  التمويل  وتقف مؤسسة   

املساعدة.
لتمكني  املشورة  وإسداء  التمويل  لتقدمي  دوماً  املؤسسة  تنبري   
أصحاب املشاريع الصغيرة من توسيع أنشطة أعمالهم وتوظيف 
الشركات  مبساعدة  نقدمها  التي  املشورة  وتهتم  ُجدد.  عماٍل 
واحلكومات في االرتقاء باملعايير االجتماعية والبيئية وتخفيف حدة 
توفير  أخرى  بتعبئتها من مصادر  التي تقوم  األموال  وتُتيُح  اخملاطر. 
املزيد من رؤوس األموال للمشاريع اجلديرة بالدعم واملساندة. ويؤدي 
شركات  بناء  إلى  واملعايير  القواعد  بوضع  اخلاص  املؤسسة  عمل 
وصناعاٍت أكثر قوة على املدى الطويل. كما حتتل املؤسسة مكاناً 
صاحبة  ولألطراف  لها  يُتيُح  مما  التنمية،  نتائج  قياس  في  طليعياً 

املصلحة املباشرة قياس األداء وتقييمه وحتسينه.
حتوالت  يحدث  أن  املؤسسة  به  تضطلع  الذي  للعمل  وميكن   
أفريقيا  اإلهمال في  تعاني من  التي  املناطق  وتغّيرات جوهرية في 
جنوب  في  والعوز  الفقر  يغشاها  التي  األجزاء  أو  الصحراء،  جنوب 

آسيا، أو املناطق التي تواجه صعوبات في أمريكا الالتينية.
وفي السنة املالية 2010، قامت املؤسسة أكثر من أي وقت مضى   
بحشد خبراتها العاملية ومواردها املالية لتمكني الشركات واملُنشآت 
اخلاصة من تعظيم أثرها اإلمنائي ُمقترناً بتحقيق منافع جتارية هائلة 
الستثماراتها في األسواق الصاعدة. وقد جنحت املؤسسة في ذلك، 
وقامت بإيالء املزيد من العناية واالهتمام باملناطق األشد فقراً في 
العالم، ومساعدة الشركات في البلدان النامية على االستثمار في 
االستثمار  تعزيز  إلى  يرمي  الذي  لالجتاه  تدعيماً  أخرى،  نامية  بلدان 

•فيما بني بلدان اجلنوب“.
لقد حققت املؤسسة مستويات قياسية لالستثمار في السنة   
دوالر  مليار   13 منها  دوالر  مليار   18 استثمرت  حيث   2010 املالية 
بتعبئة  وقامت  بُلدان.   103 في  مشروعاً   528 في  اخلاص  حلسابها 
أخرى  نقطة  لتضيف  أخرى،  مصادر  من  دوالر  مليارات   5 من  أكثر 
ُمضيئة إلى سجل اإلجناز. وبلغ إجمالي نفقات اخلدمات االستشارية 
أفريقيا  املؤسسة في منطقة  وزادت استثمارات  دوالر.  268 مليون 
أعلى  وهو  دوالر،  مليار   2.4 لتبلغ  الُثلث  بواقع  الصحراء  جنوب 
مستوى وصلت إليه على اإلطالق. وال يفوتنا أن نشير إلى أن اجلهات 
املتعاملة مع املؤسسة استطاعت توفير أكثر من 161 ألف فرصة 

عمل في هذه املنطقة في عام 2009.

لم يكن دور القطاع اخلاص في التنمية أكثر 
أهمية مما هو عليه اآلن.

ففي عالٍم يتسم باحتياجاته التنموية الهائلة 
واملتغيرة وتعصُف بكيانه القيوُد املتزايدة املاثلة 
أمام التمويل العام، يقوم القطاع اخلاص بخلق 

الوظائف وتهيئة الفرص، مما ساعد الفقراء 
على حتسني حياتهم وحتقيق اإليرادات الضريبية 

للحكومات وتزويد االقتصاد العاملي مبصادر 
وروافد جديدة للنمو. وبوصفها أكبر مؤسسة 

إمنائية دولية تُعنى بالقطاع اخلاص وتشجيعه، 
فإن مؤسسة التمويل الدولية تساعُد في 

خلق الصالت والروابط التفاعلية بني الشركات 
والصناعات الديناميكية واحتياجات الفقراء.
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املؤهلة  البلدان  الدولية في  التمويل  أن عمل مؤسسة  واألهم   
من  أكثر  زيادة  قد شهد  للتنمية  الدولية  املؤسسة  من  لالقتراض 
متثل  البلدان  من  الفئة  هذه  خدمة  أن  يؤكد  مما  مضى،  وقٍت  أي 
قياسياً  مستوى  استثماراتنا  وبلغت  لنا.  بالنسبة  قصوى  أولوية 
قدره 4.9 مليار دوالر في 255 مشروعاً في 58 بلداً مؤهالً لالقتراض 
من املؤسسة الدولية للتنمية. وحظيت هذه البلدان بحوالي ثُلثي 
أن املؤسسة تقوم بتعميق  والواقع  أنشطة خدماتنا االستشارية. 
االستثمارات،  منها  مختلفة  طرق  بست  البلدان  هذه  في  عملها 
في  املباشرة  واملساهمات  الالزمة،  املوارد  وتعبئة  املشورة،  وتقدمي 

جتديد موارد املؤسسة الدولية للتنمية.
ما  تتطلب  الفقراء  احتياجات  تلبية  أن  متاماً  املؤسسة  تعلم   
هو أكثر من الُبعد الكّمي. وهذا هو ما يدفعها إلى توخي العناية 
واحلرص في توجيه مواردها واختيار املواقع واجملاالت التي حتقق فيها 
مواردها التمويلية وخدماتها االستشارية أقصى درجة من الفعالية. 
كما نضُع أهدافاً قابلة للقياس حتى نتمكن من تقييم األثر اإلمنائي 

املنشود وحتسني األداء.
2009، قامت اجلهات املتعاملة مع املؤسسة بتهيئة  ففي عام   
2.2 مليون فرصة عمل، منها حوالي 514 ألف وظيفة في قطاعي 
بتوفير  اجلهات  تلك  قامت  كما  واخلدمات.  التحويلية  الصناعات 
في  املساعدة  عن  فضالً  مريض،  ماليني   8 حلوالي  الطبي  العالج 
تعليم 1.4 مليون طالب وطالبة، ودعم ومساندة 2.1 مليون ُمزارع، 
و29 مليون،  35 مليون،  والغاز على  والكهرباء  املياه  إمدادات  وتوزيع 
و16 مليون عميل على التوالي. وحصلت منشآت األعمال الصغرى 
والصغيرة واملتوسطة وهي املؤسسات القائمة بخلق معظم فرص 
العمل في العالم على 10 ماليني قرض بقيمة إجمالية قدرها 112 

مليار دوالر من جهات متعاملة مع املؤسسة.
وتُبرز النتائج التي نحققها أهمية اخلبرة التي اكتسبناها على   
مدى أكثر من 50 عاماً في مجال االستثمار في األسواق الصاعدة. 
اإلمنائي  األثر  قوة  بني  والتطابق  التوافق  أيضاً  النتائج  وتوضح هذه 
وقوة املردود املالي. فقد بلغ صافي دخل املؤسسة أعلى مستوى له 
بواقع 1.7 مليار دوالر في السنة املالية 2010، بعد حتويل 200 مليون 
دوالر إلى املؤسسة الدولية للتنمية. ومينُحها هذا املركز املالي القوي 
القدرَة على تعزيز أنشطتها مع اجلهات املتعاملة معها في الوقت 

احلاضر، وتوسيع نطاق الوصول إلى مناطق وصناعات جديدة.
في  املؤسسة  إجنازات  سجل  تعزيز  أيضاً   2010 عام  وشهد   
مجال التمويل األصغر بوصفها رائداً طليعياً في هذا امليدان الذي 
التجارية  األنشطة  في  االستثمار  إمكانية  الفقيرة  لألسر  يتيُح 
مستوى  اجملال  هذا  في  املؤسسة  استثمارات  وبلغت  والتعليمية. 
التمويل  إلى وصول حافظة  أدى  400 مليون دوالر، مما  قدره  قياسياً 
األصغر في املؤسسة إلى 1.2 مليار دوالر خالل هذه السنة املالية. 
واتسم أداء املؤسسة بالقوة أيضاً في األنشطة واملشاريع املعنية 
بتغير املناخ، باعتبارها أحد اجملاالت ذات األولوية. ووصلت االستثمارات 
في الطاقة النظيفة إلى 1.4 مليار دوالر لتسجل مستوى آخر غير 
هذه  لصالح  دوالر  مليار   6.8 بتعبئة  قيامها  عن  فضالً  مسبوق، 

االستثمارات.
لقد اتسم عمل املؤسسة بطابع اإلبداع واالبتكار في مجاالت   
أخرى أيضاً. ففي خالل السنة األولى بعد تدشينها، بدأت الشركة 
مبا قطعته على  الوفاء  أصولها في  املؤسسة إلدارة  أنشأتها  التي 
نفسها من وعود، فتم إنشاء برنامج جديد لتعبئة االستثمار الالزم 
في  دوالر  مليون   236 الشركة  هذه  واستثمرت  التنمية.  لعملية 

مشاريع املؤسسة، إلى جانب استقطاب ارتباطات من املستثمرين 
باجلهات  املعني  الشركة  صندوق  لصالح  دوالر  مليون   950 بلغت 
والبحر  الالتينية  وأمريكا  أفريقيا  في  املؤسسة  مع  املتعاملة 
ستكون  النمو  في  املستمرة  الشركة  هذه  أن  وأعتقد  الكاريبي. 
في  اخلاصة  والشركات  املؤسسات  لتمويل  وحيوياً  جديداً  مصدراً 
أحوالهم  حتسني  على  الناس  من  املزيد  ساعد  مما  النامية،  البلدان 

املعيشية.
حيث  املؤسسة  لعمل  املباشر  األثر  على  بنفسي  وقفت  لقد   
املؤسسة  مع  مبتعاملني  اللقاء  فرصة  العام  هذا  لي  سنحت 
وأوكرانيا  الهند  بلدان مثل  أعمال في  ورجال  ومسؤولني حكوميني 

ومصر.
فبالنسبة للهند، على سبيل املثال، تقوم املؤسسة بتقدمي ثمار   
الدخل  منخفضة  الواليات  إلى  اجلديدة  واألفكار  واالبتكار  اإلبداع 
قّلما حتصل على  الهند لكنها  املائة من سكان  40 في  التي متثل 
أي نصيب من االستثمار األجنبي املباشر في الهند. وبفضل الدعم 
املتعاملة  اجلهات  إحدى  تقوم  املؤسسة،  تقدمها  التي  واملساندة 
في  الصغيرات  الفتيات  مبساعدة  جهاركهاند  والية  في  معها 
القرى الفقيرة على احلصول على التدريب الالزم الشتغالهن مبهنة 
التمريض، ومتكني صغار املزارعني من فتح أسواق جديدة ملنتجاتهم. 
أنحاء  في  رأيتها  التي  فاملشاريع  فيض.  من  غيُض  املثال  وهذا 
مختلفة من الهند تثبُت مدى قدرة املؤسسة على مساعدة هذا 
البلد والعديد من البلدان األخرى على •إجناز الكثير بالقليل من املال 

لصالح شرائح عديدة من الناس“.
باإلجنازات  حافلة  سنة  كانت   2010 سنة  أن  من  الرغم  وعلى   
املهمة، فإنه يظل في مقدور املؤسسة أن حتقق األفضل. وهذا هو ما 
يدفعها دائماً إلى التعلم من جتاربها وخبراتها على كافة مستويات 
الواقع.  أرض  على  املستخلصة  والدروس  النواجت  وتطبيق  املؤسسة 
على  املؤسسة  بتنظيم  نقوم  والقوة،  املنعة  من  املزيد  ولتحقيق 
النحو الذي يجعلها في وضع أفضل من حيث املشاركة التفاعلية 
الفقراء.  من  أكبر  أعداد  إلى  والوصول  املتعاملة معها  اجلهات  مع 
العقود  مدى  على  للمؤسسة  تضمن  أن  العملية  هذه  شأن  ومن 
من  حتقيقه  سبق  ما  على  املتواصل  التراكمي  البناء  القادمة 

إجنازات.
أود أن أشكر فريق املهنيني واخلبراء في املؤسسة على جهدهم   
وعملهم اجلبار في 2010. فقد استطاعوا في هذه الفترة الزمنية 
حتسني  على  الناس  ماليني  يساعدوا  أن  اجملهولة  االحتماالت  ذات 
مجلس  أشكر  أن  أود  كما  املقاييس.  بكل  رائع  إجناز  وهذا  حياتهم 
اإلدارة على املساندة التي لعبت دوراً حاسماً فيما حققناه من جناح. 
وإني أتيه فخراً واعتزازاً أن أكون واحداً من أعضاء الفريق العامل في 
املؤسسة، وأتطلع قدماً إلى إحراز املزيد من التقدم في عام 2011 

في تعبئة قوى القطاع اخلاص في مكافحة الفقر.

الرس هـ ثونيل
نائب الرئيس التنفيذي واملسؤول التنفيذي 

األول ملؤسسة التمويل الدولية

حتقيق القيمة مقابل املال

في عام 2009، قامت اجلهات املتعاملة 
مع املؤسسة بتهيئة 2.2 مليون فرصة 
عمل، وتوفير العالج الطبي حلوالي 8 
ماليني مريض، فضالً عن املساعدة في 
تعليم 1.4 مليون طالب وطالبة ودعم 

ومساندة 2.1 مليون ُمزارع.



6

أبرز مالمح عمل املؤسسة ودورها الريادي

7

فريق إدارة مؤسسة 
التمويل الدولية

يضطلع فريق متمرس من املسؤولني التنفيذيني بضمان استخدام 
موارد مؤسسة التمويل الدولية بأقصى قدر من الفعالية، مع 
التركيز على تعظيم أثرها اإلمنائي وتلبية احتياجات املتعاملني 

معها. ويُثري فريق اإلدارة عمل املؤسسة من خالل سنوات اخلبرة 
الطويلة في مجاالت التنمية والتنّوع الغني في املعرفة واملنظور 

الثقافي وهي خصائص نوعية ُمعززة ملكانة املؤسسة وتفردها. 
ويقوم الفريق بوضع إستراتيجية املؤسسة وسياساتها، وتعزيز 
استدامتها املالية ومتكينها من املساعدة بصورة مستمرة في 

حتسني األحوال املعيشية للمزيد من الفقراء في البلدان النامية. 
كما يؤدي املسؤولون التنفيذيون باملؤسسة دوراً حيوياً في احلفاظ 

على ثقافة مؤسسية قوامها ُحسن األداء واملساءلة واملشاركة 
التفاعلية.

Rashad Kaldany
نائب الرئيس لشؤون آسيا وأوروبا الشرقية 

والشرق األوسط وشمال أفريقيا

Rachel Robbins
نائب الرئيس واملستشار القانوني العام

laRs h. Thunell
 نائب الرئيس التنفيذي واملسؤول التنفيذي 

األول ملؤسسة التمويل الدولية
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JyRKi KosKelo
 نائب الرئيس لشؤون الصناعات 

التحويلية العاملية 

Rachel KyTe
نائب الرئيس لشؤون اخلدمات االستشارية 

ملؤسسات األعمال

Michel Maila
نائب الرئيس لشؤون إدارة اخملاطر

ThieRRy Tanoh
نائب الرئيس لشؤون أفريقيا جنوب الصحراء 

وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي وأوروبا الغربية

Gavin e.R. Wilson
املسؤول التنفيذي األول بالشركة التي أنشأتها 

مؤسسة التمويل الدولية إلدارة أصولها

nina shapiRo
نائب الرئيس لشؤون التمويل وأمانة اخلزانة

doRoThy beRRy
 نائب الرئيس لشؤون املوارد البشرية 

واالتصاالت واإلدارة

caRlos bRaGa
نائب الرئيس بالوكالة والسكرتير املؤسسي

JanaMiTRa devan
 نائب الرئيس للشؤون املالية وتنمية 

القطاع اخلاص



حيث تُبتكر 
احللول 

أدت األزمة العاملية إلى إحداث تغّيرات ملموسة في النظام 
 االقتصادي، مما أسفر عن حتديات عميقة ستواجهها البلدان 
النامية في العقود القادمة. 

ومن شأن البطالة الناجمة عن هذه األزمة أن تُزيد الصعوبات التي 
تعوق قدرة العائالت على حتسني مستويات معيشتها، بينما تؤدي 
االحتياجات املتزايدة من الطاقة إلى تفاقم اخملاطر الناجمة عن تغّير 
املناخ. ويُسفر النمو السكاني السريع عن آثار شديدة الوطأة على 
البنية التحتية في املناطق احلضرية، وتؤدي شحة املياه وعدم كفاية 
األمن الغذائي إلى تعريض حياة املاليني للخطر. وتتصاعد بفعل هذه 
الضغوط أيضاً احتماالت متزايدة بنشوب الصراعات والنزاعات.

التحديات العاملية واألثر 
العاملي لعمل مؤسسة 

التمويل الدولية 2
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 ملواجهة 
التحديات

والواقع أن تعزيز التنمية املستدامة في هذه احلقبة احملفوفة 
باالحتماالت اجملهولة سيعتمد أكثر من أي وقت مضى على عالقات 

الشراكة وإطالق طاقات اإلبداع واالبتكار ـ والقدرة على تعبئة املوارد 
أينما ُوجدت. وفي ظل عالم متعدد األقطاب ومتزايد الترابط، لن 

تواجه البلدان النامية احتياجات أشد إحلاحاً فحسب ـ بل إنها ستكون 
أيضاً عامالً بالغ األهمية لتحقيق الرخاء واالزدهار على الصعيد 

العاملي. 

تلعُب مؤسسة التمويل الدولية دوراً رائداً في مساعدة القطاع 
اخلاص على مواجهة هذه التحديات. فاستثمارات املؤسسة وخدماتها 

االستشارية ترّكزُ على املشاريع التي من شأنها احلد من البطالة 
وتخفيف اآلثار املترتبة على تغّير املناخ، وتوفير إمدادات الغذاء املأمونة 
وزيادة القدرة على احلصول عليها، ومتكني اجملتمعات احمللية من احلصول 

على املياه النظيفة، وتشجيع املدن املستدامة ورعايتها، وحتسني 
األوضاع في املناطق التي مّزقتها النزاعات والصراعات.

ستفادة
س امل

صفحة 66: الدرو
ضري  ال

صفحة 56: املياه والتوسع احل
صراعات  ال

صفحة 46: ال
صفحة 38: األمن الغذائي  ال

صفحة 28: تغير املناخ  ال
صفحة 18: البطالة  ال

صفحة 10: النتائج  ال
ال

التحديات العاملية وتأثيرها
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التحديات العاملية واألثر العاملي لعمل مؤسسة التمويل الدولية

11

األثر العاملي للمؤسسة

تشجيع النمو املستدام للقطاع اخلاص

تعمل مؤسسة التمويل الدولية مع شركات القطاع اخلاص املتعاملة معها بشأن طائفة 
عريضة من الصناعات من أجل حتسني األحوال املعيشية للناس في املناطق األشد فقراً في 
العالم. وفي السنة املالية 2010، نفذت املؤسسة استثمارات في 255 مشروعاً في 58 بلداً 

من البلدان املؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية، وبلغ إجمالي ارتباطات مؤسسة 
التمويل الدولية 4.9 مليار دوالر حلسابها اخلاص. وحصلت تلك البلدان ذات االحتياجات اإلمنائية 

األشد ُعمقاً وإحلاحاً على حوالي نصف استثمارات املؤسسة في مجاالت البنية التحتية 
والصناعات الزراعية. وفي السنة املالية 2010 أيضاً، بلغت استثمارات املؤسسة في مختلف 

البلدان 5.3 مليار دوالر في منشآت األعمال الصغرى والصغيرة واملتوسطة ـ بوصفها 
القوة احملركة خللق الوظائف وفرص العمل. كما استثمرت 1.5 مليار دوالر في مشاريع البنية 

التحتية و536 مليون دوالر في الصناعات الزراعية في شتى أنحاء العالم. وحسب املناطق، 
بلغت ارتباطات املؤسسة حلسابها اخلاص 3 مليارات دوالر في منطقة أمريكا الالتينية والبحر 

الكاريبي، و3 مليارات دوالر في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، و2.4 مليار دوالر في منطقة 
أفريقيا جنوب الصحراء، و1.6 مليار دوالر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، و1.5 

مليار دوالر في منطقة شرق آسيا واحمليط الهادئ، ومليار دوالر في منطقة جنوب آسيا.

النتائج حسب املناطق

www.ifc.org/results_region

النتائج حسب الصناعات

www.ifc.org/results_industry

النتائج حسب اخلدمات االستشارية

www.ifc.org/results_advisory

النفط والغاز والتعدين والكيماويات 
(%8) 1,053$

البنية التحتية 1,578$ (%12)
الرعاية الصحية والتعليم 432$ (%3)

الصناعات الزراعية 536$ (%4)

األسواق املالية العاملية
(%53) 6,654$

أسهم الشركات غير املدرجة في البورصة 
وصناديق االستثمار 408$ (%3)

الصناعات التحويلية واخلدمات العاملية
(%11) 1,376$

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت العاملية
(%4) 461$

التمويل على مستوى مناطق وأقاليم 
البلدان 166$ (%1)

ارتباطات السنة املالية 2010 
حسب الصناعات

املبالغ مباليني الدوالرات

%71

%57

%70

%70

%73

%74

%78

%79

%85 الرعاية الصحية والتعليم 

النفط والغاز والتعدين والكيماويات 

الصناعات الزراعية 

أسهم الشركات غير املدرجة في 
    البورصة وصناديق االستثمار 

األسواق املالية العاملية 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
    العاملية 

البنية التحتية

الصناعات التحويلية واخلدمات العاملية 

493 ($15,431)مؤسسة التمويل الدولية 

(2,659$) 96

(1,719$) 61

(272$) 20

(7,202$) 177

(592$) 47

(1,172$) 37

(1,546$) 38

(127$) 13

بيانات نظام تتّبع النتائج اإلمنائية حتى 30 يونيو/حزيران 2010 بالنسبة للمشاريع التي متت املوافقة عليها 
في فترة السنوات امليالدية 2006-2001. 

مالحظة: ميثل العدد داخل العمود عدد املشاريع املعطاة درجات، وميثل العدد بني قوسني مجموع استثمارات 
املؤسسة )مباليني الدوالرات( في تلك املشاريع.

النتائج التنموية حسب الصناعات

 قروض1 5,721$ (%45) 

مساهمات في أسهم رأس مال2 
 (%23) 2,974$

أدوات إدارة ااطر 37$ (%0)

ضمانات 3,932$ (%31)

ارتباطات السنة املالية 2010 
حسب املنتجات

املبالغ مباليني الدوالرات

1 يشمل منتجات من نوع القروض وأشباه أسهم رأس املال

2  يشمل منتجات من نوع أسهم رأس املال وأشباه أسهم 

رأس املال

ارتباطات املؤسسة في السنة 
املالية 2010 حسب فئة التصنيف 

البيئي واالجتماعي
 االرتباطات الفئة1

)ماليني الدوالرات(
 عدد 

املشاريع

A82510
B3,975147
C4,516254

FI3,348117 )وساطة مالية( 
2N00

12,664528اجملموع

1 انظر وصف الفئات في الصفحة 103.
N  2 تشير إلى ازدياد االرتباطات اخلاصة باملشاريع القائمة أو 

املقايضات وإصدار احلقوق.

النتائج التنموية حسب املناطق 

بيانات نظام تتّبع النتائج اإلمنائية حتى 30 يونيو/حزيران 2010 بالنسبة للمشاريع التي 
متت املوافقة عليها في فترة السنوات امليالدية 2006-2001.

مالحظة: ميثل العدد داخل العمود عدد املشاريع املعطاة درجات، وميثل العدد بني قوسني 
مجموع استثمارات املؤسسة )مباليني الدوالرات( في تلك املشاريع.

%71

%66

%66

%70

%72

%77

%79

(15,431$) 493

(1,069$) 62

(4,954$) 126

(975$) 43

(2,237$) 85

(4,818$) 120

(1,167$) 47 جنوب آسيا 

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

أوروبا وآسيا الوسطى 

أفريقيا جنوب الصحراء 

مؤسسة التمويل الدولية 

شرق آسيا واحمليط الهادئ 

على الصعيد العاملي 80$ (%1)

أفريقيا جنوب الصحراء 
(%19) 2,428$

جنوب آسيا 1,061$ (8%)

شرق آسيا واحمليط الهادئ 
(%12) 1,547$

أوروبا وآسيا الوسطى
(%23) 2,970$

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 
(%24) 3,006$

الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
(%12) 1,572$

ارتباطات السنة املالية 2010 
حسب املناطق1

املبالغ مباليني الدوالرات

1 تشمل بعض املبالغ حصص املناطق من املشاريع العاملية.
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بلدان مؤهلة لالقتراض من 
املؤسسة الدولية للتنمية

بلدان متوسطة الدخل 
لديها مناطق عالية ااطر 

أو جديدة في التعامل

أخرى

بلدان أخرى متعاملة مع املؤسسة

1011

النفط والغاز والتعدين والكيماويات 
(%9) 3,677$ 

البنية التحتية 6,334$ (%16)

الرعاية الصحية والتعليم 
(%3) 1,065$

الصناعات الزراعية 2,310$ (%6)

األسواق املالية العاملية 
(%37) 14,359$

أسهم الشركات غير املدرجة في البورصة 
 وصناديق االستثمار 2,113$ (%5)

الصناعات التحويلية واخلدمات العاملية 
(%17) 6,708$ 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت العاملية 
(%4) 1,551$

التمويل على مستوى مناطق وأقاليم 
البلدان 748$ (%2)

 شرق آسيا
 والمحيط
 الهادئ
 أوروبا وآسيا
 الوسطى
 أمريكا

حافظة االرتباطات حسب 
الصناعات

حلساب املؤسسة حتى 30 يونيو/حزيران 2010
املبالغ مباليني الدوالرات

مناخ االستثمار 53.0$ (%30)

احلصول على التمويل 49.5$ (%28)

تقدمي املشورة للشركات 33.6$ (%19)

البنية التحتية 25.5$ (%14)

االستدامة البيئية واالجتماعية  
(%9) 16.7$

اخلدمات االستشارية واإلنفاق حسب أنواع 
أنشطة األعمال في السنة املالية 2010

املبالغ مباليني الدوالرات

% عالية الدرجة

مرجح غير مرجح

%87

%82

%82

%71

%71

%71 السنة املالية 
2010

السنة املالية 
2009

السنة املالية 
2008

439

%0%20%40%60%80%100

(9,848)

465
(12,559)

493
(15,431)

السنة املالية 2008: بيانات نظام تتبع النتائج اإلمنائية حتى 30 
يونيو/حزيران 2008 للمشاريع التي متت املوافقة عليها خالل فترة 
السنوات امليالدية 1999-2004؛ والسنة املالية 2009: بيانات نظام 
تتبع النتائج اإلمنائية حتى 30 يونيو/حزيران 2009 للمشاريع التي 

متت املوافقة عليها خالل فترة السنوات امليالدية 2000-2005؛ 
والسنة املالية 2010: بيانات نظام تتّبع النتائج اإلمنائية حتى 30 
يونيو/حزيران 2010 بالنسبة للمشاريع التي متت املوافقة عليها 

في فترة السنوات امليالدية 2006-2001.
مالحظة: ميثل العدد داخل العمود عدد املشاريع املعطاة درجات، 

وميثل العدد بني قوسني مجموع استثمارات املؤسسة )مباليني 
الدوالرات( في تلك املشاريع.

مجمل النتائج التنموية املرجحة

 احلافظة النسبة املئويةالبلدان )الترتيب(
)مباليني الدوالرات(

103,783الهند )1(
72,533البرازيل )2(
62,327الصني )3(

62,286االحتاد الروسي )4(
52,032تركيا )5(

31,099األرجنتني )6(
31,074املكسيك )7(
31,021كولومبيا )8(

31,019الفلبني )9(
2880أوكرانيا )10(

1 ماعدا حصص البلدان املنفردة من املشاريع اإلقليمية والعاملية.

 البلدان األكبر اقتراضاً من املؤسسة في 
السنة املالية 12010

حتى 30 يونيو/حزيران 2010 )استناداً إلى حساب املؤسسة(

على الصعيد العاملي 32.7$ (%18)

أفريقيا جنوب الصحراء 
(%25) 44.5$

جنوب آسيا 16$ (9%)

شرق آسيا واحمليط الهادئ 
(%15) 26.1$

أوروبا وآسيا الوسطى 
(%15) 26.2$

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 
(%10) 17.5$

الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
(9%) 15.2$

اخلدمات االستشارية واإلنفاق حسب 
املناطق في السنة املالية 2010

املبالغ مباليني الدوالرات

على الصعيد العاملي 391$ (%1)

أفريقيا جنوب الصحراء 
(%13) 5,156$

جنوب آسيا 4,377$ (%11)

شرق آسيا واحمليط الهادئ 
(%14) 5,475$

أوروبا وآسيا الوسطى 
(25%) 9,691$

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 
(%25) 9,609$

الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
(%11) 4,164$

 حافظة االرتباطات حسب 
املناطق1

حلساب املؤسسة حتى 30 يونيو/حزيران 2010
املبالغ مباليني الدوالرات

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

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

يات وأية معلومات أخرى  واأللوان واملسمَّ
ُمبّينة على هذه اخلريطة أي حكم من 

جانب مجموعة البنك الدولي على 
الوضع القانوني ألي إقليم أو تأييد أو 

قبول لهذه احلدود.
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 كيف تخلُق املؤسسة الفرص 
حيثما متّس احلاجة إليها

 تقدم مؤسسة التمويل الدولية واجلهات املتعاملة معها مجموعة عريضة من املساهمات في البلدان النامية. وميكن أن يُفضي 
 جناح اجلهات املتعاملة مع املؤسسة إلى حتقيق آثار ممتدة وواسعة االنتشار في مختلف قطاعات االقتصاد، مما يتيُح للكثير من 

الناس، مبن فيهم الفقراء، فرصَة حتسني أحوالهم املعيشية.

فالشركات املستفيدة من استثمارات املؤسسة حتقق اخلير والنفع للعاملني فيها ولعائالتهم، واجملتمعات احمللية، واملوّردين، 
واملستثمرين، والعمالء الذين يشترون ما تُنتجه هذه الشركات. وإضافة إلى ذلك، حتقق هذه الشركات إيرادات ضريبية كبيرة 

للحكومات الوطنية واحمللية ـ مما يؤدي إلى إتاحة موارد ملساعدة الفقراء. وفي مقدور هذه الشركات أيضاً أن تستفيد من دعم 
ومساندة املؤسسة في توسيع منشآتها ومرافقها أو تطويرها، وحتسني األداء البيئي، وتعزيز حوكمتها، وحتسني أنظمة إدارتها 

والتزامها مبعايير الصناعة. 

وتُواصل املؤسسُة تقدمي خدمات استشارية لكل من الشركات واحلكومات. ويتم معظم العمل االستشاري مع الشركات جنباً 
إلى جنب مع خدمات االستثمار من أجل تعظيم األثر اإلمنائي. ويتراوح عمل املؤسسة مع احلكومات املتعاملة معها بني مساندة 

إصالحات مناخ االستثمار إلى املساعدة في تصميم وتنفيذ عالقات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص في مجال البنية التحتية 
واخلدمات األساسية األخرى.

فرص العمالة

في السنة املالية 2009، أتاحت اجلهات 
املؤسسة  استثمارات  مع  املتعاملة 
ذلك  في  مبا  عمل،  فرصة  مليون   2.2
خالل  من  وظيفة  ألف   711 حوالي 
األسهم  صناديق  في  االستثمارات 
 514 وحوالي  اخلاصة،  واالستثمار 
الصناعات  قطاعات  في  وظيفة  ألف 
 300 من  وأكثر  واخلدمات،  التحويلية 
الزراعية،  الصناعات  في  وظيفة  ألف 
وحوالي 128 ألف وظيفة في قطاعات 

النفط والغاز والتعدين والكيماويات. 
شركة  في  املؤسسة  — استثمرت   
أتاح فرص  مما  الهند،  الشاي في  إلنتاج 
في  شخص  ألف   31 من  ألكثر  عمل 

عام 2009 وحده.
— في الصني، استثمرت املؤسسة   
قطاع  مبساندة  معني  صندوق  في 
االستثمار في أسهم رأس املال اخلاصة 
وهو قطاع غير متطور كما ينبغي. وفي 
عام 2009، قدمت الشركات املتعاملة 
مع استثمارات هذا الصندوق أكثر من 
154 ألف فرصة عمل بصورة مباشرة. 

ساعدت  النكا،  سري  — في   
القائم  الفنادق  قطاع  املؤسسة 
شخص  آالف   10 من  أكثر  بتوظيف 
الراهنة  عملياته  نطاق  توسيع  على 
وفي  البالد  في  رئيسية  قطاعات  في 

املالديف والهند.

العمالء 

في عام 2009، قامت اجلهات املتعاملة 
مع استثمارات املؤسسة مبا يلي:

بقيمة  قرض  ماليني   10 — تقدمي   
إلى  دوالر  مليار   112 قدرها  إجمالية 
وصغيرة  صغرى  أعمال  منشآت 
قرض  مليون   8.5 ضم  ـ  ومتوسطة 

منها أنشطة للتمويل األصغر.
ألكثر  األساسية  املرافق  — توفير   
ذلك  واشتمل  عميل.  ماليني   210 من 
على توزيع املياه على 35 مليون شخص، 
وتوزيعها  الكهربائية  الطاقة  وتوليد 
شخص،  مليون   160 من  أكثر  على 

وتوزيع الغاز على 16 مليون شخص.
توصيلة  مليون   169 — تركيب   

هاتف.
الصحية  الرعاية  خدمات  — تقدمي   
وخدمات  مريض  مليون   7.6 إلى 
تعليمية إلى 1.4 مليون طالب وطالبة. 
استثمار  أدى  املثال،  سبيل  وعلى 
في  خاص  مستشفى  في  املؤسسة 
رومانيا إلى متكني املستشفى من عالج 
عام  في  مريض  آالف   610 من  أكثر 
االستثمارات  هذه  وساعدت   .2009
عاتق  على  امللقاة  األعباء  تخفيف  في 

النظام الصحي العام.

اجملتمعات احمللية

تساعُد سياسات املؤسسة وعملياتها 
اجلهاِت  باألداء  اخلاصة  ومعاييرها 
تأثيرها  تعزيز  في  معها  املتعاملة 
احمللية وتالفي  اإليجابي على اجملتمعات 
التخفيف  أو  محتملة  سلبية  آثار  أي 

من حدتها. 
أنفقت  املاضية،  السنة  — في   
املؤسسة  مع  املتعاملة  اجلهات 
والتعدين  الغاز  النفط  قطاع  في 
على  دوالر  مليون   268 والكيماويات 
برامج معنية بتنمية اجملتمعات احمللية.

قامت  أفريقيا،  جنوب  — في   
املستفيدة  التعدين  شركات  إحدى 
وخدماتها  املؤسسة  استثمارات  من 
دوالر  مليون   4.2 بإنفاق  االستشارية 
على برامج لتنمية اجملتمعات احمللية في 
البرامج  وحققت هذه  املاضية.  السنة 
من  الوقاية  مجاالت  في  إيجابياً  تأثيراً 
فيروس ومرض اإليدز، وتنمية البلديات، 
والتنمية  اجلنسني،  بني  واملساواة 

االقتصادية احمللية.
املتعاملة  اجلهات  إحدى  — أنفقت   
حوالي  موزامبيق  في  املؤسسة  مع 
تنمية  برامج  على  دوالر  مليون 
حياة  دورة  خالل  وفي  احمللية.  اجملتمعات 
اجلهة  برنامج هذه  املشروع، حقق  هذا 
للمجتمع  والنفع  الفائدة  املتعاملة 
احمللي بطرق شتى ـ منها دعم أنشطة 
ـ  الزراعية  السلع  وتسويق  اإلسكان 
الدخل  مستويات  زيادة  على  ساعد  مما 
وبناء عالقات أفضل في نسيج اجملتمع 

احمللي.

املورّدون

في عام 2009، أنفقت اجلهات املتعاملة 
على  الدوالرات  ماليني  املؤسسة  مع 
واخلدمات  السلع  من  احمللية  املشتريات 
اجلهات  حصلت  فقد  املوردين.  من 
املؤسسة  استثمارات  مع  املتعاملة 
بلغت  وتوريدات  مشتريات  على 
دوالر في قطاعات  مليار   28.7 قيمتها 
و9.3  واخلدمات  التحويلية  الصناعات 
والغاز  النفط  قطاعات  في  دوالر  مليار 
مزارع  مليونا  استفاد  كما  والتعدين. 
من اجلهات املتعاملة مع املؤسسة في 

مجال الصناعات الزراعية. 
في  املؤسسة  استثمارات  — تركز   
الشرقية على تطوير  أوروبا  شركة في 
لتحسني  للتوزيع  التحتية  البنية 
وقد  املزارعني.  إلى  املقدمة  اخلدمات 
استفاد 29 ألف مزارع من هذه اجلهود 

في السنة املاضية.
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 جوائز القيادة التي تقدمها املؤسسة 
للشركات الناجحة املتعاملة معها

تقّدم مؤسسة التمويل الدولية جوائز تقديرية للشركات املتعاملة معها 
التي تُشاطرها االلتزام بتحقيق التنمية املستدامة اجتماعياً وبيئياً. فقد 
جائزة  تقدمي  على  املاضية،  الست  السنوات  مدى  على  املؤسسة،  دأبت 
ملا حققته  القيادة في كل سنة إلحدى الشركات املتعاملة معها تقديراً 
املؤسسة،  بها  تؤمن  التي  القيم  وجه  أفضل  على  يُجسد  كبير  جناح  من 
في  والقوة  العمليات  تنفيذ  في  والتميز  واالبتكار،  اإلبداع  فاعلية  ويُثبت 

مجال حوكمة الشركات.

بالهند،  الري  لنظم  بتكرمي شركة جني  السنة  املؤسسة في هذه  وقامت 
أنظمة  خالل  من  املستدامة  الزراعة  تشجيع  على  تعمل  شركة  وهي 
هذه  وتعتبر  واألسمدة.  والطاقة  املياه  استخدام  في  للكفاءة  محققة 
االستشارية  وخدماتها  املؤسسة  استثمارات  من  املستفيدة  الشركة 
شركة رائدة في تطبيقات أنظمة الري بالتنقيط باستخدام أجهزة صغيرة 
الكفاءة في  الشركة  ويحقق عمالء هذه  املنخفض.  بالضغط  املياه  لرش 
استخدام املياه بنسبة تصل إلى 95 في املائة. ويتمكن هؤالء العمالء في 
الوقت نفسه من زيادة اإلنتاجية الزراعية والدخل. وفي السنة املالية 2010، 
باشرت املؤسسة وشركة جني تنفيذ مشروع يُتيح للشركة إمكانية قياس 
ما حتققه من منافع بيئية ومكاسب على صعيد االستدامة، وحتديد طرق 
املنافع  للمزارعني  املشروع  هذا  وسيوضح  املياه.  من  استهالكها  خفض 

املترتبة على احلفاظ على املياه.

البيئة

يساعد العديد من املشاريع االستثمارية للمؤسسة 
في معاجلة تغير املناخ والنهوض باالستدامة البيئية 

واالجتماعية.
إحدى  في  املؤسسة  استثمارات  — ساعدت   
تنمية  على  التركيز  في  غواتيماال  في  الشركات 
إجناز  مت  فقد  البلد.  ذلك  في  املتجددة  الطاقة  مصادر 
مشروع  دخول  منذ  الكهرومائية  للطاقة  مشاريع   5
املؤسسة في حيز التشغيل، وميثل ذلك حوالي 8 في 
املستخدمة  الكهرومائية  الطاقة  مجمل  من  املائة 
بتوظيف  املشاريع  هذه  جميع  وتقوم  غواتيماال.  في 

العمالة احمللية ويُشرف عليها مديرون محليون.
قبل  من  ومساعدة  املؤسسة  من  — مبساندة   
بتحقيق  برنامج معني  تنفيذ  مت  مانحة،  عدة جهات 
الكفاءة في استخدام الطاقة في الصني، وأسفر هذا 
البرنامج عن إتاحة قروض بنكية قيمتها 500 مليون 
دوالر ملشاريع حتقيق كفاءة استخدام الطاقة، مما أدى 
بدوره إلى خفض انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس 
احلراري مبقدار 14 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون 
مثل  بلد  في  االنبعاثات  يعادل  ما  وهو  ـ  سنوياً 

بوليفيا.

احلكومات

في السنة املاضية، ساهم املتعاملون مع استثمارات 
اإليرادات  في  دوالر  مليار   20 من  بأكثر  املؤسسة 
7.3 مليار دوالر من قطاعات  احلكومية. ويشمل ذلك 
النفط والغاز والكيماويات والتعدين؛ و2.5 مليار دوالر 
دوالر  مليار  و7.5  واخلدمات؛  التحويلية  الصناعات  من 

من منظومة البنية التحتية.
اخلاص  القطاع  شركات  كبريات  إحدى  — قدمت   
في بنغالديش ـ وهي شركة متعاملة مع املؤسسة ـ 

مدفوعات إلى احلكومة بلغت 440 مليون دوالر. 
— دفعت إحدى شركات الهاتف احملمول األفريقية،   
مليون   117 بلغت  ضرائب  املؤسسة،  تساندها  التي 

دوالر حلكومة زامبيا في عام 2009 وحده.
على  كولومبيا  حكومة  املؤسسة  — ساعدت   
بغرض  االستثمار  لتشجيع  وطنية  دون  هيئة  إنشاء 
جذب االستثمار األجنبي املباشر. وقامت هذه الهيئة 
استثمارات خاصة  لتنفيذ  بتقدمي تسهيالت  اجلديدة 

في املنطقة بلغت قيمتها 270 مليون دوالر.
لعملية  رئيسي  كمستشار  املؤسسة  — عملت   
بنن.  ميناء  إدارة  في  اخلاص  القطاع  مبوجبها  يُشارك 
منافع  حتقيق  عن  االتفاقية  هذه  تُسفر  أن  ويُتوقع 
ذلك  في  مبا  دوالر،  مليون   631 قدرها  عامة  مالية 
إيرادات ضريبية جديدة، خالل فترة هذه الشراكة بني 

القطاعني العام واخلاص.

املستثمرون

شركة  ألي  بالنسبة  كبيرة  أهمية  األرباح  لتحقيق 
االستمرار  ميكنها  حتى  اخلاص  القطاع  شركات  من 
الشركة  في  ـ  االستثمارات  من  املزيد  واستقطاب 
نفسها، وفي شركات أخرى في البلدان النامية. وتقوم 
مربحة،  مشاريع  في  االستثمار  خالل  من  املؤسسة، 
إيجابي.  أثر  أكبر  حتقيق  مُيكن  حيثما  املوارد  بتوجيه 
واملستثمرين  املؤسسة  أرباح  زادت  كلما  بأنه  علماً 
املتعاملني معها، زاد مقدار املوارد املالية املتاحة للمزيد 

من االستثمار ـ وعال شأن األثر التوضيحي.
البنوك  أحد  استطاع  املؤسسة،  — مبساعدة من   
في أوروبا الشرقية تقدمي عائد لالستثمار في األسهم 
12.8 في املائة على الرغم مما تواجهه البيئة  بنسبة 
املرتبة  البنك  هذا  ويحتل  صعوبات.  من  االقتصادية 
وإجمالي  األرباح،  حيث  من  الدولة  تلك  في  األولى 

األصول، والودائع، وحافظة القروض. 
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 مبادرات خاصة للمؤسسة 
من أجل خلق الفرص

تواجُه الشركاُت اخلاصة في البلدان النامية 
مجموعة متنوعة من التحديات التي ميكن أن 
حُتد من قدرتها على خلق فرص العمل وتقدمي 

مساهمات أخرى للمجتمع.

تتخذ املؤسسة نهجاً موجهاً ملساعدة الشركات 
اخلاصة في التغلب على تلك التحديات. وفي سياق 

تكملة إستراتيجيات املؤسسة األوسع نطاقاً 
والعمل مع مجموعة عريضة من الشركاء، تقوم 
املؤسسة بتنفيذ طائفة من املبادرات اخلاصة من 

أجل تدعيم القطاع اخلاص في األسواق الصاعدة 
وزيادة دوره في التنمية ـ عن طريق املساعدة على 

تخفيف االختناقات في تدفق االئتمان إلى منشآت 
األعمال الصغرى والصغيرة واملتوسطة، ومساعدة 

الشركات في إدارة األصول املتعثرة، والعمل على 
تخفيف وطأة التحديات في مناطق معينة.

وبلغ مجموع املساندة املقدمة إلى هذه املبادرة 
أكثر من 11 مليار دوالر في السنة املالية 2010، مبا 
في ذلك أكثر من 6 مليارات دوالر حلساب املؤسسة 

اخلاص، وملياري دوالر من املساندة املباشرة من 
احلكومات ومؤسسات التمويل الدولية الشريكة 

من خالل املؤسسة، فضالً عن 3 مليارات دوالر 
من ترتيبات التمويل املوازي. وأطلقت املؤسسُة 

أيضا خطَط عمٍل منسقة مع مؤسسات مالية 
دولية أخرى في مناطق أفريقيا، وأوروبا الوسطى 

والشرقية، وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي. 
وأضحت هذه املبادرات جزءاً مهماً من جهود 

املؤسسة للتصدي لألزمة املالية العاملية ومواصلة 
حتقيق أثر إمنائي ملموس. 

متويل التجارة

برنامج متويل التجارة العاملية
في ظل انخفاض تدفقات التجارة الدولية خالل األزمة املالية العاملية، قامت املؤسسة بتوسيع 

نطاق برنامجها احلائز على جوائز واملعني بتمويل التجارة وذلك عن طريق زيادة سقفه في عام 
2008 وتوسيع نطاق التغطية لتشمل مزيداً من البنوك والبلدان. وأصدر هذا البرنامج ضمانات 
قدرها 3.46 مليار دوالر في السنة املالية 2010، بزيادة بنسبة 44 في املائة عن السنة السابقة. 

ويقدم البرنامج ضمانات للمعامالت والصفقات التجارية في أكثر من 80 بلداً، ويُعنى في املقام 
األول بتقدمي الدعم واملساندة للشركات الصغيرة واملتوسطة. 

برنامج توفير السيولة للتجارة العاملية
تركز هذه املبادرة، التي مت تدشينها في عام 2009 في سياق التصدي لألزمة املالية العاملية، 

وحصلت بالفعل على 3 جوائز ممنوحة على أساس •أفضل عملية خالل السنة“ من قبل املطبوعات 
واجملالت املتخصصة تقديراً لطابع اإلبداع واالبتكار، على عالقات الشراكة بني القطاعني العام 

واخلاص، وُسرعة التنفيذ من أجل زيادة االئتمان املتاح من أجل متويل التجارة. وقام برنامج هذه 
املبادرة بتمويل معامالت جتارية بلغت قيمتها أكثر من 6 مليارات دوالر من خالل 4 آالف صفقة 

جتارية في 40 بلداً. وقد استفادت مؤسسات األعمال الصغيرة واملتوسطة من حوالي 80 في 
املائة من هذه الصفقات. ومت إجناز حوالي 40 في املائة من هذه الصفقات في البلدان األقل دخالً. 

وتضمنت قائمة الشركاء كندا والصني واليابان وهولندا واململكة العربية السعودية والسويد 
واململكة املتحدة والبنك األفريقي للتنمية وصندوق األوبك للتنمية الدولية.

التمويل األصغر

برنامج تسهيالت تعزيز التمويل األصغر 
قامت املؤسسة والبنك األملاني للتنمية )KfW( بإطالق هذه املبادرة من أجل دعم مؤسسات 

التمويل األصغر التي تلعب دوراً حيوياً في محاربة الفقر. ومت استثمار 150 مليون دوالر و130 مليون 
دوالر على التوالي ملساعدة مؤسسات التمويل األصغر املتمتعة بسالمة أوضاعها بشكل أساسي 

ومتكينها من مواجهة القيود االئتمانية في أعقاب األزمة املالية. ويتمثل الهدف في إتاحة إعادة 
التمويل ألكثر من 100 مؤسسة متويل أصغر في 40 بلداً ودعم إقراض ما يصل إلى 60 مليون 
مقترض محدود الدخل. وقد ساعدت استثمارات املؤسسة في تعبئة موارد مالية من شركاء 

آخرين، مبا في ذلك بنك االستثمار األوروبي، وصندوق األوبك للتنمية الدولية، ووكاالت التنمية في 
النمسا وأملانيا وهولندا والسويد.

األصول املتعثرة

برنامج استرداد الديون واألصول
يقوم هذا البرنامج، الذي مت إطالقه في عام 2009، بعمل استثمارات مباشرة في مؤسسات 
األعمال التي في حاجة إلى إعادة هيكلة الديون، وفي ُمجمعات األصول املتعثرة والشركات 

املتخصصة القائمة بإدارة هذه األصول. ويستثمر البرنامج أيضاً بصورة غير مباشرة من خالل 
صناديق االستثمار التي تركز في عملها على مثل هذه األصول والشركات. وسوف تسهم 

املؤسسة مبا يصل إلى 1.6 مليار دوالر على مدى ثالث سنوات. وتهدف هذه املبادرة إلى تعبئة حوالي 
5 مليارات دوالر إضافية من مؤسسات مالية دولية أخرى وشركاء من القطاع اخلاص. ومن املتوقع 

أيضاً أن تقوم املؤسسة مبساندة البلدان األقل دخالً املتأثرة باألزمة املالية.
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 رغم األزمة العاملية، حتسن أداء اجلهات املتعاملة مع 
املؤسسة على صعيد زيادة خلق فرص العمل 

املصروفات  وضغط  االقتصادية  باالضطرابات  يتصف  وقت  في 
والنفقات، متكنت اجلهات املتعاملة مع املؤسسة من جتاوز االجتاه 
اجلهات  معظم  أن  توضح  املؤسسة  فبيانات  اإليجابي.  غير 
فرص  إضافة  من  متكنت  إما  ـ  املائة  في   61 ـ  معها  املتعاملة 
عمل جديدة أو حافظت على استقرار قوائم املدرجني في كشوف 

الرواتب واألجور.

مع  متعاملة  جهة   456 من  املستمدة  البيانات  أوضحت  وقد 
املؤسسة ومشمولة في حافظة عملياتها في عامي 2008 و2009 
أن كشوف الرواتب واألجور لهذه اجلهات شهدت زيادة صافية بواقع 
32 ألف وظيفة. ومّثلت هذه اجملموعة من املتعاملني حوالي ثُلثي 
حافظة املتعاملني مع املؤسسة في مجاالت الصناعات الزراعية؛ 
والبنية  واالتصاالت؛  املعلومات  وتكنولوجيا  والتعليم؛  والصحة 
التحتية والصناعات التحويلية واخلدمات؛ والنفط والغاز والتعدين 

والكيماويات خالل تلك الفترة. 

وتعتبر الزيادة الصافية في فرص العمل إجنازاً رائعاً في ظل احلجم 
األزمة  بسبب  العالم  أنحاء  شتى  في  الوظائف  لفقدان  الكبير 
العاملية. فتقديرات منظمة العمل الدولية تشير إلى أن البطالة 
 212 هو  قياسياً  رقماً  اآلن  تبلغ  الرسمي  القطاع  في  العاملية 
مليون عاطل عن العمل ـ منهم 27 مليون فقدوا وظائفهم في 
عام 2009 وحده. والواقع أن عدد اجلهات املتعاملة مع املؤسسة ال 
إال  العاملية.  األرقام  إيجابي ملموس في هذه  تأثير  يكفي إلحداث 
أن أداء هذه اجلهات يبرز أهمية الدور النوعي اخلاص الذي تلعبه ـ 

مبساندة من املؤسسة ـ في خلق الفرص.

والواقع أن الزيادة في خلق فرص العمل من قبل اجلهات املتعاملة 
مع املؤسسة كثيراً ما تعكس إستراتيجيتها املعنية بتوسيع نطاق 
عملياتها لتصبح قادرة على جني ثمار االنتعاش في نهاية املطاف. 
فقد قام العديد من تلك اجلهات بزيادة نطاق املنتجات واخلدمات 
املقدمة للعمالء والوصول في أغلب األحيان إلى األسواق التي ال 
حتصل على خدمات كافية. فعلى سبيل املثال، أدى توسيع نطاق 
وصربيا  والهرسك  البوسنة  في  التجزئة  لتجارة  شركة  عمليات 
إلى خلق 2800 فرصة عمل في عام 2009 ـ منها 1700 وظيفة 
املدن  في  احلديثة  البقالة  محاّل  انتشرت  لذلك،  ونتيجة  للنساء. 

األصغر.

كما أضافت اجلهات املتعاملة مع املؤسسة في مناطق شرق آسيا 
واحمليط الهادئ وجنوب آسيا وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي أكثر 
10 آالف فرصة عمل في كل منطقة من هذه املناطق. وفي  من 
إحدى  ـ وهي  الوسطى  وآسيا  أوروبا  األصغر في منطقة  البلدان 
املناطق األشد تأثراً باألزمةـ  أضافت اجلهات املتعاملة مع املؤسسة 
5 آالف فرصة عمل. إال أن بعض هذه املكاسب قوبل من الناحية 
األخرى بفقدان فرص عملـ  حيث أوضحت بيانات املؤسسة تقليل 

عدد الوظائف في 39 في املائة من اجلهات املتعاملة معها.

اجلهات  في  النساء  توظيف  أن  أيضاً  املؤسسة  بيانات  وتوضح 
املتعاملة مع املؤسسة زاد بصورة عامة في عامي 2008 و2009. 
فقد مثلت الوظائف التي حصلت عليها النساء ـ والبالغة إجماالً 
8790 وظيفة ـ أكثر من 20 في املائة من الزيادة في فرص العمل. 

البنية التحتية

برنامج تسهيالت التصدي ألزمة البنية التحتية
تضمن هذه املبادرة توافر قروض طويلة األجل لدعم مشاريع البنية التحتية 

اخلاصة املتأثرة بنقص رأس املال بسبب األزمة العاملية. ولدى هذه املبادرة، 
التي مت تدشينها في ديسمبر/كانون األول 2009 بارتباطات مالية من البنك 

األملاني للتنمية )KfW( وتعهدات من قبل الوكالة األملانية لالستثمار والتنمية، 
ومؤسسة بروباركو التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك األوروبي 

لالستثمار، ترتيبات للتمويل املشترك مبا يبلغ حوالي 4 مليارات دوالر. وقدمت 
هذه املبادرة ارتباطات قدرها 100 مليون دوالر ملشاريع في أربعة بلدان، مبا في ذلك 

مشروع ميناء عميق املياه في فييتنام ومشروع لتوزيع الغاز الطبيعي في بيرو.

األمن الغذائي

البرنامج العاملي للزراعة واألمن الغذائي
قامت مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي بإطالق البرنامج العاملي للزراعة 
واألمن الغذائي، وهو آلية متعددة األطراف للمساعدة في تنفيذ تعهدات بلدان 

مجموعة الثمانية ومجموعة العشرين من أجل تدعيم األمن الغذائي في 
البلدان منخفضة الدخل. وسيقوم هذا البرنامج بتوجيه املوارد املالية املقدمة من 

اجلهات املانحة ـ البالغة أكثر من 800 مليون دوالر ـ مبا يحقق مساندة املبادرات 
العامة واخلاصة املعنية بتحسني احلوكمة واإلنتاجية والقدرة على املنافسة في 

قطاع الصناعات الزراعية. وستضطلع املؤسسة بإدارة املوارد اخملصصة للمبادرات 
اخلاصة وتقدمي قروض طويلة وقصيرة األجل، وضمانات لالئتمان، واستثمارات في 

أسهم الشركات احمللية ومؤسسات الوساطة املالية. 

اخلدمات االستشارية

احلصول على التمويل
 أطلق برنامج اخلدمات االستشارية مبؤسسة التمويل الدولية مبادرة مبا قيمته 

9.6 مليون دوالر، بتمويل مشترك مع اجلهات املانحة الشريكة، ملساعدة 
املؤسسات املالية املتأثرة باألزمة العاملة في مجاالت األعمال املصرفية 

ملؤسسات األعمال الصغيرة واملتوسطة، ومتويل اإلسكان، والتمويل األصغر، 
والتأجير املالي. كما تركز هذه املبادرة، التي يُتوقع أن تقوم بتعبئة 40 مليون دوالر 

على مدى 3 سنوات، على إدارة اخملاطر، وإدارة األصول املتعثرة، والبنية التحتية 
املالية. وتقوم املؤسسة أيضاً بتنسيق جهود مجموعة البنك الدولي املعنية 

بدعم أجندة مجموعة العشرين اخلاصة بالتنمية وتقدمي توصيات قابلة للتطبيق 
من أجل تعزيز قدرة الشركات الصغيرة واملتوسطة على احلصول على التمويل. 
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 الركائز اخلمس للمؤسسة وبطاقة 
قياس األداء

1 
تدعيم محور التركيز املعني باألسواق عالية اخملاطر أو اجلديدة في التعامل

 البلدان املؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية، والبلدان الهشة والبلدان املتأثرة بالصراعات، واملناطق 
عالية اخملاطر أو اجلديدة في التعامل في البلدان متوسطة الدخل

2 
بناء عالقات طويلة األمد مع اجلهات املتعاملة مع املؤسسة في األسواق الصاعدة

استخدام النطاق الكامل ملنتجات املؤسسة وأدواتها وخدماتها في توجيه تنمية املتعاملني معها واملساعدة في حتقيق النمو االقتصادي عبر احلدود

3 
معاجلة تغّير املُناخ وضمان االستدامة البيئية واالجتماعية

وضع مناذج جديدة لألعمال وأدوات جديدة للتمويل، وحتديد املعايير ورفع مستواها

4 
معاجلة القيود املاثلة أمام منو القطاع اخلاص في مجاالت البنية التحتية، والصحة، والتعليم، وسالسل توريد املواد الغذائية

زيادة القدرة على احلصول على اخلدمات األساسية وتدعيم سلسلة القيمة في الصناعات الزراعية

5 
تنمية األسواق املالية احمللية

استخدام أدوات مالية مبتكرة، وتعبئة املوارد، والتركيز على منشآت األعمال الصغرى والصغيرة واملتوسطة

الركائز

تسعى مؤسسة التمويل الدولية بصورة حثيثة لتقدمي املوارد واخلدمات التي يتعذر احلصول عليها من أية جهة أخرى. فاملؤسسة 
تقدم للمتعاملني معها مزيجاً فريداً من االستثمارات واملشورة املُعّدة خصيصاً لتشجيع التنمية املستدامة للقطاع اخلاص 

في األسواق الصاعدة. وتسمي املؤسسة هذه امليزة اخلاصة •العوامل اإلضافية Additionality“. وميثل استخدام هذه امليزة في 
تعظيم األثر اإلمنائي للمؤسسة حجر الزاوية في إستراتيجيتها. وتسترشد أنشطة املؤسسة بخْمس أولويات إستراتيجية تتيُح 

تقدمي املساعدة حيثما متّس احلاجة إليها وحيثما تعود هذه املساعدات بالنماء واخلير الوفير.
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األداء في السنة األداء في السنة     
املالية 2009 املالية 2010  املؤشر   

225  255 عدد املشاريع املنفذة في البلدان املؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية   

4,424$  4,881$ االرتباطات املقدمة في البلدان املؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية )مباليني الدوالرات(   

74$  $81 اإلنفاق على اخلدمات االستشارية في البلدان املؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية )مباليني الدوالرات(   

1,824$  2,428$ االرتباطات املقدمة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء )مباليني الدوالرات(   

1,260$  1,572$ االرتباطات املقدمة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )مباليني الدوالرات(   

52  71 عدد مشاريع االستثمار فيما بني بلدان اجلنوب   

1,449$  1,654$ االرتباطات اخلاصة مبشاريع االستثمار فيما بني بلدان اجلنوب )مباليني الدوالرات(   

1,034$  1,644$ االرتباطات اخلاصة مبشاريع كفاءة استخدام    
الطاقة والطاقة املتجددة )مباليني الدوالرات(  

3,322$  3,173$ االرتباطات اخلاصة بقطاعات البنية التحتية،     
والصحة، والتعليم، والغذاء1 )مباليني الدوالرات(  

4,709$  6,654$ االرتباطات اخلاصة باألسواق املالية )مباليني الدوالرات(2   

2,969$  5,279$ االرتباطات اخلاصة بقطاع منشآت األعمال    
  الصغرى والصغيرة واملتوسطة )مباليني الدوالرات(3

%71  %71 مشاريع االستثمار احلاصلة على درجة عالية    
4)DOTS حسب التصنيف في نظام تتبع النواجت اإلمنائية(  

النتائج التنموية

بطاقة قياس األداء: أداء املؤسسة في الركائز اإلستراتيجية اخلْمس

1. ارتباطات اإلدارات املعنية في مؤسسة التمويل الدولية بالبنية التحتية، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والتمويل على مستوى مناطق وأقاليم البلدان، والصناعات الزراعية )وليس سلسلة توريد الغذاء بأكملها(.
2. ارتباطات اإلدارة املعنية باألسواق املالية في مؤسسة التمويل الدولية.

3.  يتضمن ذلك منشآت األعمال الصغرى والصغيرة واملتوسطة املُقترضة بشكل مباشر، واملؤسسات املالية التي تشكل منشآت األعمال الصغرى والصغيرة واملتوسطة أكثر من 50 في املائة من املتعاملني معها، وأي استثمارات أخرى موجهة خصيصاً ملنشآت 
األعمال الصغرى والصغيرة واملتوسطة بوصفها الكيانات الرئيسية املستفيدة.

4.  درجات نظام تتبع النواجت اإلمنائية املستندة إلى نتائج التنمية احلاصلة على درجة تصنيفية عالية في 30 يونيو/حزيران من السنة ذات العالقة، حسب مؤشر متوسط متحرك لست سنوات من املوافقات )السنوات 2001-2006 فيما يتعلق بالسنة املالية 2010(.
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الفقر والبطالة

محور تركيزنا

تشكل البطالة حتدياً جسيماً منذ 
بداية األزمة االقتصادية العاملية، 
وهي تنطوي على أشد اآلثار الطاحنة 
في البلدان النامية، حيث فقد 212 
مليون شخص وظائفهم في هذا 
العام. 

محور تركيزنا: مساعدة القطاع 
اخلاص على تهيئة وظائف ُمنتجة 
وتخفيف حدة الفقر. ويشكل هذا 
الهدف مالمح كل جانب من جوانب 
أنشطة املؤسسة، مبا في ذلك حتسني 
ُمناخ االستثمار.

تعمل املؤسسة على توسيع 
نطاق الفرص االقتصادية وخلق 
فرص العمل عن طريق مساندة 
منشآت األعمال الصغرى والصغيرة 
واملتوسطة التي متّثل أكبر مصدر 
خللق الوظائف في العالم. وتقوم 
املؤسسة بهذا الدور من خالل 
تشجيع متكني املرأة من أسباب القوة 
االقتصادية، باعتبار أن النساء ما 
زلن ميثلن ثروة بشرية غير ُمستغلة 
إلى حد كبير في العديد من البلدان 
النامية. وحتقُق املؤسسُة ذلك عن 
طريق ضمان تدفق االئتمان إلى 
اجلهات القادرة على خلق فرص العمل، 
مبا في ذلك استخدام مجموعة 
متنوعة من املبادرات اخلاصة التي 
أطلقتها املؤسسة في سياق 
االستجابة لتداعيات األزمة العاملية. 
كما تقوم املؤسسة مبساعدة 
احلكومات على تهيئة املُناخ السليم 
لالستثمار.



1819

االبتكار وأثره اإليجابي

قامت اجلهات املتعاملة مع 
استثمارات املؤسسة بتوفير 2.2 

مليون فرصة عمل في عام 2009، 
مبا في ذلك حوالي 514 ألف وظيفة 
في قطاعات الصناعات التحويلية 

واخلدمات، وأكثر من 300 ألف وظيفة 
في قطاع الصناعات الزراعية، و96 
ألف وظيفة في قطاع تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت. وقامت 
الشركات ـ التي تتم مساندتها 

بصورة غير مباشرة عن طريق صناديق 
االستثمار التي تدعمها املؤسسة ـ 

بإتاحة أكثر من 711 ألف وظيفة في 
عام 2009.

تدرك املؤسسة أن خلق الوظائف 
يجب أن يكون مستداماً من الناحية 

االجتماعية والبيئية. ولذلك قامت 
املؤسسة على مدى السنوات 

القليلة املاضية بتعميق شراكتها 
مع منظمة العمل الدولية لضمان 

توافر فرص عمل ُمنتج والئق للجميع 
طبقاً ملعايير األداء احملددة من قبل 

املؤسسة. وفي السنة املاضية، 
وقعت املؤسسة على اتفاقية مع 

منظمة العمل الدولية بشأن زيادة 
التعاون بني الطرفني من أجل توسيع 

نطاق االلتزام باملعايير اخلاصة 
بالعمل والعمال، عن طريق برنامج 

العمل األفضل. ومن املتوقع أن تؤدي 
هذه الشراكة إلى حتسني األحوال 
املعيشية لنحو 1.2 مليون عامل 

وعاملة في البلدان النامية.
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 التركيز على 
إتاحة الفرص للنساء

حصلت جوليان أوماال على قدر ضئيل من التدريب في 
مجال ممارسة األعمال التجارية. وقد عانت كثيراً بسبب 
الشروط املعقدة وباهظة التكلفة لتسجيل الشركات 
تؤدي  التي  االئتمان  بيئة  في  الكامنة  والصعوبات 
املضطلعات  النساء  تهميش  إلى  األحيان  أغلب  في 

بتنظيم مشاريع األعمال احلرة. 
آتت  الدولية،  التمويل  وبفضل ما فعلته مؤسسة   
 ،2007 عام  ففي  ثمارها.  تلني  ال  التي  جوليان  عزمية 
شاركت املؤسسة مع واحد من أكبر البنوك األوغندية 
لسيدات  الالزم  التدريب  ودورات  القروض  تقدمي  في 
األعمال، ومنهّن جوليان. واليوم، تعتبر شركة األغذية 
دياليت  وهي شركة  أنشأتها جوليان،  التي  واملشروبات 
أوغندا احملدودة، مثاالً لقصة جناح أفريقية، حيث خلقت 

هذه الشركة املئات من فرص العمل. 
أولوية  للنساء  االقتصادية  الفرص  خلق  ميثل   
بالنسبة ملؤسسة التمويل الدولية ـ ألنه يعتبر عامالً 
واستئصال شأفة  االقتصادي،  النمو  حيوياً الستدامة 
الفقر، وحتقيق رفاهة األسر واجملتمعات احمللية. ومن بني 
اجلهات املتعاملة مع املؤسسة التي تتوافر عنها بيانات، 
تشكل النساء أكثر من ثُلث القوى العاملة. وتتقاضى 
 70 املؤسسة  املتعاملة مع  اجلهات  العاملة لدى  املرأة 
فجوة  وهي  الرجل،  يتقاضاه  دوالر  كل  مقابل  سنتاً 
املماثلة في بعض  الفجوات  عن  قليالً  تزيد  األجور  في 

البلدان األكثر تقدماً في العالم.
سيدات  يُصبحن  أن  في  النساء  مساعدة  ومتثل   
أعمال ناجحات إحدى الطرق التي تقوم املؤسسة من 
وقد  لأللفية.  اإلمنائية  األهداف  حتقيق  بدعم  خاللها 
البنك  أجراها  التي  االستقصائية  الدراسات  أوضحت 
العادة  للنساء متيل في  اململوكة  الشركات  أن  الدولي 
إلى توظيف النساء بأعداد مرتفعة كثيراً عن مثيلتها 

في الشركات اململوكة للرجال.
تقول جوليان أوماال •إن البطالة هي أكبر مشكلة   
في أوغندا. وإنني أعرف ما يجب عمله ـ وفي مقدورنا 

خلق املزيد من فرص العمل“.
يقوم برنامج املؤسسة املعني باملساواة بني اجلنسني   
مبد يد العون واملساعدة لصاحبات مشاريع األعمال عن 
طريق زيادة قدرتهن على احلصول على اخلدمات املالية 
والعمل على احلد من احلواجز القائمة على نوع اجلنس 
أوغندا،  في  البرنامج  هذا  ويعمل  االستثمار.  بيئة  في 
شركة  وبنك  املؤسسة  بني  الشراكة  عالقة  ظل  في 
منح  يتم  حيث   ،)DFCU( األوغندية  التنمية  متويل 
واحلصول  البنك  مع  للتواصل  الثقة  األعمال  سيدات 
خاصة  مزدهرة  أعمال  منشآت  وبدء  ـ  االئتمان  على 

بهن.

منطقة أفريقيا جنوب الصحراء
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 مساعدة الفقراء 
 على الوصول 
إلى األسواق

الدكاكني الصغيرة أطراُف فاعلة في قرى املكسيك 
أعمال  مشاريع  الدكاكني  هذه  من  العديد  يُعتبر   
في  سيدة  كل  تقوم  حيث  للنساء،  مملوكة  صغرى 
حيزٍ  في  املنزلية  واللوازم  الغذائية  املواد  ببيع  دكانها 
هذه  وحتقق  مربعة.  أمتار  أربعة  عن  مساحته  تزيد  ال 
التي  الريفية  املناطق  في  الضروري  الدخل  األنشطة 
يصعُب الوصول إليها. وهي أنشطة منعزلة في أغلب 
التجزئة  لتجارة  القوية  التوزيع  سالسل  عن  احلاالت 
إلى  الدكاكني  هذه  صاحبات  وتضطر  نطاقاً.  األوسع 
السفر مسافات طويلة إلى مدن بعيدة لشراء كميات 
باهظة  روتينية  ممارسة  في  ـ  البضائع  من  صغيرة 

التكلفة. 
 Mi شركة  رأت  الصعبة،  التحديات  هذه  ظل  في   
•ُدّكاني“( فرصة سانحة. فهذه  )والتي تعني   Tienda
لوجيستية  شبكة  تستخدم  املكسيكية  الشركة 
الدكاكني  هذه  إلى  مباشرة  البضائع  لنقل  حديثة 
بتكلفة  خدمات  الشركة  وتقدم  الصغيرة.  الريفية 
معقولة لتوفير بضائع منخفضة السعر على أساس 
مصممة  بطرق  التمويل  وتقدمي  الكمية،  خصم 
وتوفير  الدكاكني،  وحتديث  األوضاع،  لهذه  خصيصاً 
التدريب. وقد أدى هذا النموذج إلى زيادة بنسبة 35 في 

املائة في إيرادات الدكاكني التي مت حتديثها. 
أوبدوليا  السيدة  دكاني  شركة  خدمات  ساعدت   
التجاري  مشروعها  تنشيط  إعادة  على  غارسيا  بيريز 
املتدهور. وهي تقول •لم أعد مضطرة إلى غلق دكاني 
بضائع.  من  أحتاجه  ما  لشراء  السفر  تكاليف  وحتمل 

لقد عاد نشاطي التجاري إلى احلياة من جديد“. 
تساعُد  الدولية،  التمويل  مؤسسة  من  مبساندة   
هذه الشركة املكسيكية في خلق أكثر من 900 فرصة 
عمل مباشرة ـ وهذا إجناز كبير في املكسيك في ظل 
البطالة  معدل  ووصول  االرتفاع  في  اآلخذة  البطالة 

إلى 25 في املائة حسب التقديرات. 
أجل  من  للتوزيع  جديداً  مركزاً   36 الشركة  ولدى   
 4.7 مع  تتعامل  التي  الريفية  الدكاكني  هذه  خدمة 

مليون أسرة معيشية. 
تقوم املؤسسة بتشجيع مناذج األعمال االشتمالية   
على  التركيز  مع  الالتينية،  أمريكا  أنحاء  جميع  في 
يشكلون  الذين  الفقراء  بخدمة  املعنية  االستثمارات 
هذه  وحتقق  املنطقة.  هذه  سكان  من  املائة  في   70
األنشطة مكسباً يتراوح بني دوالرين إلى ثمانية دوالرات 
في اليوم لصاحبها، ولكنها مُتثل ُمجتمعة سوقاً يبلغ 

حجمها 509 مليارات دوالر. 
والواقع أن هذه اجملتمعات احمللية غير احلاصلة على   
على  احلصول  على  القدرة  إلى  تفتقر  كافية  خدمات 
التمويل والوظائف والفرص األخرى. وتسعى املؤسسة 
إلى  يستند  نهج  من خالل  اجملتمعات  هذه  إلى خدمة 
السوق ومشاركتها التفاعلية في اإلنتاج واالستهالك 
املؤسسة  قامت   ،2010 املالية  السنة  وفي  والتوزيع. 
مشروعاً   44 يبلغ  ملا  دوالر  مليون   872 بتخصيص 
أمريكا  في  احمللية  اجملتمعات  دعم  أجل  من  استثمارياً 

الالتينية.

 منطقة أمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبي
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تخفيف حدة الفقر، وتشجيع االستقرار من خالل التأمني

يتعرض املرء للمخاطر من حنٍي آلخر. ولكن عواقب هذه اخملاطر تكون وخيمة وشديدة 
 الوطأة في البلدان النامية حيُث تنعُم القّلة القليلة من الناس مبزايا التأمني. 
وغالباً ما تواجه األسر الفقيرة أزمات االنهيار واإلفالس املالي عند وفاة العائل 

الرئيسي لألسرة، مما يطيُل أمد حلقة الفقر.

ال ينبغي أن يبقى احلال على ما هو عليه بهذه الطريقة. 
صندوق  مع  الدولية  التمويل  مؤسسة  تعمل  ولذلك، 
في  التأمني  جعل  أجل  من  املالي  لالشتمال  ليبُفروج 
مطلقاً  لهم  تسنح  لم  الذين  الناس  ماليني  متناول 
أية فرصة للحماية ضد الهزات واحملن التي تقلب احلياة 
رأساً على عقب. وفي هذه السنة، استثمرت املؤسسة 
20 مليون دوالر في صندوق ليبُفروج ـ وهو أول صندوق 
العالم.  حول  األصغر  التأمني  في  التجاري  لالستثمار 
على  ليبُفروج  يساعد  أن  االستثمار  هذا  شأن  ومن 
الشركات  خالل  من  الضمانية،  التأمني  تغطية  إتاحة 
مليون   25 لصالح  ليبُفروج،  حافظة  في  املشمولة 
املوارد  من  واحملرومني  احملدودة  الدخول  ذوي  من  شخص 
املالية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا، علماً 

بأن أكثر من نصف هؤالء ُهم من النساء واألطفال.
من خالل احلد من حدة الكوارث عند مصيبة املوت أو املرض أو ضياع   
الدخل  استقرار  األصغر  التأمني  يتيح  الطبيعية،  الكوارث  أو  املمتلكات 
عندما تكون االحتماالت اجملهولة هي املعيار السائد. وتتوافر مع استقرار 
الدخل أسباب الراحة والطمأنينة الالزمة لالستثمار في املزارع أو توسيع 
نطاق أنشطة األعمال أو دفع مصروفات تعليم األبناء. ومن خالل املساعدة 
التي تقدمها املؤسسة، يعمل صندوق ليبُفروج أيضاً على تقوية القطاع 
املالي في املناطق املفتقرة إلى كفاية اخلدمات من خالل تقدمي منتجات 

وأدوات مالية جديدة. 

وفي ظل قاعدة عمالء يصل عددهم إلى مليار شخص، يقدم التمويل   
األصغر مبررات جتارية مقنعة ووجيهة.  ومن املتوقع أن يؤدي جناح ليبُفروج 
السوق  املشاركة في هذه  إلى  اخلاص  القطاع  أخرى في  دفع جهات  إلى 

الضخمة غير املُْسَتَغّلة وحتفيز تنمية هذه الصناعة اجلديدة وتطويرها.
املتاحة  الفرص  ورصد  اإلمكانات  تتبع  على  الصندوق  هذا  يعكف   
استثمار  أول  تنفيذ  مت  وقد  والفلبني.  وإندونيسيا  والهند  وكينيا  غانا  في 
بالتأمني  تقوم  التي  أفريقيا،  جنوب  في   )AllLife( شركة  في  للصندوق 
على حياة مرضى اإليدز والسكري ـ وهي شركة غير قابلة للتأمني عليها 
بهذه  اخلاص  العمل  منوذج  ويتسم  األخرى.  االستثمار  جهات  منظور  من 
حيث  القوية  اإليجابية  واآلثار  الربح  بتحقيق  أفريقية  اجلنوب  الشركة 
العمالء على متابعة أوضاعهم الصحية  التأكد من مواظبة  يركز على 
والنتيجة هي  املعملية بصورة منتظمة.  واالختبارات  الفحوصات  وإجراء 
احلياة األفضل والطمأنينة وراحة البال ملن كانوا في السابق محرومني من 

خدمات التأمني الضمانية.

تخفيف اخملاطر

تساعُد مؤسسة التمويل 
الدولية صندوق ليبُفروج 
)LeapFrog( على تقدمي 

التأمني عن طريق الشركات 
املشمولة في حافظة 
 مجموعة ليبُفروج إلى 

25 مليون شخص من ذوي 
 الدخل احملدود واحملرومني 

من املوارد املالية.
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عالم يفتقر إلى املساواة

 أين حتصل األْخت على نفس احلقوق التي يحصل عليها أخوها في ميراث أبويهما؟ 
وما البلدان التي متيز بني الرجال والنساء مبوجب القانون؟

تقرير: املرأة وأنشطة 
األعمال والقانون

 ميكن لهذا التقرير، املعد 
من قبل البنك الدولي 

ومؤسسة التمويل الدولية، 
أن يساعد البلدان في حتديد 

أوجه عدم املساواة بني 
اجلنسني ومعاجلتها.

يستند العديد من هذه املؤشرات إلى مكتبة القوانني املعنية باجلنسني   
ومجموعة تضم أكثر من ألفني من النصوص واألحكام القانونية التي تؤثر 
استنارة  املصدران  يحقق هذان  أن  وميكن  للمرأة.  االقتصادي  الوضع  على 
الفرص  حتسني  كيفية  حول  بالسياسات  اخلاصة  واملناقشات  األبحاث 
والنتائج االقتصادية بالنسبة للمرأة. ويتناول التقرير املوضوعات التالية: 
الوصول إلى املؤسسات، والتصرف في األصول واملمتلكات، واحلصول على 
فرص العمل، والتعامل مع اجلهات الضريبية، وبناء تاريخ ائتماني، واللجوء 

إلى احملاكم. 
والقانون  األعمال  وأنشطة  املرأة  تقرير  مشروع  من  املقصود  إن   
بني  وفيما  القطري  املستوى  على  األبحاث  من  املزيد  إجراء  تشجيع  هو 
البلدان حول اآلثار املترتبة على التمييز القانوني على أساس نوع اجلنس. 
بتحديد  السياسات  واضعو  يقوم  أن  ميكن  البيانات،  هذه  فباستخدام 
املساواة  لعدم  واضحة  أشكال  على  املنطوية  القانونية  النصوص 
تعديل  إلى  بلدان  عدة  دفعت  قد  البيانات  هذه  أن  والواقع  اجلنسني.  بني 
قوانينها وتشريعاتها. ويهدف مشروع هذا التقرير إلى رصد هذه اجلهود 

ومتابعتها.
املوقع  املشروع على  املعلومات عن هذا  املزيد من  ميكن احلصول على   

http://wbl.worldbank.org :التالي

هذه  عن  اإلجابة  فيها  ميكن  التي  األولى  املرة  لعلها 
وموضوعية  كمية  بيانات  خالل  من  وغيرها  األسئلة 
وأنشطة  •املرأة  بعنوان  حديثاً  الصادر  التقرير  بفضل 
األعمال والقانون“، الذي يضطلع بتقييم طرق معاملة 
املرأة بصورة مختلفة عن الرجل مبوجب القوانني في 128 
بلداً. ويستنتج هذا التقرير أن املرأة تتمتع، في مجاالت 
 20 رئيسية محددة، بحقوق مساوية حلقوق الرجل في 

بلداً فقط من هذه البلدان.
الدولي  البنك  قبل  من  املعد  التقرير،  هذا  ويقدم 
املؤشرات  من  مجموعة  الدولية،  التمويل  ومؤسسة 
واإلجراءات احلكومية  واألنظمة  القوانني  إلى  املستندة 
وموظفة.  أعمال  كسيدة  املرأة  وضع  على  تؤثر  التي 
أنحاء  شتى  في  السياسات  واضعي  التقرير  ويعطي 
العالم نقطة للبدء في إطالق احلوار والعمل اإلجرائي 

نحو حتقيق املساواة بني اجلنسني.
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 مساعدة الشباب والشابات على احلصول 
على فرص عمل منتجة

رشا اإلرياني فتاُة مينية متعلمة ـ لكن ليس لديها أي دخل ميكن االعتماد عليه في 
تلبية احتياجاتها املعيشية. فقد ظلت لفترة طويلة دون أية فرصة للعمل بعد 

تخرجها، مما اضطرها إلى اللجوء ألسرتها حتى تساعد في دفع نفقاتها وفواتيرها.

في  واملألوفة  الشائعة  األمور  من  رشا  قصة  أن  الواقع 
اليمن إلى حد كبير، حيث يعيش حوالي 11 مليون نسمة 
اليوم. وفي ظل االرتفاع  على أقل من دوالرين للفرد في 
تكون  املائة،  في   40 يبلغ  الذي  البطالة  ملعدل  الهائل 
الفرصة محدودة للغاية حتى أمام الباحثني عن عمل من 

ذوي املؤهالت اجليدة واملرغوبة من أمثال رشا اإلرياني.
في  االنضمام  إلى  الدولية  التمويل  مؤسسة  األسباب  هذه  دفعت   
إنشاء  بهدف  التوظيف  أجل  من  للتعليم  اليمن  مؤسسة  مع  شراكة 
وقد حقق هذا  مّرة.  العمل ألول  الباحثني عن  لتدريب  برنامج مهني  أول 
البرنامج نتائج جيدة بالنسبة لرشا حيث متكنت من احلصول على وظيفة 
في إدارة شؤون املوظفني بإحدى الشركات اليمنية بعد مضي شهر واحد 
على مشاركتها في حضور دورات املؤسسة التدريبية للتفوق في أنشطة 

العمل. 
االستعداد  أمت  على  •كنت  عاماً:   27 العمر  من  البالغة  رشا  تقول   
في  درسته  ما  بني  اختالف  بأي  أشعر  ولم  العمل  بدأت  عندما  واجلاهزية 

الدورات التدريبية وأداء العمل على أرض الواقع“.
سوف يستفيد آالف الشباب والشابات، مثل رشا، من دورات التدريب   
األساسية  واملعارف  املهارات  اكتساب  مع  العمل،  أنشطة  في  للتفوق 

للتسويق واحملاسبة واملهارات األخرى احملققة للنفع والفائدة.

بهدف  للتدريب  اليمن  ومؤسسة  الدولية  التمويل  مؤسسة  تتوقع   
متدرب  آالف   3 تدريب  القادمة  الثالث  السنوات  خالل  يتم  أن  التوظيف 
ومتدربة حتت رعاية شركات تعهدت بتوظيف 85 في املائة من املشاركني 
في هذه املبادرة. وسوف يساعد هذا البرنامج اليمَن على تنويع اقتصاده 
البرنامج  شأن  ومن  الوليد.  اخلاص  القطاع  وتقوية  النفط  على  املعتمد 
أيضاً أن يؤدي إلى توسيع نطاق احلصول على التدريب في املزيد من املناطق 
العاملة في  القوة  والشباب في  النساء  ورفع مستوى مشاركة  الريفية 
الشرق  منطقة  في  فقراً  األشد  البلدان  من  واحداً  يعتبر  الذي  اليمن 

األوسط. 
ويعد معدل البطالة في صفوف الشباب في هذه املنطقة واحداً من   
أعلى املعدالت على مستوى العالم ـ وكثير من العاطلني عن العمل هْم 
من ذوي املؤهالت العليا الباحثني عن العمل ألول مرة. وللمؤسسة برامج 
تدريبية للتفوق في أنشطة العمل في أكثر من 20 بلداً في العالم، مبا في 
البرامج معدة  بأن هذه  واليمن. علماً  وباكستان  أفغانستان ومصر  ذلك 
هيئات  التدريب  تقدمي  وتتولى  احمللية،  األسواق  مع  يتناسب  مبا  خصيصاً 
حلقات  بتنظيم  املؤسسة  وتقوم  اجملال.  هذا  في  ومعتمدة  متخصصة 
العمل وتوفير مواد التدريب الالزمة لصقل املهارات في مجاالت التسويق 

واملوارد البشرية واإلنتاج والعمليات والتمويل واحملاسبة واإلنتاجية.

منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا
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منجم الذهب من أجل اجملتمعات احمللية

لم تكن هناك فرص تستحق الذكر في منطقة غرب مالي الريفية قبل بدء أعمال 
التعدين عن الذهب ـ حيث كانت فرص العمل ضئيلة، ناهيك عن اخلدمات الضعيفة 

واحملدودة في مجال التعليم أو الرعاية الصحية أو البنية التحتية. ولكن األوضاع 
تغيرت واختلفت في الوقت احلاضر. 

إلى  سنوياً  دوالر  ألف   300 حوالي  أيضاً  املنجم  ويقدم  اآلخرين.  األفراد 
مؤسسة معنية بتنمية اجملتمع احمللي.

محفوفاً  يكون  أن  ميكن  الطبيعية  املوارد  استخراج  أن  املعروف  من   
فرصاً  يتيُح  فالتعدين  النامية.  للبلدان  اجلديدة  بالفرص  وحافالً  باخملاطر 
أن  ميكن  ولكنه  الفقر،  براثن  من  الفقيرة  احمللية  اجملتمعات  إلفالت  هائلة 
هذه  في  واضطرابات  واجتماعية  بيئية  أضرار  حدوث  في  أيضاً  يتسبب 

اجملتمعات احمللية. 
احملليني  والسكان  واحلكومات  الشركات  مع  املؤسسة  تتعاون  ولذلك   
من أجل تعظيم املنافع واحلد من اخملاطر. وتساعُد املؤسسة في االرتقاء 
املنطقة  هذه  في  الشركات  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  باملعايير 
ومواصلة العمل الذي بدأته املؤسسة قبل عشر سنوات تقريباً الستعراض 
الصناعات االستخراجية الذي يعد االستعراض القطاعي األكبر واألكثر 

شموالً الذي جُتريه مجموعة البنك الدولي. 
اجلهات  إلزام  طريق  عن  املساءلة  بتشجيع  أيضاً  املؤسسة  تقوم   
املتعاملة معها في مجال الصناعات االستخراجية باإلفصاح العلني عن 
الضرائب واإلتاوات املدفوعة للحكومات ـ إلى جانب تتبع األرقام والبيانات 
اجلهات  ساهمت   ،2009 عام  وفي  سجالت.  في  وحفظها  العالقة  ذات 
 7 بحوالي  والتعدين  والغاز  النفط  مجاالت  في  املؤسسة  مع  املتعاملة 
ألف   128 حوالي  إتاحة  عن  فضالً  احلكومية  اإليرادات  في  دوالر  مليارات 

فرصة عمل. 

التي لم تكن تعرف شيئاً سوى  الوعرة  ففي هذه املنطقة 
الذين  الناس  من  اآلالف  هناك  طويلة،  لقرون  املدقع  الفقر 

ينعمون اآلن بالفرصة حلياٍة أفضل.
فالسكان احملليون يكتسبون اآلن دخلهم من جتهيز زبدة 
ما  إلى  باإلضافة  للبيع  السمسم  وبذور  السوداني  الفول 
وميثل  األسماك.  وصيد  واخلضراوات  الفاكهة  من  ينتجونه 
الزراعية واألمن الغذائي جزءاً من اخلطة  حتسني املمارسات 
اإلمنائية املتكاملة التي تدعمها مؤسسة التمويل الدولية 
الذهب في منطقة  اجملاورة ملنجم  احمللية  اجملتمعات  لصالح 
ساديوال الواقعة على بعد 500 كيلومتر من باماكو عاصمة 

مالي.
املنجم  هذا  إنشاء  متويل  في  باملساعدة  املؤسسة  اضطالع  قبل   
على  رئيسي  بشكل  يعتمدون  القرويون  كان   ،1995 عام  في  وافتتاحه 
زراعة الكفاف، وكانوا في عزلة شبه تامة عن االقتصاد العاملي ـ فنادراً ما 
كان يتم استخدام النقود املسكوكة أو إبرام الصفقات بدالً من عمليات 

املقايضة واملبادالت.
فتحت  احمللي.  االقتصاد  في  كبيراً  حتوالً  التجاري  التعدين  أحدث  لقد   
 )IAMGOLD( رعاية شركة أنغلو غولد أشانتي من جنوب أفريقيا وشركة
ألف   450 من  أكثر  اآلن  تُنتج منطقة ساديوال  مالي،  وحكومة  الكندية 
أوقية من الذهب سنوياً. ويقوم املنجم واملقاولون العاملون فيه بتشغيل 
من  الكثير  من  واخلدمات  السلع  شراء  جانب  إلى  شخص  ألف  من  أكثر 

 منطقة أفريقيا 
جنوب الصحراء
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 الفقر والبطالة: 
األثر الناشئ في جميع أنحاء العالم 

الهند:
تستثمر املؤسسة 135 مليون يورو 
في شركة فولكس فاجن في الهند 
ملساعدتها في إنشاء مصنع متكامل 
لصناعة السيارات، ومن املتوقع أن يؤدي 
هذا املصنع مباشرة إلى خلق أكثر من 

2500 فرصة عمل.

جزر سليمان: 
قدمت املؤسسة قرضاً يبلغ 35 مليون دوالر إلى شركة 
غولد ريدج للتعدين، وسوف يساعد ذلك في خلق فرص 

العمل وزيادة اإليرادات احلكومية وتنمية اجملتمع احمللي.

األردن:
تقوم املؤسسة مبساعدة شركة 

مناجم الفوسفات األردنية في نقل 
محطة تصدير األسمدة إلى موقع 
جديد وخلق فرص العمل من خالل 
اتفاقية للتمويل بواقع 50 مليون 
دوالر واتفاقية قرض مشترك قدره 

60 مليون دوالر.

أوكرانيا:
 استثمرت املؤسسة 25 مليون 
 دوالر في شركة غلوبينو إلنتاج 

اللحوم من أجل زيادة طاقتها اإلنتاجية 
وحتديث املعدات وتدعيم احلفاظ على 

حوالي 600 وظيفة.

السنغال:
سيساعد استثمار للمؤسسة في أسهم 

رأس املال بقيمة 1.2 مليون دوالر وما 
تقدم من خدمات استشارية مجموعة 

)MicroCred Sénégal( على زيادة القروض 
املقدمة إلى أصحاب مشاريع األعمال الذين 
يواجهون قيوداً في احلصول على اخلدمات 

املالية الرسمية.

إثيوبيا:
من أجل الوظائف وزيادة اإليرادات 

احلكومية، تستثمر املؤسسة 3.4 مليون 
يورو في مشروع تولو كابي إلنتاج الذهب 

في غرب إثيوبيا.
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في عام 2009، قامت اجلهات 
املتعاملة مع استثمارات املؤسسة 

بتوفير 2.2 مليون فرصة عمل، مبا 
في ذلك حوالي 73 ألف وظيفة في 

قطاعي الصحة والتعليم، و128 
ألف وظيفة في قطاعات النفط 

والغاز والتعدين والكيماويات. وقامت 
الشركات ـ التي تتم مساندتها 

بصورة غير مباشرة عن طريق صناديق 
االستثمار التي تدعمها املؤسسة 

ـ بتوفير أكثر من 711 ألف وظيفة. 
وقد ساعدت املؤسسة الشركاِت 

على تهيئة فرص العمل في طائفة 
عريضة من الصناعات في مختلف 

أنحاء العالم تتراوح بني صناعة 
السيارات في الهند إلى إنتاج 

األلومنيوم في األرجنتني.

غواتيماال:
قدمت املؤسسة 10 ماليني 

دوالر ملساعدة شركة 
البكو على التوسع وخلق 
الوظائف والفرص للنساء 
والشركات الصغيرة في 

املناطق الريفية.

األرجنتني:
استثمرت املؤسسة 25 
مليون دوالر في أسهم 
 )Aluar( شركة ألوار
األرجنتينية إلنتاج 

األلومونيوم للمساعدة في 
توسيعها وخلق أكثر من 

2000 وظيفة.

ترينيداد وتوباغو:
قامت املؤسسة بإعادة هيكلة 

استثمار قائم في ديون قدرها 9.3 
مليون دوالر في شركة يونيسيل بيبر 
ميلز كاريبيان احملدودة )لصناعة الورق( 
لتمكينها من احلفاظ على الوظائف 

احلالية وتعزيز نشاطها التجاري.
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تغّير املناخ

محور تركيزنا

ميكن أن ينطوي تغير املناخ على 
عواقب وخيمة وتداعيات عاملية بعيدة 
املدى ـ ولكن اخلطر جسيم بالنسبة 
للبلدان النامية بصفة خاصة. ففي 
هذه البلدان، يعيُش ماليني الناس 
في مناطق ساحلية ُمعرضة الرتفاع 
منسوب مياه البحر. ويعتمد املاليني 
في كسب رزقهم على الزراعة التي 
تتعرض لتلف احملاصيل وانخفاض 
اإلنتاجية مما يُزيد انتشار اجلوع وسوء 
التغذية وتفشي األمراض.

يندرج تغير املناخ واالستدامة 
ضمن اجملاالت الرئيسية حملور التركيز 
اإلستراتيجي للمؤسسة. وبالتعاون 
مع الشركاء في أكثر من 100 بلد، 
تقوم املؤسسة بتنفيذ االستثمارات 
وإسداء املشورة وتعبئة املوارد من 
مصادر أخرى، وخلق الفرص وإتاحتها 
للجهات املتعاملة معها في طائفة 
عريضة من الصناعات في األسواق 
الصاعدة. وقد وضعت املؤسسة مناذج 
جديدة للعمل وأدوات مبتكرة للتمويل 
املعني بالطاقة النظيفة وكفاءة 
استخدام الطاقة، فضالً عن تعاونها 
مع القطاع اخلاص من أجل حتسني 
معاييره البيئية واالجتماعية.
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االبتكار وأثره اإليجابي

سوف تصل تكلفة تخفيف تغير 
املناخ والتكيف معه إلى مئات 

املليارات من الدوالرات في السنوات 
القادمة ـ وسوف يتحمل القطاع 

اخلاص معظم هذه التكاليف. وتلعب 
مؤسسة التمويل الدولية دوراً بالغ 

األهمية بوصفها أكبر مؤسسة 
إمنائية عاملية معنية بالتعامل مع 
القطاع اخلاص. وتقدم املؤسسة 

مساهمات خاصة من خالل تكملة 
عمل املنظمات األخرى في مجال 

السياسات، واألبحاث، والدعوة إلى 
تبني القضايا وحشد التأييد الالزم، 

والتفاوض، واملساعدات القائمة على 
أساس املنح والهبات.

في السنة املالية 2010، مت تخصيص 
أكثر من 1.64 مليار دوالر من 

استثمارات املؤسسة املباشرة من 
أجل متويل مشاريع الطاقة املتجددة 
ومشاريع كفاءة استخدام الطاقة 

ومتويل أنشطة أخرى مرتبطة باملناخ. 
وساعدت مشاريع املؤسسة البنوَك 

الصينية على تنفيذ •سياسة 
القروض املراعية لالعتبارات البيئية“ 

في الصني، ومتكني املزارعني من خفض 
استهالك الطاقة الكهربائية، ودعم 

استثمار رأس املال اخمُلاطر في شركات 
التكنولوجيا النظيفة.
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 اإلسكان املراعي 
لالعتبارات البيئية

الباردة  الدرج(  )بيت  السلم  بئر  مناطق  إهمال  يُعتبر 
العديد  في  للمقيمني  يومياً  واقعاً  املكسورة  والنوافذ 
الذي  لإلرث  ونظراً  روسيا.  في  السكنية  املباني  من 
أن األماكن  اعتبار  السوفييتي من حيث  العهد  خلفه 
املشاع وال تخص  املِلكية  املشتركة قائمة على نظام 
املباني  املقيمني في هذه  فإن كثيرين من  بعينه،  أحداً 
لم يعتادوا التفكير في أهمية االقتصاد في استهالك 

الطاقة في األماكن العامة.
وفي مقدور روسيا جني الكثير من املكاسب من خالل   
السكنية.  املباني  في  الطاقة  استخدام  في  الكفاءة 
في   20 حوالي  يستهلك  السكنية  الوحدات  فقطاع 
من  املائة  في  و60  البالد  في  الكهرباء  إنتاج  من  املائة 
حيث استهالك الكهرباء ألغراض التدفئة. وتبلغ كثافة 
طاقة التدفئة املنزلية في روسيا ِضعف مثيلتها تقريباً 

في البلدان األوروبية ذات األحوال املناخية املماثلة.
وميكن أن يؤدي حتسني كفاءة استخدام الطاقة إلى   
مبا  روسيا  في  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  خفض 
مقداره 150 مليون طن سنوياـً  وفي وسع روسيا حتقيق 
نصف هذا االنخفاض تقريباً عن طريق تطبيق ممارسات 
في  املشتركة  األماكن  في  الطاقة  استخدام  كفاءة 

املباني السكنية.
وقد قامت مؤسسة التمويل الدولية في عام 2010   
بتدشني مشروع كفاءة استخدام الطاقة املنزلية في 
البنوك  خالل  من  املشروع  هذا  يعمل  وسوف  روسيا، 
استخدام  كفاءة  حتديث  عمليات  متويل  على  الروسية 
من  مجموعة  فيها  تقيم  التي  املباني  في  الطاقة 
بيئة  تهيئة  إلى  أيضاً  املشروع  ويهدف  العائالت. 
قانونية وتنظيمية لتمكني جمعيات أصحاب املساكن 
من  السكنية  الوحدات  بإدارة  القائمة  والشركات 
كفاءة  حتسني  لعمليات  الالزم  التمويل  على  احلصول 

استخدام الطاقة.
وفي مدينة روستوف على نهر الدون، ومن خالل البنك   
االستثماري •سنتر-انفست“ الشريك للمؤسسة، أدى 
هذا املشروع إلى متكني الشركات القائمة بإدارة املساكن 
استخدام  كفاءة  لتحسني  التمويل  على  احلصول  من 
أيضاً  املشروع  وأسفر  السكنية.  املباني  في  الطاقة 
عن إضفاء ملسات جمالية على هذه املباني السكنية 
وجعلها أكثر جاذبية، حيث مت تركيب الكثير من النوافذ 

اجلديدة ومعدات اإلضاءة واملصابيح احلديثة. 
فقبل مشاركة بنك سنتر-انفست، كانت النوافذ   
ما  غالباً  غوغوليفا  مارينا  فيه  تقيم  الذي  املبنى  في 
قوة  أمام  الصمود  عن  عاجزة  مصراعيها  على  تُفتح 
الثلجية. ولكن هذا املبنى  الرياح واألمطار والعواصف 
تركيب  بعد  الراحة  أسباب  من  بالكثير  اآلن  ينعُم 

النوافذ اجلديدة.
وتبلغ  التدريس  تعمل في مهنة  التي  مارينا،  تقول   
جميع  في  اآلن  يسري  الدفء  •إن  عاماً:   48 العمر  من 
أنحاء املبنى. والنوافذ أفضل مما كانت عليه سابقاً، فقد 

تغير منظرها حقاً وأصبحت أكثر جماالً“.

منطقة أوروبا وآسيا الوسطى
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ليتو هيزون هو صاحب ومدير مزرعة لتربية اخلنازير بها 
15 ألف رأس وتقع في شمال العاصمة مانيال. ولتقليل 
من  عليها  يحصل  التي  الكهربائية  الطاقة  تكاليف 
الستخالص  محطة  إنشاء  ليتو  قرر  العامة،  الشبكة 

غاز امليثان واستخدامه في إنتاج الكهرباء.
والحتياجه إلى التمويل، تقدم ليتو بطلب للحصول   
الفلبني،  جزر  بنك  من  دوالر  مليون  قدره  قرض  على 
وحصل فعالً على هذا القرض من برنامج متويل الطاقة 
الثاني  يناير/كانون  في  تدشينه  مت  الذي  املستدامة 
واملعني  مانيال  في  الكائن  البنك  هذا  قبل  من   2008
الدولية  التمويل  مؤسسة  من  مبساعدة  باإلقراض 

ودعم مالي من صندوق البيئة العاملية. 
جزر  بنك  رئيس  الثالث،  مونتينوال  أوريليو  ويشعر   
الفلبني، بالسعادة والسرور ألنه في مقدور البنك الذي 
يترأسه، وهو واحد من أكبر البنوك في الفلبني، تقدمي 
ويؤكد  ليتو.  أمثال  من  للمزارعني  واملساعدة  العون 
الطاقة  مشاريع  لتمويل  الريادي  البنك  هذا  نشاط 

املستدامة التزامه العميق بحماية البيئة.
التمويل  مؤسسة  ساعدت  •لقد  أوريليو  يقول   
الدولية موظفي البنك على تكوين فهم أفضل للكفاءة 
في استخدام الطاقة ومصادر الطاقة املتجددة. ونحن 
للوصول  املؤسسة  مع  املتقدمة  املفاوضات  في جولة 
بناء  في  البنك  تساعُد  اخملاطر  لتقاسم  اتفاقية  إلى 

حافظة عمليات قوية وقابلة لالستدامة“.
مشاريع  متويل  أن  فكرة  إلى  البرنامج  هذا  ويستند   
في  وُمفيد  مربح  جتاري  نشاط  هو  املستدامة  الطاقة 
الوقت نفسه في مكافحة تغير املناخ. وفي ظل الدعم 
واملساندة املمنوحة له من جانب صندوق البيئة العاملية، 
التكنولوجيا  وبائعي  البنوك  مع  البرنامج  هذا  يتعاون 
واملعدات واملستهلكني النهائيني والهيئات التنظيمية 
أجل  التسويقي من  الوعي  بتنمية  املعنيني  والشركاء 

تشجيع مشاريع الطاقة املستدامة.
من  سلسلة  في  برنامج  آخر  هو  البرنامج  وهذا   
احمللية  البنوك  مبساعدة  تُعنى  التي  املؤسسة  برامج 
املعدات  شراء  أجل  من  لعمالئها  قروض  تقدمي  على 
مشورة  على  بناًء  شراؤها  يتم  والتي  للطاقة  املوفرة 
بنوك   3 قامت  الصني،  وفي  اخملتصني.  الفنيني  اخلبراء 
مبا  النوع  هذا  من  قروض  بتقدمي  للمؤسسة  شريكة 
 .2010 يونيو/حزيران   30 حتى  دوالر  مليار   1.2 قيمته 
على  شريكة  بنوك   8 املؤسسة  ساعدت  روسيا،  وفي 
دخول هذه السوق، حيث قدمت املؤسسة 160 مليون 
مشاريع  لتمويل  البنوك  هذه  من  العديد  إلى  دوالر 

كفاءة استخدام الطاقة.
برامج  بتنفيذ  املؤسسة  قامت  إجمالية،  وبصورة   
معنية بكفاءة استخدام الطاقة في 30 بلداً حتى 30 

يونيو/حزيران 2010.

 مساعدة البنوك على 
تشجيع مشاريع كفاءة 

استخدام الطاقة

منطقة شرق آسيا واحمليط الهادئ 
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 احلد من االنبعاثات وتخفيض التكاليف 
في ظل اإلنتاج األكثر نظافة

فلنمعن النظر في هذا التحدي الكبير: تلبية الطلب املتنامي في العالم على 
الطاقة مع القيام في الوقت نفسه بتخفيض انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس 

احلراري. علماً بأن جزءاً رئيسياً من احلل سيكمن في التدابير اإلجرائية اجلديدة املعنية 
باحلفاظ على الطاقة من خالل منع الهدر في الطاقة الناجت عن األنظمة التي 

يستخدمها كبار املستهلكني الصناعيني.

اإلنتاج األكثر نظافة

 لدى املؤسسة برنامج 
تبلغ قيمته 125 مليون 

دوالر ملساعدة الشركات في 
 تنفيذ حتسينات 

كفاءة استخدام الطاقة 
 واملياه مبا يحقق النفع 
لكل من هذه املنشآت 

التجارية والبيئة.

كفاءة  زيادة  على  الطلب  منو  يجب  الهدف،  هذا  لبلوغ 
األسواق  بلدان  في  الصناعية  الطاقة  استخدام 
قليلة  مجموعة  ولكن  الهند.  مثل  الكبيرة  الصاعدة 
العدد من الشركات الصناعية في الهند هي التي تدرك 
أن لديها عدداً كبيراً من اجلوانب الصغيرة لعدم الكفاءة 
في اإلنتاج مما يؤدي إلى خلق مستويات كبيرة للتكاليف 

املستترة للمرافق.
وقد أدت استثمارات املؤسسة وخدماتها االستشارية 
الورق،  لصناعة  احملدودة  كيه  جيه  شركة  مساعدة  إلى 
على  الهند،  في  الصيت  ذائعة  الشركات  إحدى  وهي 
حتقيق وفور كبير في التكاليف عن طريق حتسني كفاءة 
واليتي  في  مصانعها  في  واملياه  الطاقة  استخدام 
البسيطة  اإلصالحات  هذه  وتضرُب  وغوجارات.  أوريسا 
املرموقة  الشركة  هذه  جانب  من  التكلفة  ومنخفضة 
مثاالً مهماً يجب أن حتتذي به الشركات األخرى في هذا 
الصاعدة  االقتصادية  القوى  من  واحداً  يعد  الذي  البلد 

في العالم.

وقد بدأت املؤسسة في مساعدة شركة جيه كيه من خالل مساندة   
40 فرصة متاحة  األكثر نظافة، ومت حتديد  اإلنتاج  إجراء تقييم لعمليات 
لتحقيق وفورات في الطاقة عن طريق حتديثات سهلة ومنخفضة التكلفة 
نسبياً: كاستبدال األنابيب التي بها مواضع للتسرب؛ واستبدال املوتورات 
واحملركات ذات السرعة الواحدة بأخرى جديدة ذات سرعة متغيرة؛ وما شابه 
ذلك من إصالحات. وبعد ذلك، قدمت املؤسسة لهذه الشركة قرضاً بلغت 
قيمته 3 ماليني دوالر من أجل متويل عمليات اإلصالح والتحديث املطلوبة.

خفض  إلى  التدابير  هذه  تؤدي  أن  التنفيذ،  اكتمال  فور  املتوقع،  ومن   
الطاقة  استخدام  كفاءة  وحتسني  املائة،  في   17 بنسبة  املياه  استهالك 
سنوياً.  دوالر  مليون  على  يزيد  مبا  وفورات  وحتقيق  املائة،  في   10 بنسبة 
ويعادل مقدار هذه الوفورات متوسط االستهالك السنوي من املياه ملا يبلغ 
75 ألف أسرة هندية ومتوسط االستهالك السنوي من الطاقة ملا يبلغ 

9100 أسرة معيشية أخرى.
األنظف  اإلنتاج  ألغراض  اإلقراض  برنامج  تنفيذ  في  املؤسسة  بدأت   
بتقدمي قروض عاملية مشتركة قدرها 20 مليون دوالر ملساعدة شركة جيه 
كيه و6 جهات أخرى متعاملة مع املؤسسة على تخفيض التكاليف من 
حجم  زيادة  حالياً  ويجري  وللبيئة.  للمناخ  مراعية  وإجراءات  تدابير  خالل 
هذه املبادرة إلى 125 مليون دوالر ملساعدة املزيد من اجلهات املتعاملة مع 
املؤسسة في هذا الصدد. وتقدم هذه املبادرة مبررات قوية تثبت أن هذه 

اإلصالحات والتحديثات تعود بالنفع على كل من الشركات والبيئة.
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ميكن أن يشكل احلصول على املصادر احلديثة للطاقة عنصراً بالغ األهمية بالنسبة 
لسكان البلدان النامية للخروج من براثن الفقر واملرض. ومتثل هذه احلاجة الشديدة 

واملاسة حتدياً واضحاً في إطار مكافحة تغير املناخ.

 الطاقة املتجددة ـ 
نهج مؤسسة التمويل الدولية

 نهج مؤسسة 
التمويل الدولية 

سجلت استثماراتنا في 
مشاريع الطاقة املتجددة 
وكفاءة استخدام الطاقة 
رقماً قياسياً حيث بلغت 

1.64 مليار دوالر في السنة 
املالية 2010.

كما قامت في هذه السنة بأداء دور قوي في توسيع نطاق إنتاج الطاقة   
الشمسية في البلدان النامية. وكان االستثمار األول من نصيب مشروع 
للطاقة الشمسية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، حيث مت استثمار 
750 ألف دوالر في شركة كوماسيل في سانت لويس لتوصيل الكهرباء 

إلى املناطق الريفية في السنغال.
وسوف تقوم كوماسيل، وهي شركة تابعة للمكتب الوطني للكهرباء   
في املغرب، باستخدام مزيج من التوصيالت عبر الشبكة ووحدات فردية 
20 ألف  إلى قرابة  لتوليد الطاقة الشمسية من أجل توصيل الكهرباء 
الكهرباء  بتوفير  أيضاً  املشروع  هذا  ويقوم  قرية.   300 حوالي  في  نسمة 
إلى حتسني خدمات  و118 مركزاً صحياً، مما سيؤدي  213 مدرسة  يبلغ  ملا 

التعليم والرعاية الصحية. 
 )Azure( شركة  في  دوالر  ماليني   10 أيضاً  املؤسسة  واستثمرت   
الشمسية  للطاقة  مشروع  في  مباشر  استثمار  أول  وهو  للكهرباء، 
االستثمار  هذا  يساعد  وسوف  الهند.  في  العامة  بالشبكة  املوصولة 
 32 من  النظيفة  بالطاقة  اإلمداد  نطاق  توسيع  على  الهندية  الشركة 
قرية في والية البنجاب إلى حوالي 100 قرية، مما يؤدي إلى توفير 10 آالف 

طن من انبعاثات الكربون سنوياً. 

الطلب  ثلثي  النامية  البلدان  تشكل  أن  املتوقع  من 
العشرين  األعوام  مدى  على  الطاقة  على  العاملي 
القادمة ـ حيث يفتقر أكثر من 1.6 مليار شخص إلى 
الكهرباء، ويستخدم 2.4 مليار شخص حرق األخشاب 
وباإلمكان  والتدفئة.  الطعام  طهي  ألغراض  واخمللفات 
من  االستفادة  خالل  من  الطلب،  من  كبير  جزء  تلبية 
الشمسية  الطاقة  مثل  ـ  املتجددة  الطاقة  موارد 
تفضي  أن  دون  ـ  احليوية  الكتلة  وطاقة  الرياح  وطاقة 

إلى تفاقم مشكالت تغير املناخ.
الدولية  التمويل  مؤسسة  جعلت  السبب،  لهذا 
الطاقة  استخدام  وكفاءة  املتجددة  الطاقة  تشجيع 
استثمارات  وسجلت  الرئيسية.  أولوياتها  إحدى 
وصلت  حيث  قياسياً  رقماً  اجملاالت  هذه  في  املؤسسة 
إلى 1.64 مليار دوالر في السنة املالية 2010، مقابل 1.03 مليار دوالر في 
السنة املالية 2009. واشتمل حوالي 16 في املائة من مشاريع املؤسسة 
على مكّون خاص بالطاقة النظيفة. وقامت املؤسسة بتنفيذ استثمارات 
والطاقة  احليوية  والكتلة  الرياح  وطاقة  الشمسية  الطاقة  في مشاريع 
في  النامية  املناطق  جميع  في  الكهرومائية  والطاقة  األرضية  احلرارية 

العالم. 
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إنارة أفريقيا

هل ميكننا تخّيل آثار تخلص 2.5 مليون شخص في أفريقيا من استخدام مصابيح 
الكيروسني والشموع في أقل من ثالث سنوات. 

الناس بشراء  في وسعنا بعد ذلك أن نتخيل قيام الكثير من 
أدوات اإلنارة الصديقة للبيئةـ  والقيام في سياق هذه العملية 
ببناء قاعدة مزدهرة لسوق الهرم االقتصادي يقودها القطاع 

اخلاص. 
بصورة  تؤدي  أن  والفعالة  املأمونة  اإلنارة  وسع  في  إن 
من  األعمال  ومنشآت  املعيشية  األسر  متكني  إلى  ملموسة 
أسباب القوة بعد أن كانت معتمدة في السابق على مصادر 
خطيرة وغير نظيفة لإلنارة باستخدام لهيب النيران املشتعلة. 
وتهدف املبادرة املشتركة بني مؤسسة التمويل الدولية/البنك 
الدولي بشأن إنارة أفريقيا إلى جعل اإلضاءة بالكهرباء حقيقة 

واقعة ملاليني الناس في أفريقيا. 
األدوات  ونوعية  التمويل  على  احلصول  إشكاليات  معاجلة  خالل  ومن   
واملنتجات والقيود التنظيمية، ميكن ملبادرة إنارة أفريقيا أن حتقق سهولة 
اإلنارة  بأن سوق منتجات  السوق. علماً  إلى  وفاعلة  أطراف جديدة  دخول 
املراعية للبيئة تنطوي على إمكانات ضخمة، وسيصل عدد املستهلكني 

األفارقة إلى 250 مليون بحلول عام 2030.
17 مليار  والواقع أن األفارقة ينفقون في الوقت احلاضر ما يصل إلى   
دوالر في السنة على اإلنارة غير الكافية وغير املالئمة. وميثل تقدمي البدائل 
احمللية  التوزيع  شركات  من  لكل  بالنسبة  حقيقية  جتارية  فرصة  لهم 
والدولية، وشركات القطاع اخلاص الراسخة والناشئة، وشركات التجميع 

احمللية، والشركات الصناعية الدولية، وأطراف أخرى. 
شركة   50 حوالي  مع  احلاضر  الوقت  في  أفريقيا  إنارة  برنامج  يعمل   
هذه  تزويد  ويتم  الالزمة،  املنتجات  من   70 من  أكثر  لتقدمي  صناعية 

الشركات بخدمات املساندة التجارية، والقدرة على احلصول على التمويل، 
وخدمات التحقق من جودة املنتجات. وفي الوقت احلالي، تبلغ تكلفة عدد 
كبير من هذه املنتجات أقل من 25 دوالراً، مما يجعلها ألول مرة في متناول 
باملقارنة مبا  أفريقيا. وميثل ذلك حتسناً ملحوظاً  شرائح كبيرة من سكان 
كانت عليه األوضاع قبل بضع سنوات حينما كان عدد املنتجات املوجهة 

لهذه السوق األفريقية ضئيالً ومحدوداً للغاية.
في السنة املالية 2010، قام برنامج إنارة أفريقيا بتدشني االحتاد الدولي   
لصناعة منتجات اإلضاءة املوزعة خارج الشبكة املوحدة، فضالً عن اتخاذ 
منتجات  جودة  على  املوافقة  بعالمة  خاص  ترتيب  إنشاء  نحو  خطوات 
اإلضاءة خارج الشبكة، وهو جهد من شأنه أن يساعد في ضمان اجلودة 

وتعزيز الشفافية بالنسبة للمستهلكني. 
إضاءة  مبنتجات  اإلمداد  على  اخلاص  القطاع  العام: مساعدة  الهدف   
مأمونة بجودة عالية وتكلفة معقولة إلى 2.5 مليون شخص بحلول عام 
هذا  ولتحقيق  بالسوق.  اخلاصة  االعتبارات  إلى  مستندة  بطريقة   2012
الهدف، تتوقع املؤسسة تيسير بيع 500 ألف من أدوات ومنتجات اإلضاءة 
خارج الشبكة من خالل قنوات جتارية، وإنشاء برنامج جتاري ُمستدام لتزويد 
شأن  ومن   .2030 عام  بحلول  مماثلة  ووسائل  بأدوات  شخص  مليون   250
ذلك أن يفتح مساراً جديداً للتنمية االجتماعية والصحية واالقتصادية. 
حتقيق  الصغيرة  والشركات  املعيشية  األسر  من  العديد  يشهد  وسوف 
خالل  من  اإلنتاجية  في  ملموسة  ومكاسب  التكلفة  في  كبيرة  وفورات 
من  واحلد  واالستذكار،  للدراسة  اخملصص  والوقت  العمل  ساعات  ازدياد 
استخدام  بسبب  الداخلي  الهواء  تلوث  عن  الناجمة  الصحية  اخملاطر 

الكيروسني.

منطقة أفريقيا جنوب 
الصحراء
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 مساعدة املؤسسات والهيئات االستثمارية 
على تنفيذ استثمارات صديقة للبيئة

ال تتفاوض دوائر عالم املال بشأن املعاهدات واالتفاقيات الدولية املعنية بتغير املناخ، 
ولكن ما لديها من رأس املال هو العامل األساسي واجلوهري في حتقيق ما ترمي إليه 

هذه االتفاقيات من غايات وأهداف.

وتقييم اخملاطر، وهي مؤسسة ستاندرد آند بورز، بهدف إطالق مؤشر جديد 
لقياس كفاءة تخفيض الكربون في األسواق الصاعدة. وحققت املؤسسة 
هذا اإلجناز بدعم ومساندة من حكومة اململكة املتحدة وصندوق البيئة 
من  األدوات  هذه  فيه  تتمكن  الذي  الوقت  سيحني  ما  وسرعان  العاملية. 
إطالق مبادرات جديدة مستندة إلى اعتبارات السوق مثل تخفيض تكلفة 
رأس املال وتعزيز السمعة الطيبة مبا ميكن أن يساعد في تشجيع قياس 

أداء الشركات، واإلفصاح، وتخفيض انبعاثات الكربون.
ومؤسسة  بورز  آند  ستاندرد  ملؤسسة  اجلديد  املؤشر  هذا  ويسعى   
إطالقه  مت  والذي  ـ  الكربون  تخفيض  بكفاءة  واملعني  الدولية  التمويل 
كبيرة  استثمارات  تدفقات  تعبئة  إلى  ـ   2009 األول  ديسمبر/كانون  في 
األكثر  للشركات  اخملصصات  توجيه  تفضيل  على  ينطوي  مبا  للحافظة 
تشجيع  وبالتالي  الصاعدة،  األسواق  في  الكربون  تخفيض  في  كفاءة 
التنافس على حتقيق مستويات أعلى للكفاءة في تخفيض الكربون في 

القطاعات اخملتلفة.
األداة  املال، حتقق هذه  رأس  السلبي في أسهم  املستثمر  باستهداف   
تقدمي  ويجري  محدودة.  إضافية  مخاطر  مع  األسواق  من  عوائد  اجلديدة 
في  املتخصصة  تروكوست  شركة  قبل  من  املؤشر  لهذا  الكربون  بيانات 
عن  املتاحة  املعلومات  أساس  على  للشركات  البيئية  اآلثار  احتساب 
أنشطتها وعملياتها. ولزيادة الوعي بهذا املؤشر، دخلت مؤسسة التمويل 
طلب  أجل  من  الكربون  عن  اإلفصاح  مشروع  مع  شراكة  في  الدولية 
األسواق  في  شركة   800 من  أكثر  جانب  من  االنبعاثات  عن  معلومات 
اجلديد بوصفه مثاالً  املؤشر  إلى  االنتباه  ولفت   ،2010 الصاعدة في عام 

يوضح كيفية قيام املستثمرين بإدراج هذه املعلومات في قراراتهم.

على  تؤثر  أن  الدولية  التمويل  مؤسسة  مقدور  في 
ومؤسسات  واإلقليمية،  احمللية  البنوك  ولكن  األسواق، 
هي  األخرى  املالية  واملؤسسات  وهيئاته،  االستثمار 
وحدها القادرة على تغيير هذه األسواق. وتستطيع هذه 
فيها  تتحكم  التي  الهائلة  املبالغ  استخدام  اجلهات 
بطرق مفيدة وفاعلة في مكافحة تغير املناخ فور توافر 
ما  وهو  ـ  األعمال  أنشطة  لتنفيذ  جيدة  جتارية  مبررات 
وتهيئته  خلقه  إلى  الدولية  التمويل  مؤسسة  تسعى 

على مستويات عديدة.
مؤمتر  املؤسسة  استضافت   ،2009 مارس/آذار  في 
وهي   ،)P8 Group( الثمانية  جملموعة  السنوية  القمة 
عبارة عن مجموعة من أكبر صناديق املعاشات التقاعدية 
تقوم  الصناديق  هذه  بأن  علماً  بلدان،  عدة  من  العامة 
ُمجتمعة بإدارة أكثر من 3 تريليونات دوالر ولديها تركيز 
وتعكف  واالستدامة.  املناخ  تغير  قضايا  على  رئيسي 
املؤسسة منذ ذلك احلني على مساعدة هذه الصناديق 

في استكشاف فرص االستثمار املستدامة في األسواق الصاعدة.
رؤية  إلى  االستثمار،  قرارات  اتخاذ  قبل  حاجة،  في  املستثمرين  ولكن   
ودون  للبيئة.  املراعية  الفرص  جلدوى  ومستقلة  قوية  مرجعية  إشارات 
املصلحة  صاحبة  واألطراف  التنظيمية  الهيئات  جانب  من  الطلب 
في  املسجلة  الشركات  تدفع  قوية  أسباب  أي  هناك  تكون  لن  املباشرة، 
األسواق الصاعدة إلى اإلفصاح أو زيادة كفاءة تخفيض انبعاثات الكربون 

فيما تؤديه من أنشطة وأعمال جتارية.
قامت  العقبة،  هذه  على  التغلب  في  الشركات  هذه  وملساعدة   
املؤسسة بتوحيد جهودها مع واحدة من كبريات اجلهات املعنية باملؤشرات 

 مؤشر ستاندرد آند 
بورز/مؤسسة التمويل 
 )S&P/IFCI( الدولية

املعني بكفاءة تخفيض 
انبعاثات الكربون

مت تدشني هذا املؤشر في 
 أواخر عام 2009، وهو 

مفيد في إطالق املبادرات 
اجلديدة بشأن قياس انبعاثات 

الكربون وتخفيضها، 
 واإلفصاح عن املعلومات 

ذات الصلة.
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 تغير املناخ: 
تأثيره في جميع أنحاء العالم 

تركيا: 
سيتيح قرض قيمته 75 
مليون دوالر إلى شركة 
أكينرجي للطاقة الدعم 
واملساندة الالزمة ملشاريع 
هذه الشركة في مجاالت 

الطاقة املتجددة إلى 
جانب املساعدة في تلبية 
االحتياجات املتزايدة من 

الطاقة في تركيا. 

فيتنام: 
تقوم املؤسسة بتقدمي 24 
مليون دوالر ملساعدة البنك 
التكنولوجي التجاري في 
تطوير برنامجه املعني 
بإقراض الشركات احمللية 
الصغيرة واملتوسطة 

ألغراض كفاءة استخدام 
الطاقة. 

الهند: 
استثمرت املؤسسة 7.8 مليون دوالر 
في أسهم رأس مال شركة أورو ميرا 
للطاقة للمساعدة في إنشاء قدرات 

جديدة لتوليد الطاقة املتجددة.

تايلند: 
استثمرت املؤسسة 1.7 
مليون دوالر في شركة 

 Korat( الطاقة الشمسية
1( من أجل توسيع نطاق 

توليد القطاع اخلاص 
للطاقة الكهربائية وزيادة 

التنمية في املناطق الريفية 
في تايلند.

روسيا: 
تقدم املؤسسة قرضاً مبا قيمته 10 ماليني دوالر إلى 
مونوكريستال ملساعدة هذه الشركة الصناعية في 
توسيع طاقتها اإلنتاجية إلنتاج املواد املستخدمة في 

تكنولوجيا كفاءة استخدام الطاقة.
أرمينيا: 

باالستفادة من قرض 
مقداره 15 مليون دوالر 

من قبل املؤسسة، 
يستطيع بنك أميريا 

تقدمي متويل طويل األجل 
ملشاريع بناء محطات 

صغيرة للطاقة 
الكهرومائية.

نيبال: 
قدمت املؤسسة قرضاً مبا قيمته 
6.5 مليون دوالر إلى شركة بوتوال 
للكهرباء من أجل تشغيل مشروع 
للطاقة الكهرومائية ودعم توفير 
الكهرباء وخدمات الري للمناطق 
الريفية ومعاجلة النقص الشديد 

في الطاقة الكهربائية.

الفلبني: 
يتيح قرض قيمته 75 مليون دوالر 
إلى املكتب الفرعي في الفلبني 

لشركة صن باور األمريكية الدعم 
واملساندة لعمليات تصنيع ألواح 

اخلاليا الشمسية في الفلبني.

سري النكا: 
من شأن تقدمي تسهيالت 

لتقاسم اخملاطر مبا قيمته 12.6 
مليون دوالر إلى بنك إن دي بي 

في سري النكا أن يؤدي إلى دعم 
قدرات توليد الطاقة الكهربائية 
في البالد مع معاجلة قضايا تغير 

املناخ في الوقت نفسه.



3637

تواصل مؤسسة التمويل الدولية زيادة استثماراتها 
وخدماتها االستشارية في مجاالت الطاقة املتجددة 

وكفاءة استخدام الطاقة، انعكاساً اللتزامها املتنامي 
مبعاجلة تغير املناخ. فقد استثمرت املؤسسة أكثر من 

1.64 مليار دوالر في اجملاالت املذكورة باإلضافة إلى 
استثمارات أخرى في عمليات وأنشطة مرتبطة باملناخ. 
وساعدت املؤسسة في دعم البدء في تشغيل مشاريع 
توفر حالياً طاقة الرياح لألسر املعيشية في املكسيك، 
فضالً عن تدعيم الطاقة املتجددة في تركيا، ومساندة 

تقدمي القروض ألغراض كفاءة استخدام الطاقة في 
فييتنام.

اجلمهورية الدومينيكية: 
قدمت املؤسسة متويالً قدره 20 
مليون دوالر ملشروع بنك بي إتش 
دي الذي سوف يساعد الشركات 

الدومينيكية في تخفيض 
استهالكها من الطاقة وخفض 

االنبعاثات املسببة لالحتباس احلراري.
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األمن الغذائي

محور تركيزنا

يوجد أكثر من مليار شخص في 
مختلف أنحاء العالم يعانون اجلوع. 
وفي العقود القليلة القادمة، سوف 
تتعاظم حتديات إطعام هؤالء اجلوعى 
بصورة هائلة ومرعبة.

وتشير تقديرات األمم املتحدة إلى أن 
عدد سكان العالم سوف يزيد بواقع 
الُثلث بحلول عام 2050 ـ ليصل 
إجماال إلى 9.1 مليار نسمة. وسوف 
متس احلاجة إلى مضاعفة حجم إنتاج 
الغذاء في البلدان النامية ملسايرة 
الزيادة في الطلب. كما يجب حتقيق 
زيادة بنسبة 50 في املائة في متوسط 
االستثمارات السنوية الصافية في 
إنتاج الغذاء. وفي الوقت الذي تسود 
فيه الطلبات املتزاحمة واملتنافسة 
على األراضي الزراعية واملياه، فإن 
حتقيق هذا التوسع املنشود بصورة 
مستدامة يعتمد على طاقات اإلبداع 
واالبتكار التي من شأنها حتسني 
الكفاءة واإلنتاجية.

وتلعب مؤسسة التمويل الدولية دوراً 
حيوياً في مواجهة هذه التحديات ـ 
من خالل مساندة تطبيق املمارسات 
الفعالة واملستدامة في سلسلة 
القيم في الصناعات الزراعية من 
املزرعة إلى املستهلك.
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االبتكار وأثره اإليجابي

يتيُح عمل املؤسسة حتسني قدرة 
املزارعني والشركات الزراعية على 

احلصول على التمويل والوصول إلى 
األسواق اجلديدة. وتقدم املؤسسة 

في هذا الصدد مساعدات لتحسني 
اإلنتاجية واحلد من الهدر والفاقد 

واعتماد طرق مستدامة. وتقوم 
املؤسسة بتدعيم التوزيع العاملي 

للغذاء من خالل توجيه االستثمارات 
الالزمة لتشجيع التجارة العاملية 

واحمللية في املواد الغذائية والزراعة.

تتخذ املؤسسة من االبتكار سبيالً 
لها، حيث تواصل استحداث املنتجات 

واألدوات اجلديدة الالزمة حلماية 
املزارعني ضد اخملاطر غير املنظورة 

التي تهدد سبل كسب رزقهم، 
باإلضافة إلى توفير التدريب على 

تطبيق املمارسات املستدامة املعنية 
بتحسني اإلنتاجية.

في السنة املالية 2010، قدمت 
املؤسسة قروضاً قدرها حوالي ملياري 

دوالر للوحدات اخملتلفة في سلسلة 
التوريد الزراعية، مبا في ذلك متويل 

مشاريع حتسني تخزين وتوزيع املنتجات 
الزراعية، وزيادة متويل التجارة الزراعية 

والريفية، وتوسيع نطاق جتهيز املواد 
الغذائية. وقد أدت اجلهات املتعاملة 

مع استثمارات املؤسسة في 
الصناعات الزراعية إلى حتقيق النفع 

والفائدة ألكثر من مليوني ُمزارع. 
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ولكن  بالزراعة،  اإلندونيسيني  نصف  حوالي  يشتغل 
منتجاتهم  تسويق  يستطيعون  ال  منهم  الكثيرين 
جاهزيتهم  عدم  بسبب  وموثوقة  فاعلة  بصورة 
منتجات  توريد  سلسلة  في  الكاملة  للمشاركة 

الصناعات الزراعية.
الفول  بزراعة  يعمل  الذي  الدين،  سياج  هـ.  ويعلم    
السوداني، هذه التحديات حق املعرفة. فبوصفه واحداً 
إحدى  وهي  تينغارا،  نوسا  غرب  في  املزارعني  من صغار 
املناطق األشد فقراً في إندونيسيا، اعتاد سياج الدين 
احمللية.  والبذور  التقليدية  الزراعة  على استخدام طرق 
لزراعة  املستدامة  الطرق  عن  شيئاً  يعرف  يكن  ولم 
من  مكونة  الوحيدة  سوقه  وكانت  وإدارتها.  األراضي 
وكانت  احمللي،  مجتمعه  في  منتجاته  بشراء  القائمني 

أسعار البيع لهم ُعرضة للتقلب من موسم إلى آخر.
بتغيير  تقوم  أن  قبل  سائدة  األوضاع  تلك  كانت   
غارودا  وشركة  الدولية  التمويل  مؤسسُة  حياته 
تصنيع  في  رائدة  شركة  وهي  الغذائية،  للمنتجات 

الوجبات الغذائية اخلفيفة في إندونيسيا. 
يقول سياج الدين •تضاعفت اإلنتاجية في مزرعتي   
أخلد  أن  اآلن  أستطيع  كبيرة.  بدرجة  دخلي  وحتّسن 
أن  ملعرفتي  والبال  النفس  هادئ  العني  قرير  ليالً  للنوم 
شركة جارودا سوف تشتري محصولي باألسعار املتفق 
الفول  بزراعة  أن يستفيد جميع املشتغلني  أود  عليها. 
السوداني بالفرصة نفسها التي أتاحتها لي مؤسسة 

التمويل الدولية وشركة غارودا“.
إلى  استشارية  خدمات  بتقدمي  املؤسسة  تقوم   
شركة غارودا ملساعدة زارعي الفول السوداني على زيادة 
اإلنتاج من خالل تطبيق املمارسات املستدامة. ويجري 
تقدمي املشورة لهذه الشركة بشأن طرق تدريب املزارعني 
طريق  عن  النوعية  اجلودة  وتشجيع  أدائهم  ومتابعة 
نظام شفاف لشراء الفول السوداني. وبعد ذلك، تقوم 
من  املمارسات  أفضل  عن  املعرفة  بنشر  غارودا  شركة 
خالل عقد دورات تدريبية وتزويد املزارعني بالبذور عالية 

اجلودة. ويقوم املزارعون ببيع احملصول لهذه الشركة.
في إطار هذا البرنامج، تضاعفت مشتريات شركة   
عامي  بني  فيما  السوداني  الفول  مزارعي  من  غارودا 
إيرادات حوالي  2007 و2009. وارتفعت في تلك الفترة 
كما  البرنامج.  هذا  من  املستفيدين  من  ُمزارع   7500
سهلة  سوق  وجود  وأدى  ـ  غارودا  شركة  إيرادات  زادت 
على  املزارعني  آالف  تشجيع  إلى  وشفافة  ومستقرة 

االشتغال بزراعة الفول السوداني.

منطقة شرق آسيا واحمليط الهادئ

 قصة جناح ُمزارع 
 إندونيسي في إنتاج 

الفول السوداني
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يعتبر عدم كفاية األنظمة اللوجيستية عامالً أساسياً 
فحوالي  الهند.  في  االقتصادي  النمو  إعاقة  إلى  يؤدي 
ثلث املنتجات الطازجة يتعرض للتلف والعطب نتيجة 
لضعف وسائل النقل والتخزينـ  وتبلغ خسائر الفاكهة 

واللحوم ومنتجات األلبان 13 مليار دوالر.
اللوجيستية  اخلدمات  في  االختناقات  وملعاجلة   
والبنية التحتية املرتبطة بالزراعة، استثمرت املؤسسة 
5 ماليني دوالر في شركة سنومان لألغذية اجملمدة، وهي 
وتوزيع  وتخزين  بنقل  تقوم  بنغالور  مدينة  في  شركة 
األغذية اجملمدة واملبّردة. وسوف يساعد هذا االستثمار 
الشركة في زيادة قدرات التخزين القائمة على التحكم 
احلراري للحمولة من 10 آالف إلى 34 ألف منصة نّقالة 

على مدى السنوات الثالث القادمة. 
وفي بلد يضم 33 في املائة من الفقراء في العالم،   
وتغييراً  فرقاً  يُحدث  سوف  االستثمار  أن  املؤكد  من 
ملموساـً  من حيث تخفيض كمية الفاقد من األغذية، 
على  الغذائية  املواد  ومنتجي  املزارعني  قدرة  وحتسني 
الوصول إلى أسواق التجزئة. ويؤدي هذا املشروع أيضاً 
لشركة  واالجتماعية  البيئية  املمارسات  حتسني  إلى 
سنومان التي تخدم أكثر من 100 مدينة و4400 منفذ 
للتجزئة في الهند، وذلك من خالل حتفيز االستثمار في 
الضواغط )الكومبرسورات( احملققة لكفاءة استخدام 
الطاقة ومساعدة الشركة على التوسع في والية أوتار 

براديش منخفضة الدخل.
يقول رافي كانان، املسؤول التنفيذي األول لشركة   
التمويل  مؤسسة  مع  بالتعاون  •ميكننا،  سنومان، 
إلى  والسعي  التجاري  نشاطنا  نطاق  توسيع  الدولية، 
حتقيق تخفيض كبير للفاقد في الفاكهة واخلضراوات 

في الهند“. 
 18 حالياً  تتجاوز  ال  الهند  في  التخزين  طاقة  إن   
في  البساتني  ملنتجات  السنوي  اإلنتاج  من  املائة  في 
منشآت قائمة على التحكم في درجات احلرارة. ومعظم 
الشركات العاملة في هذا القطاع عبارة عن شركات 
شاحنات  ثالث  أو  شاحنتان  منها  كل  لدى  إقليمية 
لنقل األغذية املبردة وُمنشأة واحدة للتخزين. علماً بأن 
معظم جتهيزات التخزين القائم على التحكم احلراري 

مخصصة فقط للبطاطس والبصل.
استثمارات  تعتبر  مجتمعة،  األسباب  لهذه   
من  كبيرة  درجة  على  سنومان  شركة  في  املؤسسة 
 75 حوالي  بتشغيل  تقوم  الشركة  هذه  ألن  األهمية 

شاحنة مبردة و16 منشأة للتخزين.

 حتديث األنظمة 
اللوجيستية

منطقة جنوب آسيا
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زيادة اإلنتاج الغذائي في أوكرانيا

بوصفها أحد أكبر البلدان املصدرة للحبوب في العالم، تلعب أوكرانيا دوراً رئيسياً في 
سلسلة اإلمداد بالسلع الغذائية العاملية. ولكن قطاع الصناعات الزراعية األوكرانية 

يواجه عدة قيود ومعوقات.

فاألحوال املناخية املناوئة ميكن أن تتسبب في تقليص 
عن  ناهيك  املزارعني،  دخل  على  سلباً  والتأثير  اإلنتاج 
اإلنتاج  ملساندة  الالزم  األجل  طويل  التمويل  شحة 

الغذائي.
الدولية أوكرانيا على أن  التمويل  تساعُد مؤسسة 
تصبح مْصدراً أكثر أهمية لإلمداد بالغذاء، حيث تعمل 
املؤسسة مع قطاعات الصناعات الزراعية في سلسلة 
املشار  واملعوقات  القيود  التغلب على  أجل  العرض من 
متويالً  املؤسسة  قدمت  السنة،  هذه  وفي  أعاله.  إليها 
طويل األجل مبا قيمته 75 مليون دوالر إلى شركة ميريا، سابع أكبر ُمنتج 
زراعي في أوكرانيا، ملساعدتها في مضاعفة إنتاجها من القمح والسلع 

الزراعية األخرى.
لتحسني  أوكرانيا  في  للمزارعني  العون  يد  أيضاً  املؤسسة  ومّدت   
قدرتهم على احلصول على أدوات التأمني الكفيلة مبوازنة مخاطر خسائر 
الناجمة عن األحوال املناخية واألخطار األخرى. كما أن مشروع  احملاصيل 
في   2008 عام  في  إطالقه  مت  الذي  الزراعي،  التأمني  لتطوير  املؤسسة 
إلى  يهدف  الدولية،  للتنمية  الكندية  الوكالة  مع  الشراكة  عالقة  إطار 
حتسني نوعية املنتجات واألدوات التي تقدمها شركات التأمني وإقامة بيئة 

تنظيمية لتيسير تقدمي هذه األدوات.

إن  أوكرانيا،  في  التأمني  شركات  رابطة  رئيسة  غودميا،  ناتاليا  وتقول   
هذا املشروع يسهم في •حتسني ثقافة التأمني، واملعرفة، وتطوير النظام 
الوطني للتأمني الزراعي في أوكرانيا، ومينع املنافسة غير العادلة“. ويؤدي 
تخفيف  من  أكثر  هو  ما  حتقيق  إلى  وأدواته  التأمني  منتجات  توفر  ازدياد 
اخملاطر املاثلة أمام املزارعنيـ  ألنه يعمل أيضاً على تسهيل حصولهم على 
التمويل املصرفي، ألن البنوك تقوم على األرجح بتقدمي القروض بسهولة 

عند علمها بأن محاصيل املزارعني متمتعة بالتأمني ضد اخلسائر.
املؤسسة  مشاركة  املشروع  هذا  تنفيذ  في  التقدم  أوجه  وتتضمن   
مؤخراً في وضع قانون جديد يُتوقع اعتماده في أواخر عام 2010، وهو ميهد 
الطريق لعالقات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص في مجال التأمني 
الزراعي، مما يتيح زيادة انتشار أدوات ومنتجات هذا النوع من التأمني. وأدى 
هذا املشروع دوراً أساسياً أيضاً في إنشاء احتاد لشركات التأمني الزراعي، 

وهذه هي أول مبادرة من نوعها في أوكرانيا.

منطقة أوروبا وآسيا الوسطى
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 مساعدة املزارعني بتخفيف اخملاطر الناجمة 
عن األحوال املناخية

 بفضل برنامج تأمني جديد بقيادة مؤسسة التمويل الدولية، يتمتع املزارعون 
 في جميع البلدان النامية بتوافر طرق أفضل جملابهة التهديدات الناجتة عن 

الكوارث الطبيعية.

التأمني ضد األخطار

مدعوماً بخدمات 
املؤسسة االستشارية، 
يضطلع برنامج التأمني 
العاملي املستند إلى 

املؤشرات، الذي أنشأته 
املؤسسة، مبساعدة 

املزارعني على تخفيف 
اآلثار املدمرة غالباً الناجتة 
عن الكوارث الطبيعية.

الضمانية  املستحقات  لصرف  مؤهلني  التأمني  وثائق  حاملو  ويصبح   
فور حدوث اإلشارة املدرجة في املؤشرات اإلحصائية دون احلاجة إلى انتظار 

تقدمي طلبات لتسوية التأمني بالطريقة التقليدية. 
ويتلقى هذا البرنامج الدعم واملساندة من برنامج اخلدمات االستشارية   
باملؤسسة الذي يعمل على زيادة قدرات شركات التأمني على تقدمي التأمني 
ومنتجاته،  التأمني  أدوات  تطوير  في  واملساعدة  املؤشرات،  إلى  املستند 
وتهيئة بيئة تنظيمية مواتية عن طريق إسداء املشورة للحكومات حول 

التغييرات والتعديالت املمكنة في النظم والقوانني.
ارتبطت املفوضية األوروبية بتقدمي 24.5 مليون يورو، وكانت املفوضية   
اخلدمات  تدعيم  متويل  أجل  من  االستئماني  للصندوق  مانحة  جهة  أول 
أيضاً.  الصندوق  بدعم هذا  الهولندية  اخلارجية  وزارة  وتقوم  االستشارية. 

وتعمل املؤسسة مع شركاء رئيسيني على توسيع نطاق هذا البرنامج.

بلدان  في  متوافراً  األخطار  ضد  التأمني  يكون  ما  ونادراً 
لويالت  ُعرضة  املزارعني  يترك  مما  الصاعدة،  األسواق 
واألعاصير  والفيضانات  فالزالزل  الطبيعية.  الكوارث 
وحترم  عني.  غمضة  في  ومتحوها  البيوت  تدمر  أن  ميكن 
التي  واملاشية  احملاصيل  من  املزارعني  اجلفاف  موجات 

تشكل عصب حياتهم.
فمؤسسة  واآلثار.  اخملاطر  هذه  تخفيف  اآلن  ميكُن 
توافر  بزيادة  يقومان  الدولي  والبنك  الدولية  التمويل 
مواجهة  في   )GIIF( املؤشرات  إلى  املستند  التأمني 
برنامج  ويهدف  املناخية.  واخملاطر  الطبيعية  الكوارث 
قدرة  إتاحة  إلى  املؤشرات  إلى  املستند  العاملي  التأمني 
البلدان  التأمني في  جديدة على احلصول على منتجات 
وسكان  للمزارعني  خاصة  بصفة  بالنسبة  النامية، 

اجملتمعات احمللية الزراعية. 
للخسائر  قيمة  إعطاء  يتم  املؤشرات،  إلى  املستند  التأمني  ظل  في   
الناجتة عن األحوال املناخية واألحداث الكارثية على أساس محدد سلفاً 
باستخدام مؤشر قياسي. ويتم توزيع مدفوعات التأمني عند حدوث إحدى 
حالة  في  التأمني  مستحقات  صرف  يتم  املثال،  سبيل  فعلى  الكوارث. 
هطول األمطار بكميات أقل من املتوقع، أو حدوث عاصفة من فئة معينة، 

أو زلزال مع تسجيل درجة معينة على مقياس ريختر.
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 األمن الغذائي: 
األثر الناشئ في جميع أنحاء العالم 

املغرب:
تقدم املؤسسة املشورة إلى وزارة الزراعة املغربية 

حول الشراكة بني القطاعني العام واخلاص من أجل 
بناء محطة لتحلية املياه والري في منطقة اشتوكا.

الضفة الغربية:
 قامت املؤسسة بإطالق 

املرحلة الثانية من مشروع 
تنمية سلسلة توريد زيت 
الزيتون بالضفة الغربية. 

ويساعد هذا املشروع منتجي 
زيت الزيتون الفلسطيني على 
احلصول على التمويل الالزم 
وتعزيز قدرتهم على املنافسة.

أوكرانيا:
 تُقدم املؤسسة متويالً يبلغ أكثر من 60 مليون 

دوالر إلى شركة ميرونيفسكي املتخصصة 
في إنتاج الدواجن ملساعدتها في توسيع مزارع 

احلبوب وعمليات إنتاج الطيور الداجنة.

منطقة أفريقيا جنوب الصحراء:
 قامت املؤسسة بتنظيم اتفاقية 
للتمويل املبتكر تتمكن مبوجبها 

اجملموعة األفريقية للتجارة والصادرات 
من احلصول على متويل قدره 120 
مليون دوالر من أجل توسيع نطاق 

جتارة السلع الزراعية.

الصني:
 قدمت املؤسسة قرضاً يبلغ 20 مليون دوالر إلى 
شركة زيوانغ القابضة للسكر والصناعات الزراعية 

لتمكينها من حتسني عملياتها وحتديثها ورفع 
معايير سالمة األغذية. 

بنغالديش:
 تقوم املؤسسة بإسداء املشورة إلى شركة 

سوبرمي سيد للبذور بشأن كيفية تعزيز إنتاجها 
وتوريد بذور األرز واخلضراوات املتحملة لإلجهاد التي 

ميكن أن تقاوم الظروف املناخية القاسية. 

نيجيريا:
 تُقدم املؤسسة متويالً قدره 8.5 
مليون دوالر إلى سلسلة مطاعم 

تانتاليزر النيجيرية للوجبات 
السريعة ملساعدتها في تقدمي 
وجبات غذائية مجهزة ومعبأة 
بتكلفة معقولة إلى سكان املدن.
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استفاد ماليني املزارعني من املنتجات أو 
اخلدمات التي تقدمها اجلهات املتعاملة مع 

املؤسسة في مجال الصناعات الزراعية. 
وفي نهاية السنة املالية 2010، بلغ إجمالي 

ارتباطات حافظة الصناعات الزراعية 
باملؤسسة 536 مليون دوالر، وقامت املؤسسة 

أيضاً بتمويل عدة مشاريع من أجل تعزيز كافة 
اجملاالت املشمولة في سلسلة التوريد. وبفضل 
املساعدة املقدمة من املؤسسة، تقوم اجلهات 
املتعاملة معها بري مناطق ممتدة في املغرب، 

وتوفير بذور األرز واخلضراوات املقاومة للتغيرات 
املناخية في بنغالديش، وتعزيز األمن الغذائي 

في الصني. 

األرجنتني:
 سوف يقوم بنك باتاغونيا بتوسيع 

نطاق التمويل لصالح املزارعني 
وشركات الصناعات الزراعية الصغيرة 
واملتوسطة، وذلك بفضل القرض الذي 
قدمته املؤسسة لهذا البنك مبا قيمته 

30 مليون دوالر.

باراغواي:
 قدمت املؤسسة قرضاً يبلغ 

30 مليون دوالر إلى بنك 
بيلباو فيزكايا في باراغواي 
من أجل تعزيز سلسلة 

التوريد الزراعي وإتاحة فرص 
جديدة في املناطق الريفية.
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الصراعات

محور تركيزنا

يعيش أكثر من مليار شخص من 
أشد الناس فقراً في العالم في بلدان 
امتألت صفحات تاريخها احلديث 
بوقائع اندالع احلروب أو الصراعات 
األهلية. وغالباً ما تعاني هذه البلدان 
من ضعف التجهيزات الالزمة إلجناز 
العمل املضني والشاق إلعادة اإلعمار 
والبناء بعد انتهاء الصراعات. وهذا 
هو ما دفع مؤسسة التمويل الدولية 
إلى إعطاء أولوية لعملها في هذا 
املضمار، حيث تعكف على تعبئة 
استثمارات القطاع اخلاص في 
مجاالت رئيسية مثل البنية التحتية، 
والصناعات االستخراجية، وتنمية 
سلسلة التوريد، وإتاحة احلصول على 
التمويل، وتقدمي توجيهات وإرشادات 
بشأن اإلصالحات التنظيمية 
الضرورية التي من شأنها تشجيع 
التنمية االقتصادية وحتقيق النمو. 
وتعمل املؤسسة أيضاً على ضمان 
متكني النساء من احلصول على 
نصيبهن من ثمار املصاحلة الوطنية 
بعد انتهاء الصراعات من خالل دعم 
املشاركة االقتصادية للمرأة.

تقل احتماالت عودة البلدان إلى 
الصراعات عندما يجد الناس حتسناً 
ملموساً في حياتهم: على صعيد 
خلق فرص العمل، واستعادة خدمات 
أساسية مثل الكهرباء، ومنو أنشطة 
أعمال جديدة تؤكد االستقرار 
املدني طويل األمد. ولكن بالنسبة 
للبلدان التي أصيبت فيها جميع 
هذه الوظائف واملهام بالدمار واخلراب 
الكامل، فإن احلكومات اجلديدة املعنية 
بإعادة البناء تواجه في مسعاها 
الكثير من األولويات امللحة واملتزامنة 
في بعض األحيان، مما يوضح أن هذه 
احلكومات لن تستطيع وحدها إجناز أي 
شيء ذي بال.
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االبتكار وأثره اإليجابي

تقع على عاتق القطاع اخلاص 
مسؤولية أداء دور حيوي وجوهري 

في هذا الصدد، وتشارُك مؤسسة 
التمويل الدولية في هذا اجلهد. 

فاملؤسسة تبادر من فورها بتقدمي 
الدعم للقطاع اخلاص ومساندته لدى 

توافر الظروف املتيحة ألداء عملها 
بصورة مأمونة ومنتجة في هذه 

البلدان. ولعل استجابة املؤسسة في 
هذا العام إزاء الزلزال املدّمر في هايتي 
توضح ما تتحلى به من املرونة وسرعة 

احلركة، حيث ركزت على تعبئة املوارد 
حيثما متس احلاجة إليها. وإدراكاً 

منها للتحديات اإلضافية احمليطة 
بتحقيق نتائج في هذه البلدان، تعمل 

املؤسسة بصورة وثيقة أيضاً مع 
البنك الدولي والشركاء املانحني من 

أجل تبادل املعلومات والتعاون في 
مبادرات مشتركة.

والواقع أن أنشطة املؤسسة في 
البلدان املتأثرة بالصراعات زادت بدرجة 

كبيرة في السنوات األخيرة ـ فقد 
ارتفعت استثمارات املؤسسة في 
هذا الصدد من حوالي 200 مليون 

دوالر في السنة املالية 2005 إلى 586 
مليون دوالر في السنة املالية 2010. 

كما ارتفع املرصود ألنشطة اخلدمات 
االستشارية من 5 ماليني دوالر إلى 32 

مليون دوالر في الفترة نفسها.
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 مناجم اليمن 
حتمل بشائر اخلير

في  السكان  وقليلة  مرتفعة  صحراوية  منطقة  في 
اليمن، يعمل الشيخ عايض أسدان على خلق الفرصة 
في  العشائر  أفقر  من  تعد  التي  ـ  عشيرته  ألبناء 

املنطقة.
العادية  للمعادن  كبير  منجم  إنشاء  حالياً  يجري   
شمال  ميل   100 بعد  على  الوعرة  املنطقة  هذه  في 
العاصمة صنعاء، ويحمل هذا املشروع، البالغة تكلفته 
اخلير ألنه سيخلق اآلالف من  دوالر، بشائر  200 مليون 
فرص العمل في املنطقة على مدى السنوات العشر 
مؤسسة  تقدمها  التي  املساعدة  ظل  في  القادمة. 
التمويل الدولية، يؤكد الشيخ عايض أن اجملتمع احمللي 
سوف يستفيد من هذا املشروعـ  عن طريق القيام بدور 
تنسيقي بني اجملتمعات احمللية، واملستثمرين، واحلكومة.

أن  الناس هنا  الكثير من  •يود  يقول الشيخ عايض   
يأتي املزيد من االستثمارات إلى مناطقهم، ألننا نعرف 

أنها ستعود على مجتمعنا احمللي باخلير الوفير“. 
ويضيُف الشيخ عايض أن حتقيق هذه اإلمكانية ال   
يعتمد على زيادة وعي املستثمرين بالفرص الناشئة في 
اجملتمعات  تنبيه  على  أيضاً  بل يعتمد  اليمن فحسب، 
التعدين  تنمية قطاع  املشاركة في  إلى منافع  احمللية 

في البالد.
نتيجة  الضعف  من  اليمني  االقتصاد  يعاني   
املدنية،  واالضطرابات  القالقل  من  طويلة  لسنوات 
واألوضاع املالية العامة شديدة الصعوبة، وتراجع إنتاج 
من  أقل  على  اليمنيني  ثُلث  من  أكثر  ويعيش  النفط. 
األمية  يعانون  والكثير منهم  اليوم،  في  للفرد  دوالرين 
واجلوع.  ومتس حاجة اليمن إلى خلق املزيد من الوظائف 
لتنويع  احلتمية  الضرورة  عن  فضالً  العمل،  وفرص 
االقتصاد. ومتثل تنمية قطاع تعدين قوي ومزدهر أحد 

السبل احملققة لهذه الغايات.
هذا  في  مباشر  استثمار  أي  للمؤسسة  ليس   
املشروع، ولكنها تتعاون مع السلطات اليمنية اخملتصة 
التعدين. وقد قامت املؤسسة بتنظيم حلقة  بقطاع 
شيوخ  بني  والبناءة  املثمرة  املناقشات  لتشجيع  عمل 

القبائل، مثل الشيخ عايض، واملستثمرين، واحلكومة.
كما ساعدت املؤسسة أيضاً في استعراض وإصالح   
في  العامة  املالية  ونظام  بالتعدين  اخلاصة  القوانني 
اليمن، وتبسيط اإلجراءات النظامية اخلاصة باستصدار 
التراخيص. وبذلك، فإن املؤسسة تساعُد في ضمان أن 
النظم والتشريعات اجلديدة تعكس أفضل املمارسات 
الدولية، مما يحقق النفع والفائدة للمستثمرين احملليني 

واألجانب على حد سواء.

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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•بدأت عملي بائعة متجولة أحمل السلة على رأسي.  
كنُت أستيقظ في الصباح الباكر وأغادر منزلي وأمضي 
يومي في التجوال في الشوارع والطرقات“. هذا هو ما 
قالته لنا ماري بوب كانده، وهي جتتر الذكريات أياَم كانت 
تخرج لتبيع السكر والطماطم والبصل من سلتها في 

شوارع فريتاون في سيراليون. 
اإلصالحات  فبفضل  اآلن.  تبّدل  قد  الوضع  ولكن   
التمويل  مؤسسة  من  مبساعدات  تنفيذها  جرى  التي 
بها،  خاصاً  رسمياً  مشروعاً  اآلن  ماري  متتلك  الدولية، 
وأوالدها  مُيدها  •رُحوبوت“  اسمه  متجر  عن  عبارة  وهو 
املتجر  العيش. تقول ماري •هذا  الرزق وكسب  بأسباب 
 ،)Rehoboth( رُحوبوت  سميته  ولذا  لي.  خالُص  ِملُك 
ونشاطي،  عملي  إنه  اإلجنيل؛  في  الوارد  باالسم  تيّمناً 

وهو بحق مصدر حريتي“.
من  غيرها  والكثيرون  كانده  بوب  ماري  استفادت   
مبادرة مؤسسة التمويل الدولية التي تضمنت العمل 
عن كثب مع حكومة سيراليون إلصالح مناخ األعمال 
من خالل تخفيض تكلفة تسجيل األنشطة وتعجيل 
وصيانته،  التسجيل  مركز  وإصالح  التسجيل،  عملية 
لتشجيع  والتعديالت  التغييرات  من  العديد  وإجراء 
النمو  وتعزيز  اخلاص  للقطاع  التجارية  املبادرات 
االقتصادي املستدام. وتُضيف ماري، البالغة من العمر 
جمعية  عام  سكرتير  منصب  تشغل  والتي  عاماً   51
بتسجيل  قمت  •لقد  السوق،  في  العامالت  النساء 
للتقدم  اآلن  الفرصة  لدي  فإن  ولذا  رُحوبوت،  محل 
بطلبات للحصول على عقود. لم يكن في مقدوري أن 

أفعل ذلك من قبل“.
في  الطاحنة  األهلية  احلرب  من  سنة   11 بعد   
عام  في  املؤسسة  من  احلكومة  طلبت  سيراليون، 
2004 القيام، في إطار شراكة مع وزارة التنمية الدولية 
الطرق  حول  واملشورة  النصح  بإسداء  البريطانية، 
الكفيلة بتحفيز أنشطة األعمال واالستثمار. وأسفر 
احلواجز  بإزالة  املعني  البرنامج  إطالق  عن  التعاون  هذا 
اإلدارية املاثلة أمام االستثمار )RABI( الذي ميثل جهداً 
6 سنوات من قبل احلكومة  املراحل على مدى  متعدد 
والقطاع اخلاص للتخلص من العقبات املعيقة لتكوين 
وحقق  االستثمار.  وتشجيع  اجلديدة  األعمال  منشآت 
رائعة: فقد انخفضت تكلفة تسجيل  البرنامج نتائج 
 50 إلى  دوالر   1500 من  األعمال  وأنشطة  الشركات 
بدالً  يومني  اآلن  التسجيل  عملية  وتستغرق  دوالراً، 
2009، أصبحت سيراليون أسرع  من أسبوع. وفي عام 
وأسهل مكان في غرب أفريقيا إلنشاء شركة جديدة. 

 خلق أنشطة أعمال 
 جديدة وتغيير 

احلياة إلى األفضل

منطقة أفريقيا جنوب الصحراء
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إعادة بناء االقتصاد واستعادة الثقة

ال يعتبر حتقيق التنمية والنمو االقتصادي املستدام مهمة سهلة في البلدان 
املتأثرة بالصراعات. فحكومات هذه البلدان تفتقر إلى القدرات الالزمة، ناهيك عن 

تدهور البنية التحتية، وندرة اخلدمات املالية، وصعوبة الوصول إلى األسواق ـ وخاصة 
بالنسبة لشركات األعمال الصغيرة. وميكن للفساد أن يكون متفشياً في كل مكان، 

وأن يؤدي فقدان الثقة في مناخ األعمال إلى تثبيط الهمم وعدم اإلقدام على تنظيم 
مشاريع األعمال.

بتقدمي  عادة  الدولية  التمويل  مؤسسة  مشاركة  تبدأ 
اخلدمات االستشارية التي ميكنها متهيد الطريق لتنفيذ 
العمل  هذا  ويتضمن  الحقة.  مرحلة  في  استثمارات 
بالنسبة  ـ  التمويل  على  احلصول  على  القدرة  حتسني 
ملنشآت األعمال الصغرى والصغيرة واملتوسطة، وتدعيم 
مناخ  حتسني  في  احلكومات  املؤسسة  وتساعد  التجارة. 
االستثمار بهدف تشجيع االستثمارات اجلديدة. وإضافة 
إلى ذلك، تقدم املؤسسة مساعدات لشركات اخلدمات 
والصناعات التحويلية احمللية لتمكينها من بناء القدرات 

وتقوية سالسل التوريد.
بصفة عامة  ارتفاعاً  أكثر  وتعتبر مخاطر االستثمار 
املؤسسة  تتبع  ولذلك،  بالصراعات.  املتأثرة  البلدان  في 
املركزة  االنتقائية  االستثمارات  بني  ميزج  حصيفاً  نهجاً 
العمليات:  حلافظة  قوي  أداء  إلى  أدى  مما  االستشارية،  اخلدمات  وتقدمي 
فأداء املشاريع االستثمارية للمؤسسة وبرامجها االستشارية في البلدان 
كان  وإن  باملؤسسة،  اخلاصة  املتوسطات  مع  يتمشى  بالصراعات  املتأثرة 

ذلك األمر يستغرق وقتاً أطول في حتقيق نتائج قوية. 

النهج.  هذا  لتوضيح  مثال  خير  هو  العراق  في  املؤسسة  ولعل عمل   
في  األولى  بالدرجة  ومركزة  صغيرة  العراق  في  املؤسسة  فاستثمارات 
القطاع املالي. وتركز املؤسسة أيضاً على أنشطة اخلدمات االستشارية 
وتشجيع  املصرفي،  القطاع  في  القدرات  بناء  تدعيم  شأنها  من  التي 
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص بالتعاون مع البنك الدولي، وتوفير 
سيما  ال  ـ  واملتوسطة  الصغيرة  للشركات  اإلدارة  مجاالت  في  التدريب 

تدريب النساء العامالت في هذه الشركات. 
مليون   16 بتقدمي  املؤسسة  ارتبطت   ،2010 املالية  السنة  في   
املالية.  غير  االقتصادية  والقطاعات  املالي  القطاع  في  ملشروعني  دوالر 
وتستكشف املؤسسة أيضاً السبل الكفيلة بزيادة أنشطتها في مجاالت 

متويل التجارة، والتمويل األصغر، واملوانئ، وقطاع الطاقة الكهربائية.

إستراتيجية مؤسسة 
التمويل الدولية

في البلدان املتأثرة 
بالصراعات، تساعُد 
 املؤسسة في حتسني 
 مناخ االستثمار، مع 

القيام في الوقت نفسه 
 بتنفيذ استثمارات 

ُمختارة ومركزة.
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االستجابة السريعة من قبل املؤسسة 

كانت احتياجات هايتي ُملحة وعاجلة، فكانت استجابة املؤسسة سريعة وحاسمة. 
ففي أعقاب الزلزال املدمر الذي عصف بهذا البلد الكاريبي في يناير/كانون الثاني 

املاضي، أجنزت املؤسسة موافقات سريعة وأتاحت 35 مليون دوالر لبرنامج استثمارات 
طارئة ملساعدة الشركات اخلاصة في العودة إلى مزاولة النشاط، وإعادة إنشاء 
اخلدمات الضرورية، وخلق فرص عمل جديدة أو احلفاظ على الوظائف القائمة. 

باإلضافة إلى ذلك، تقوم املؤسسة بتكثيف خدماتها االستشارية في   
هايتي ملساعدة الشركات والهيئات احلكومية على استبقاء املستثمرين 
باملناطق  املعني  التنظيمي  اإلطار  تبسيط  ذلك  ويتضمن  آخرين.  وجذب 
االقتصادية اخلاصة، وحتسني املوانئ وتدعيم خطط احلكومة بشأن املناطق 
الالمركزية خارج مدينة بورت أوبرنس. وتهدف املؤسسة إلى املساعدة في 
مما  هايتي؛  دوالر في  30 مليون  اجتذاب شركات مالبس جديدة الستثمار 

يؤدي إلى مساندة 9500 فرصة عمل جديدة في هذه املناطق. 
الدولية  املناقصة  تنظيم عملية  املؤسسة  أجنزت  إبريل/نيسان،  وفي   
أجنبي  استثمار  أكبر  الذي سيجلب  االتصاالت،  لشركة  اخلاصة مبشروع 
مباشر إلى هايتي منذ وقوع الزلزال ـ استثمار نحو 100 مليون دوالر من 
قبل شركة فيتل، وهي أكبر شركة لتشغيل الهاتف احملمول في فييتنام، 
في  والالسلكية  السلكية  االتصاالت  خدمات  نطاق  توسيع  أجل  من 

هايتي. 
هايتي.  في  لها  محلياً  مكتباً  املؤسسة  افتتحت   ،2008 عام  في   
وتسعى إستراتيجية املؤسسة إلى زيادة القدرة على احلصول على اخلدمات 
األساسية وتنمية املوارد البشرية. وعلى الرغم من طول الطريق املؤدي إلى 
لتحقيق  لهايتي  األمد  طويل  شريُك  املؤسسة  فإن  واالنتعاش،  التعافي 
هدف مشترك هو خلق فرص عمل للسكان واملساعدة في حتسني نوعية 

احلياة.

التزامنا  في  أساسية  خطوة  مبثابة  البرنامج  ذلك  وكان 
والبنية  املالبس،  قطاعات  بناء  إعادة  في  باملساعدة 
التحتية، واالتصاالت السلكية والالسلكية، والسياحة، 

والقطاع املالي. 
وفي هذه األوقات العصيبة احلافلة بالتحديات، متثل 
في  املنسوجات  شركات  مساعدة  في  املؤسسة  هدف 
االستفادة من التشريعات التجارية املواتية في الواليات 
املتحدة، التي أدت إلى مضاعفة حصص صادرات املالبس 
مع  أمثال  ثالثة  بواقع  املتحدة  الواليات  إلى  هايتي  من 
املؤسسة  برنامج  في سياق  ويتم  الرسوم.  من  إعفائها 
في  الكبير  املالبس  صناعة  قطاع  نطاق  توسيع  متويل 
نهاية  قبل  جديدة  وظيفة  آالف   4 خللق  هايتي،  شمال 
 7.5 املؤسسة  قدمت  ذلك،  إلى  وباإلضافة   .2011 عام 
احملليني  املستثمرين  من  مجموعة  لتمكني  دوالر  مليون 
من استئناف بناء مجمع فنادق الواحة في بورت أوبرنس كمنشأة جتارية. 
وتقدم املؤسسة أيضاً 3.4 مليون دوالر للمرحلة األولى من مشروع شركة 
يورو-إيشيان الكندية للمعادن من أجل التنقيب عن الذهب والنحاس في 

هايتي، ويساند هذا املشروع 800 وظيفة. 

 منطقة أمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبي
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املبادرة املعنية بالدول املتأثرة بالصراعات في أفريقيا

 تؤدي الصراعات إلى تعقيد حتديات معاجلة الفقر في الكثير من البلدان األفريقية، 
مبا ينجُم عنها من خراب ونتائج مدمرة.

وتعمل املؤسسة على تقدمي معونات فورية ومساندة طويلة 
األجل لهذه البلدان مبساعدتها على إعادة بناء القطاع اخلاص، 
وزيادة االستقرار، واحلد من انتشار الفقر، وإعادة املواطنني إلى 
املعنية  املبادرة  إطار  في  ذلك  كل  املؤسسة  وتنجز  أعمالهم. 
بالدول املتأثرة بالصراعات في أفريقيا، وهي عبارة عن برنامج 
لتصميم   2008 عام  في  إطالقه  جرى  دوالر  مليون   25 يبلغ 
وتنفيذ إستراتيجيات متكاملة لدعم التعافي االقتصادي في 

هذه البلدان.
وهولندا  أيرلندا  قبل  من  املدعوم  البرنامج،  هذا  قام 
بعض  في  وفاعلة  نشطة  تصبح  أن  في  املؤسسة  مبساعدة  والنرويج، 
البلدان األشد فقراً واألقل تقدماً في أفريقيا. وركزت املؤسسة في بادئ 
األمر على أربعة بلدان حيث أدت احلروب إلى تدمير االقتصاد وانتشار الفقر 

على نطاق واسع:
— جمهورية أفريقيا الوسطى: يعتمد هذا البلد بصورة مكثفة على   
قطاع  به  وليس  العالم،  في  البلدان  أفقر  من  واحد  وهو  املعونات،  تدفق 
خاص قابل للنمو. وقد افتتحت املؤسسة مكتباً جديداً لها في العاصمة 
االستثمار  مناخ  حتسني  إلى  الهادفة  امليدانية  اجلهود  ملساندة  بانغي، 

وتشجيع منو الشركات واألعمال الصغيرة.

واألمراض  واجملاعات  الفقر  ينتشر  الدميقراطية:  الكونغو  — جمهورية   
على نطاق واسع في هذا البلد الذي أودت حرب الكونغو الثانية بحياة أكثر 
من 5 ماليني من سكانه. وتعمل املؤسسة في هذا البلد من أجل حتسني 

مناخ االستثمار وبيئة أنشطة األعمال.
— ليبريا: أسفر انتهاء احلرب األهلية الطويلة في عام 2003 عن بزوغ   
رئيسة  أول  تتولى  حيث  البلد  هذا  في  والدميقراطية  لألمل  جديد  عهد 
ُمنتخبة في أفريقيا مهام قيادة جهود اإلصالحات الرئيسية. ومن مكتبها 
من  مجموعة  تنفيذ  على  املؤسسة  تعمل  فريتاون،  في  حديثاً  املُفتتح 
املشاريع التي تتضمن استثمارات في بنك جديد للتمويل األصغر ومزرعة 

للمطاط. 
كنف  في  االرتفاع  إلى  سبيلها  في  الثقة  متضي  — سيراليون:   
االستقرار بعد 10 سنوات من احلرب األهلية الدامية التي وضعت أوزارها 
في عام 2001. وتشمل مشاريع املؤسسة في هذا البلد مساندة تبسيط 
الضرائب، وتشجيع االستثمار، وجهود تنمية األعمال والشركات الصغيرة. 
وتقوم املؤسسة أيضاً بتوسيع نطاق اخلدمات املالية املتاحة، مثل التأجير 

املالي.

 منطقة أفريقيا 
جنوب الصحراء
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بناء منزل ألسرة أحمدي

 تقوم حميدة أحمدي بإدارة صالون للتجميل في حي تشار كاال املزدحم بالسكان 
في العاصمة كابول. حتى وقٍت قريب، كانت حميدة تعيش في منزل ُمْستأجر مع 

والديها وأختها الصغرى، حيث كان أفراد العائلة يجتهدون لتوفير تكاليف بناء بيٍت 
خاص بهم. 

حيث   ،2004 عام  في  البنك  هذا  إنشاء  في  املؤسسة  ساعدت  لقد   
قدمت رأس املال الالزم للقائمني على رعايته في مؤسسة أغا خان للتمويل 
األصغر إلى جانب اخلدمات االستشارية ملساعدته في بدء النشاط. ويعتبر 
التجارية  األنشطة  متويل  مجال  في  جناحاً  األكثر  اجلهة  اآلن  البنك  هذا 
األصغر في أفغانستان، حيث يقدم خدمات مصرفية حديثة إلى أكثر من 

85 ألف عميل من محدودي الدخل في هذا البلد.
العام  في  املؤسسة  بدأت  إيجابي،  أثر  من  حُتدثُه  ما  نطاق  ولتوسيع   
املاضي في تقدمي املشورة إلى هذا البنك حول كيفية تطوير أدوات متويل 
بناء املساكن، وزودت البنك بخدمات مستشار مقيم، عالوة على اخلدمات 
التخصصية األخرى. وأدى ذلك إلى متكني البنك من تقدمي قروض إسكان 

صغيرة إلى حوالي 2000 شخص مثل حميدة.
 10 من  بأكثر  أفغانستان  في  املؤسسة  استثمارات  حافظة  زادت   
أضعاف على مدى السنوات اخلمس املاضية، حيث ارتفعت من 8 ماليني 
دوالر إلى 95 مليون دوالر. وتشمل احلافظة استثماراً قدره 75 مليون دوالر 
في شركة إم تي إن أفغانستان، وهي ثاني أكبر شركة لتشغيل الهاتف 
من  املزيد  خلدمة  شبكتها  توسيع  على  الشركة  هذه  ملساعدة  احملمول، 
لتدريب  برنامج  بتدشني  أيضاً  املؤسسة  وقامت  املنخفض.  الدخل  ذوي 
األعمال،  أنشطة  ومهارات  اإلدارة  على  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات 

كما قدمت النصح واملشورة في مجاالت الزراعة وقطاعات أخرى.

صالون  فإيرادات  املنال.  عزيز  كان  املال  على  احلصول  ولكن 
ودخل  املالبس،  وتفصيل  اخلياطة  أمها من  ودخل  التجميل، 
أبيها من محل للصرافة لم تكن كافية لبناء سقف جديد 
تعيش حتته األسرة. ومن الصعوبة مبكان العثور على مصادر 

لتقدمي قروض بتكلفة معقولة في أفغانستان. 
منا إلى علم حميدة بعد ذلك أن بنكاً للتمويل األصغر في 
أفغانستان، هو فيرست مايكروفاينانس بنك، يقوم بتقدمي قروض للبناء. 
األرض  قطعة  على  جديد  بيت  إنشاء  الستكمال  املال  حميدة  اقترضت 
التي اشتراها والدها. وانتقلت األسرة مؤخراً إلى البيت اجلديد الذي تعتزم 

توسعته ليكون مالئماً بدرجة أكبر ألفراد العائلة. 
تعرب حميدة، التي تقوم بدفع أقساط القرض بصورة منتظمة، عن   
امتنانها العميق للبنك الذي منحها التمويل، فعدد البنوك التي تفعل 

ذلك ضئيل ومحدود للغاية. 

 منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا
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 الصراعات: 
األثر الناشئ في جميع أنحاء العالم 

الضفة الغربية: 
تقدم املؤسسة 72 
مليون دوالر لبرنامج 
التمويل العقاري الذي 
يُتوقع أن يؤدي إلى 

مضاعفة عدد العائالت 
الفلسطينية القادرة 

على شراء منازل.

لبنان: 
 )BLC( دخلت املؤسسة في شراكة مع البنك اللبناني للتجارة
للمساعدة في زيادة متويل األنشطة التجارية املتاح للشركات 

في لبنان، وتوسيع األنشطة االقتصادية في املنطقة.

أفريقيا الوسطى: 
تستثمر املؤسسة 12.5 مليون دوالر 

في صندوق جديد يستهدف إتاحة قدرة 
الشركات في أفريقيا الوسطى على 

احلصول على االئتمان. 

اليمن: 
تساعد املشورة التي تقدمها املؤسسة بنك 
سبأ اإلسالمي في حتسني إدارة اخملاطر وزيادة 

التمويل املتاح للشركات الصغيرة واملتوسطة، 
وتعزيز اجلهاز املصرفي في اليمن.

رواندا: 
تقوم املؤسسة من خالل برنامجها املعني مبهارات التفوق في أنشطة 

األعمال )BusinesEdge( بإعطاء أصحاب الشركات الصغيرة واملتوسطة 
في رواندا فرصة اكتساب مهارات جديدة في مجاالت اإلدارة. 

ليبريا: 
قدمت املؤسسة مشورة 
إلى احلكومة حول عملية 
املناقصة اخلاصة بعقد 

إدارة شركة كهرباء ليبريا 
للمساعدة في إعادة بناء 
خدمات اإلمداد بالكهرباء 
وتوصيلها إلى حوالي 30 

ألف من العمالء اجلدد.

سيراليون: 
تقوم املؤسسة بدعم تعافي سيراليون 
من خالل مساعدة احلكومة على تطبيق 
اإلصالحات الالزمة لتبسيط اإلجراءات 

وتخفيض تكاليف ممارسة أنشطة األعمال.
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الستثمارات املؤسسة وخدماتها االستشارية تأثيرها 
الفاعل في جميع أنحاء البلدان املتأثرة بالصراعات، 

حيث تقوم املؤسسة بتوسيع نطاق عملها. فاملؤسسة 
تساعد أصحاب األعمال الصغيرة في سيراليون على 
تخفيض التكاليف، وتعمل على زيادة االئتمان املقدم 

ألصحاب املشاريع في اليمن، وتعزيز متويل األنشطة 
التجارية املقدم للشركات في لبنان. وفي الوقت نفسه، 

حترص مبادرات املؤسسة على ضمان إمكانية تعافي 
االقتصادات اجملهدة ـ وبقائها سليمة.

هايتي: 
قامت املؤسسة بتنظيم مناقصة لشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص، مما أدى إلى 
حصول هايتي على أكبر استثمار أجنبي 
مباشر منذ وقوع الزلزال، حيث استثمرت 
شركة فيتل الفيتنامية 99 مليون دوالر 

في شركة اتصاالت هايتي.
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ا محور تركيزن

تشهد البلدان النامية زيادة سكانية 
سريعة ـ مع ارتفاع التمركز السكاني 
في املناطق احلضرية.

ومن شأن هذه الزيادة السكانية أن 
تؤدي إلى تكثيف احلاجة إلى الطرق 
واجلسور ونظم الصرف الصحي، 
فضالً عن احلاجة إلى البنية التحتية 
االجتماعية مثل املستشفيات 
واملدارس. كما يؤدي هذا االرتفاع في 
عدد السكان إلى جعل املياه النظيفة 
مورداً حرجاً بصورة متزايدة.

في ظل هذه األوضاع، ستكون 
موجات التوسع العمراني الناجحة 
عامالً أساسياً للحد من الفقر 
وضمان النمو االقتصادي املستدام. 
وتساعد املؤسسة في حتقيق ذلك.

املياه والتوسع 
العمراني



5657

االبتكار وأثره اإليجابي

تدخل املؤسسة في عالقات شراكة 
مع اجلهات املتعاملة معها من أجل 

تعزيز االستثمارات في الشركات 
الصغيرة واملتوسطة وتشجيع 

الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، 
واملساعدة في بناء املراكز الطبية، 

وإتاحة فرص التعليم للعاطلني 
عن العمل والعاملني بصورة جزئية. 

وتعمل املؤسسة على تخفيف 
الضغوط على البنية التحتية 

التجارية اجملهدة بالفعل في املدن 
عن طريق متويل إنشاء املباني األكثر 
كفاءة. وتتعاون املؤسسة أيضاً مع 

املدن لتهيئة مناخ أفضل لالستثمار.

وتقود املؤسسة املبادرات املعنية باحلد 
من الزيادة املتوقعة في االحتياجات 

العاملية من املياه، والتي ميكن أن 
يؤدي تركها دون معاجلة إلى حدوث 

أزمة في البلدان النامية في العقود 
القادمة. وملواجهة شحة املياه، 

تستثمر املؤسسة في التكنولوجيا 
اجلديدة التي ميكن أن تساعد في جلب 

املياه النظيفة بتكلفة معقولة إلى 
املناطق التي كانت تعاني العطش 

والظمأ في السابق. وقد أتاحت 
هذه االستثمارات ملاليني الناس 

فرصة احلصول على املياه النظيفة، 
وساعدت في تنشيط القطاع اخلاص 

لتعميق مشاركته في هذا القطاع.
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 التعليم اجلامعي 
 مينح األمل في 
مستقبل ُمشرق

عاطالً  بوغوتا،  في  يعيش  الذي  فيرناندز،  جايدر  كان 
بأقل من الدوام  عن العمل في أغلب األحيان أو عامالً 
الكامل. وكانت فرصة حصوله على تعليم جامعي هي 

الفرصة التي أحدثت تغييراً هائالً في حياته. 
في عام 2003، التحق فيرناندز بجامعة مينيتو دي   
ديوس )املعروفة أيضاً بجامعة يونيمينيتو(، وهي واحدة 
من أكبر املؤسسات التعليمية في كولومبيا القائمة 
بخدمة الطالب ذوي الدخل املنخفض واملتوسط الذين 
يعيش كثير منهم في مناطق عشوائية ومدن ثانوية 

ومناطق ريفية. 
على  للزبائن  الطلبات  توصيل  في  فيرناندز  عمل   
مركز  في  أيضاً  واشتغل  لألجور،  األدنى  احلد  أساس 
مستوى  حتسني  على  العزم  عقد  ولكنه  لالتصاالت. 
دراسته  فيرناندز  أكمل   ،2007 عام  في  معيشته. 
نظم  تكنولوجيا  في  متخصصاً  يونيمينيتو  بجامعة 
فرص  حتسني  إلى  الفور  على  ذلك  وأدى  املعلومات. 

حصوله على العمل. 
بشركة  بيانات  لقاعدة  مديراً  اآلن  فيرناندز  يعمل   
•بفضل  واعتزاز  بفخر  يقول  وهو  بوغوتا.  في  رئيسية 
جامعة يونيمينيتو، أتقاضي اآلن 2.5 مليون بيزو )1250 

دوالراً( في الشهر“.
ومهنياً  فنياً  تعليماً  يونيمينيتو  جامعة  تقدم   
طالب  ألف   35 يبلغ  ملا  معقولة  بتكلفة  وجامعياً 
وطالبة في كولومبيا. ويجمع منوذج عملها بني التعليم 
علوم  في  القيمة  عالية  والبرامج  التكلفة  منخفض 
وتخصصات  والهندسة،  األعمال،  وإدارة  الكمبيوتر، 
فرصة  املنخفض  الدخل  ذوي  للطالب  يتيُح  مما  أخرى، 

احلصول على شهادات مهنية وجامعية.
قدمت املؤسسة في عام 2009 ما يعادل 8 ماليني   
جلامعة  األجل  طويل  كتمويل  احمللية  بالعملة  دوالر 
إضافية  مجموعة  تعليم  في  ملساعدتها  يونيمينيتو، 
قاع  إلى  منهم  الكثير  ينتمي  طالب،  آالف   10 تضم 
يوفر  أن  التمويل  هذا  شأن  ومن  االقتصادي.  الهرم 
ـ  مباشرة  غير  بصورة  ولطالبها  ـ  للجامعة  احلماية 
ضد مخاطر سعر الصرف، ويساعدها في احلفاظ على 
في  معقولة  بأسعار  التعليمية  برامجها  استمرارية 

املستقبل املنظور. 
ينوي فيرناندز السفر إلى أملانيا الستكمال الدراسات   

العليا ثم العودة للعمل مدرساً بجامعة يونيمينيتو. 
احلب  من  الكثير  قلبي  في  •أحمل  فيرناندز  يقول   
يونيمينيتو. لم تكن لي  واملشاعر الطيبة جتاه جامعة 
متويل  في  اجلامعة  هذه  وساعدتني  مجزية،  وظيفة 
دراستي واحلصول على شهادة جامعية وحتسني حياتي 

نحو األفضل“.

منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
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كان العمل في مستوصف طبي عام متطور وحديث 
يراود  كان  الذي  احللم  مبثابة  ليسوتو  عاصمة  خارج 
مابوثيل بوكا املمرضة البالغة من العمر 35 عاماً، ثم 

بات حقيقًة مجسدة على أرض الواقع. 
مؤخراً  افتتاحه  مت  الذي  ليكوتسي،  فمستوصف   
في مدينة ماسيرو، هو مستوصف واعد يُبشر بإحداث 
في  الريفية  الصحية  الرعاية  مجال  في  كبيرة  طفرة 
ليسوتو التي تعاني من أعلى معدالت إصابة بفيروس 

ومرض اإليدز في العالم. 
تقول بوكا •إن هذا املستوصف اجلديد ُمنشأة رائعة   
تثير الدهشة واإلعجاب في نفوس شعب ليسوتو. فهو 
مجهز مبعدات حديثة مثل أجهزة التخطيط الكهربائي 
للقلب وأجهزة األشعة اجلديدة •سكانرز“ التي لم تكن 
متاحة من قبل للمرضى في املناطق الريفية. إن العمل 
الذي  احللم  مبثابة  هو  بلدي  في  هذا  مثل  مكان  في 

حتقق“.
وهذا املستوصف هو واحد من أربعة مستوصفات مت   
إنشاؤها بفضل اتفاقية إطارية للشراكة بني القطاعني 
كونسورتيوم  بني   2008 عام  في  أبرمت  واخلاص  العام 
تسيبونغ ـ بقيادة مجموعة نتكير الطبية ـ وحكومة 
ليسوتو. وقد قامت مؤسسة التمويل الدولية بأداء دور 
املستشار الرئيسي بشأن هذه االتفاقية اإلطارية التي 

تدعو أيضاً إلى بناء مستشفى حديث في ماسيرو.
لقد جرى افتتاح أول ثالثة مستوصفات في مايو/  

من  مجموعة  من  اآلن  املرضى  ويستفيد   .2010 أيار 
اخلدمات املتكاملة، مبا في ذلك وحدة اإليدز، ووحدة طب 
العني  عيوب  وتصحيح  النظر  قياس  ووحدة  األسنان، 
وعنابر  اإلشعاعي،  الطب  ووحدة  البصرية،  بالوسائل 
إدارياً  نظاماً  أيضاً  نتكير  مجموعة  وأنشأت  الوالدة. 
رجل  لثالثمائة  اخلدمات  تقدمي  تعجيل  إلى  أدى  مما  آلياً، 
وامرأة وطفل يتلقون العالج يومياً في كل مستوصف. 
بالتشغيل  القائمة  اجلهة  وافقت  نفسه،  الوقت  وفي 
على إحداث زيادة تدريجية مطردة على مدى حياة هذا 
الفئات  في  يعملن  اللواتي  النساء  عدد  في  املشروع 

الوظيفية اخملتلفة للمديرين واملوظفني. 
العام  القطاعني  بني  الشراكة  اتفاقية  أن  الواقع   
أمراً  املستوصفات  هذه  إنشاء  جعلت  التي  واخلاص 
ممكناً في ليسوتو، ميكن أن تكون منوذجاً يُحتذى به في 
العامة  الصحية  اخلدمات  تواجه  حيث  أفريقيا،  عموم 
الزيادة  أغلب األحيان بسبب  أعباء ال قبل لها بها في 
السكانية املستمرة، ناهيك عن العجز وانعدام القدرة 

بسبب نقص املوارد املالية. 
األخرى  واملستوصفات  العيادات  •في  بوكا  وتقول    
نصرف  أن  إلى  نضطر  دائماً  كنا  فيها،  اشتغلت  التي 
الكثير من الناس ونردهم على أعقابهم خائبني. فعدد 
املرضى كان كبيراً للغاية، ولم تتوافر لدينا دائماً املعدات 
بالسعادة  اآلن  املطلوبة. أشعر  الطبية  املستلزمات  أو 
املستوصف  إلى هذا  يأتي  أي شخص  ألنه ميكن عالج 

طالباً املساعدة“. 

 توفير الرعاية الصحية 
 من الطراز العاملي 

في ليسوتو

منطقة أفريقيا جنوب الصحراء
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نهج املؤسسة إزاء األمن املائي

تُهدد شحة املياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي النمو االقتصادي واألمن في 
العالم. فمن املتوقع خالل 20 عاماً أال يحصل ثلث سكان العالم إال على نصف 
 احتياجاته من املياه. ودون العمل واتخاذ اإلجراءات الالزمة، ميكن أن تتحول شحة 

املياه إلى األزمة العاملية القادمة.

هذه  معاجلة  على  اخلاص  القطاع  مع  املؤسسة  تعمل 
الالزمة  املوارد  وحدها  احلكومات  متلك  ال  التي  املشكلة 
من  أكثر  املؤسسة  استثمرت   ،2000 عام  ومنذ  حللها. 
والفائدة  النفع  حقق  مما  القطاع،  هذا  في  دوالر  مليار 

ألكثر من 30 مليون نسمة.
تدرك املؤسسة أن تعزيز احلصول على املياه النظيفة 
التنمية  في  بحق  يسهم  الصحي  الصرف  وخدمات 
االقتصادية: فكل دوالر ُمستثَمر في هذا اجملال يعود مبردود 
وتخفيض  اإلنتاجية  زيادة  في  دوالرات   8 يبلغ  مبا  يُقدر 
املياه ال تعكس تكلفة  أن أسعار  التكاليف. ولكن طاملا 
اإلمداد بها، فإن القطاع اخلاص سوف يظل إلى حد كبير 

متفرجاً دون تدخل. 

لزيادة مشاركة القطاع اخلاص في قطاع املياه، تقوم املؤسسة بإعداد   
مبتكرة  خيارات  وتقدمي  للتمويل  القابلة  اجملزية  املشاريع  من  مجموعة 
لتمويلها ألغراض املساعدة في احلد من فاقد املياه وزيادة توصيالت اإلمداد 
النماذج  لهذه  الالزمة  واملساندة  التأييد  بحشد  املؤسسة  وتقوم  باملياه. 
اجلديدة من أجل مواجهة التحديات احمليطة بقضايا املياه، مع القيام في 

الوقت ذاته بنقل املعرفة والدراية الفنية من خالل عالقات الشراكة.
دأبت املؤسسة، طيلة مسيرة عملها مع القطاع اخلاص، على املساعدة   
املنقولة  األمراض  تفشي  عن  الناجتة  األطفال  وفيات  عدد  تخفيض  في 
املضطرين  الناس  عدد  أيضاً  انخفض  وقد  النظيفة.  غير  املياه  بسبب 
إلى قطع أميال طويلة يومياً للحصول على املياه العذبة وعدد العائالت 

املهدورة كرامتها اإلنسانية لعدم توافر مراحيض نظيفة.

إستراتيجية مؤسسة 
التمويل الدولية

تساعد املؤسسة في 
متويل املشاريع املعنية 
باحلد من الهدر وفاقد 
املياه وتعزيز القدرة 

على احلصول على املياه 
وخدمات الصرف الصحي. 
وقد استثمرنا 1.4 مليار 
دوالر في هذا القطاع منذ 

عام 2000.  
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 مساعدة أطراف عاملية فاعلة جديدة على 
االستثمار في البنية التحتية 

أصبحت أفريقيا بصورة متزايدة ِوجهًة جاذبة لالستثمار واستقطاب رأس املال 
من الشركات في مختلف أنحاء العالم. وتساعد املؤسسة مجموعة جديدة من 
املستثمرين ـ مبا في ذلك الصني ـ في ضمان حتقيق أكبر أثر إمنائي لهذه املشاريع 
وإدراك أهمية االلتزام بتطبيق أعلى املعايير البيئية واالجتماعية ومعايير رفيعة 

املستوى حلوكمة الشركات.

دار السالم، ساعدت املؤسسة في تصميم هذا  فيما يتعلق مبشروع   
املبنى مبا يحقق الكفاءة في استخدام الطاقة واملياه، والتأكد من معاجلة 
ـ  املدينة  هذه  ألن  اجمُلمع،  هذا  من  تصريفها  يتم  التي  املستعملة  املياه 
وهي أكبر مدينة في تنزانيا ـ تفتقر إلى وجود نظام ملعاجلة مياه الصرف 
يقوم هذا  اإلنشائية، سوف  والعمليات  التشييد  اكتمال  وبعد  الصحي. 
املُنَهكة  األساسية  التجهيزات  على  امللقاة  الضغوط  بتخفيف  املبنى 
اخلاصة بأنشطة األعمال في دار السالم، وإتاحة حيز كبير للمكاتب التي 
متس احلاجة إليها فضالً عن املساعدة في توسيع نطاق قطاع اخلدمات في 

تنزانيا. 
في  للمؤسسة  التفاعلية  املشاركة  زيادة  أيضاً  املشروع  هذا  يعكس   
االستثمارات •فيما بني بلدان اجلنوب“ ـ مبا في ذلك املشاريع التي تنفذها 
النامية. ومن شأن هذه االستثمارات أن  البلدان  في أفريقيا شركات من 
املعايير  تطبيق  وتعزيز  الرأسمالية  التدفقات  سهولة  تشجيع  إلى  تؤدي 
وفي  أفريقيا.  في  االقتصادية  للتنمية  وحيوي  أساسي  كعنصر  العالية 
مشروعاً   71 تنفيذ  تيسير  في  املؤسسة  ساعدت   ،2010 املالية  السنة 
استثمارياً فيما بني بلدان اجلنوب من خالل ارتباطها بتقدمي ما يصل إجماالً 

إلى 1.7 مليار دوالر.

فبالنسبة لتنزانيا، ارتبطت املؤسسة بتقدمي 10 ماليني 
للمكاتب  20 طابقاً  بناء مبنى مكون من  لتمويل  دوالر 
قبل  السالم من  دار  إنشاؤه في  ويجري  التجزئة،  ومحاّل 
مؤسسة مواليمو نيريري وشركة تابعة لشركة جيانشانغ 
التي  احلديدية  والسكك  الهندسية  لألعمال  الصينية 
وميثل  الصني.  في  املقاوالت  شركات  كبريات  من  تعتبر 
هذا املشروع أول استثمار مباشر للمؤسسة في شركة 
الصحراء،  جنوب  أفريقيا  منطقة  في  عاملة  صينية 
وهو إضافة لعمل املؤسسة مع الشركات داخل الصني 
حيث يتم تعزيز متويل مشاريع كفاءة استخدام الطاقة 
ومساندة الصني في تطبيق •سياسة القروض املراعية 
لالعتبارات البيئية“، إلى جانب العمل على تشجيع التنمية املتوازنة في 

املناطق الريفية واحلضرية.
بتنفيذ استثمارات  اقتصادية واضطالعها  بزوغ جنم الصني كقوة  إن   
مقدور  وفي  للمؤسسة.  مهماً  شريكاً  يجعلها  أفريقيا  في  كبيرة 
املؤسسة أن تساعد الشركات الصينية العاملة في أفريقيا على اعتماد 
مع  ينسجم  مبا  الشركات  ومعايير حوكمة  والبيئية  االجتماعية  املعايير 
إجنازاتها  املؤسسة، في ظل سجل  أن  والواقع  الدولية.  املمارسات  أفضل 
رصد  لها  يتيح  جيد  وضع  في  تتمركز  أفريقيا،  في  القوي  وحضورها 
ومساندة الشركات املتمتعة بفهم عميق للقيمة العملية طويلة األمد 

لالستثمار املستدام. 

 االستثمار فيما 
بني بلدان اجلنوب

ارتبطت املؤسسة بتقدمي 
1.7 مليار دوالر ملشاريع 

فيما بني بلدان اجلنوب في 
السنة املالية 2010.
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 نحو مياه شرب أنظف ـ 
ومستقبل أكثر صحة

يسود بصفة منتظمة تفشي مرضي التيفود واملالريا وغيرهما من األمراض 
املنقولة باملاء في القرية الهندية التي يسكنها موهان براساد. فمياه الشرب 

النظيفة في هذه القرية من الكماليات اخليالية والغايات املستعصية.

األشعة  تكنولوجيا  بفضل  اآلن،  تغير  قد  الوضع  هذا  ولكن 
جهة  تقدمها  التي  التكلفة  منخفضة  البنفسجية  فوق 
متعاملة مع املؤسسة هي الشركة الدولية للمياه الصحية 
التكلفة  منخفض  مبتكراً  حالً  التقنية  هذه  ومتثل   .)WHI(
حملدودي الدخل في املناطق املفتقرة إلى مياه الشرب النظيفة، 
فسريعاً ما يتم فلترة املياه وتنقيتها من امليكروبات، مما يُتيح 
لهذه الشركة توفير مياه نقية بأقل من سنت واحد )0.01$( 

للتر من املاء ـ وهي أسعار في متناول حتى الفقراء. 
يقول براساد، الذي يعيش في قرية ناديغودمي في والية أوتار 
براديش: •إنني أحصل اآلن، وجميع الناس في قريتنا، على مياه 

الشرب املأمونة وطيبة الطعم“.
السوق  الصحية  للمياه  الدولية  الشركة  دخلت 
فترة قصيرة من حصولها من  بعد   ،2005 عام  في  الهندية 
املؤسسة على 1.2 مليون دوالر للمرحلة األولى لالستثمار. وأدى استثمار 
املؤسسة إلى مساعدة هذه الشركة في جذب جهات أخرى مثل شركة 
للتسليف  احملدودة  الهندية  الشركة  وبنك  للكيماويات  األمريكية  داو 
واالستثمار الصناعي )ICICI(. وتقوم هذه الشركة حالياً بإمداد أكثر من 
زهيدة  بتكلفة  النظيفة  الشرب  مبياه  وحدها  الهند  في  شخص  مليون 

للغاية. 

تكلفة  على  املأمونة  باملياه  لإلمداد  مركزية  شبكات  بناء  ينطوي   
في  حتى  الشبكات  هذه  مثل  إقامة  دون  يحول  الذي  احلد  إلى  باهظة 
البلدان املتقدمة. ولكن الشركة الدولية للمياه الصحية متكنت، بفضل 
املساعدات من قبل مؤسسة التمويل الدولية، من تقدمي حل بديل ميكن 
الريفية  املناطق  في  احمللية  اجملتمعات  بتطبيقه  تقوم  منوذجاً  يكون  أن 
وضواحي املدن ـ حيث تستطيع أنظمة تنقية املياه متكني هذه اجملتمعات 
احمللية من االستفادة املأمونة من موارد املياه دون احلاجة إلى تنفيذ مشاريع 

البنية التحتية الضخمة.
تواصل املؤسسة تدعيم جهود توسع الشركة الدولية للمياه الصحية   
من أجل إحداث التأثير اإليجابي في مكافحة األمراض املنقولة باملياه التي 
أعلى من  ـ مبعدل  الهند سنوياً  في  الناس  من  اآلالف  مئات  بحياة  تودي 
مثيله في أي بلد آخر. وسوف تساعد استثمارات املؤسسة هذه الشركة 
الهند  في  الريفية  احمللية  اجملتمعات  في  نظام   600 من  أكثر  تركيب  في 

وبنغالديش وغانا خالل العامني القادمني.
حوالي  في  أنظمة  بتركيب  الصحية  للمياه  الدولية  الشركة  قامت   
مراكز  أيضاً، من خالل  الشركة  وتقوم  براديش.  أندرا  والية  في  قرية   300
مثل  اخلدمة  تشغيل  ملوظفي  ـ  العمل  فرص  بتوفير  لها،  التابعة  املياه 
موهان براساد، ومهندسي الصيانة، وغيرهم من املوظفني املتعاملني مع 
أهل القرى، باإلضافة إلى تدريبهم على كيفية تشغيل املاكينات وحتصيل 

اإليرادات.

منطقة جنوب آسيا
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 تشجيع عالقات الشراكة املنتجة بني 
القطاعني العام واخلاص

يعيش مليون شخص في بيريبري، وهو حّي فقير في مدينة سلفادور في البرازيل. 
ولعشرات السنني، يعاني هؤالء السكان من عدم وجود مستشفى خلدمات الطوارئ.

وسيتم جتهيز املستشفى وتشغيله من قبل احتاد شركات خاصة ملدة   
10 سنوات ينتقل بعدها بالكامل إلى القطاع احلكومي. وقد اسُتخدمت 
والتحليل  اجلدوى  دراسة  إعداد  في  املساعدة  في  املؤسسة  خبرات 
املؤسسة  ساعدت  كما  االمتياز.  عقد  في  املشروع  وهيكلة  االقتصادي 
أيضاً في عمليات التشاور العام وإعداد املناقصة طبقاً ألعلى مستويات 

الشفافية. 
في زمن املعاناة من شحة املوارد واالحتياجات املتنامية، يبحث الكثير   
من احلكومات عن طرق حتقيق أكبر قدر من اإلجنازات بأقل قدر من املوارد 
مع  التحتية  البنية  الستثمارات  والنوعية  الكمية  الزيادة  أجل  من  ـ 
استجابة  وتتمثل  العام.  القطاع  من  املطلوب  والتمويل  اخملاطر  من  احلد 
املؤسسة في مساعدة هذه احلكومات على إنشاء عالقات الشراكة بني 
القطاع  أخرى معنية مبشاركة  اتفاقيات  وإبرام  واخلاص  العام  القطاعني 
تقدم  التي  األطراف  متعددة  الوحيدة  الوكالة  هي  واملؤسسة  اخلاص. 
اخلاص  القطاع  احلكومات عن مشاركة  إلى  مباشرة  استشارية  خدمات 

في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم. 
بني  ناجحة  شراكات   10 املؤسسة  أجنزت   ،2010 املالية  السنة  في   
للبنية األساسية  الضرورية  لتلبية االحتياجات  واخلاص  العام  القطاعني 
والرعاية الصحية. وأدت هذه الشراكات إلى حتقيق وفورات مالية قدرها 1.4 
مليار دوالر لصالح احلكومات واستقطاب 1.7 مليار دوالر من االستثمارات 

اخلاصة.

يوشُك هذا الوضع على التغّير في ظل بناء مستشفى 
الضواحي )هوسبيتال دو سوبوربيو(، وهو أول مستشفى 
وأول  عاماً   20 منذ  املنطقة  هذه  في  إنشاؤه  يتم 
مستشفى يتم تشغيله في إطار شراكة بني القطاعني 

العام واخلاص في هذا البلد.
قامت املؤسسة بأداء دور املستشار الرئيسي حلكومة 
وبطاقة  املستشفى.  هذا  ببناء  القائمة  باهيا  والية 
سريرية تبلغ 298 سريراً، من املتوقع أن يقوم املستشفى 
بعالج 20 ألف مريض في األقسام الداخلية و120 ألف 
مريض في العيادات اخلارجية كل سنة. وبالنسبة للكثير 
املستشفى  هذا  افتتاح  ميثل  املنطقة،  هذه  سكان  من 
بسهولة  احلصول  من  فيها  يتمكنون  التي  األولى  املرة 
من  وغيرها  األعضاء،  وتقومي  اجلراحة،  خدمات  على 

اخلدمات الطبية املتخصصة.
إنشاء هذا  يعملون في  الذين  البنائني  أحد  ناسيمنتو،  يقول كارلوس   
املستشفى: •إنني سعيُد بالعمل هنا في هذا املستشفى وتهيئته خلدمة 

أسرتي واآلخرين“. 

 منطقة أمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبي
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 املياه والتوسع العمراني: 
األثر الناشئ في جميع أنحاء العالم 

جنوب أفريقيا: 
من شأن الشراكة اإلستراتيجية 
مع مجموعة اليف هيلث كير في 
جنوب أفريقيا أن تساعد في نقل 

خبرات هذه الشركة في مجال إدارة 
املستشفيات إلى بلدان أخرى.

كينيا: 
تقوم املؤسسة بتقدمي املشورة 

واالستثمارات إلى شركة إسبينكون 
كينيا الدولية لتمكينها من التوسع 

في مشاريع البنية التحتية في 
شرق وجنوب أفريقيا.

رواندا: 
قامت املؤسسة بضمان خطاب اعتماد 
صادر عن بنك كينيا التجاري، من أجل 

مساعدة شركة سيمروا، وهي أكبر شركة 
منتجة لألسمنت في رواندا، على حتسني 

املعدات وتعزيز القدرة على املنافسة.

أوغندا: 
ساعدت املؤسسة حكومة أوغندا في تنفيذ 

إستراتيجية معنية بزيادة كفاءة توزيع املياه على 
املدن الصغيرة واملناطق الريفية من خالل عمليات 

شراكة بني القطاعني العام واخلاص.

روسيا: 
تعمل املؤسسة مع املرافق البلدية للمياه 

والشركات الصناعية اخلاصة بهدف مساعدتها في 
حتسني كفاءة استخدام املياه ونوعية مياه الصرف.

الصني: 
قدمت املؤسسة متويالً قدره 25 مليون دوالر إلى شركة 

هيلثواي ميديكال كوربوريشن، التي يوجد مقرها الرئيسي 
في سنغافورة، من أجل مساعدتها في توسيع نطاق 

خدمات الرعاية الطبية جيدة النوعية في املناطق التي 
تعاني من نقص هذه اخلدمات في الصني.

أوروبا الشرقية: 
سوف يؤدي استثمار املؤسسة ما 

يصل إلى 100 مليون يورو في شركة 
فيوليا فودا في اجلمهورية التشيكية 
إلى مساعدة هذه الشركة على إعادة 
تأهيل وحتديث شبكات املياه واملياه 
املستعملة في أوروبا الشرقية. 

نيجيريا: 
قدمت املؤسسة قروضاً مشتركة قدرها 
150 مليون دوالر ملساعدة شركة هيليوز 
تاورز النيجيرية احملدودة في حتسني القدرة 

على احلصول على خدمات االتصال 
السلكية والالسلكية بجودة نوعية 

وتكلفة معقولة في نيجيريا. 
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تقوم املؤسسة بتعزيز فعالية استخدام وتوزيع مواردها 
مبا يحقق تلبية االحتياجات املتزايدة للبلدان النامية من 

املياه وتخفيف الضغوط على املدن املكتظة بالسكان 
بصورة متزايدة. وقامت اجلهات املتعاملة مع املؤسسة 

بتوزيع املياه على حوالي 35 مليون نسمة في عام 
2009، وتلبية احتياجات قرابة 8 ماليني مريض للرعاية 

الصحية. وفي منطقة أوروبا الشرقية، تساعد املؤسسة 
في إصالح وجتديد شبكات املياه واملياه املستعملة. وفي 

أوغندا، يتلقى املوظفون احلكوميون تدريباً متخصصاً 
لشؤون قطاع املياه. كما يستفيد املاليني من الناس في 

بيرو من خطة معاجلة املياه التي ساعدت في متويلها 
املؤسسة.

البرازيل: 
قدمت املؤسسة قرضاً 

قدره 65 مليون ريال برازيلي 
ملساعدة مجموعة تعليمية 
في تقدمي خدمات تعليمية 
رفيعة املستوى إلى املناطق 
التي تعاني قصوراً في هذه 
اخلدمات ومساندة الطالب 
ذوي الدخل املنخفض. 

بيرو: 
قدمت املؤسسة 65 مليون دوالر إلى املرفق 

العام للمياه )سيدابال( في ليما العاصمة من 
أجل بناء محطة ملعاجلة املياه لصالح أكثر من 
2.4 مليون من السكان ذوي الدخل املنخفض.
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الدروس املستفادة

األزمة املالية ـ تشكيل مالمح إستراتيجية املؤسسة

تطور نهج املؤسسة بشأن تنمية القطاع اخلاص نتيجة لنشوب األزمة املالية العاملية. إذ 
استدعت التغيرات الطارئة على التنمية االقتصادية ابتكار طرق جديدة ملمارسة أنشطة 

األعمال ـ ليس بالنسبة للجهات املتعاملة مع املؤسسة فحسب، بل ينطبق ذلك أيضاً على 
املؤسسة وغيرها من املؤسسات اإلمنائية.

في ظل االضطرابات التي عصفت بكيان االقتصاد في البلدان النامية، انهمكت املؤسسة في العمل على مساعدة 
بلدان األسواق الصاعدة املعتمدة على الصادرات في بناء املصادر احمللية للنمو االقتصادي وتفعيلهاـ  وقامت املؤسسة، 
من بني أمور أخرى، مبساعدة هذه البلدان على معاجلة التحديات والفرص الناجتة عن موجات التوسع العمراني السريع. 
40 مليون دوالر لدعم حتديث وتوسعة نطاق عمليات  املثال، استثمرت املؤسسة  املاضية، على سبيل  ففي السنة 
من  متنامية  بقاعدة  احملليني  املزارعني  تربط  واملعبأة  اجملهزة  لألغذية  فيتنامية  شركة  وهي  لألغذية،  ماسان  شركة 

عمالء الطبقة املتوسطة في املناطق احلضرية.
بتقدمي اخلدمات االستشارية الكفيلة مبساعدة اجلهات املتعاملة معها في إدارة  تُولي املؤسسة اهتماماً خاصاً   
اخملاطر وحتسني حوكمة الشركات. وقامت املؤسسة مجدداً مبضاعفة جهودها املعنية مبساعدة احلكومات على وضع 
املثال،  سبيل  فعلى  واملؤسسات.  الشركات  إعسار  معاجلة  أجل  من  املالية  للسوق  فعالية  أكثر  وأنظمة  تشريعات 
ساعدت املؤسسة وزارة االقتصاد في أوكرانيا ـ وهي إحدى الدول التي تضررت بشدة من جراء األزمة ـ على حتديد طرق 

حتسني اإلطار التنظيمي للجهات القائمة بإدارة حاالت اإلعسار ووضع قواعد لتسوية املنازعات خارج نطاق احملاكم.
وقد  التنمية.  حتديات  جتاه  الدولية  االستجابات  تنسيق  وتعزيز  الشراكة  عالقات  بناء  أهمية  مدى  األزمة  أبرزت   
عكست مبادراتنا العديدة املتخذة حيال هذه األزمة (انظر الصفحة 14) أبعاد عالقات الشراكة ـ بني القطاعني العام 
املوارد  أهمية متركز  األزمة  أكدت  ذلك،  إلى  وإضافة  الدولية.  املانحة  واجلهات  اإلمنائية  املؤسسات  بني  وفيما  واخلاص، 
تعزز  واملقومات  السمات  أن هذه  والواقع  أزمة.  أي  املواضع الصحيحة قبل نشوب  املال في  ورأس  والبرامج  البشرية 

بدرجة كبيرة قدرة املؤسسة على االستجابة وسرعة احلركة.
قامت مجموعة التقييم املستقلة بفحص استجابتنا، ورأت أن أداء املؤسسة عكس الدروس املستفادة من األزمات   
السابقة ـ ولكن األمر لم يسلم من القلة القليلة من الفرص الضائعة. وتشمل االستنتاجات املستخلصة من قبل 

اجملموعة ما يلي:
السرعة والفعالية: من منطلق توقعاتها بحدوث اضطرابات مالية، بدأت املؤسسة في وقت مبكر هو عام 2007   
في اإلعداد والتحضير ملساعدة اجلهات املتعاملة معها. فاالستثمارات اجلديدة انخفضت بنسبة 7 في املائة فقط 
خالل األزمة الراهنة ـ أي مبا يقل كثيراً عن االنخفاض بنسبة 40 في املائة في املتوسط خالل األزمات السابقة. وزاد 

االستثمار في البلدان األشد فقراً بنسبة 25 في املائة.
تصميم االستجابات: اتسمت مبادرات املؤسسة بالطموح وطابع االبتكار اإلبداعي، وانطوت على تعبئة 25 مليار   
دوالر بني السنتني املاليتني 2009 و2011. كما بُنيت املبادرات على دقة التوجيه واالستهداف، وانتهاج الطابع املرحلي 
من  •وتعلمت  استفادت  قد  املؤسسة  أن  البنيوي  الهيكل  معطيات  وأوضحت  الشراكة،  عالقات  وتفعيل  املؤقت، 

األزمات السابقة“.
التكيف: أثبتت املؤسسة قدرتها الفائقة على املرونة في التكيف مع الظروف واألوضاع املتغيرة. فعلى سبيل   
االلتزامات  وإدارة  املبادرات  بتنسيق  تكليفه  مع  املساندة  لعمليات  فريقاً   2009 عام  في  املؤسسة  أنشأت  املثال، 

االئتمانية بالنسبة للجهات املانحة واملستثمرين. 
في  احلاسمة  السمات  إحدى  التنمية  بتمويل  املعنية  األخرى  املؤسسات  مع  الشراكة  كانت عالقات  التنسيق:   
هذه  أن  إلى  املالية  األسواق  لتنبيه  مهمة  إشارة  أطلقت  إنها  بل  األزمة،  إزاء  املؤسسة  استجابة  مالمح  تشكيل 

املؤسسات •سوف تقوم بالعمل املشترك بصورة غير مسبوقة لتفادي انهيار العمل باجلهاز املصرفي“.
القدرات املالية والدور التفاعلي املضاد للتقلبات الدورية: للحفاظ على قدراتها املالية وتصنيفها االئتماني مبرتبة   
AAA، ركزت املؤسسة بدرجة كبيرة على إدارة حافظة العمليات واملعامالت. ونفذت املؤسسة أيضاً النهج االنتقائي 
في مباشرة العمليات واألنشطة اجلديدة. وعلى الرغم من كفاية هذا النهج ومالءمته، فإنه رمبا كان سبباً في عدم 

اغتنام بعض •الفرص اجليدة لتحقيق األثر اإلمنائي من خالل استثمارات جديدة“.
للمجموعة،  حديث  تقرير  في  مشمولة  املستقلة  التقييم  مجموعة  استنتاجات  على  االطالع  ميكن   
التالي:  املوقع  على  العاملية،  لألزمة  الدولي  البنك  مجموعة  •استجابة  بعنوان  اجلاري،  التقييم  إطار   في 

.www.ifc.org/WBCrisisResponse

يظل اجملال متسعاً ومفتوحاً إلدخال 
املزيد من التحسينات حتى على 

املشاريع احملققة ألعمق اآلثار اإلمنائية. 

انطالقاً من حرصها الدائم على 
النهل من موارد العلم أينما كانت، 

تفخر مؤسسة التمويل الدولية 
باملواظبة بصورة مستمرة على تقييم 
مواطن القوة والضعف في املؤسسة 

ـ وحتويل االستنتاجات املستخلصة 
إلى ممارسات وتطبيقات عملية على 

أرض الواقع. ويؤدي هذا النهج إلى 
زيادة فعالية استثمارات املؤسسة 

وخدماتها االستشارية وقدراتها على 
تعبئة اجلهود واملوارد واحلرص على 

ضمان عدم تكرار األخطاء مرة أخرى. 

بتعاونها مع مجموعة التقييم 
املستقلة ومكتب احملقق/املستشار 

لشؤون التقيد باألنظمة، تقوم 
املؤسسة مبعاجلة شواغل املتأثرين 

بعملها وإجراء قياس عريض وشامل 
لكافة جوانب األداء. وتضطلع 

املؤسسة بتقييم اآلثار •الشاملة 
واملشتركة“ التي ميكن أن يُحدثها أي 
مشروع على مجموعة متنوعة من 

الصناعات واملناطق. ويسهم هذا 
النهج املطبق بصورة اعتيادية في 

بناء املصداقية والثقة وتعزيز خضوع 
املؤسسة للمساءلة أمام األطراف 

صاحبة املصلحة املباشرة. 
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نهج املؤسسة بشأن قطاع زيت النخيل

يعتبر قطاع زيت النخيل حافالً بإمكانات حتقيق التنمية 
املستدامة ـ كما أنه يواجه حتديات ال يستهان بها.

يحقق اإلنتاج املستدام لزيت النخيل منافع كبيرة مبا يتمشى مع هدف مؤسسة 
التمويل الدولية بشأن تقليص الفقر وحتسني األحوال املعيشية. كما أنه مصدر 
مهم لفرص العمل وحتقيق الدخل للماليني من الفقراء في املناطق الريفية في 
مباشرة  وغير  مباشرة  بصورة  القطاع  هذا  يقوم  مثالً،  إندونيسيا،  ففي  العالم. 
بتوظيف ما يصل إلى 6 ماليني شخص، فضالً عن قدرته على املساهمة في حتسني 

الصحة والتعليم. 
إال أن هذه الفرص ميكن أن تكون محفوفة باخملاطر. ففي السنة املاضية، مت تعليق   
بتأكيد  الكفيلة  الضمانات  لوضع  انتظاراً  النخيل  زيت  لقطاع  املؤسسة  متويل 
اإلجراء  هذا  جاء  وقد  بيئية.  أو  اجتماعية  أضرار  إحلاق  في  يتسبب  لن  اإلقراض  أن 
استجابًة للنتائج الواردة في املراجعة املستقلة الستثماراتنا في مجموعة ويلمار، 
النخيل على  زيت  وجتارة  العاملة في مجال جتهيز  الشركات  أكبر  واحدة من  وهي 
مستوى العالم. إذ خلصت املراجعة التي أجراها مكتب احملقق/املستشار لشؤون 
التابع مباشرة لرئيس مجموعة البنك الدولي إلى أن مؤسسة  التقيد باألنظمة 
التمويل الدولية “لم تِف مبقاصدها أو املتطلبات األساسية اخلاصة مبعايير أدائها” 

فيما يتعلق بتقييم استثماراتها في مجموعة ويلمار.
نافعة.  بدروس  منها  واخلروج  التجربة  هذه  من  التعلم  إلى  املؤسسة  تسعى   
وتعمل املؤسسة مع البنك الدولي من أجل وضع إطار مشترك لتوجيه مشاركتها 
بالتشاور مع طائفة متنوعة من  النخيل. ويجري وضع هذا اإلطار  زيت  في قطاع 
بتوجيه  اخلاصة  املبادئ  التي تساعد في وضع  املباشرة  املصلحة  األطراف صاحبة 
نتائج  تعظيم  أهمية  على  التأكيد  مع  القطاع،  هذا  في  املؤسسة  عمل  وإرشاد 
التنمية بالنسبة للمجتمعات احمللية وتقليل اآلثار االجتماعية والبيئية السلبية 

إلى أدنى حد ممكن.
اخملتلفة  األطراف  آراء  املؤسسة  تستقي  العملية،  هذه  من  يتجزأ  ال  وكجزء   
صاحبة املصلحة املباشرة جتاه الفرص السانحة والتحديات الرئيسية التي يواجهها 
قطاع زيت النخيل. ومن بني هذه األطراف منظمات اجملتمع املدني، واجملتمعات احمللية 
واحلكومات،  اخلاص،  القطاع  وممثلو  والشركاء،  املعنية،  واألطراف  واملانحون،  املتأثرة، 
اإلطار  هذا  ويرمي  الزراعية.  والصناعات  بالزراعة  املهتمة  والبحث  الفكر  وهيئات 
اإلستراتيجي إلى تعزيز التزام املؤسسة بضمان أن يظل حتقيق النتائج اإليجابية، 
مبا في ذلك االستدامة البيئية واالجتماعية، مجسداً في صميم اجلهود اإلمنائية 

املبذولة من قبل املؤسسة. 

حتسني األحوال املعيشية، والنهوض مبستوى الرعاية الصحية

أحرزت املؤسسة تقدماً كبيراً في حتسني األحوال املعيشية من 
خالل استثماراتها في مجال الرعاية الصحية ـ وهو إجناز يعكس 

الدروس املستخلصة واملستفادة من التجارب واخلبرات.

 10 فترة  تغطي  مراجعة  املستقلة  التقييم  أجرت مجموعة  املاضية،  السنة  في 
نفذتها  التي  الصحية  الرعاية  مشاريع  في  األداء  ضعف  إلى  وخلصت  سنوات 
املؤسسة قبل عام 1999، نتيجة بشكل جزئي لنقص اخلبرات فيما يتعلق بالفرز 
التصنيفي وهيكلة االتفاقات واملعامالت. وقد عكس ذلك األداء جزئياً عدم خبرتنا 
املالية في بعض املناطق. ولكن  السابقة بالعمل في هذا القطاع وتأثير األزمات 
اكتساب  بسبب  حتسن  قد  املؤسسة  أداء  أن  رأت  املستقلة  التقييم  مجموعة 
أكثر  إمنائية  ونواجت  جيدة  مالية  مردودات  األخيرة حققت  االستثمارات  وأن  اخلبرات، 
قوة، مبا في ذلك زيادة القدرة على احلصول على اخلدمات واالرتقاء مبستوى املعايير 

واجبة التطبيق. 
عملت املؤسسة على حتسني األثر االجتماعي للمبادرات املعنية بالصحة عن   
للتوصية  )طبقاً  الفقراء  لصالح  أكبر  ملنافع  احملققة  االستثمارات  تدعيم  طريق 
في  االستثمارات  زيادة  مثل  املستقلة(  التقييم  مجموعة  تقرير  في  الواردة 
التي ال حتمل أسماء الشركات صاحبة  البديلة  والعقاقير  التكنولوجيات واألدوية 
وأسفرت  الفقراء.  على  املؤثرة  الصحية  املشكالت  تعالج  والتي  االختراع  براءة 
املؤسسة  تدعمها  التي  والصيدالنية  الطبية  املستحضرات  مشاريع  أغلبية 
لتقرير  طبقاً  البديلة،  والعقاقير  األدوية  تلك  أسعار  في  كبيرة“  •انخفاضات  عن 

مجموعة التقييم املستقلة.
لزيادة األثر اإلمنائي، مت الدمج بني العمل املعني باستثمارات املؤسسة وخدماتها   
العام واخلاص. فهذه  وزيادة مساندة عالقات الشراكة بني القطاعني  االستشارية 
األسواق  في  نسبياً  جديداً  تطوراً  متثل  زالت  ما  الصحي  القطاع  في  الشراكات 
دوراً  املؤسسة  وتلعب  ملموسة،  بصورة  متزايداً  بها  االهتمام  كان  وإن  الصاعدة، 

ريادياً في هذا الصدد. 
املبتكرة  الّنُهج  أدائها االستثماري من خالل  جنحت املؤسسة أيضاً في حتسني   
الصحية.  اخلدمات  على  احلصول  على  الفقراء  قدرة  لزيادة  املؤدية  األعمال  ومناذج 
على  معها  املتعاملة  اجلهات  تشجيع  طريق  عن  اإلجناز  هذا  املؤسسة  وحتقق 
استثمار رأس املال واخلبرات في البلدان منخفضة الدخل واألسواق عالية اخملاطر أو 
اجلديدة في التعامل، والعمل مع البنوك لتقدمي التمويل الالزم للشركات الصغيرة، 
ومساعدة املتعاملني مع املؤسسة على الوصول إلى الفئات والشرائح منخفضة 

الدخل في املدن األصغر حجماً.
تعمل املؤسسة بصورة وثيقة أيضاً مع البنك الدولي من أجل زيادة أثرها اإلمنائي   
إلى  تعبئة ما يصل  ـ وهي مبادرة تستهدف  أفريقيا  الصحة في  إطار مبادرة  في 
باملسؤولية  الرعاية الصحية املتسمة عملياته  مليار دوالر من أجل تدعيم قطاع 

االجتماعية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. 



 حيث 
تلتقي القيم 

 بوصفها أكبر مؤسسة عاملية لتمويل التنمية ينصّب محور تركيزها 
 على القطاع اخلاص، تلعُب مؤسسة التمويل الدولية دوراً مُمَيزَاً في 
خلق الفرص في األسواق الصاعدة.

تضطلع املؤسسة بتحفيز منو القطاع اخلاص حيثما ميكُنها حتقيق أكبر أثر ممكن 
ـ حيث تتصدر املسيرة ُموضحة لآلخرين القيمة احلقيقية لتحقيق نتائج تنموية 
قوية. وتقوم املؤسسة بتفعيل دورها القيادي في تنمية القطاع اخلاص ـ من 
خالل املساعدة في االرتقاء باملعايير العاملية املعنية بالتنمية املستدامة والتعاون 
مع اآلخرين في مواجهة التحديات التنموية األشد إحلاحاً في عصرنا هذا. وتقوم 
 املؤسسة بتعبئة املوارد مبا يتجاوز كثيراً حجم مواردها، وتعظيم جتميع رؤوس 
األموال واخلبرات املشتركة املتاحة ألشد البلدان واملناطق فقراً في العالم.

 منتجات مؤسسة 
التمويل الدولية، وأدوارها، 

وخبراتها التخصصية  3



69

املؤسسية 
واألهداف املرجوة

حتقُق املؤسسُة، في سياق أنشطتها، العديد من املزايا واملنافع املثمرة. 

 وتتمتع املؤسسة مبركز مالي قوي ـ وسجل حافل ألدائها الناجع والقوي في 
 أوقات الرخاء وأوقات الشدة ـ مما يجعلُها أهالً للثقة واجلدارة وشريكاً طويل 

األمد للجهات املتعاملة معها. وتواصل املؤسسة تسطير تاريخها املُشّرف في 
استحداث املنتجات واخلدمات املبتكرة التي تساعد املتعاملني معها في النجاح 
والنمو. وتركز املؤسسة بصورة متزايدة على خدمة البلدان واملناطق األشد فقراً 

في العالم ـ وتشمل حافظتها املتنامية منشآت األعمال الصغرى والصغيرة 
واملتوسطة التي تؤدي دوراً حيوياً في خلق الوظائف وتوسيع نطاق الفرص.
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ما تقوُم 
به املؤسسة

تقدم املؤسسة ما هو أكثر من التمويل. فاملؤسسة تقرُن بني 
استثماراتها وخدماتها االستشارية في مزيٍج يساعد القطاع 

اخلاص على إيجاد احللول في مواجهة التحديات التنموية 
املتعاظمة في العالمِ اليوم.

وللمؤسسة ثالثة مجاالت عمل ـ هي خدمات االستثمار، 
واخلدمات االستشارية، وإدارة األصول ـ وهي تعزز بعضها بعضاً، 
مما يتيُح تقدمي خبراتها العاملية إلى اجلهات املتعاملة معها في 

أكثر من 100 بلٍد ناٍم. 

تقوم املؤسسة بتقدمي التمويل الالزم لتلبية االحتياجات 
الفورية العاجلة واالحتياجات طويلة األمد، ويقترن التمويل 

باملشورة التي تساعد الشركات على النمو بوتيرة سريعة 
قابلة لالستدامة ـ من خالل االستفادة من ابتكارات املؤسسة 

وعملها في االرتقاء باملعايير وتخفيف اخملاطر وتبادل اخلبرات 
فيما بني الصناعات واملناطق.

منتجات مؤسسة التمويل الدولية، وأدوارها، وخبراتها التخصصية

تواصُل املؤسسة تعبئة املوارد من شركائها الكثيرين، وتوسيع 
نطاق جتميع رؤوس األموال واخلبرات املشتركة من أجل حتسني 

حياة الناس في البلدان النامية. وهي في هذا العمل تضرُب 
خير مثال ميكن أن يحتذى به القطاع اخلاص، وتساعد في 

التأثير على السياسات، مما يُعمق أثرها اإليجابي على الفقراء. 
ونتيجة لذلك، حتسنت قدرة العائالت منخفضة الدخل على 

االلتحاق بالدراسة واحلصول على خدمات الرعاية الصحية 
من املستشفيات. ويحصل املقيمون في القرى والنجوع 

النائية على خدمات التوصيل مبصادر وشبكات املياه والطاقة 
الكهربائية لتلبية احتياجاتهم امللحة. كما حتسنت قدرة صغار 
املزارعني على بيع منتجاتهم عن طريق االستفادة من سلسلة 

التوريد العاملية. وتقوم املؤسسة في إطار كٍل من االستثمار 
وتقدمي املشورة وتعبئة املوارد باستخدام مزيج من حضورها 

العاملي واملعرفة احمللية في حتقيق النتائج، وخلق الفرص حيثما 
متّس احلاجة إليها.

خلق الفرصة حيثما متّس احلاجة إليها

عرض القيمة 
املَُميزَة للمؤسسة

اإليضاح والبرهان
تعبئة رأس املال، 

وضع املعايير

التأثير
رسم السياسات، 

إثبات جدوى املفاهيم

األثر اإليجابي
حتقيق النتائج، 

تبادل األفكار

االبتكار
العمل مع الشركاء، 

استنباط احللول
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خدمات االستثمار
بوصفها أكبر مؤسسة لتقدمي التمويل متعدد األطراف إلى البلدان النامية، تقدم مؤسسة التمويل الدولية خدمات االستثمار بالغة 
األهمية في اجملاالت التي ال تقع تقليدياً في محور تركيز رأس مال القطاع اخلاص. وتعمل السلسلة العريضة ملنتجات املؤسسة 
وخدماتها املالية على تخفيف حدة الفقر وحتفيز النمو طويل األمد من خالل تعزيز منشآت األعمال اجلديرة باملساعدة وتشجيع 
لوال جهود املؤسسة. واألهم أن خدمات املؤسسة االستثمارية  تنظيم مشاريع األعمال وتعبئة املوارد التي ال يكون توافرها ممكناً 
ترسل إشارة تذكيرية بالغة األهمية بقدرة املستثمرين على دفع مسيرة التنمية في بلدان األسواق الصاعدة وحتقيق الربح الوفير 

في الوقت نفسه. 
يجري إعداد منتجات التمويل في املؤسسة بالطرق التي تكفل تلبية االحتياجات اخلاصة بكل مشروع. وتقوم املؤسسة بتوفير   
رأس املال الالزم للنمو، ولكن اجلزء األعظم من املوارد التمويلية يأتي من جانب أصحاب الشركات اخلاصة ـ وتقع على عاتقهم أيضاً 

مسؤولية القيادة واإلدارة. 
في السنة املاضية، بلغت استثمارات املؤسسة 12.7 مليار دوالر في 28 مشروعاً، منها 4.9 مليار دوالر ملشاريع في البلدان املؤهلة   

لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية. وقامت املؤسسة أيضاً بتعبئة 5.4 مليار دوالر لدعم القطاع اخلاص في البلدان النامية.

اخلدمات االستشارية للمؤسسة
كثيراً ما تتعرض التنمية االقتصادية الختناقات في البلدان التي تواجه الشركات اخلاصة فيها عقبات أمام عملياتها وقدرتها على النمو.

ملساعدة القطاع اخلاص في األسواق الصاعدة على التغلب على هذه العقبات، ال تكتفي املؤسسة بتقدمي االستثمار فحسب.   
والهيئات  والصناعات  للشركات  الالزم  التدريب  وتقدمي  املشكالت،  وحل  املشورة،  إسداء  تتيُح  للمؤسسة  االستشارية  فاخلدمات 
احلكومية. وتوضح جتربة املؤسسة أن الشركات في حاجة إلى ما هو أكثر من االستثمارات املالية لتحقيق التقدم واالزدهار ـ فهي 
حتتاج إلى البيئة التشريعية املتيحة إلمكانات تنظيم مشاريع األعمال واحلصول على املشورة بشأن أفضل ممارسات أنشطة األعمال. 
ومن ثم، فإن عمل املؤسسة يشمل تقدمي املشورة للحكومات الوطنية واحمللية حول كيفية حتسني مناخ االستثمار. ويبلغ نصيب 
احلكومات قرابة نصف املشاريع االستشارية للمؤسسة. وتقوم املؤسسة أيضاً مبّد يد العون للجهات املتعاملة مع استثماراتها من 

أجل مساعدتها على حتسني حوكمة الشركات وحتويلها إلى كيانات أكثر قدرة على االستدامة.
تقوم املؤسسة بإسداء النصح واملشورة من خالل إتاحة خدمات أكثر من ألف خبير استشاري في 84 مكتباً في 66 بلداً. ويتم   
توفير ما يلزم من متويل من قبل املؤسسة وشركائها املانحني فضالً عن مساهمات من جانب اجلهات املتعاملة معها. وفي السنة 
البلدان املؤهلة  املائة منها إلى  املالية 2010، بلغ اإلنفاق اإلجمالي على اخلدمات االستشارية 268 مليون دوالر مت توجيه 61 في 

لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية.

الشركة التي أنشأتها املؤسسة إلدارة األصول
تتولى الشركة التي أنشأتها مؤسسة التمويل الدولية إلدارة األصول مهام إدارة صناديق االستثمار في أسهم رأس املال اخلاص. وقد 
مت إنشاء هذه الشركة لالستفادة من املوارد املالية الهائلة التي في حوزة الصناديق السيادية، وصناديق املعاشات التقاعدية، وغيرها 
من هيئات ومؤسسات االستثمار ـ وتوجيه هذه املوارد في روافد الفرص االستثمارية املربحة في البلدان التي في حاجة ماسة إلى 
رأس املال. وتعتبر هذه الشركة شركة تابعة ومملوكة بالكامل للمؤسسة، وهي تقوم، باستثمار رؤوس األموال من الغير، باإلضافة 
إلى موارد املؤسسة، في جميع أرجاء البلدان النامية. وتقوم املؤسسة، في سياق هذه العملية، بتوسيع نطاق األنشطة اإلمنائية عن 
طريق “اجتذاب” املستثمرين التجاريني. ومن املمكن أن تكون اآلثار الناجتة عن هذه العملية آثارا دائمة وطويلة األمد. ومن خالل إيضاح 
املنافع املالية وفرص النمو ـ وكذلك األثر اإلمنائي ـ باالستثمار في هذه األسواق، تهدف هذه الشركة إلى تشجيع املستثمرين على 
إحداث حتوالت طويلة األجل في حافظة عملياتهم. والواقع أن املؤسسة لم تكن لتصبح قادرة وحدها على زيادة االستثمارات لوال 
جهود هذه الشركة التي متنح املستثمرين القدرة على الوصول إلى العمليات واملشاريع املزمعة للمؤسسة، ناهيك عن االستفادة من 

خبراتها العميقة في العمل في البلدان النامية. 

 مجاالت عمل 
املؤسسة الثالثة: 
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 ما تقوُم به املؤسسة: 
خدمات االستثمار

القروض

تقوم املؤسسة بتمويل املشاريع والشركات من خالل تقدمي قروض حلسابها اخلاص ملدة 
الوسيطة،  البنوك  إلى  قروضاً  أيضاً  املؤسسة  وتقدم  سنة.   12 إلى   7 بني  عادة  تتراوح 
األموال  إقراض  بإعادة  تقوم  التي  املالية  املؤسسات  وغيرها من  املالي،  التأجير  وشركات 

املُْقترَضة.
في حني أن قروض املؤسسة كانت ُمقّومة تقليدياً بعمالت البلدان الصناعية الكبرى،   
فإن املؤسسة وضعت أولوية لهيكلة وتنظيم منتجات وأدوات اإلقراض بالعملة احمللية. 
محلية،  عملة  وعشريَن  بخمس  مقومة  قروضاً  املؤسسة  مدفوعات  حافظة  وتتضمن 
منها الريال البرازيلي، والبيزو الكولومبي، والرينمنبي )اليوان الصيني(، والبيزو املكسيكي، 

والنايرا النيجيري، والروبل الروسي، وراند جنوب أفريقيا، والكواشا الزامبية.
في السنة املالية 2010، بلغت القروض اجلديدة التي ارتبطت املؤسسة بتقدميها 5.7   

مليار دوالر. 

االستثمار في أسهم رأس املال

يتيُح االستثمارُ في أسهم رأس املال مساندة التنمية وزيادة رؤوس األموال طويلة األجل 
تدعيم  فرص  خلق  أيضاً  االستثمارات  هذه  شأن  ومن  اخلاصة.  الشركات  حتتاجها  التي 

حوكمة الشركات ومؤسسات األعمال وتعزيز املسؤولية االجتماعية.
تستثمر املؤسسة بشكل مباشر في أسهم رأس مال الشركات، ومن خالل صناديق   
املُكّون في حافظة  بلغ إجمالي هذا  االستثمار في أسهم الشركات اخلاصة أيضاً. وقد 

املؤسسة 11 مليار دوالر محسوباً بالقيمة العادلة في نهاية السنة املالية 2010.
كما تستثمر املؤسسة عموماً في ما يتراوح بني 5 إلى 20 في املائة من أسهم رأس   
مال الشركة. وتشجع املؤسسة الشركات املستفيدة من استثماراتها على توسيع نطاق 
ملكية األسهم من خالل قيد أسهم الشركة بالبورصة، مما يؤدي بدوره إلى تعميق أسواق 
األرباح،  املال احمللية. كما تقوم املؤسسة باالستثمار من خالل قروض املشاركة في  رأس 

والقروض القابلة للتحويل، واألسهم املمتازة.

متويل التجارة

اللتزامات  ضمانات  بتقدمي  العاملية  التجارة  بتمويل  املعني  املؤسسة  برنامج  يقوم 
على  البرنامج  ويعمل  التجارة.  بتمويل  املرتبطة  املعتمدة  املالية  املؤسسات  مدفوعات 
خدماته  طريق  عن  التجارية  األنشطة  متويل  تقدمي  على  البنوك  قدرة  وتكملة  توسيع 
في  بنكاً   190 من  ألكثر  حدة  على  معاملة  كل  أساس  على  اخملاطر  بتخفيف  املتعلقة 

أكثر من 80 بلداً. 
قيمته  بلغت  مبا  ضمان   2800 من  أكثر  املؤسسة  أصدرت   ،2010 املالية  السنة  في   
املائة من مقدار هذه الضمانات لصالح  51 في  3.46 مليار دوالر. وكان أكثر من  إجماالً 

بلدان فقيرة مؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية. 
وقامت املؤسسة في هذه السنة أيضاً بإنشاء برنامج معني بتوفير السيولة للتجارة   
فعالية  أساس  على  ممنوحة  جوائز  على  البرنامج  هذا  إنشاء  مبادرة  وحصلت  العاملية، 

البرنامج في االستجابة لتداعيات األزمة. 

القروض املشتركة

القروض  لتقدمي  برنامج  أكبر  وهو  املشتركة،  بالقروض  املعني  املؤسسة  برنامج  ميثل 
املشتركة على مستوى جميع البنوك اإلمنائية متعددة األطراف، أداًة مهمًة لتعبئة رأس 
املال الالزم لتلبية احتياجات التنمية. وقام البرنامج، منذ إنشائه في عام 1957، بتعبئة 
ما يزيد على 34 مليار دوالر من أكثر من 550 مؤسسًة مالية لتنفيذ مشاريع في أكثر من 

100 بلد من بلدان األسواق الصاعدة.

فرانك أفريقيا الوسطى 45,832,272$ (%0)
دوالر سنغافوري 141,562,854$ (%1)
دوالر نيوزيلندي 349,343,220$ (%4)

دوالر أمريكي 4,445,924,292$ (%46)

دوالر أسترالي 3,093,724,000$ (%32)

ليرة تركية 606,653,426$ (%6)
ريال برازيلي 858,114,215$ (%9)

عمالت أخرى 143,275,346$ (%1)

في السنة املالية 2010، جرى توجيه 44 في املائة من إجمالي القروض املشتركة إلى   
البلدان املؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية ومناطق األسواق عالية اخملاطر 
أو اجلديدة في التعامل ـ وميثل ذلك أعلى مستوى لهذه القروض املشتركة في السنوات 
األخيرة. وقامت املؤسسة إجماالً بتعبئة ملياري دوالر من خالل القروض من الفئة •ب“، 
والقروض املوازية، وبيع قروض املشاركة من الفئة •أ“. وحتى 30 يونيو/حزيران 2010، بلغ 

مجموع ارتباطات املؤسسة بتقدمي قروض مشتركة 9.3 مليار دوالر.

التمويل املُوّرق

تستخدم املؤسسة املنتجات املُنّظمة )املُهيكلة( واملُوّرقة لتقدمي أشكال التمويل احملققة 
املتعاملة مع  للجهات  لتصبح متاحة بسهولة  تكن  لم  أدوات  وهي  التكلفة،  لفعالية 
املنتجات  هذه  وتشمل  املؤسسة.  جانب  من  التمويلي  النهج  هذا  اتباع  لوال  املؤسسة 
مخاطر  وحتويل  للسيولة،  ُمنظَمة  وتسهيالت  لالئتمانات،  جزئية  ضمانات  واألدوات: 
تنظيم  في  خبراتها  املؤسسة  وتستغل  إسالمياً.  ومتويالً  التوريق،  وعمليات  احلوافظ، 
وهيكلة هذه األدوات ـ ومتتعها بتصنيف ائتماني من املرتبة AAA على الصعيد الدولي ـ 
في مساعدة اجلهات املتعاملة معها على تنويع مصادر التمويل، ومتديد آجال االستحقاق، 
املنتجات  باستخدام  املؤسسة،  قامت  وقد  تختارها.  التي  بالعملة  متويل  على  واحلصول 
واألدوات املنّظَمة واملوّرقة، بتعبئة ما مجموعه 797 مليون دوالر للجهات املتعاملة معها 

في السنة املالية 2010.

خدمات إدارة مخاطر اجلهات املتعاملة مع املؤسسة

من  لتمكينها  معها  املتعاملة  اجلهات  إلى  مشتقة  منتجات  بتقدمي  املؤسسة  تقوم 
التغطية ضد مخاطر أسعار الصرف أو العمالت أو أسعار السلع األولية. وتؤدي املؤسسة 
من  املشتقات  أسواق  وصانعي  النامية  البلدان  في  معها  املتعاملني  بني  الوساطة  دور 
أجل تزويد اجلهات املتعاملة مع املؤسسة بالقدرة الكاملة في السوق على احلصول على 

منتجات وأدوات إدارة اخملاطر.

خدمات اخلزانة

تضطلع املؤسسة بتمويل عمليات اإلقراض من خالل إصدار سندات في أسواق رأس املال 
أول مؤسسة متعددة األطراف إلصدار سندات  املؤسسة هي  ما تكون  الدولية. وكثيراً 
املؤسسة  قبل  من  اإلقراض  معظم  بأن  علماً  الصاعدة.  األسواق  في  احمللية  بالعمالت 
ُمقّوم بالدوالر األمريكي، ولكن املؤسسة تقترض مبجموعة مختلفة من العمالت لتنويع 
واملساعدة  االقتراض،  تكاليف  وتخفيض  التمويل،  على  احلصول  على  القدرة  مصادر 
مسايرة  املؤسسة  اقتراضات  ظلت  وقد  وتطويرها.  احمللية  املال  رأس  أسواق  تنمية  في 
الدولية ما  وبلغ إجمالي عمليات االقتراض اجلديدة من األسواق  ألنشطتها اإلقراضية. 

يعادل 8.8 مليار دوالر في السنة املالية 2010.

إدارة السيولة

 30 21 مليار دوالر في  امليزانية العمومية للمؤسسة  بلغ مجموع األصول السائلة في 
يونيو/حزيران 2010، مقابل 17.9 مليار دوالر في السنة املالية السابقة. ويجري االحتفاظ 
باستخدام  تتم  العمالت،  مخاطر  وإلدارة  األمريكي.  بالدوالر  السائلة  األصول  مبعظم 
الدوالر األمريكي تغطية اخملاطر الناشئة عن تقومي األصول بالعمالت األخرى. ويتم حتديد 
ارتباطات املؤسسة حتى في  مستوى هذه األصول مبا يضمن توافر موارد كافية لتلبية 

أوقات الضغوط الشديدة التي تتعرض لها األسواق.

 االقتراض في السنة املالية 2010 
في األسواق الدولية منتجات مؤسسة التمويل الدولية، وأدوارها، وخبراتها التخصصية
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ما تقوُم به املؤسسة: 
اخلدمات االستشارية

احلصول على التمويل

تعمل املؤسسة على زيادة توافر اخلدمات املالية بتكلفة معقولة وإتاحتها بصفة خاصة 
ملنشآت األعمال الصغرى والصغيرة واملتوسطة. وتركز املؤسسة على ثالث أولويات ـ هي 
بناء املؤسسات املالية مبا في ذلك املؤسسات غير املصرفية؛ وحتسني البنية التحتية املالية؛ 
احلافظة  كانت   ،2010 املالية  السنة  نهاية  وفي  والتنظيمي.  القانوني  اإلطار  وحتسني 
اجلارية للمؤسسة تضم 238 مشروعاً في 68 بلداً، بقيمة تبلغ 290 مليون دوالر تقريباً. 
وبلغ إجمالي إنفاق املؤسسة في السنة املالية 2010 على املشاريع حوالي 50 مليون دوالر، 
مع توجيه 50 في املائة من هذه النفقات لصالح البلدان املؤهلة لالقتراض من املؤسسة 

الدولية للتنمية و14 في املائة منها للبلدان الهشة واملتأثرة بالصراعات.

تقدمي املشورة للشركات

يهتم محور تركيز خدمات تقدمي املشورة إلى الشركات بأربع أولويات ـ هي حتسني حوكمة 
الشركات؛ وبناء أسواق ملنشآت األعمال الصغرى والصغيرة واملتوسطة وحتسني قدراتها 
الناحية  من  وُمجدية  والتطوير  للتوسع  قابلة  أعمال  أنشطة  في  واملساهمة  اإلدارية؛ 
خدمة  في  ومشاركتها  للشركات  والبيئية(  )االجتماعية  املسؤولية  وتعزيز  التجارية؛ 
املؤسسة  عمليات  حافظة  ضّمت   ،2010 املالية  السنة  نهاية  وفي  احمللية.  اجملتمعات 
اجلارية في هذا املضمار 187 مشروعاً في 68 بلداً مبا قيمته 145 مليون دوالر. وبلغ مجموع 
اإلنفاق على هذه املشاريع في السنة املالية 2010 حوالي 34 مليون دوالر، اجتهت 56 في 
املائة  و14 في  للتنمية  الدولية  املؤسسة  املؤهلة لالقتراض من  البلدان  إلى  املائة منها 

للبلدان الهشة واملتأثرة بالصراعات.

االستدامة البيئية واالجتماعية

تقوم املؤسسة بتشجيع مناذج العمل املربحة املتسمة بصالحيتها للتنمية االجتماعية 
تغّير  قضايا  معاجلة  هي  ـ  أولويات  ثالث  حتقيق  على  املؤسسة  وتركز  البيئة.  وحماية 
املُناخ؛ وتفعيل االستفادة من األيدي العاملة ورأس املال االجتماعي؛ ومنع فقدان التنوع 
2010، تضمنت حافظة عمليات املؤسسة اجلارية  البيولوجي. وفي نهاية السنة املالية 
وبلغ  دوالر.  110 ماليني  تبلغ قيمته حوالي  مبا  بلداً،   28 في  76 مشروعاً  الصدد  في هذا 
إجمالي إنفاق املؤسسة على املشاريع حوالي 17 مليون دوالر، مع توجيه 42 في املائة من 
في  و3  للتنمية  الدولية  املؤسسة  لالقتراض من  املؤهلة  البلدان  لصالح  النفقات  هذه 

املائة منها للبلدان الهشة واملتأثرة بالصراعات.

البنية التحتية

التحتية  البنية  شبكات  منظومة  توفير  على  القدرة  نطاق  بتوسيع  املؤسسة  تقوم 
تصميم  في  احلكومات  مساعدة  خالل  من  واألساسية  الضرورية  اخلدمات  من  وغيرها 
السنة  نهاية  وفي  واخلاص.  العام  القطاعني  بني  املستدامة  الشراكة  مشاريع  وتنفيذ 
املالية 2010، اشتملت حافظة عمليات املؤسسة اجلارية في هذا اجملال على 91 مشروعاً 
في 53 بلداً، بلغت قيمتها أكثر من 130 مليون دوالر. وبلغ إجمالي إنفاق املؤسسة في 
السنة املالية نفسها على هذه املشاريع 26 مليون دوالر، استفادت من 40 في املائة منها 
الهشة  للبلدان  املائة  في  و14  للتنمية  الدولية  املؤسسة  من  لالقتراض  مؤهلة  بلدان 

واملتأثرة بالصراعات.

ُمناخ االستثمار

فرص  وخلق  االقتصادي  النمو  وتعزيز  األسواق  في  املنافسة  بتشجيع  املؤسسة  تهتم 
األعمال  أنشطة  بيئة  إصالحات  تصميم  في  احلكومات  مساعدة  طريق  عن  العمل 
العمليات  حافظة  تضمنت   ،2010 املالية  السنة  نهاية  وفي  التنفيذ.  موضع  ووضعها 
 185 زادت قيمته عن  بلداً، مبا   67 144 مشروعاً في  اجلارية للمؤسسة في هذا املضمار 
مليون دوالر. وبلغ مجموع اإلنفاق على هذه املشاريع في نفس السنة املالية 53 مليون 
دوالر، 75 في املائة منها في بلدان مؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية و32 

في املائة في البلدان الهشة واملتأثرة بالصراعات.
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الشركة التي أنشأتها املؤسسة إلدارة األصول

دأبت مؤسسة التمويل على استخدام ميزانيتها 
العمومية في االستثمار في البلدان األعضاء على 
مدى أكثر من 50 عاماً. ولكن املؤسسة انتقلت في 

الوقت احلالي إلى استخدام خبرتها الهائلة في استثمار 
رؤوس أموال جهات أخرى أيضاً. ففي السنة املالية 

2009، قام مجلس إدارة املؤسسة بإنشاء شركة جديدة 
تابعة ومملوكة بالكامل للمؤسسة لتتولى إدارة صناديق 

استثمار رؤوس األموال التي تتم تعبئتها من الغير. 
ولدى هذه الشركة برنامج يقوم بإدارة صندوق لتعبئة 

موارد مالية من الصناديق السيادية وصناديق املعاشات 
التقاعدية وغيرها من هيئات ومؤسسات االستثمار، 

ثم استثمار هذه املوارد باستخدام نهج املؤسسة الذي 
أثبت قوته وجدارته وفعاليته على محك االختبار.

ويتمثل الهدف في: توسيع نطاق تقدمي رؤوس أموال 
االستثمار طويل األجل في أسهم الشركات إلى 
البلدان النامية واألسواق عالية اخملاطر أو اجلديدة 
في التعامل، وذلك بالطرق التي من شأنها تعزيز 

األهداف والغايات اإلمنائية للمؤسسة وحتقيق الربح 
للمستثمرين.

وحتى 30 يونيو/حزيران 2010، كانت هذه الشركة 
قائمة بإدارة أصول تبلغ قيمتها 4 مليارات دوالر تقريباً 

من خالل صندوقني هما: صندوق املؤسسة املعني 
بإعادة الرسملة، وصندوق املؤسسة املعني بأفريقيا 

وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي. ويضطلع هذان 
الصندوقان بتوسيع األثر اإلمنائي للمؤسسة ومتكني 

املستثمرين اخلارجيني من االستفادة من اخلبرات الهائلة 
للمؤسسة في مجاالت االستثمار والسجل احلافل 

بتحقيق عوائد قوية ومجزية لالستثمار في أسهم رأس 
املال وحقوق امللكية. 

سنة من االنطالقة الناجحة

في أول سنة لتشغيله بصورة كاملة، أنشأ الصندوق 
وأمريكا  الصحراء  جنوب  أفريقيا  مبنطقتي  املعني 
الالتينية والبحر الكاريبي برنامجه التشغيلي، وقام 
بتوظيف فريق أساسي من اخلبراء املتخصصني في 
األموال  من  األدنى  احلد  وأمن  االستثمار،  مجاالت 
االستثمار  قرارات  اتخاذ  ويتم  بإدارتها.  يقوم  التي 
جلانه  قبل  من  مستقلة  بصورة  الصندوق  في 
املعنية باالستثمار برئاسة غافني ويلسون، املسؤول 
التنفيذي األول للصندوق. والسيد ويلسون مسؤول 
يرأسه  الذي  الصندوق  إدارة  مجلس  أمام  مباشرة 
الرس ثونيل، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة البنك 
الدولي واملسؤول التنفيذي األول ملؤسسة التمويل 
الدولية، وأغلبية أعضاء مجلس إدارة الصندوق من 

األعضاء غير التنفيذيني.
منتجات  وتدشني  تصميم  الصندوق  ويواصل   
لألولويات  طبقاً  األصول  إلدارة  أخرى  وأدوات 
اإلستراتيجية للمؤسسة ومبا يحقق تلبية احتياجات 

املستثمرين.

صندوق املؤسسة املعني بإعادة الرسملة

الرسملة  بإعادة  املعني  املؤسسة  صندوق  يقوم 
والبالغ حجمه 3 مليارات دوالر باالستثمار في البنوك 
االقتصاد  في  املؤثرة  النامية  البلدان  في  التجارية 
احمللي. ويتم تدعيم هذا الصندوق بصورة مشتركة 
الياباني  البنك  من  دوالر  ملياري  قدرها  بارتباطات 
للتعاون الدولي، ومليار دوالر من املؤسسة. وحتى 30 
االرتباطات االستثمارية  بلغت   ،2010 يونيو/حزيران 
في  دوالر  مليون   395 مجموعه  ما  الصندوق  لهذا 
باراغواي، وصربيا، والفلبني،  خمسة بنوك جتارية في 

وبابوا غينيا اجلديدة، وغرب أفريقيا.

الصندوق املعني بأفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا 
الالتينية والبحر الكاريبي 

مت تدشني الصندوق املعني مبنطقتي أفريقيا جنوب 
في  الكاريبي  والبحر  الالتينية  وأمريكا  الصحراء 
إبريل/نيسان 2010، وبلغ إجمالي ارتباطات الصندوق 
االستثمارية 950 مليون دوالر من مؤسسة التمويل 
الهولندية  إم  جي  جي  بي  ومؤسسة  الدولية، 
القائمة بإدارة صندوق املعاشات التقاعدية، وشركة 
في  للنفط  احلكومي  والصندوق  لالستثمار،  كوريا 
جمهورية أذربيجان، والصندوق املشترك للمعاشات 
التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة، وصندوق استثماري 
الصندوق  ويقوم  السعودية.  العربية  باململكة 
بتنفيذ استثمارات مشتركة مع مؤسسة التمويل 
املال في قطاعات عريضة  رأس  الدولية في أسهم 
ومنطقة  الصحراء  جنوب  أفريقيا  منطقة  في 
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي. ويهدف الصندوق 
إلى إنشاء حافظة عمليات متنوعة حسب املناطق 
اجلغرافية والصناعات مبا يتمشى مع العوائد طويلة 
يونيو/حزيران   30 وحتى  األسواق.  هذه  في  األمد 
 66 االستثمارية  الصندوق  ارتباطات  بلغت   ،2010
مليون دوالر في أول ثالث معامالت أجنزها الصندوق.

منتجات مؤسسة التمويل الدولية، وأدوارها، وخبراتها التخصصية
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 الشراكات 
وتعبئة املوارد

حتفيز االستثمار في أفريقيا
مجموعة  مع  املوسعة  املؤسسة  عالقة  تؤدي 
أكبر  وهي  انكوربوريتد،  ناشونال  ترانس  إيكوبنك 
إلى  أفريقيا،  في  احمللية  املالية  للخدمات  شبكة 
اخلدمات  على  احلصول  على  الناس  قدرة  حتسني 
املالية في مناطق األسواق التي تعاني نقصاً في 
تشجيع  في  املساعدة  جانب  إلى  اخلدمات،  هذه 
االنتعاش االقتصادي في قارة أفريقيا ـ وهذا مثال 
لألثر اإلمنائي الذي ميكن أن يحققه عمل املؤسسة 

مع الشركة التي أنشأتها إلدارة األصول.

بإعادة  املعني  والصندوق  املؤسسة  قامت  وقد 
وأمريكا  بأفريقيا  املعني  والصندوق  الرسملة 
اتفاقية  بالتوقيع على  الكاريبي  والبحر  الالتينية 
إيكوبنك  مع  دوالر  مليون   175 بواقع  متويل 
نطاق  التساع  ونظراً  يونيو/حزيران.  شهر  في 
من  فإن  أفريقيا،  أنحاء  في  إيكوبنك  عمليات 
رأسمالية  مساندة  تقدمي  االستثمار  هذا  شأن 
من  العديد  في  التابعة  املصرفية  للشركات 
البلدان األفريقية والتي تعاني من ضآلة املصادر 
البديلة لرأس املال طويل األجل، ومساعدتها في 

االستجابة لتداعيات األزمة املالية.

قطاع  املؤسسة:  استثمارات  عن  الناجت  األثر 
العمل  إلى خلق فرص  يؤدي  مالي أكثر استقراراً 
إلى  وإرسال إشارة قوية  النمو االقتصادي  وحتفيز 
املؤسسة  ما تسميه  وهو  ـ  اآلخرين  املستثمرين 

•األثر اإليضاحي“. 

وهذا هو ما يجعل املؤسسة متميزة وفريدة من 
تنفيذ  على  بالقدرة  تتمتع  فاملؤسسة  نوعها: 
والتنظيم  الهيكلة  وجيدة  شاملة  استثمارات 
لصالح طائفة عريضة من األسواق عالية اخملاطر 
مع  الفرصة  وتقاسم  التعامل،  في  اجلديدة  أو 
على  القدرة  تعوزهم  سوف  الذين  املستثمرين 

االستثمار لوال هذه اجلهود من قبل املؤسسة.

أفريقياً،  بلداً   29 في  إيكوبنك  مجموعة  تعمل 
وهي مهمة بالنسبة للنظام املالي في 17 بلداً. 
في  السنغال  من  اجملموعة  هذه  خدمات  ومتتد 
وتنزانيا  القارة  في وسط  تشاد  إلى  أفريقيا  غرب 

في الشرق. 

وأمريكا  بأفريقيا  املعني  الصندوق  استثمر  وقد 
جنباً  دوالر  مليون   35 الكاريبي  والبحر  الالتينية 
توّسع  دعم  أجل  من  املؤسسة  مع  جنب  إلى 

شركة هيدلبيرغ لألسمنت في أفريقيا.

قدرة املؤسسة على تعبئة املوارد

إلى  املؤسسة  استثمارات  في  دوالر  كل  يؤدي 
املصادر  من  دوالرات   3 حوالي  وتفعيل  استقطاب 

األخرى.
تبذل املؤسسة كل ما في وسعها لزيادة مستوى   
القطاع  أن احتياجات  املوارد، وتدرك املؤسسة جيداً 
أن  تزيد كثيراً عما ميكن  النامية  البلدان  اخلاص في 
تقدمه مبفردها. ولذلك، تعمل املؤسسة مع سلسلة 
أجل  من  الشركاء  من  النطاق  وواسعة  عريضة 
تعظيم تعبئة املوارد ـ مبا في ذلك موارد مستثمري 
القطاع اخلاص، والبنوك الدولية، واملؤسسات املالية 
ومؤسسات  وهيئات  السيادية،  والصناديق  الدولية، 

االستثمار، واملؤسسات اخليرية، واحلكومات.
في  للمؤسسة  التقليدي  النهج  ويتضمن   
باإلقراض  املعني  برنامجها  الغير  من  موارد  تعبئة 
معها  املشاركة  لآلخرين  يتيح  الذي  املشترك 
•ب“،  الفئة  من  القروض  خالل  من  االستثمار  في 
املشاركة  قروض  وبيع  املوازية،  املشتركة  والقروض 
بتعبئة موارد  من الفئة •أ“. وقامت املؤسسة أيضاً 
مالية للجهات املتعاملة معها باستخدام منتجات 

التمويل املُنّظمة واملُوّرقة.
وفي السنوات األخيرة، قامت املؤسسة بتوسيع   
املؤسسة  برنامج  إطار  وفي  النهج.  هذا  نطاق 
الدور  املؤسسة  تؤدي  والذي  بالتعاون،  املعني 
مع  شراكتها  عالقات  تعميق  جرى  فيه،  الرئيسي 
بداية  ومنذ  األخرى.  الدولية  التمويل  مؤسسات 
املؤسسة نهجاً  اتبعت  العاملية،  االقتصادية  األزمة 
مشتركاً بشأن العديد من املبادرات اخلاصة باألزمة ـ 
مبا في ذلك خطة العمل املشترك ملؤسسات التمويل 
الدولية املعنية مبنطقة أوروبا الوسطى والشرقية، 
التي تعهدت بتقدمي ما يعادل 34 مليار دوالر ملساندة 
قامت  ذلك،  إلى  وباإلضافة  باألزمة.  املتأثرة  البنوك 
احلكومات  مع  الشراكة  نطاق  بتوسيع  املؤسسة 

املانحة واملؤسسات واملنظمات غير احلكومية.
بإنشائها  مبتكرة  خطوة  أيضاً  املؤسسة  واتخذت 
األصول،  إدارة  أجل  من  لها  ومملوكة  تابعة  شركة 
ومت تصميم هذه الشركة وهيكلتها لتقوم بتعبئة 
موارد إضافية من خالل متكني املستثمرين اخلارجيني 
املزمعة  والعمليات  املشاريع  في  املشاركة  من 
حتصيل  في  خبرتها  من  واالستفادة  للمؤسسة 
عوائد مجزية لالستثمار في أسهم رأس املال وحقوق 

امللكية وحتقيق األثر اإلمنائي املنشود.

قدرة املؤسسة على اجلمع بني مختلف األطراف

القطاع  تنمية  املؤسسة في تشجيع  يعكس جناح 
املبتكرة  الشراكة  عالقات  من  العديد  آثار  اخلاص 
وتقوم  املدني.  واجملتمع  واملؤسسات  احلكومات  مع 
املؤسسة بتعظيم النتائج احملققة من خالل التعاون 
مع األطراف األخرى التي تشاركها األهداف نفسها. 
إجنازات  حتقيق  في  املؤسسة  التعاون  ذلك  ويساعد 
ذلك،  تكن تستطيع حتقيقها مبفردها. فبفضل  لم 
تتمكن املؤسسة من جتميع مواردها واالستفادة من 
الشريكة.  األطراف  من  طرف  لكل  النسبية  امليزة 
كما يساعد تضافر اجلهود في تبادل املعرفة وحتسني 

تصميم البرامج وتنفيذها.
تتيح األبعاد املتعددة لعمل املؤسسة قدرة ذاتية   
على اجلمع بني مختلف األطراف في العالم، وهذا هو 
ما ميّيز املؤسسة عن املنظمات اإلقليمية. فحضور 
القطاعات  جميع  في  واحمللي  العاملي  املؤسسة 
العام  القطاعني  مع  العمل  على  قادرة  يجعلها 
واخلاص على حد سواء ـ ليس في البلدان منخفضة 
الدخل وحدها بل في البلدان متوسطة الدخل أيضاً، 
واالنخراط في عالقات شراكة مع البلدان املتقدمة.

العاملي  منظورها  بفضل  املؤسسة  وتتمكن   
وحضورها الدولي من استخالص الدروس املستفادة 
وتتمتع  املناطق.  مختلف  في  وخبراتها  جتاربها  من 
املؤسسة أيضاً بخبرات عاملية قوية في مجاالت إدارة 
والعديد  النتائج،  وقياس  املصرفي،  والعمل  اخملاطر، 
دور  أداء  على  بحق  قادرة  وهي  ـ  األخرى  امليادين  من 
أساسي في وضع احللول الالزمة ملواجهة التحديات 
اإلمنائية التي ال ميكن معاجلتها إال من خالل العمل 
املشترك. ولهذه األسباب، يسعى العديد من بنوك 
املؤسسات  من  وغيرها  األطراف  متعددة  التنمية 
إلى  اخلاص  للقطاع  عمليات  إعداد  عند  اإلمنائية 

االستفادة من خبرات املؤسسة ودورها القيادي.
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 ما تقوُم به املؤسسة: 
وضع املعايير

معايير األداء احملددة من قبل املؤسسة

اخلاص عن  القطاع  تنمية  في  للمؤسسة  التحفيزي  الدور  تعزيز  يتم 
وخلق  وحتديدها  املعايير  وضع  ليشمل  عملها  نطاق  توسيع  طريق 
مع  التفاعلي  التعامل  على  اخلاص  القطاع  ملساعدة  الالزمة  األدوات 
واألطراف صاحبة  املساهمني  وتوقعات  التغير،  عالم االستثمار سريع 

املصلحة املباشرة.
أدوار ومسؤوليات  وحتدد معايير األداء املوضوعة من قبل املؤسسة   
األساسية  واملتطلبات  املشاريع،  إدارة  بشأن  معها  املتعاملة  اجلهات 
هذه  وأصبحت  استمرارها.  على  واحلفاظ  مساندتها  على  للحصول 
املعايير أفضل املمارسات املعترف بها دولياً في التعامل مع إدارة اخملاطر 
بتسهيل  العاملية  املالية  األسواق  في  والقيام  واالجتماعية،  البيئية 

التقارب السريع بني املعايير اخلاصة بتمويل املشاريع عبر احلدود. 
على  االطالع  وميكن  باألداء.  خاصة  معايير   8 املؤسسة  تطبق   
املزيد من املعلومات عن كل معيار من هذه املعايير على املوقع التالي: 
هذه  وتشكل   .)http://www.ifc.org/performancestandards(
والذي  املؤسسة،  في  باالستدامة  املعني  اإلطار  من  جزءاً  املعايير 
استعراض  عملية  إطار  في  مّرة  ألول  السنة  هذه  في  حتديثه  يجري 
من  عريضة  مجموعة  مشاركة  تشمل  التي  السياسات  ومراجعة 
واألكادميية،  العلمية  الدوائر  من  املباشرة  املصلحة  صاحبة  اجلهات 
وهنالك  اخلاص.  والقطاع  املتأثرة،  احمللية  واجملتمعات  املدني،  واجملتمع 
التالي:  املوقع  على  العملية  هذه  عن  املتاحة  املعلومات  من   مزيد 

.http://www.ifc.org/policyreview

1 
التقييمات االجتماعية والبيئية وأنظمة اإلدارة

3 
منع التلوث وتخفيف آثاره

5 
االستيالء على األراضي وإعادة التوطني القسري

7 
الشعوب األصلية

2 
العمال وأوضاع العمل

4 
صحة اجملتمعات احمللية وسالمتها وأمنها

6 
حفظ التنوع البيولوجي واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية

8 
التراث الثقافي واحلضاري

منتجات مؤسسة التمويل الدولية، وأدوارها، وخبراتها التخصصية
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اجتماعات  املائدة  املستديرة  املعنية  بالسلع  الزراعية  األولية

يوجد ارتباط وثيق بني األمن الغذائي وتغّير املناخ. 
ما  يستهلك  الزراعية  والصناعات  األغذية  فقطاع   
العالم  في  العذبة  املياه  من  املائة  في   70 إلى  يصل 
الغازات  انبعاثات  من  املائة  في   30 إطالق  في  ويتسبب 
زوال  املسببة لالحتباس احلراري. ويسهم هذا القطاع في 
هذا  يتعرض  كما  البيولوجي.  التنوع  وفقدان  الغابات 
والتحوالت  املياه  الوقت نفسه، خملاطر نقص  القطاع، في 

في أمناط األحوال اجلوية املسببة لتغير املناخ.
العالم.  مستوى  على  كبيرة  حتديات  ذلك  كل  ويثير   
ويتطلب تقليل املفاضالت بني زيادة اإلنتاج الغذائي وإحلاق 
العام  القطاعني  من قبل  بالبيئة جهداً مشتركاً  األضرار 
واخلاص والقطاع املالي واجملتمع املدني. وتساعد املؤسسة 
في هذا الشأن عن طريق دعم اجتماعات املائدة املستديرة 

املعنية بالزراعة املستدامة.
وتضم اجتماعات املائدة املستديرة املنتجني، والعاملني   
األخرى  واألطراف  والتجار،  وتصنيعها،  األغذية  جتهيز  في 
والبنوك،  األولية،  السلع  توريد  سلسلة  في  املشاركة 
والشواغل  القلق  يساورها  التي  املدني  اجملتمع  وجماعات 
بشأن اآلثار الضارة التي ميكن أن تنُتج عن الزراعة. وتقوم 
احملققة  اجلوانب  حول  اآلراء  في  توافق  ببناء  األطراف  هذه 
ملراعاة املسؤولية في عمليات اإلنتاج والتجهيز والتصنيع، 

وتشجيع اعتماد ممارسات أفضل في اإلدارة.
وميكن النظر في قضايا زيت النخيل، وهو الزيت النباتي   
الشائع استخدامه في مختلف أنحاء العالم. فحتى عهد 
قريب، لم يكن لدى منتجي زيت النخيل أي معيار شامل 
هذا  ولكن  االستدامة.  بشأن  واسع  نطاق  على  ومقبول 
املستديرة  املائدة  اجتماعات  آلية  إنشاء  بعد  تغير  الوضع 
تضم  والتي  لالستدامة  القابل  النخيل  بزيت  املعنية 
يونيلفر،  وشركة  النخيل،  زيت  ملنتجي  اإلندونيسي  االحتاد 
العاملي  والصندوق  سي،  بي  إس  إتش  بنك  ومجموعة 
التمويل  ومؤسسة  أوكسفام،  ومنظمة  البرية،  لألحياء 

الدولية، وجهات أخرى. 
البيئة  صندوق  من  املقدم  املالي  الدعم  ظل  وفي   
العاملية واجلهات املانحة األخرى، تواصُل املؤسسة جهودها 
املستديرة  كاملائدة  املبادرات:  من  العديد  بشأن  النشطة 
الستدامة  املستديرة  واملائدة  النخيل،  زيت  الستدامة 
حتسني  ومبادرة  السكر،  قصب  حتسني  ومبادرة  الصويا، 
ومجموعة  املشروعة،  البيولوجية  التجارة  واحتاد  القطن، 
في  املاشية  لتربية  املستدامة  باملزارع  املعنية  العمل 

البرازيل.

مبادئ التوازن

يتمثل أفضل وجه لفحص النهج املتبع من قبل املؤسسة 
األسواق  في  العمل  ممارسات  في  حتوالت  إحداث  بشأن 
الصاعدة في النظر إلى الدور الذي تلعبه في وضع وحتديد 

املعايير البيئية واالجتماعية العاملية. 
الدولية  البنوك  من  مجموعة  قررت   ،2002 عام  ففي   
البيئية  اخملاطر  إدارة  بشأن  املصرفية  للصناعة  إطار  وضع 
املؤسسة  من  البنوك  هذه  وطلبت  العاملية.  واالجتماعية 
املساعدة في وضع ما يعرف اآلن مببادئ التوازن التي يجري 
تطبيقها في الوقت احلاضر من جانب حوالي 70 مؤسسة 
متويل  في  والبيئية  االجتماعية  اخملاطر  إدارة  في  مالية 

املشاريع.
املعروفة مبجموعة املؤسسات  وتلتزم هذه املؤسسات،   
املالية القائمة بتطبيق مبادئ التوازن، بعدم تقدمي قروض 
للمشاريع في حالة انعدام رغبة أو عدم قدرة املقترض على 
االمتثال لهذه املبادئ والتقّيد بها. وقامت هذه املؤسسات 
مبعايير  متزايد  اهتمام  بإيالء  املاضية  السنوات  على مدى 
األداء احملددة من قبل مؤسسة التمويل الدولية. علماً بأنه 
مت إطالق هذه املعايير في عام 2006، وسرعان ما مت حتديث 

مبادئ التوازن حتى تعكس هذه املعايير. 
لتأثير  ومتنامية  مستمرة  زيادة  هناك  أن  الواقع   
وتشمل  والبيئية.  االجتماعية  املعايير  على  املؤسسة 
التوازن  مبادئ  اعتمدت  التي  املالية  املؤسسات  مجموعة 
احلاالت،  بعض  وفي  الصاعدة.  األسواق  من  مؤسسة   18
للتشريعات  كإطار  األداء  معايير  احلكومات  تستخدم 
املثال،  سبيل  على  الصني،  وفي  املصرفي.  باجلهاز  اخلاصة 
تأثير كبير  كان ملعايير األداء املوضوعة من قبل املؤسسة 
على سياسة احلكومة الصينية املعنية •بالقروض املراعية 
لالعتبارات البيئية“. وإضافة إلى ذلك، تقوم 32 وكالة من 
وكاالت ائتمان الصادرات من البلدان األعضاء في منظمة 
مؤسسة  و16  االقتصادي  امليدان  في  والتنمية  التعاون 
أوروبية للتمويل اإلمنائي باعتماد معايير األداء هذه كأساس 

مرجعي في مشاريعها املتعلقة بالقطاع اخلاص.

حوكمة الشركات 

بصورة  مهماً  عامالً  للشركات  السليمة  احلوكمة  متثل 
متزايدة للتنمية املستدامة للقطاع اخلاص ـ وال يعود ذلك 
إلى أن احلوكمة تعزز قدرة الشركات على جذب االستثمار 
أكثر  الشركات  جتعل  ألنها  بل  فحسب،  النمو  وحتقيق 

خضوعاً للمساءلة أيضاً.
حوكمة  حتسني  تشجيع  على  املؤسسة  وتعمل   
مجالس  ممارسات  وحتسني  النامية،  البلدان  في  الشركات 
إدارة  وحتسني  املساهمني،  حقوق  وتعزيز  الشركات،  إدارة 
وتقوم  الشركات.  في  والشفافية  واإلفصاح  اخملاطر 
التنظيمية،  اجلهات  إلى  املشورة  بتقدمي  أيضاً  املؤسسة 
وأسواق األوراق املالية، وغيرها من اجلهات املهتمة بتحسني 

حوكمة الشركات.
كما أن جتارب املؤسسة وخبراتها تتيُح لها وضع مبادئ   
اخلاص  بالقطاع  اخلاصة  احلقائق  مع  يتناسب  مبا  عاملية 
التنمية  بنوك  تتطلع  لذلك،  ونتيجة  النامية.  البلدان  في 
واملستثمرون اآلخرون العاملون في األسواق الصاعدة إلى 
مجال  في  والريادي  القيادي  املؤسسة  دور  من  االستفادة 

حوكمة الشركات.
مجموعة  عبر  اجملال  هذا  في  املؤسسة  جهود  وتتم   
من الطرق املتنوعة ـ مبا في ذلك العمل من خالل املنتدى 
الصندوق  تسهيالت  وبرنامج  الشركات،  حلوكمة  العاملي 
قيادة  املنتدى  هذا  ويتولى  املانحني.  متعدد  االستئماني 
اجلهات  بني  فيما  الشركات  حوكمة  أجندة  بشأن  العمل 
املنظمات  في  التنفيذيني  املديرين  وكبار  التنظيمية 
املستثمرين  بني  أيضاً  املؤسسة  وجْتمع  واملؤسسات. 
الدوليني في حوافظ العمليات واألسهم الذين ميثلون أكثر 
من 3 تريليونات دوالر وقادة أنشطة األعمال احمللية ملناقشة 
التغييرات الواجبة في احلوكمة من أجل اجتذاب املزيد من 

رأس املال.
بحوكمة  خاصة  منهجية  املؤسسة  وضعت  وقد   
الشركات ـ وهي عبارة عن نظام لتقييم مخاطر حوكمة 
الشركات والفرص املتاحة. وترى املؤسسات املعنية بتمويل 
على  نوعه  من  تقدماً  األكثر  هو  النظام  هذا  أن  التنمية 

مستوى العالم. 
استثماراتها  عن  املسؤولني  بتدريب  املؤسسة  وتقوم   
ـ  والفرص  للمخاطر  مجاالت  خمسة  وحتديد  رصد  على 
مدى التزام قيادة اجلهة املتعاملة مع املؤسسة باحلوكمة 
إدارة  جمللس  التنظيمي  والهيكل  للشركات،  القوية 
ووضع  والرقابة  باإلشراف  املتعلقة  ووظائفه  اجلهة  تلك 
ومدى  اخملاطر،  إدارة  إلطار  النوعية  واجلودة  اإلستراتيجية، 
الشفافية واإلفصاح عن املعلومات، وكيفية معاملة تلك 
اجلهة للمساهمني أصحاب حصص األقلية مثل مؤسسة 

التمويل الدولية.
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الصناعات التي تتعامل معها املؤسسة

تعكس معالم الدور الريادي ملؤسسة التمويل الدولية وقيادتها ملسيرة 
تنمية القطاع اخلاص امليزة اخلاصة التي تتمتع بها املؤسسة ـ من 

حيث اخلبرة العميقة واسعة النطاق التي اكتسبتها على مدى أكثر 
من 50 عاماً في مساعدة شركات األسواق الصاعدة على حتقيق 

النجاح والنمو.

والواقع أن هذا الدور يعكس الرؤى الثاقبة واملتبصرة التي اكتسبتها 
املؤسسة في عملها في أكثر من 100 بلد من البلدان النامية ـ 

في كل مناطق العالم، ُمتعاملة مع الصناعات املنطوية على أكبر 
إمكانات معاجلة التحديات اإلمنائية الرئيسية في وقتنا هذا. ومُتّكن 

هذه املعرفة املؤسسَة من تزويد اجلهات املتعاملة معها باملزيج 
الصحيح من القدرات الالزمة لتلبية احتياجاتها، وتقدمي أفضل ما لدى 

املؤسسة من املعرفة العاملية واخلبرة والدراية الفنية بالشؤون احمللية. 
وتساعُد املؤسسة أيضاً الشركات احمللية على حتسني االستفادة 

من املعرفة املتوافرة لديها عن طريق مضاهاتها بالفرص املتاحة في 
البلدان النامية.

وقد قطعت املؤسسة شوطاً طويالً باطراد في تفعيل معرفتها 
بالصناعات العاملية واالستفادة منها في التصدي ألكبر حتديات 
التنمية في السنوات القادمة ـ مبا في ذلك تغير املناخ والبطالة 

والتوسع العمراني. 

الصناعات الزراعية

ملا  نظراً  للمؤسسة،  بالنسبة  اإلستراتيجية  األولويات  إحدى  الزراعية  الصناعات  متثل 
ما يشكل  الفقر. وغالباً  احلد من  ودور قوي وفاعل في  إمنائي كبير  أثر  القطاع من  لهذا 
املائة من العمالة الكلية  الناجت احمللي على األقل و60 في  الزراعة نصف إجمالي  قطاع 

في البلدان النامية.
وتساعد املؤسسة القطاع اخلاص في معاجلة ارتفاع الطلب والتصّدي لتزايد أسعار   
املؤسسة  وتقوم  واجتماعياً.  بيئياً  مستداٍم  اشتمالي  نحو  على  وذلك  الغذائية،  املواد 
وتقدم  األولية.  الزراعية  للسلع  املستدام  باإلنتاج  املعنية  العاملية  املبادرات  بتدعيم 
بناء  املتعاملة معها على متويل  العامل ملساعدة اجلهات  املال  رأس  املؤسسة تسهيالت 
التجارة  ولتيسير  للمزارعني.  الالزم  والوقود  الكيماوية،  واملواد  واألسمدة،  والبذور،  اخملزون، 
وتخفيض التكاليف، تواصل املؤسسة تنفيذ االستثمارات في جتهيزات البنية التحتية 
التبريد. وتعمل املؤسسة على استخدام األراضي في اإلنتاج  مثل املستودعات ومخازن 
األفضل  االستخدام  وحتقيق  التكنولوجيا،  نقل  طريق  عن  اإلنتاجية  وحتسني  املستدام، 

للموارد.
كما تقوم املؤسسة مبساعدة الشركات على حتديد معايير مرجعية لإلنتاج املسؤول،   
دخل  توليد  في  املؤسسة  تساعد  أن  وميكن  بالصناعة.  اخلاصة  املمارسات  ألفضل  وفقاً 
جديد من خالل خدماتها البيئية في مجاالت مثل احتجاز الكربون، وإدارة مستجمعات 

املياه، وحفظ التنوع البيولوجي، وإنتاج مصادر الطاقة املتجددة.

األسواق املالية

فاألسواق  سنوياً.  للمؤسسة  اجلديدة  االستثمارات  نصف  حوالي  املالية  األسواق  متثل 
وتوزيعها،  املوارد  تخصيص  كفاءة  تضمن  حيث  ـ  التنمية  عصب  هي  السليمة  املالية 

وخلق فرص العمل، وحتفيز النمو االقتصادي. 
وتُعنى املؤسسة، من بني أمور أخرى، بالتركيز على مساعدة منشآت األعمال الصغرى   
املناخ.  تغير  قضايا  ومعاجلة  والتجارة،  األصغر،  التمويل  وقطاع  واملتوسطة،  والصغيرة 
واملؤسسة هي املستثمر الرائد في مجال التمويل األصغر. وهي تقوم باستحداث منتجات 
مبتكرة للتأمني ومتويل سلسلة التوريد من أجل خدمة الفقراء. وتقوم املؤسسة بإعادة 
املال وتطويرها  رأس  بناء استثماراتها في مجال متويل اإلسكان ومساندة تنمية أسواق 
في ظل األزمة املالية العاملية. فقد أكدت هذه األزمة حاجة األسواق املالية املاسة إلى 
التي  واملتوسطة،  الصغيرة  األعمال  منشآت  عانت  كما  وعملياتها.  املؤسسة  أنشطة 
االعتمادات  توافر  عدم  أو  انخفاض  من  العالم،  في  العمالة  نصف  من  أكثر  تستوعب 
والتسهيالت االئتمانية. وابتعد املستثمرون عن أسواق رأس املال، بينما تدخلت املؤسسة 

لسد الفجوة.
تقدمي  على  املالية  الوساطة  شركات  مع  املؤسسة  تعمل  اإلمنائي،  أثرها  ولتعظيم   
املنتجات واألدوات املالية وأفضل املمارسات من أجل خدمة عدد أكبر من شركات األعمال 
وأصحاب مشاريع التمويل األصغر، وهو إجناز لم تكن املؤسسة تستطيع حتقيقه مبفردها 

لوال تعاونها مع شركات الوساطة املالية.

الصحة والتعليم

تعتبر املؤسسة أكبر مستثمر متعدد األطراف في مجال اخلدمات اخلاصة في قطاعي 
الرعاية الصحية والتعليم في األسواق الصاعدة. وتستثمر املؤسسة في هذين القطاعني 
ألهميتهما الفائقة في حتقيق التنمية البشرية واالقتصادية ـ إذ تلعب الرعاية الصحية 
دوراً أساسياً في حتسني نوعية احلياة، بينما يعّد التعليم أداة قوية لتخفيف حدة الفقر 

وحتقيق منو رأس املال البشري.
وتعمل املؤسسة على زيادة القدرة على احلصول على اخلدمات الصحية والتعليمية   
تبادل  وتسهيل  والكفاءة،  اجلودة  معايير  حتسني  في  املؤسسُة  وتساعُد  اجلودة.  عالية 
بصورة  املؤسسة  تعمل  كما  املهرة.  للمهنيني  العمل  فرص  وخلق  األفضل،  املمارسات 
وثيقة مع البنك الدولي وحكومات البلدان النامية من أجل إعداد اإلستراتيجيات الالزمة 

للبلدان التي تعاني من عدم كفاية املوارد. 
اإلمنائي.  األثر  زيادة  في  الشريكة  األعمال  املؤسسة على مساعدة مؤسسات  وتركز   
وباإلضافة إلى االستثمارات املباشرة في الشركات املتسمة مبراعاة املسؤولية االجتماعية، 
يشمل دور املؤسسة تبادل املعرفة واخلبرات اخلاصة بالصناعات، ومتويل الشركات الصغيرة، 
توسيع  على  معها  املتعاملة  اجلهات  ومساعدة  والتعليمية،  الطبية  باملعايير  واالرتقاء 

نطاق اخلدمات املقدمة إلى الفئات والشرائح األقل دخالً. 

منتجات مؤسسة التمويل الدولية، وأدوارها، وخبراتها التخصصية
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 ارتباطات السنة املالية 2010 
حسب الصناعات، مع املبالغ بالدوالر

مباليني الدوالرات

النفط والغاز والتعدين والكيماويات 
(%8) 1,053$

البنية التحتية 1,578$ (%12)
الرعاية الصحية والتعليم 432$ (%3)

الصناعات الزراعية 536$ (%4)

األسواق املالية العاملية 
(%53) 6,654$

أسهم الشركات غير املدرجة في 
البورصة وصناديق االستثمار 408$ (%3)

الصناعات التحويلية واخلدمات 
العاملية 1,376$ (%11)

تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت العاملية 

(%4) 461$

التمويل على مستوى مناطق وأقاليم 
البلدان 166$ (%1)

البنية التحتية

2.5 مليار شخص في بلدان العالم النامية إلى خدمات منشآت الصرف  يفتقر حوالي 
الصحي املالئمة. وهناك على أقل تقدير 1.6 مليار شخص في هذه البلدان محرومون من 

الكهرباء. وال يحصل 884 مليون شخص على املياه النظيفة.
وتساعد املؤسسة في زيادة القدرة على احلصول على الكهرباء، وخدمات النقل، واملياه   
من خالل متويل مشاريع البنية التحتية وتقدمي املشورة إلى احلكومات املتعاملة معها حول 

إمكانات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص.
وحتقق املؤسسة قيمة مضافة عن طريق إعداد املشاريع املبتكرة وعالقات الشراكة   
بني القطاعني العام واخلاص في األسواق الصعبة. كما تقوم املؤسسة بتخفيف اخملاطر 
وتفعيل االستفادة من الهيكلة املالية املتخصصة والقدرات واإلمكانات األخرى. ويجري 
تدعيم ومساندة جزء كبير من عمل املؤسسة االستشاري من جانب الوحدات األخرى في 

مجموعة البنك الدولي والشركاء املانحني.
وتُظهر مشاريع البنية التحتية للمؤسسة مدى قدرتها على حتقيق تأثير إمنائي قوي.   
ففي قطاع الطاقة الكهربائية، حتققت نتائج تنموية كبيرة وملموسة في 79 في املائة 
من املشاريع االستثمارية املعتمدة من املؤسسة قبل عام 2005. وفي قطاع املياه والغاز 
وقطاع النقل، بلغت نسبة املشاريع احملققة لنتائج مماثلة 77 في املائة و68 في املائة على 

التوالي. 

الصناعات التحويلية واخلدمات

يلعب قطاع الصناعات التحويلية واخلدمات دوراً حيوياً في خلق الفرص وتقليص الفقر 
إلى خلق  القطاع  املؤسسة بشأن هذا  املتعاملة مع  النامية. ومتيل اجلهات  البلدان  في 
أي قطاع  أكبر من  بدرجة  القائمة  الوظائف  احلفاظ على  أو  للعمالة  الفرص  املزيد من 

آخر.
التشييد  الذي يشمل موارد  بزيادة أنشطتها في هذا القطاع  وقد قامت املؤسسة   
والسياحة،  الطاقة،  استخدام  كفاءة  ومعدات  احلياة،  وعلوم  الغابات،  ومنتجات  والبناء، 
بتطوير  القائمة  الشركات  في  املؤسسة  وتستثمر  واملمتلكات.  والعقارات  والتجزئة، 
منتجات وأسواق جديدة وإعادة الهيكلة والتحديث حتى تصبح قادرة على املنافسة على 

الصعيد الدولي.

تكون،  أن  في مقدورها  أو  تعتبر،  التي  املتعاملة معها  اجلهات  على  املؤسسة  وتركز   
تقوم  الدخل،  متوسطة  للبلدان  وبالنسبة  احمللية.  األسواق  في  وقوية  فاعلة  أطرافاً 
الثاني  الصف  من  احمللية  للشركات  واملساندة  الدعم  بتقدمي  متزايدة  بصورة  املؤسسة 
واالستثمارات عبر احلدود. وتهدف املؤسسة إلى أداء دور قوي في تنمية الشركات احمللية في 
البلدان األشد فقراً. ومبا أن هذه الصناعات متثل بعض القطاعات األشد إنتاجاً النبعاثات 
الكربون، فإن املؤسسة تساعد اجلهات املتعاملة معها على إعداد وتنفيذ االستثمارات 

التي من شأنها أن تساعد في تخفيض انبعاثات الكربون واحلد من استهالك الطاقة.

النفط والغاز والتعدين والكيماويات

مساعدة  في  والكيماويات  والتعدين  والغاز  النفط  قطاع  في  املؤسسة  رسالة  تتمثل 
وتقدم  الطبيعية.  املوارد  املستدامة من  االقتصادية  املنافع  النامية على حتقيق  البلدان 
املؤسسة التمويل واملشورة إلى اجلهات املتعاملة معها من القطاع اخلاص. كما تساعد 
احلكومات أيضاً في وضع األطر التنظيمية وتعزيز قدراتها على إدارة هذه الصناعات عبر 

سلسلة القيمة ـ من استخراج املوارد إلى إدارة اإليرادات واإلنفاق.
االنتقالية  للفترة  كوقود  دوراً  الطبيعي،  الغاز  مثل  األحفوري،  الوقود  مواد  وتلعب   
األحفوري،  الوقود  إلى  وباإلضافة  الكربون.  النبعاثات  إنتاجاً  األقل  االقتصاد  إلى  املؤدية 
تقوم استثمارات املؤسسة في مجال الطاقة بتقدمي الدعم واملساندة ملزيج متراكب من 
مصادر الطاقة التقليدية والبديلة، مبا في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة 

احلرارية. 
وتقوم املؤسسة بدعم استثمارات القطاع اخلاص في الصناعات االستخراجية من   
العمل،  فرص  خلق  مثل  ملموسة  مبزايا  احمللية  اجملتمعات  متتع  ضمان  على  العمل  خالل 
قدرات  تنمية  في  تساعد  كما  االقتصادية.  الفرص  وإتاحة  التحتية،  البنية  وحتسني 
التنموية  املنافع  احمللية في حتسني  واملشاركة مع اجملتمعات  واحمللية،  الشركات الصغيرة 

طويلة األمد الناجتة عن املشاريع، وتعزيز الشفافية واحلوكمة من أجل محاربة الفساد. 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

املوارد  على  الفقراء  حصول  تسهيل  إلى  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تؤدي 
واخلدمات. وتخلق هذه التكنولوجيا مزيداً من الفرص، كما تؤدي إلى زيادة كفاءة األسواق 

واملؤسسات.
وتعمل املؤسسة على توسيع نطاق توافر هذه التكنولوجيا لتشجيع النمو االقتصادي   
وتضطلع  الفقر.  وتقليص  االجتماعي  االشتمال  وتعزيز  السليمة  واحلوكمة  املستدام 
أساسية  بنية  بإنشاء  القائمة  اخلاصة  الشركات  إلى  االستثمارات  بتوجيه  املؤسسة 
حديثة لالتصاالت وأنشطة األعمال املعنية بتكنولوجيا املعلومات، والشركات القائمة 

بتطوير تكنولوجيات صديقة للبيئة.
وتتمتع املؤسسة بالقدرة على تعبئة موارد إضافية من خالل برنامجها املعني بالقروض   
املشتركة والضمانات. وغالباً ما تنجح املؤسسة بصفة دائمة في جذب التمويل املشترك 
القطاع  من  آخرين  مستثمرين  وتشجيع  والطمأنينة  الراحة  أسباب  وتوفير  للمشاريع، 

اخلاص على الدخول في األسواق التي تعتبر محفوفة باخملاطر في أغلب األحيان. 
حدودها  تخطي  على  معها  املتعاملة  اجلهات  مبساعدة  باطراد  املؤسسة  وتقوم   
الوطنية والولوج إلى أسواق أخرى في البلدان النامية. وتشير تقديرات املؤسسة إلى أن 

كل دوالر في مواردها التمويلية يؤدي إلى جذب حوالي 9 دوالرات من التمويل اخلاص. 
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ابتكارات خاصة في مجال التمويل

يتمثل أحد مواطن قوة مؤسسة 
التمويل الدولية في قدرتها على سرعة 

احلركة واالستجابة باستحداث أدوات 
 مالية مبتكرة لتعظيم األثر اإلمنائي 

في البلدان النامية. 

ونعرض فيما يلي قبساً من اجلوانب 
املشرقة والبارزة في هذه السنة:

سند التمويل األصغر

من شأن قيام املؤسسة بأول إصدار لسندات التمويل األصغر 
الدوالرات  من  أمريكي  دوالر  مليون   300 يعادل  ما  لتعبئة 
املشاريع  أصحاب  قدرة  زيادة  في  يساعد  أن  األسترالية 
على  احلصول  على  النامية  البلدان  في  الدخل  منخفضة 
قبل  من  السندات  هذه  وبيع  تسجيل  ترتيب  ومت  التمويل. 
إلى  السندات  هذه  بيع  وجرى  املالية،  لألوراق  دايوا  مجموعة 
املؤسسة  قامت  الترتيب،  هذا  ومبوجب  يابانيني.  مستثمرين 
بتوجيه مبلغ مماثل لصافي عائدات إصدار هذه السندات إلى 
املؤسسات املالية القائمة بتقدمي قروض إلى أصحاب املشاريع 
الصغرى في البلدان النامية، مما تسبب في تعظيم األثر الناجت 

عن األنشطة اخلاصة بالتمويل األصغر. 

السند األخضر 

 200 قيمته  مبا  أخضر“  •سند  وإصدار  تصميم  مرة  ألول  مت 
البلدان  في  بالبيئة  املضرة  غير  املشاريع  لدعم  دوالر  مليون 
النامية. وتذهب عوائد هذه السندات إلى •احلساب األخضر“ 
وكفاءة  املتجددة  الطاقة  مشاريع  في  لالستثمار  اخلاص 
استخدام الطاقة وغيرها من املشاريع املراعية للبيئة. وتلك 
هي املرة األولى التي يصدر فيها هذه السندات لتعبئة موارد 
مالية وإيداعها في حساب مستقل مربوط بأنواع محددة من 
القروض. وتندرج مشاريع تركيب وحدات الطاقة الشمسية 
وطاقة الرياح ضمن أنواع املشاريع املؤهلة للحصول على هذا 

التمويل. 

منتجات مؤسسة التمويل الدولية، وأدوارها، وخبراتها التخصصية
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السند العاملي

للمؤسسة  العاملي  للسند  السنوي  اإلصدار  اتسم   
بزيادة كبيرة في عدد الراغبني في االكتتاب مبا يفوق كثيراً 
حجم اإلصدار ـ حيث أدى هذا اإلصدار البالغ ملياري دوالر 
إلى توليد سجل طلب مبا يزيد على 2.5 مليار دوالر. وكانت 
قوة الطلب هذه انعكاساً لثقة املستثمرين في مؤسسة 
ويسلط  العاملية.  األزمة  أثناء  وإدارتها  الدولية  التمويل 
ذلك الضوء على قدرة املؤسسة على تعبئة املوارد املالية 
إقراض  أجل  من  التكاليف  لفعالية  محققة  بطريقة 
أنشطة تنمية القطاع اخلاص ووفاء املؤسسة برسالتها 
املعيشية.  األحوال  وحتسني  الفقر  حدة  تخفيف  في 
ومؤسسات  مركزية،  بنوكاً  املشترين  قائمة  وتضمنت 

رسمية، وطائفة عريضة من البنوك التجارية.

صكوك التمويل اإلسالمية

من  سند  أول  وهو  الهالل،  صكوك  املؤسسة  إصدار  أدى 
نوعه لتعبئة 100 مليون دوالر، إلى خلق فرص للمستثمرين 
اإلسالميني الراغبني في إحداث أثر اجتماعي إيجابي. وكان 
هذا اإلصدار املرجعي ثمرة لثالث سنوات من التنسيق بني 
املؤسسة والعلماء املسلمني، مما أدى إلى خلق منوذج قياسي 
واعد ومبشر باخلير من شأنه تيسير إعداد مشاريع مزمعة 
التعليم  مثل  رئيسية  قطاعات  في  اإلسالمي  للتمويل 
شهادات  عن  عبارة  والصكوك  التحتية.  والبنية  والصحة 
استثمار بسند ملكية غير مجزأة في أصول محددة وفقاً 

للشريعة اإلسالمية. 

ترتيبات املبادلة مع البنوك املركزية

مبتكرة مع كل من  اتفاقية  إبرام  إلى  املؤسسة  توصلت 
تتيُح لها تقدمي قروض  وبيالروس  رواندا  املركزي في  البنك 
بالعملة احمللية لدعم ومساندة القطاع اخلاص في هذين 
املركزي  البنك  سيقوم  االتفاقية،  هذه  ومبوجب  البلدين. 
عمليات  خالل  من  املؤسسة  إلى  احمللية  العملة  بتقدمي 
احمللية.  التجارية  املبادالت  أسواق  تطوير  إمتام  حلني  املبادلة 
ويؤدي حصول املؤسسة على العملة احمللية لفترة طويلة 
األمد إلى متكينها من توسيع نطاق تقدمي قروض طويلة 
األجل إلى الشركات املفتقرة إلى إيرادات بالنقد األجنبي 
وغير القادرة على حتمل مخاطر الصرف األجنبي املرتبطة 

باالقتراض بالعمالت الدولية.
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 توسيع نطاق دور مؤسسة التمويل الدولية 
 في البلدان املؤهلة لالقتراض من املؤسسة 

الدولية للتنمية والتركيز على الفقراء
 توسيع نطاق عمل مؤسسة التمويل الدولية في البلدان املؤهلة لالقتراض 

من املؤسسة الدولية للتنمية 

79 بلداً مؤهالً  2.5 مليار شخص ـ أي نصف سكان العالم النامي ـ في  يعيش حوالي 
املعني  الدولي  البنك  مجموعة  ذراع  وهي  للتنمية،  الدولية  املؤسسة  من  لالقتراض 
البلدان على  الناس في هذه  ويعيش معظم  العالم.  في  فقراً  األشد  البلدان  مبساعدة 

دخل يقل عن دوالرين للفرد في اليوم.
القصوى خللق  األولوية  إلى إعطاء  الدولية  التمويل  ولعل ذلك هو ما دفع مؤسسة   
اجلهد  هذا  ويأتي  للتنمية،  الدولية  املؤسسة  لالقتراض من  املؤهلة  البلدان  في  الفرص 
على رأس الركائز اإلستراتيجية اخلمس للمؤسسة. فحياة الناس تتوقف على ذلك. وميكن 
فرص  في خلق  املساعدة  البلدان،  هذه  في  اخلاص  القطاع  للمؤسسة، من خالل حتفيز 
العمل، وتسريع عجلة النمو االقتصادي الناشئ، وزيادة اإليرادات الضريبية، ومعاجلة نقص 

خدمات التعليم والرعاية الصحية. 

 تعزيز مؤسسة التمويل الدولية حلافظة عملياتها اخلاصة بالبلدان املؤهلة 
لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية

قامت مؤسسة التمويل الدولية في السنوات األخيرة بتكثيف عملها في البلدان املؤهلة 
لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية، من أفغانستان إلى زامبيا. فمنذ السنة املالية 
4.9 مليار  أربعة أمثال إلى  2005، زادت استثمارات املؤسسة في هذه البلدان بأكثر من 
دوالر. وبلغ إجمالي اإلنفاق على اخلدمات االستشارية 83.3 مليون دوالر في السنة املالية 
2010. وكان حوالي نصف املشاريع االستثمارية للمؤسسة من نصيب البلدان املؤهلة 

لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية.
شهدت هذه البلدان أيضاً 61 في املائة من مشاريع اخلدمات االستشارية للمؤسسة.   
أو  اخملاطر  عالية  األسواق  مع  الدولية  التمويل  مؤسسة  تواصل  نطاق  لزيادة  وانعكاساً 
اجلديدة في التعامل، فإن للمؤسسة حالياً عمليات نشطة في 78 في املائة من البلدان 
املؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية، ويقع نصف هذه البلدان في منطقة 

أفريقيا جنوب الصحراء.
احلافلة  البيئات  في  اخملاطر  ملواجهة  املؤسسة  استعداد  مدى  احلضور  هذا  ويعكس   
بالتحديات الصعبة. ويشير أداء حافظة استثمارات املؤسسة في أسهم رأس املال إلى 
أن عمليات اجملازفة احملسوبة وحتمل اخملاطر حتقق مردوداً مجزياً. فمقابل كل دوالر مستثمر 
في أسهم رأس املال في البلدان املؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية خالل 
السنوات العشر املاضية، استعادت مؤسسة التمويل الدولية 2.45 دوالر، أي بزيادة قدرها 
4 سنتات عن مردود االستثمارات املماثلة في البلدان غير املؤهلة لالقتراض من املؤسسة 

الدولية للتنمية. 
املؤهلة  البلدان  في  التنمية  تشجيع  في  أساسياً  عنصراً  اخلاص  االستثمار  يشكل   
التمويل  على  احلصول  صعوبة  تزداد  حيث  للتنمية،  الدولية  املؤسسة  من  لالقتراض 
وتتعاظم احلاجة إلى حتسني البنية التحتية واخلدمات الصحية والتعليمية مبا يفوق كثيراً 

املوارد احلكومية املتاحة في أغلب احلاالت.
توجد  املثال،  الوسطى، على سبيل  أمريكا  بالتنوع. ففي  املؤسسة  وتتسم مشاريع   
عالقة شراكة تقودها املؤسسة لتدريب مزارعي النّب على اعتماد املمارسات املستدامة 
وتطبيقها. وفي أوغندا، تساعد املؤسسُة في متويل مشروع الطاقة الكهرومائية الذي 
يؤدي إلى زيادة الطاقة الكهربائية في بلد تنعم فيه القلة القليلة من السكان باحلصول 
على الكهرباء. وفي كمبوديا، تقوم املؤسسة بتقدمي املشورة إلى مشروع من شأنه زيادة 

قدرة الناس على احلصول على اخلدمات املصرفية باستخدام الهاتف احملمول.

حتقيق أثر إمنائي كبير

يؤدي عمل املؤسسة إلى حتقيق آثار إمنائية كبيرة. ففي عام 2009، قامت اجلهات املتعاملة 
 134 بتوفير  للتنمية  الدولية  املؤهلة لالقتراض من املؤسسة  البلدان  مع املؤسسة في 
شخص،  مليون   51.5 تكفي  كهربائية  طاقة  وتوليد  الهاتف،  خلدمات  توصيلة  مليون 
بحوالي  املؤسسة  مع  املتعاملة  اجلهات  وساهمت  ألف شخص.   800 على  املياه  وتوزيع 
دوالر  مليار   7.4 حتقيق  في  املساعدة  عن  فضالً  احلكومية،  اإليرادات  في  دوالر  مليار   4.5
من املشتريات احمللية للسلع واخلدمات. وساهمت اخلدمات االستشارية للمؤسسة في 
حتقيق وفورات ملاليني الناس عبر اإلصالحات التنظيمية التي أوصت بتنفيذها املؤسسة 
وتشجيع االستدامة البيئية عن طريق مساعدة البلدان في إجراء تخفيض كبير لبصمة 

الكربون.
من  لالقتراض  املؤهلة  فالبلدان  التنمية،  أمام  ماثلة  حتديات  هناك  تزال  ما  أنه  إال   
مستوى  ورفع  االئتمان،  على  احلصول  صعوبة  من  يعانون  للتنمية  الدولية  املؤسسة 
والوقود.  الغذاء  نقص  على  والتغلب  العالم،  في  انخفاضاً  األشد  االستثمار  تدفقات 
علماً بأن االستثمار في هذه البلدان ليس باألمر السهل. وتأتي على رأس التحديات التي 
نواجهها في العمل في البلدان املؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية البيئة 
التنظيمية املتراخية، والفساد املستشري في العديد من املناطق، وصعوبة اجتذاب ذوي 
املواهب والقدرات للعمل في املناطق الفقيرة. وتعتبر املؤسسة في وضع مثالي ميكنها 
من تعبئة رأس املال الذي تصُعب تعبئته من جانب اآلخرين ـ فضالً عن خبرتها العاملية 
وهيكلها التنظيمي الالمركزي، مما يُعطيها فرصة كبيرة لتحفيز تنمية القطاع اخلاص 

في البلدان املؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية.

 نهج مؤسسة التمويل الدولية في البلدان املؤهلة لالقتراض من املؤسسة 
الدولية للتنمية

البدء  في  جسيمة  حتديات  على  املنطوية  البلدان  بشأن  املؤسسة  إستراتيجية  تتمثل 
متهيد  أجل  من  االستثمار  مناخ  بشأن  املشورة  تقدمي  مثل  وأدوات  منتجات  باستخدام 
التمويل  مؤسسة  جتلُب  ذلك،  إلى  وباإلضافة  املطلوبة.  االستثمارات  لتنفيذ  الطريق 
املشتركة.  املشاريع  في  منها  لالستفادة  التكميلية  املهارات  الدولي  والبنك  الدولية 
بخيارات  معها  املتعاملة  اجلهات  تزويد  املؤسسة  تستطيع  جنب،  إلى  جنباً  فبالعمل 
مقدور  وفي  واخلاص.  العام  القطاعني  من  اخملتلط  التمويل  مثل  مرونة،  األكثر  التمويل 
املؤسسة أيضاً تقدمي خبراتها في مجال هيكلة وتنظيم املشاريع مع القيام في الوقت 

نفسه بدفع مسيرة إصالح الصناعات والقطاعات.
في السنة املالية 2010، ارتبطت املؤسسة بتنفيذ 10 مشاريع استثمارية في بلدان   
في  املماثلة  املشاريع  عدد  ضعف  أي  للتنمية،  الدولية  املؤسسة  من  لالقتراض  مؤهلة 
السنة املالية 2008. وتضافرت جهود خبراء وموظفي املؤسسة في تنفيذ 123 مشروعاً 
2008. ومزيداً  املالية  بالسنة  باملقارنة  املائة  45 في  بزيادة قدرها  للخدمات االستشارية 
على ذلك، قدمت املؤسسة في السنوات املالية 2006-2009 مساهمات مباشرة قدرها 

1.3 مليار دوالر إلى املؤسسة الدولية للتنمية.
مشاركتها  تعميق  بزيادة  املؤسسة  تقوم  سوف  املستقبل،  استشراف  إطار  وفي   
املنتجات  نطاق  وتوسيع  للتنمية،  الدولية  املؤسسة  من  لالقتراض  املؤهلة  البلدان  في 
واألدوات، وزيادة عدد البلدان التي تتعامل معها املؤسسة. وتتمثل إستراتيجية املؤسسة 
في استهداف املشاريع املبتكرة التي تربط املزارعني باألسواق، وزيادة االستثمارات املراعية 
للبيئة، ومساعدة الشركات في أن تصبح أطرافاً فاعلة على النطاق اإلقليمي. وسوف 
تركز املؤسسة أيضاً على قضايا املساواة بني اجلنسني مع القيام في الوقت ذاته مبساندة 
على  بالنفع  تعود  عمل  مناذج  وإنشاء  واملتوسطة،  والصغيرة  الصغرى  األعمال  منشآت 
قاعدة الهرم االقتصادي. وتعمل املؤسسة مع البنك الدولي من أجل وضع إستراتيجيات 
أكثر تفصيالً بشأن البلدان األشد فقراً املؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية.

منتجات مؤسسة التمويل الدولية، وأدوارها، وخبراتها التخصصية



تعريف قاعدة الهرم
 يشير تعبير »قاعدة الهرم« إلى األشخاص الذين يعيشون أدنى من حد معني من 

الدخل أو اإلنفاق. ويتباين هذا احلد من بلد إلى آخر نتيجة لتباين تكلفة نفس السلة 
من السلع واخلدمات التي يحصل عليها املستهلك يومياً فيما بني البلدان. وتستخدم 

مؤسسة التمويل الدولية حد تعادل القوة الشرائية لتحديد حد الدخل.

الواليات املتحدة 
األمريكية

8.21 دوالر في 
اليوم للفرد

البرازيل
3.69 دوالر في 

اليوم للفرد

الصني
2.32 دوالر في 

اليوم للفرد

غانا
2.09 دوالر في 

اليوم للفرد

الهند
1.72 دوالر في 

اليوم للفرد
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 توسيع نطاق دور مؤسسة التمويل الدولية 
 في البلدان املؤهلة لالقتراض من املؤسسة 

الدولية للتنمية والتركيز على الفقراء
مناذج العمل االشتمالية ـ الفرص املتاحة عند قاعدة الهرم

 حد الدخل لدى معهد املوارد 
العاملية / مؤسسة التمويل الدولية

4 مليارات نسمة
 محرومون من السلع 
 واخلدمات األساسية، 
و/أو فرص توليد الدخل

 تتمثل رؤية املؤسسة في وجوب متتع الناس بالفرصة لإلفالت من 
براثن الفقر وحتسني أحوالهم املعيشية.

تقوم املؤسسة على نحو متزايد بتجسيد هذه الرؤية عن طريق تقدمي 
الدعم واملساندة للجهات املتعاملة معها القائمة باالستثمار في 

مناذج األعمال االشتمالية ـ كتوفير السلع واخلدمات احلرجة، وتوفير 
سبل كسب العيش بطرق مستدامة مالياً وقابلة للتوسع والزيادة. 

وميكن أن يلعب القطاع اخلاص دوراً محورياً في تلبية احتياجات الفقراء 
الذين يعانون األمّرين بسبب الفقر في أوسع صوره ـ وهو الفقر 

الذي ميكن تعريفه بأنه شحة الفرصة وندرتها وانعدام القدرة على 
االستفادة مثلما هو الفقر الناجم عن انعدام الدخل.

اقتصادية مهمة  وهم عناصر  االبتكار  بالقدرة على  الفقراء  يتمتع  نفسه،  الوقت  وفي 
ذات شهية مفتوحة إلحداث التغيير اجلذري. وجتد الشركات الرائدة طرقاً لالستفادة من 
هذه اإلمكانات عن طريق دمج املنتجني واملستهلكني ذوي الدخل املنخفض في سالسل 
الشركات  تقوم  االشتمالية،  العمل  مناذج  وباستخدام  الشركات.  بتلك  اخلاصة  التوريد 
احمللية باالستثمار في سالسل العرض والتوزيع التي تتيح فرصاً أفضل لتحقيق الدخل 

وزيادة السلع واخلدمات املتاحة للفقراء.
يتمثل  ـ  التنمية  حتمية  ظل  في  ـ  الرائدة  االستطالعية  اجلهود  هذه  على  وبالبناء   
العمل  مناذج  عدد  في  للغاية  كبيرة  زيادة  إحداث  في  اآلن  املؤسسة  أمام  املاثل  التحدي 
دور  ذلك  أن  والواقع  واسع.  يتم تشغيلها على نطاق  التي  مالياً  املستدامة  االشتمالية 
التي  العمل  مناذج  في  االستثمار  على  قادراً  يكون  أن  يجب  الذي  اخلاص:  للقطاع  مهم 

تخدم الفقراء كشركاء اقتصاديني بصورة كاملة وغير منقوصة.

أوضحت األبحاث األساسية ملعهد املوارد الدولية ومؤسسة التمويل 
الدولية أن حوالي 4 مليارات شخص ـ أي قرابة ثُلثي سكان العالم 
ـ يعيشون في قاعدة الهرم االقتصادي العاملي. ويلبي كل واحد من 

هؤالء األفراد احتياجاته مبا يقل عما يعادل 3 آالف دوالر في السنة 
حسب القوة الشرائية احمللية. وإلى جانب انخفاض الدخل، يعاني 
كل هؤالء من عدم تلبية القدر األكبر من احتياجاتهم، واالعتماد 

على سبل غير رسمية لكسب العيش أو أنشطة الكفاف، بل إنهم 
يدفعون •غرامة الفقر“ ـ ألن ما يدفعونه من أسعار مقابل السلع 

واخلدمات األساسية، التي هي في أغلب األحيان ذات جودة متدنية، 
هي أسعار أكثر ارتفاعاً من التي يدفعها األغنياء.

تقوم املؤسسة مبعاجلة إشكاليات هذا التحدي عن طريق العمليات املتكاملة ألنشطة   
لتوثيق  الالزم  التفاعلي  باجلهد  املبادأة  إلى  باإلضافة  االستشارية،  واخلدمات  االستثمار 
جهداً  املؤسسة  رؤية  جتسيد  ويتطلب  األخرى.  األطراف  مع  وتبادلها  املستفادة  الدروس 
الشركات  شبكة  تعزيز  على  املؤسسة  تعمل  كما  شركائها.  من  العديد  مع  مشتركاً 
األطراف  من  ذلك  وغير  اخلدمات  تقدمي  ومؤسسات  املانحة  واجلهات  املالية  واملؤسسات 
العمل االشتمالية وتوسيع  البدء في تطبيق مناذج  املهتمة بتحقيق سالسة وسهولة 

نطاقها.



 حيث 
املبادئ مع
 يتجلى التزام مؤسسة التمويل الدولية بالتخفيف من حدة
 الفقر وبخلق الفرص من أجل الفئات األكثر ضعفاً في بلدان
 العالم النامية في ثقافتها املؤسسية.  وفي وقت يشهد
 زيادة في الطلب على تنمية القطاع اخلاص، يعمل جهاز
 موظفاً وموظفة 3354 موظفي املؤسسة البالغ عددهم
 حول العالم على تعزيز أثر عمل املؤسسة من خالل تقدمي
  حلول مبتكرة ملعاجلة التحديات األكثر صعوبة.

والعمليات   املعايير 
 الداخلية ملؤسسة 

التمويل الدولية 4
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 تتالقى
املمارسات

ومع زيادة احلاجة الضطالع القطاع اخلاص بدور أكبر في حفز 
عملية التنمية، تشعر املؤسسة أن بوسعها القيام بجهد 

أكبر. ولزيادة األثر اإلمنائي، تقوم املؤسسة بتطويع قواها 
وتفعيلها، وشحذ تركيزها على حتقيق الكفاءة في إطار 

برنامج شامل للتغيير تطلق عليه اسم "مؤسسة التمويل 
الدولية 2013". وهي تعمل في الوقت الراهن بصورة أوثق مع 

اجلهات املتعاملة معها والشركاء، وتعكف على صياغة 
 أهداف إمنائية جديدة، واستحداث طرق جديدة لتعبئة 

رؤوس األموال. 

ويبني تاريخ املؤسسة أنها تتعلم من جتاربها وتتصدى 
باستمرار لتحديات جديدة. وجهاز موظفيها في وضع 

أفضل ميكنهم أكثر من أي وقت مضى من تعظيم األثر 
اإلمنائي لعملها. فأكثر من نصف جهاز موظفيها موجود 

في البلدان النامية بالقرب من اجلهات املتعاملة معها 
واجملتمعات احمللية التي تخدمها. وجهاز موظفي املؤسسة 

 أيضاً أكثر تنوعاً – فنسبة 57 في املائة منهم من 
البلدان النامية. 
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المعايير والعمليات الداخلية لمؤسسة التمويل الدولية

أسلوب عمل مؤسسة التمويل الدولية

بإجراء   2008 املالية  السنة  في  املبادرة  هذه  بدأت 
مؤسسة  تاريخ  في  األوسع  هي  تشاور  عملية 
فيها  شارك  تشاور  عملية   52  – الدولية  التمويل 
بلداً.   31 في  باملؤسسة  موظف   1400 من  أكثر 
شأن  من  أن  املشاورات  هذه  من  املؤسسة  وتعلمت 
التواصل الشخصي املنتظم مع جهاز املوظفني أن 
ميكن  جديدة  محددة  وأفكار  متبصرة  رؤى  إلى  يؤدي 
وضعها موضع التطبيق. وتعلمت املؤسسة كذلك 
املؤسسة  ملوظفي  تتيح  التي  املناقشات،  هذه  أن 
مع  وأفكارهم  شواغلهم  عن  للتعبير  الفرصة 
جهاز اإلدارة، ساعدت على بلورة شعور عام بااللتزام 
على هذا  حالياً  املؤسسة  وتبني  اجلماعي.  والعمل 
كافة  في  تقاليدها  ترسيخ  إلى  يؤدي  مما  الزخم، 
أنشطتها على نحو يساعدها أن تكون أكثر تركيزاً 
معها،  املتعاملة  اجلهات  احتياجات  تلبية  على 

وحتقيق نتائج أكثر قوة. 
عنصراً  القوية  املؤسسية  التقاليد  وتشكل 
محورياً في مقدرة أية مؤسسة على حتقيق النجاح 
شجعت  وقد  اجلديدة.  التحديات  مع  والتكّيف 
تكيف  على  الدولية  التمويل  مؤسسة  تقاليد 
جهاز موظفيها الذي يزيد على 3 آالف موظف في 
80 بلداً على إيجاد طرق مبتكرة ملواجهة  أكثر من 

التحديات الناشئة عن األزمة العاملية.
املؤسسة"، من خالل حتديد  "أسلوب عمل  ويؤدي 
القيم املشتركة جلهاز موظفيها املتسمني بالتنوع، 
املعتادين  واملناقشة  للحوار  دورية  منتديات  وإقامة 
فيما بني املوظفني واملديرين، إلى تعزيز قدراتها على 

مجابهة التحديات اجلديدة.

"أسلوب عمل مؤسسة التمويل الدولية" هو طريقة العمل التي تعتمدها في حتديد وتعزيز تقاليدها املؤسسية واسمها 
التجاري، وعملية تشرك من خاللها جميع العاملني على كافة املستويات وفي سائر املناطق للمساهمة في إثراء 

معلومات عملية اتخاذ القرارات اإلدارية. وهي جتسد رؤية املؤسسة وقيمها األساسية والغرض منها وطريقة عملها.

رؤية املؤسسة
ضرورة أن تسنح للناس فرصة اخلالص من براثن الفقر وحتسني أحوالهم املعيشية

قيم املؤسسة 
التفوق، وااللتزام، والنزاهة، والعمل اجلماعي

غرض املؤسسة  
خلق الفرص للناس للخالص من براثن الفقر وحتسني أحوالهم املعيشية من خالل: 

— تشجيع األسواق املفتوحة والقادرة على املنافسة في البلدان النامية 
— مساندة الشركات والشركاء اآلخرين في القطاع اخلاص حيثما توجد فجوة 

— املساعدة على خلق فرص العمل املنتجة وتقدمي اخلدمات األساسية إلى الفئات التي ال 
حتصل على خدمات كافية 

— حفز وتعبئة مصادر التمويل األخرى من أجل تنمية مؤسسات األع مال التابعة للقطاع 
اخلاص

ولتحقيق هذا الغرض، تتيح املؤسسة حلوالً لتحقيق أثر إمنائي من خالل التدخالت على مستوى 
الشركات )استثمارات مباشرة، وخدمات استشارية، وشركة إدارة األصول( ووضع املعايير، والعمل 

املتعلق بالبيئة املؤاتية ألنشطة األعمال.

عملية وضع إستراتيجيات املؤسسة
ملؤسسة التمويل الدولية نهج منظم واشتمالي إزاء وضع إستراتيجياتها، وتتبع في ذلك 

إجراءات ولغة مشتركة:
— تأخذ املؤسسة أوالً البيئة اخلارجية بعني االعتبار حتى ميكنها حتديد كيفية مساعدة 

املتعاملني معها على النجاح
— تعتمد املؤسسة بعد ذلك على املعارف العاملية واخلبرات الفنية احمللية جلهاز موظفيها

— تعمل املؤسسة بشكل موحد لتحقيق أهدافها
— تبحث املؤسسة عن فرص بناء عالقات الشراكة بغرض تعظيم أثرها اإلمنائي

كيفية عمل املؤسسة
— تساعد املؤسسة املتعاملني معها على النجاح في عالم متغّير 

— العمل اجليد مستدام، واالستدامة عمل جيد
— مؤسسة واحدة، فريق واحد، هدف واحد 

— التنّوع يخلق القيمة
— خلق الفرص يتطلب الشراكة
— املعرفة العاملية واخلبرة احمللية

— االبتكار يستحق اخملاطرة
— نتعلم من اخلبرة العملية

— نعمل بذكاء ونْسعد بعملنا 
— ما من مجال جديد بعيد املنال أو شديد الصعوبة
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األهداف اإلمنائية ملؤسسة التمويل الدولية

ويُعتبر ذلك نهجاً رائداً، كما ميثل حتوالً كبيراً عن املاضي. وحتى اآلن، تقوم املؤسسة بصورة 
أولويات عريضة  التنفيذ، حيث حتدد  اإلمنائي لعملها في مرحلة  األثر  أساسية بقياس 
ثم تقوم بتقييم كل عملية استثمار أو مشروع استشاري على حدة على أساس األثر 

املتوقع منه. 
لتحديد  عريضاً  إطاراً  للمؤسسة  حالياً  تنفيذها  اجلاري  اإلمنائية  األهداف  وستوفر 
إستراتيجيتها املدفوعة باعتبارات التنمية، مقترنة مبعايير ذات مصداقية لقياس مدى 

التقدم احملرز. 
وهذا اجلهد هو عمل جارٍ ومستمر. وتشمل اجملموعة األولية ألهداف املؤسسة: توسيع 
والصحة  التحتية  البنية  وخدمات  املالية،  اخلدمات  على  احلصول  على  القدرة  نطاق 
والتعليم، وإتاحة املزيد من الفرص للمؤسسات الصغرى والصغيرة ومتوسطة احلجم، 
واملزارعني. واستناداً إلى خبراتها املبكرة، سيتم تنقيح منهجيات املؤسسة، وسيشكل 

التقدم احملرز قياساً على هذه األهداف أداة مهمة بالنسبة جلهاز اإلدارة. 

تعكف املؤسسة في الوقت الراهن على تغيير أسلوب عملها، 
واستحداث طرق مبتكرة ملساعدة املزيد من الناس على اخلالص من 

براثن الفقر. وبدأت املؤسسة بوضع سلسلة من األهداف اإلمنائية احملددة 
لتوفير خارطة طريق تستشرف املستقبل لتوجيه إستراتيجيتها 

وعملياتها. 
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رسالة  وتتمثل  النامية.  للبلدان  والفنية  املالية  املساعدات  لتقدمي  مهّماً  مصدراً  الدولي  البنك  مجموعة  تُعتبر 
البنك الدولي، الذي تأسس عام 1944، في مكافحة الفقر برغبة قوية وكفاءة مهنية لتحقيق نتائج دائمة.

ومؤسسة التمويل الدولية هي إحدى املؤسسات اخلمس التي تتألف منها مجموعة البنك، وتضطلع بتنفيذ 
رسالتها عن طريق العمل مع القطاع اخلاص بغرض خلق الفرص حيثما تّس احلاجة إليها. ومنذ تأسيسها عام 1956، 
ارتبطت املؤسسة بتقدمي أكثر من 86 مليار دوالر من أموالها اخلاصة إلى استثمارات القطاع اخلاص في البلدان النامية، 

وقامت بتعبئة املزيد من األموال من مصادر أخرى. 
الفقر، تتعاون املؤسسة عن كثب مع األعضاء اآلخرين من مجموعة  وفي إطار سعيها من أجل عالم خاٍل من 

البنك، وهم: 
— البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، الذي يقدم القروض إلى حكومات البلدان متوسطة الدخل والبلدان منخفضة 

الدخل املتمتعة باألهلية االئتمانية. 
— املؤسسة الدولية للتنمية، التي تقدم قروضاً دون فوائد )تسمى اعتمادات( إلى حكومات أشد البلدان فقراً.

— الوكالة الدولية لضمان االستثمار، التي تتيح الضمانات ضد اخلسائر الناجمة عن اخملاطر غير التجارية التي 
يواجهها املستثمرون في البلدان النامية. 

— املركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار، الذي يقدم تسهيالت دولية من أجل املصاحلة والتحكيم في منازعات 
االستثمار.

مكان مؤسسة التمويل الدولية 
في مجموعة البنك الدولي 

بلدان مؤهلة لالقتراض من املؤسسة 
الدولية للتنمية

بلدان متوسطة الدخل لديها مناطق 
عالية اخملاطر أو جديدة في التعامل
بلدان أخرى متعاملة مع املؤسسة

المعايير والعمليات الداخلية لمؤسسة التمويل الدولية
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يتواجد موظفو مؤسسة التمويل الدولية في نحو 
100 مكتب في 86 بلداً -منها 42 بلداً من أشد 

البلدان فقراً – أي البلدان املتعاملة مع املؤسسة 
الدولية للتنمية. 

وينتمي موظفو املؤسسة إلى 137 بلداً، مبا في ذلك 
59 بلداً من البلدان املؤهلة لالقتراض من املؤسسة 

الدولية للتنمية. ويعمل حالياً 54 في املائة من 
موظفيها في مكاتب ميدانية، مقابل 43 في املائة 

في السنة املالية 2004.

ويتسم جهاز موظفي املؤسسة بالتنّوع. فالتنّوع 
يُثري منظور املؤسسة، ويتيح حلوالً مبتكرة 

ومحلية للمتعاملني معها وأصحاب املصلحة 
املباشرة على الصعيد احمللي، بينما يبرز أفضل 
املمارسات التي ميكن تطبيقها على الصعيد 

العاملي. وميثل موظفو املؤسسة من البلدان النامية 
66 في املائة من جميع موظفيها، تشغل نسبة 57 

في املائة منهم مستوى متخصصاً فما فوق. 

من نحن

نوع اجلنس )جميع املوظفني املتفرغني(

السنة املالية نوع اجلنس
2004

السنة املالية 
2010

1,571 )47%(1,121 )50%(املوظفون

1,783 )53%(1,133 )50%(املوظفات

2,2543,354اجملموع

نوع اجلنس )جميع املوظفني من مستوى 
متخصص فما فوق(

السنة املالية 
2004

السنة املالية 
2010

1,238 )60%(844 )69%(املوظفون

  827 )40%(387 )31%(املوظفات

1,2312,065اجملموع

أين تعمل املؤسسة

املكان
السنة املالية 

2004
السنة املالية 

2010

1,544 )46%(1,291 )57%(واشنطن العاصمة

1,810 )54%(  963 )43%(املكاتب امليدانية

مجموع جهاز 
موظفي املؤسسة

2,2543,354

األصل الوطني )جلميع املوظفني املتفرغني(

السنة املالية األصل الوطني
2004

السنة املالية 
2010

1,145 )33%(  963 )43%(بلدان متقدمة

2,209 )67%(1,291 )57%(بلدان نامية

2,2543,354اجملموع

األصل الوطني 
)جلميع املوظفني عند مستوي متخصص فما فوق(

السنة املالية األصل الوطني
2004

السنة املالية 
2010

  892 )43%(647 )53%(بلدان متقدمة
1,173 )57%(584 )47%(بلدان نامية

1,2312,065اجملموع

جهاز موظفي املؤسسة في 
املقر الرئيسي 1,544

موظفون ميدانيون 1,810
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 قياس 
النتائج

المعايير والعمليات الداخلية لمؤسسة التمويل الدولية

ويتيح هذا التقرير تقديرات نظام تتّبع النواجت اإلمنائية – النسبة املئوية للمشاريع 
بالنسبة   – ر  التقدي األعلى من سلم  النصف  في   – مرتفعة  درجة  على  التي حصلت 
في  املتعاملة  اجلهات  وتقوم  والصناعات.  املناطق  وحسب  عام،  بشكل  للمؤسسة 
األثر  بإجمالي  املتعلقة  البيانات  بتقدمي  تنفيذها  اجلاري  املؤسسة  حافظة  استثمارات 
إن  وحيث  للمؤسسة.  املعني  االستثمار  حجم  عن  النظر  بغض  عرضها  ويتم  اإلمنائي، 
املؤسسة عادة ما تكون من مستثمري حصص األقلية، فمن غير املمكن أن تنسب هذه 
النتائج إليها مبفردها. وال تدعي املؤسسة أي فضل في هذه األرقام. إال أنها وضعت قواعد 
وستتم  عنها.  واإلبالغ  التنموية  املنجزات  قياس  في  تطبيقها  يتم  محددة  مرجعية 
متابعة ورصد هذه القواعد، التي تستهدف حتديد حجم التأثير اإلضافي الذي يجب على 
أية شركة متعاملة أن ترجعه إلى املؤسسة، باستخدام بطاقات قياس أداء اإلدارات، وذلك 

اعتباراً من السنة املالية 2011. 

ع النواجت اإلمنائية ما اجملاالت التي يغطيها نظام تتّب

يغطي نظام التتبع في مؤسسة التمويل الدولية كافة املشاريع اجلارية في حافظتها 
بوضع  التتبع  عملية  وتبدأ  االستشارية.  واخلدمات  االستثمارات  من  لكل  بالنسبة 
النشاط،  مجاالت  أو  الصناعات  حسب  املعيارية  املؤشرات  واستخدام  األولية،  األهداف 

وتقوم بتتبع املنجزات طوال مراحل دورة املشروع حتى إقفاله.
بعض  –بعد  اإلمنائية  النواجت  تتّبع  نظام  يغطي  االستثمار،  خلدمات  بالنسبة 
والبالغ  املؤسسة  إلشراف  تخضع  التي  الشركات  جميع  واالستثناءات–  االستبعادات 
استثمار  535 عملية  بني  493 من  التقرير على  ويركز هذا  تقريباً.  1513 شركة  عددها 
تت املوافقة عليها خالل فترة السنوات 2001-2006 والتي بلغت من النضج درجة ُتّكن 
يغطيها  التي  االستثمارات  مجموعة  حتريك  سنوياً  ويجري  تقييمها.  من  املؤسسة 
التقرير إلى األمام بواقع عام واحد. وال تقوم املؤسسة بتقييم االستثمارات األحدث عهداً 
نظراً ألنها لم تصل بعد إلى درجة النضج التي ُتّكن املؤسسة من تقييمها، وكذلك 
احلال بالنسبة لالستثمارات األقدم عهداً التي تكون أقل أهمية بالنسبة لعمليات اليوم، 
وألن كثيراً منها قد أُقفل بالفعل. وتتناول املؤسسة أيضاً نطاق التغطية احلالية جلميع 
األشخاص  التغطية عدد  وتقيس مؤشرات  املؤسسة.  اجلارية في حافظة  االستثمارات 
الذين تصل إليهم السلع واخلدمات التي تقدمها إليهم اجلهات املتعاملة مع املؤسسة، 
أو املنفعة املالية التي تعود على أطراف محددة من أصحاب املصلحة املتأثرين بأنشطة 

هذه اجلهات.
وبالنسبة للخدمات االستشارية، يغطي نظام تتّبع النواجت اإلمنائية كافة املشاريع 
اجلارية أو املنجزة أو املتوقفة التي تعود إلى السنة املالية 2006. وضمت حافظة اإلشراف 
اً. ويبرز هذا التقرير النتائج  بنهاية السنة املالية 2010 ما مجموعه 562 مشروعاً جاري
التي حتققت خالل السنوات 2006-2009، و 111 مشروعاً )من بني 153( التي مت إعداد تقارير 
إجناز بشأنها في السنة املالية 2009 والتي ميكن تقييم فعاليتها اإلمنائية. وتتباين فترات 

اإلبالغ عن تلك النتائج حسب مجاالت اخلدمات االستشارية ونوع األدوات واملنتجات. 
وال تقوم أنظمة تتبع النواجت اإلمنائية برصد بعض أنواع املشاريع. وحسب األرقام، شملت 
املشروع، ومشاريع  دورة  املستبعدة: مشاريع كانت في مراحل مبكرة من  املشاريع  أهم 
تُعتبر توسعاً في مشاريع قائمة، ومشاريع مؤلفة من عدة استثمارات، مشاريع صغيرة 
تشكل في العادة مكونات من برامج أكبر، وأدوات مالية معينة مثل عمليات املقايضات 

وإصدار احلقوق )شراء األسهم(. 

تُعتبر الفعالية اإلمنائية املبدأ الذي تسترشد به مؤسسة التمويل 
 (DOTS) الدولية في عملها. ومن خالل نظام تتّبع النواجت اإلمنائية
للمؤسسة، الذي يقيس الفعالية اإلمنائية الستثماراتها وعملها 

االستشاري، عززت املؤسسة مركزها باعتبارها رائدة في مجال قياس 
النتائج التنموية. ويتيح هذا النظام للمؤسسة ميزة نسبية 

أساسية، وله أهمية حاسمة في فهم مستوى أداء إستراتيجيتها، 
وما إذا كان عملها يصل إلى الناس والصناعات التي في أمس احلاجة 

للمساعدة التي تقدمها. 

إمنائي  بنك  أول  املؤسسة  أصبحت   ،2007 لعام  للمؤسسة  السنوي  التقرير  من  وبدءاً 
بالكامل،  استثماراتها  حلافظة  التنموية  النتائج  عن  باإلبالغ  يقوم  األطراف  متعدد 
املبلغ  والنتائج  املعتمدة  ملنهجيتها  مبراجعة مدى تطبيقها  وتكليف شركة خارجية 

عنها، وذلك في إطار التأكيد على هذه األوجه لنظام اإلبالغ باملؤسسة. 
2008، تقوم املؤسسة برفع تقارير عن التغيرات التي طرأت على النتائج  ومنذ عام 
اخلاصة  النتائج  وعن  السابقة،  بالسنة  مقارنة  لالستثمارات  بالنسبة  التنموية 
بالتقييمات املتعمقة بالنسبة للخدمات االستشارية. وأطلقت املؤسسة أيضاً بوابة 
بغرض   (www.ifc.org/results) اإلنترنت  شبكة  على  التنموية  للنتائج  إلكترونية 

تكملة املعلومات الواردة في التقرير املطبوع.
التمويل  مبؤسسة  املستقلة  التقييم  مجموعة  قامت   ،2009 املالية  السنة  في 
الدولية بتقييم أنظمة وعمليات املؤسسة بغرض رصد وتقييم النتائج التنموية، مبا 
في ذلك نظام تتّبع النواجت اإلمنائية. ووجد هذا التقييم أن نظام التتبع يتيح تقييمات 
حالية وغير متحيزة للنتائج اإلمنائية الستثمارات املؤسسة. كما أبرز أهمية اآلليات التي 
طبقتها املؤسسة للربط بني احلوافز ونتائج املشاريع من خالل مكافآت األداء. وفي هذا 
الصدد، قال التقرير: "أصبحت املؤسسة في طليعة اجلهات القائمة بقياس األداء املتصل 

بتنمية القطاع اخلاص فيما بني بنوك التنمية متعددة األطراف". 
وفي السنة املالية 2010، أطلقت املؤسسة نظام تتّبع النواجت اإلمنائية 2، الذي يحسن 
وإدماجه بشكل كامل  النظام،  وتتبعها من خالل  التنمية  نتائج  بيانات  طريقة جمع 
مرة  ألول  املؤسسة  وترفع  األخرى.  املعلومات  وأنظمة  بها،  االستثمار  مشاريع  دورة  في 
وذلك  تولها،  التي  االستثمار  عمليات  في  التنموية  النتائج  بشأن  تقريراً  السنة  هذه 

باستخدام البيانات املستمدة من هذا النظام.
املمارسات  معايير  االستثمارات  بخصوص  املؤسسة  في  التقييم  إطار  ويعكس 
السليمة التي اتفقت عليها بنوك التنمية متعددة األطراف بالنسبة لنتائج القطاع 

اخلاص. ومت بناء نظام التتبع باملؤسسة على هذا األساس. 

ع النواجت اإلمنائية  نظام تتّب

يتيح نظام تتّبع النواجت اإلمنائية (DOTS) إمكانية تتبع آنية لنتائج التنمية طوال مراحل 
دورة حياة املشروع. ويحدد املعنيون من جهاز موظفي املؤسسة مؤشرات واضحة وموحدة 
وقابلة للتحقق لها أسس وأهداف عند بداية أي مشروع. ويقومون بتتبع التقدم احملرز 

على مدار مرحلة اإلشراف، مما يسمح بإتاحة معلومات تقييمية حديثة للعمليات. 
وبالنسبة لالستثمارات، تشكل درجة النواجت اإلمنائية العامة مزيجاً مركباً من فئات 
معنّية.  بصناعة  اخلاصة  املؤشرات  نتائج  من  معلوماتها  تستقي  التي  األربع  األداء 
وللحصول على مرتبة تصنيفية إيجابية، يتعني على أي مشروع أن يسهم في عملية 
التنمية في البلد املضيف – ويتم تقييم هذه املساهمة وفقاً ملعايير املمارسات اجليدة 
التي اتفقت عليها بنوك التنمية متعددة األطراف لتقييم عمليات االستثمار التي يقوم 
بها القطاع اخلاص. كما يشكل الترتيب التصنيفي، بالنسبة للخدمات االستشارية، 
مزيجاً مركباً من األهمية اإلستراتيجية العامة للخدمات االستشارية، وفعاليتها )وفقاً 

خملرجات املشروع ونواجته وأثره( باإلضافة إلى مستوى كفاءتها. 
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النواجت اإلمنائية: االستثمارات 

أمثلة على مؤشرات محددة مقيمة على أساس األهداف املؤشرات العامة واملعايير املرجعية فئة األداء

العائد على رأس املال املستثمر، العائد على أسهم رأس املال )حقوق امللكية(، 
واملشروع املنفذ في الوقت احملدد وحسب امليزانية اخملططة

 العائد على جهات التمويل، مثالً، العائد املالي 
عند املتوسط املرجح لتكلفة رأس املال أو يزيد

األداء املالي

 أعداد توصيالت اخلدمات األساسية، 
 القروض املمنوحة إلى مؤسسات أعمال صغيرة، 
واحلاصلون على فرص عمل، ومدفوعات الضرائب

العائد على اجملتمع، مثالً، العائد االقتصادي يبلغ 10 في املائة أو أكثر  األداء االقتصادي 

 إدخال حتسينات على اإلدارة البيئية واالجتماعية: 
 مستويات االنبعاثات أو النفايات السائلة، 

وبرامج تنمية اجملتمعات احمللية

 املشروع يفي مبعايير مؤسسة التمويل 
الدولية اخلاصة باألداء

األداء البيئي واالجتماعي

 األثر اإليضاحي )الشركات األخرى التي تقوم مبحاكاة نهج أو أداة أو 
 خدمة جديدة(، والروابط إلى الشركات األخرى التابعة للقطاع اخلاص، 

وحتسينات حوكمة الشركات

 مشروع يساهم في حتسني القطاع اخلاص 
مبا يتجاوز الشركة املالكة للمشروع

األثر اإلمنائي للقطاع اخلاص

النواجت اإلمنائية: اخلدمات االستشارية

أمثلة على مؤشرات محددة مقيمة على أساس األهداف املؤشرات العامة واملعايير املرجعية فئة األداء

مساهمات اجلهات املتعاملة مع املؤسسة واالتساق مع اإلستراتيجية القطرية األثر احملتمل على االقتصاد محلياً وعلى صعيد األقاليم والبلدان األهمية اإلستراتيجية
نسب املنافع إلى التكاليف واملشاريع املنفذة في الوقت احملدد وحسب امليزانية العائد على االستثمار في عمليات اخلدمات االستشارية الكفاءة
حتسينات في العمليات، وتعزيز االستثمارات، وخلق فرص عمل، وزيادة إيرادات 

املنتفعني، حتقيق وفورات في التكلفة نتيجة إلصالحات السياسات
 املشروع يسهم في إدخال حتسينات على اجلهة املتعاملة 

مع املؤسسة واملنتفعني والقطاع اخلاص األوسع نطاقاً
الفعالية

النتائج التنموية الستثمارات املؤسسة حسب النتائج التنموية الستثمارات املؤسسة
الصناعات، السنة املالية 2009 مقابل السنة 

املالية 2010

النتائج التنموية الستثمارات املؤسسة حسب 
املناطق، السنة املالية 2009 مقابل السنة 

املالية 2010

% عالية الدرجة 

مرجح بحجم استثمار املؤسسة 
(مباليني الدوالرات األمريكية)

غير مرجح (عدد املشاريع)

%82

%65

%71

%70

%87

%71

%57

%62

%68

%78

493
15,431$

%0%20%40%60%80%100

األثر اإلمنائي للقطاع اخلاص 

األداء البيئي واالجتماعي 

األداء االقتصادي 

األداء املالي 

النواجت اإلمنائية 

% عالية الدرجة 

2010 2009

%71

%57

%70

%70

%73

%74

%78

%79

%85

%71

%54

%64

%80

%77

%68

%80

%80

%73

%0%20%40%60%80%100

الصحة والتعليم 

النفط والغاز والتعدين والكيماويات 

الصناعات الزراعية 

أسهم الشركات غير املدرجة في 
البورصة وصناديق االستثمار 

األسواق املالية 

البنية التحتية 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

الصناعات التحويلية واخلدمات 

مؤسسة التمويل الدولية 

% عالية الدرجة

2010 2009

%71

%66

%66

%70

%72

%77

%79

%71

%70

%65

%68
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ران 2010 بالنسبة  ع النتائج اإلمنائية حتى 30 يونيو/حزي بيانات نظام تتّب
للمشاريع التي تت املوافقة عليها في فترة السنوات امليالدية 2006-2001.

ران 2010  السنة املالية 2010: بيانات نظام تتبع النتائج اإلمنائية حتى 30 يونيو/حزي
للمشاريع التي تت املوافقة عليها خالل فترة السنوات امليالدية 2001–2006. السنة 

ران 2009 بالنسبة  ع النتائج اإلمنائية حتى 30 يونيو/حزي املالية 2009: بيانات نظام تتّب
للمشاريع التي تت املوافقة عليها في فترة السنوات امليالدية 2000–2005. 

ران 2010  السنة املالية 2010: بيانات نظام تتبع النتائج اإلمنائية حتى 30 يونيو/حزي
للمشاريع التي تت املوافقة عليها خالل فترة السنوات امليالدية 2001–2006. السنة 

ران 2009 بالنسبة  ع النتائج اإلمنائية حتى 30 يونيو/حزي املالية 2009: بيانات نظام تتّب
للمشاريع التي تت املوافقة عليها في فترة السنوات امليالدية 2000–2005. 



92

نتائج االستثمارات

اتسمت درجات النواجت اإلمنائية ملؤسسة التمويل الدولية هذه السنة باالستقرار مقارنة 
تقييم  درجة  على  االستثمارات  املائة من  في   71 نسبة  حازت  إذ   – املاضيتني  بالسنتني 
عالية في السنة املالية 2010. وتفاوتت النتائج بني الصناعات، وهو ما يعكس اختالف 
ار املناوئة لألزمة العاملية. وعلى صعيد إدارات املناطق، كانت  مستوى حساسيتها إزاء اآلث
إدارة أوروبا وآسيا الوسطى الوحيدة التي شهدت تدهوراً، لكن عوضت التحسينات التي 

شهدتها إدارة منطقة شرق آسيا واحمليط الهادئ ذلك. 
حيث   – األداء  مستوى  في  حتسن  أكبر  باملؤسسة  والصحة  التعليم  إدارة  وأظهرت 
ارتفعت نسبة االستثمارات التي حازت على تقييم عاٍل بواقع 12 نقطة مئوية لتصل إلى 
85 في املائة على الرغم من أن عدد العمليات التي تقوم بها اإلدارة صغير نسبياً. وارتفعت 
درجات نظام تتّبع النواجت اإلمنائية املتعلقة بإدارة أسهم الشركات غير املدرجة في البورصة 
وصناديق االستثمار، وإدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت – بواقع ست نقاط لتصل إلى 

74 و 70 على التوالي. 

إلى  لتصل  نقاط  ثالث  بواقع  واخلدمات  التحويلية  الصناعات  إدارة  درجة  وارتفعت 
إدارات  زال األضعف على صعيد  اإلدارة ما  أداء هذه  التفاؤل، نظراً ألن  إلى  57. ويدعو ذلك 
املؤسسة. فإدارة الصناعات التحويلية واخلدمات، التي عانت تقليدياً من مصاعب مناخ 
االستثمار وضعف البنية التحتية، بدأت في االستفادة من حتولها األخير بعيداً عن تقدمي 
الدعم املباشر إلى مؤسسات األعمال الصغيرة، والتوجه نحو الدعم غير املباشر من خالل 
مؤسسات الوساطة املالية، ومن التركيز اإلستراتيجي للمؤسسة -وغالباً ما يكون ذلك 
باالشتراك مع البنك الدولي- على حتسني مناخ ممارسة األعمال والبنية التحتية في بلدان 

اجلهات املتعاملة مع املؤسسة. 
ويبني حتسن األداء في العديد من القطاعات أن أداء املشاريع األحدث عهداً التي دخلت 
أداء املشاريع األقدم التي خرجت منه. وفي قطاع تكنولوجيا  نطاق اإلبالغ يفوق بكثير 
املعلومات واالتصاالت، تعافى الكثير من الشركات املوجودة في آسيا من األزمة العاملية 
بسرعة أكبر وواصل حتقيق أداء قوي. وانتعش أداء إدارة أسهم الشركات غير املدرجة في 
السنة  له  تعرضت  الذي  الهبوط  جراء  من  الشيء  بعض  االستثمار  وصناديق  البورصة 
املاضية، وذلك مع تعويض أسواق األسهم بعض اخلسائر التي حلقت بها في ذروة األزمة 

املالية – باستثناء االستثمارات في منطقتي أوروبا الشرقية وأمريكا الالتينية. 
واألسواق  الزراعية  والصناعات  والكيماويات  والتعدين  والغاز  النفط  إدارات  أداء  وكان 
لكن  مئوية(.  نقاط  أربع  حدود  )في  املاضية  بالسنة  مقارنة  نسبياً  مستقراً  املالية 
تقديرات نظام تتّبع النواجت اإلمنائية اخلاصة بإدارة البنية التحتية تدهورت بواقع 10 نقاط 
مئوية، وأصبحت النتائج التي كانت قوية جداً في السابق متوافقة حالياً مع متوسط 
اإلمنائي  األداء  تدهور  آسيا،  وشرق  الالتينية  أمريكا  منطقتي  وباستثناء  املؤسسة.  أداء 
لعمليات البنية التحتية بصفة عامة – ال سيما في منطقتي أوروبا الشرقية وأفريقيا 
جنوب الصحراء. وحسب القطاعات، أكدت مشاريع الكهرباء واملرافق أداءها القوي، في 
حني ما زالت عمليات النقل تشكل املكون األضعف في حافظة مشاريع البنية التحتية 

للمؤسسة. 
استثمارات  بحجم  املرجحة  النتائج  كانت  السابقة،  السنوات  في  احلال  هو  وكما 
املؤسسة أكثر قوة )حازت مشاريع تثل 82 في املائة من حجم االستثمار على درجات عالية، 
مقارنة مع 71 في املائة (. وأشار ذلك إلى أن أداء االستثمارات والشركات األكبر حجماً يكون 
أفضل في املتوسط. ويُعزى ذلك في جانب منه إلى ارتفاع مستوى اخملاطر التي تتعرض لها 
مؤسسات األعمال واالستثمارات الصغيرة. عالوة على ذلك، فإن الشركات األكبر حجماً 
والتزام بحوكمة  أفضل  إدارة  وجود جهاز  ذلك  ما يصاحب  وغالباً  احلجم،  بوفورات  تتمتع 
الشركات، مما يسهل عليها التغلب على بيئات األعمال الصعبة والصدمات اخلارجية. 
وكانت النتائج املرجحة للمؤسسة أعلى بالنسبة جلميع الصناعات واملناطق، وخاصة في 
إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وفي إدارة منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
حيث ارتفعت درجات نظام تتّبع النواجت اإلمنائية بواقع 18 و 17 نقطة على التوالي، عند 

األخذ بعني االعتبار النتائج املرجحة. 
تقلبات  للمؤسسة  التابعة  املناطق  إدارات  شهدت  الصناعات،  إدارات  مع  وباملقارنة 
درجات  2010. وتدهورت  و   2009 املاليتني  السنتني  التنموية بني  نتائجها  درجات  أقل في 
نظام تتّبع النواجت اإلمنائية اخلاصة مبنطقة أوروبا وآسيا الوسطى، حيث ما زال تأثير األزمة 

واضحاً، بواقع أربع نقاط مئوية لتصل إلى 66 في املائة في السنة املالية 2010، وهو ما 
2008. وكان هذا التدهور  املالية  18 نقطة مئوية عن السنة  يشكل انخفاضاً نسبته 
للقطاع  اإلمنائي  األثر  بانخفاض  أقل  وبدرجة  واالقتصادي،  املالي  األداء  بضعف  مدفوعاً 

اخلاص. ويتشابه هذا النمط مع ما شهده البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير. 
ونتيجة لذلك، كانت منطقة أوروبا وآسيا الوسطى من بني املناطق ذات األداء األضعف 
66 في املائة، مما  2010، حيث بلغت درجات نظام تتّبع النواجت اإلمنائية  في السنة املالية 
يضعها على قدم املساواة مع منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. وقد عانت استثمارات 
ارتفعت  املؤسسة في األسواق املالية في املنطقة بشكل واضح من جراء األزمة. حيث 
الوقت.  لفترة من  ارتفاعها  تواصل  أن  املتوقع  ومن  بدرجة كبيرة،  العاملة  القروض غير 
أداء  ضعف  هو  رئيسي  لسبب  كبيراً  تدهوراً  التحتية  البنية  استثمارات  وتدهورت 
استثمارات قطاع النقل في روسيا. ومع ذلك، حتسن أداء اجلهات املتعاملة مع املؤسسة 
في قطاع الصناعات التحويلية بصفة عامة، وحققت االستثمارات اإلقليمية في قطاع 

النفط والغاز والتعدين نتائج تنموية عالية. 

المعايير والعمليات الداخلية لمؤسسة التمويل الدولية

 نطاق التغطية اإلمنائية للشركات املتعاملة مع املؤسسة 
احلافظة 
السنة 
امليالدية 

2008

احلافظة 
السنة 
امليالدية 

2009

توقعات 
أنشطة العمل 
اجلديدة السنة 

املالية 2010

ال تتطابق البيانات اخلاصة بالسنتني امليالديتني 2008 و 2009 بصورة تامة نظراً الستنادها إلى حافظة مختلفة من اجلهات املتعاملة 
مع املؤسسة. وتتباين تعاريف املؤشرات وفترات اإلبالغ بعض الشيء فيما بني الصناعات. مت تنقيح بعض بيانات السنة امليالدية 2008. 

التوقعات اجلديدة فيما بني اإلدارات: يرجى الرجوع إلى احلواشي اخلاصة بجداول الصناعات على موقع  وتتباين األفاق الزمنية اخلاصة ب
 .www.ifc.org/results_industry :املؤسسة على شبكة اإلنترنت

* فقط من إدارتي الصناعات التحويلية واخلدمات، والنفط والغاز والتعدين والكيماويات.

االستثمارات:   

0.3  2.2  2.1 فرص العمل التي تت إتاحتها )باملليون( 

قروض التمويل األصغر   

11.7  8.5  8.5 العدد )باملليون(  

10.31$  10.79$  9.32$ املبلغ )مبليارات من الدوالرات( 

قروض مؤسسات األعمال الصغيرة واملتوسطة احلجم   

2.0  1.5  1.3 العدد )باملليون(  

54.21$  101.32$  90.63$ املبلغ )مبليارات من الدوالرات( 

عدد املشتركني املنتفعني باخلدمات: 

14.3  132.2  153.4 اء )باملليون(  توليد الكهرب

5.0  29.4  28.5 اء )باملليون(  توزيع الكهرب

31.0  34.6  21.6 توزيع املياه )باملليون( 

0.1  15.7  12.5 توزيع الغاز )باملليون( 

25.4  169.3  220.1 مجموع توصيالت الهاتف )باملليون( 

4.7  7.6  5.5 عدد الطلبة الذين مت الوصول إليهم )باملليون( 

1.0  1.4  1.2 عدد الطلبة الذين مت الوصول إليهم )باملليون( 

0.6  2.1  1.8 عدد الطلبة الذين مت الوصول إليهم )باملليون( 

مدفوعات للموردين للحكومة:

12.51$  38.02$  48.57$ مشتريات محلية من السلع واخلدمات )مليارات الدوالرات(* 

رادات احلكومية أو في  املساهمة في اإلي
9.58$  20.08$  22.24$ حتقيق وفورات )مليارات الدوالرات( 
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التعّلم واالستفادة 
من النتائج

تعزيز قياس النتائج

2010، قامت مؤسسة التمويل الدولية بتحسني نظام تتبع النواجت  في السنة املالية 
اإلمنائية اخلاص بها من خالل إطالق نظام تتبع النواجت اإلمنائية 2. 

ويتيح النظام اجلديد للمؤسسة إمكانية قياس أدائها اإلمنائي ونطاق وصول التنمية 
على نحو أسرع وأدق. ويواصل نظام تتبع النواجت اإلمنائية 2 توحيد املؤشرات فيما بني املناطق 
والصناعات، كما يعزز املؤشرات نفسها بدرجة كبيرة. وميكن للمؤسسة حالياً مقارنة 
النتائج الفعلية باستخدام خطوط األساس والتوقعات األصلية – وأن تقوم بذلك بدرجة 

أسرع وأكثر دقة، مما يتيح لها إمكانية تطبيق النتائج على العمليات اجلديدة مبكراً. 
ولدى املؤسسة، بعد إطالق نظام تتبع النواجت اإلمنائية 2، وحدة قياس تفاعلية تكنها 
من تتبع ورصد واإلبالغ عن املزايا اإلضافية التي توفرها في املشاريع، من حيث التخفيف 
من حدة اخملاطر ووضع السياسات واملعرفة واالبتكار ووضع املعايير. وسيمكن هذا النظام 
املؤسسة من حتسني عملية حتليل وتوضيح القيمة واملنافع الفريدة التي تقدمها من 
خالل أنشطتها. وستؤدي سرعة حصول جهاز اإلدارة على املعلومات التقييمية إلى حتسني 

إثراء معلومات إستراتيجيتها وعملياتها وحوافزها. 
وقامت املؤسسة بتبسيط عملية اإلبالغ وتوحيدها في كافة إداراتها، في الوقت الذي 
املشاريع في كافة  وثائق  في  بصورة منتظمة  وبياناته  األداء  إدماج مؤشرات  فيه  يجري 

مراحل دورة حياتها.
للعاملني في  بتبادل خبراتها مع األوساط األوسع نطاقاً  وتقوم املؤسسة باستمرار 
العمل  ومؤسسات  األخرى  األطراف  التنمية متعددة  بنوك  ذلك  في  مبا  التنمية،  مجال 
قياس  جهود  حتسني  على  تشجع   ،2005 عام  منذ  املؤسسة،  تفتأ  وال  واملانحني.  اخليري 
النتائج التنموية وتنسيقها فيما بني بنوك التنمية متعددة األطراف من خالل النظام 
املشترك لتقييم األداء، وهو عملية تقييم ذاتي سنوي يقودها كل عام بنك مختلف من 

بنوك التنمية متعددة األطراف. 

وسجلت منطقة شرق آسيا واحمليط الهادئ أكبر حتسن في درجات نظام تتّبع النواجت 
اإلمنائية في السنة املالية 2010 – وهي زيادة قدرها 8 نقاط مئوية مما رفع درجات املنطقة 
إلى 72 في املائة، وهو ما يفوق املتوسط السائد في املؤسسة البالغ 71 في املائة. وكان 
اً  التحسن واسع النطاق، ويعكس ذلك حتسن األداء في كافة عمليات احلافظة، وكان قوي
بصفة خاصة في االستثمارات األحدث عهداً في قطاعات أسهم الشركات غير املدرجة 
في البورصة وصناديق االستثمار، واألسواق املالية، والصناعات الزراعية. كما يعكس أيضاً 
حتسن اختيار املشاريع مبرور الوقت. وكانت منطقة شرق آسيا واحمليط الهادئ واحدة من 
في  املؤسسة  الستثمارات  التنموية  النتائج  في  حتسناً  شهدتا  فقط  منطقتني  بني 
قطاع األسواق املالية )وكانت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء املنطقة األخرى(. وحتسنت 
كذلك نتائج استثمارات املؤسسة في قطاعي أسهم الشركات غير املدرجة في البورصة 
وصناديق االستثمار وتكنولوجيا املعلومات. وواصلت النتائج التنموية اخلاصة بالصني، 
60 في املائة من مجموع عدد الشركات التي مت تقييمها في  التي تشّكل معاً حوالي 
هذه املنطقة، حتسنها. وحصلت إندونيسيا على 100 في املائة على نظام تقييم تتّبع 

النواجت اإلمنائية. 
ولم يطرأ أي تغير على نتائج منطقة أفريقيا جنوب الصحراء مقارنة بنتائج السنة 
املالية 2009 على الرغم من األزمة العاملية، حيث سجلت 66 في املائة في السنة املالية 
2009(. وحققت االستثمارات التي دخلت  65 في املائة في السنة املالية  2010 )مقابل 
نطاق اإلبالغ هذا العام نتائج أفضل بكثير عن تلك القائمة. وشهدت االستثمارات في 
اً – حيث سجلت درجات تفوق 80  قطاعي األسواق املالية والنفط والغاز والتعدين أداًء قوي
في املائة. من جهة أخرى، ال تزال املنطقة إحدى أضعف مناطق العالم أداًء، حيث تراجعت 
الصناعات  قطاعي  في  املؤسسة  الستثمارات  للغاية  الضعيف  األداء  بفعل  النتائج 
التحويلية والبنية التحتية. وقد أعطت املؤسسة حتسني مناخ االستثمار أولوية كبيرة 
إعاقة االستثمارات  إلى  يؤدي مناخ االستثمار الضعيف  إذ  املنطقة.  في أنشطتها في 
األصغر في قطاع الصناعات التحويلية، كما يجعل تنفيذ استثمارات ناجحة في قطاع 

البنية التحتية أكثر صعوبة. 
وكان أداء املناطق الثالث األخرى -أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، والشرق األوسط 

وشمال أفريقيا وجنوب آسيا- مستقراً نسبياً أيضاً. 

نتائج اخلدمات االستشارية

حتى 30 يونيو/حزيران 2009، حازت نسبة 58 في املائة من مشاريع اخلدمات االستشارية 
التي تقدمها مؤسسة التمويل الدولية -التي أُقفلت في السنة املالية 2009 وميكن 
على  النتائج  هذه  وتقوم  موجبة.  درجة  على  اإلمنائية-  فعاليتها  لتحديد  تقييمها 
استعراض شمل 153 تقريراً من تقارير اإلجناز التي مت تقدميها خالل الفترة بني 1 يوليو/
توز 2008 و 30 يونيو/حزيران 2009. ومن هذا العدد، ميكن تقييم 111 مشروعاً لتحديد 

فعاليتها اإلمنائية. 
وجرى استبعاد املشاريع التي ال ميكن تقييمها لتحديد فعاليتها اإلمنائية من عملية 
30 مشروعاً ال يتم التعامل  42 ما يلي:  التحليل. وشملت هذه املشاريع البالغ عددها 
فيها مباشرة مع اجلهات املتعاملة، وهي مشاريع ال تخضع لتقديرات الفعالية اإلمنائية، 
و 10 مشاريع في إطار مبادرة تدعيم منشآت األعمال الشعبية التي لم تعد خاضعة إلدارة 
املؤسسة، ومشروعني من السابق ألوانه احلكم عليهما نظراً لعدم حتقيق النواجت و/أو األثر 

املرجو منهما حتى 30 يونيو/حزيران 2009. 
القدرة على  الفعالية اإلمنائية حسب مجاالت أنشطة األعمال: ففي مجال  تتباين 
املائة  في   50 و  موجبة؛  درجات  املشاريع  من  املائة  في   64 حقق  التمويل،  على  احلصول 
53 في املائة في مجال تقدمي املشورة  في مجال تقدمي املشورة بشأن البنية التحتية؛ و 
في   52 و  واالجتماعية؛  البيئية  االستدامة  املائة في مجال حتقيق  في   75 و  للشركات؛ 
املائة في مجال مناخ االستثمار. كما تباين مستوى األداء فيما بني املناطق. ففي منطقة 
شرق آسيا واحمليط الهادئ، حاز 53 في املائة من املشاريع على درجات تقييم إيجابية؛ و 68 
في املائة في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى؛ و 82 في املائة في أمريكا الالتينية والبحر 
الكاريبي؛ و 41 في املائة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا؛ و 50 في املائة في 

منطقة أفريقيا جنوب الصحراء؛ و 62 في املائة في منطقة جنوب آسيا. 
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 تكني موظفي املؤسسة 
من أسباب القوة

خدمة اجلهات املتعاملة مع املؤسسة في األوقات الصعبة

يركز جهاز موظفي مؤسسة التمويل الدولية على مساندة اجلهات املتعاملة معها في 
بيئة حافلة بالتحديات، وعلى تطوير أدوات ومنتجات بغرض التخفيف من حدة األزمة 

االقتصادية العاملية على القطاع اخلاص في بلدان العالم النامية.
رسالة  بتحقيق  عميقاً  التزاماً  الدولية  التمويل  مؤسسة  موظفي  جهاز  ويلتزم 
موظفو  ويتيح  الفقر.  براثن  من  للخالص  للناس  الفرص  بخلق  املتعلقة  املؤسسة 
املؤسسة للمتعاملني معها مزيجاً قوياً من اخلبرات العاملية واملعرفة احمللية التي تسّهل 

رة.  لها االستجابة بسرعة لالحتياجات املتغّي

االستفادة من مهارات جهاز املوظفني

منت أعمال مؤسسة التمويل الدولية بشكل كبير في السنوات اخلمس األخيرة. وتطور 
منوذج عملها، نتيجة لذلك، ليستجيب ملتطلبات األسواق. 

التمويل  "مؤسسة  رؤية  باملؤسسة  اإلدارة  فريق  اعتمد   ،2010 املالية  السنة  وفي 
تكييف  في  املؤسسة  استمرار  ضمان  إلى  يهدف  شامل  برنامج  وهي   ،"2013 الدولية 
هذا  وفي  الفعالية.  من  أكبر  بقدر  اإلستراتيجية  بأولوياتها  والوفاء  عملها  أسلوب 
السياق، شرعت املؤسسة في تطبيق نهج جديد يستند إلى األداء بغرض مواصلة تعزيز 
إدارة املهارات والقيادة في جميع وحداتها. وسيؤكد الهيكل التنظيمي للمؤسسة على 

وضوح األدوار واملسارات الوظيفية.
بصورة  ونشرها  املؤسسة  وأخصائيو  خبراء  ينتجها  التي  العاملية  املعارف  ولتنظيم 
مالئمة، سيتم تدعيم فرق اجلهات املتعاملة مع املؤسسة عن طريق إنشاء مجموعات 
عمل عاملية معنية بالصناعات لتعزيز تبادل املعارف، وإنشاء مراكز عمليات لتسهيل 
اتخاذ القرارات بالقرب من اجلهات املتعاملة، وذلك من خالل وضع مواردنا األساسية في 
أماكن مشتركة. وستتمكن املؤسسة، من خالل زيادة قرب اجلهات املتعاملة من خبراء 
املؤسسة ومديريها عبر مراكز العمليات، من زيادة مستوى استجابتها على الصعيد 

احمللي، مع االستفادة في الوقت نفسه من الرؤى واألفكار العاملية. 
 إن موظفي املؤسسة هم أهم مصادر قوتها. وبينما تضي املؤسسة في طريق ترسيخ 
الالمركزية، فإنها تعمل أيضاً على زيادة جهودها لبناء كادر عاملي من اخلبراء واملتخصصني 
الذين يوفرون نطاقاً كامالً من اخلبرات الفنية العاملية واحمللية للجهات املتعاملة معنا. 
ويُعتبر استقطاب أفضل املهارات وتعهدها عنصراً مهماً في "مؤسسة التمويل الدولية 
2013"، وفي أسلوب عمل املؤسسة. للمزيد من املعلومات عن "مؤسسة التمويل الدولية 

2013"، انظر الصفحة 100. 

املستحقات

تعتبر اإلرشادات اخلاصة مبستحقات موظفي مؤسسة التمويل الدولية جزءاً من إطار 
الدولي ضرورية  الصعيد  على  املستحقات  تنافسية  وتعتبر  الدولي.  البنك  مجموعة 
ومؤهل.  متنّوع  موظفني  بجهاز  واالحتفاظ  اجتذاب  على  املؤسسة  قدرة  أجل  من 
فهيكلية رواتب مجموعة البنك الدولي بشأن املوظفني الذين يتم تعيينهم في مقر 
تنافسية  دائماً  فهي  األمريكية،  السوق  إلى  بالرجوع  تتحّدد  واشنطن  في  املؤسسة 
على الصعيد العاملي. أما رواتب املوظفني الذين يتم تعيينهم في البلدان خارج الواليات 
املتحدة فتستند إلى التنافسية احمللية، حسبما حتددها استقصاءات مستقلة للسوق 
احمللية. وبناًء على وضع مجموعة البنك الدولي كمؤسسة متعددة األطراف، يتم حتديد 

مستحقات موظفيها على أساس الراتب الصافي بعد الضرائب.

المعايير والعمليات الداخلية لمؤسسة التمويل الدولية

مستحقات جهاز اإلدارة التنفيذي

يحدد مجلس املديرين التنفيذيني راتب رئيس مجموعة البنك الدولي. أما هيكل رواتب 
نائب الرئيس واملسؤول التنفيذي األول لشؤون مؤسسة التمويل الدولية فيتم حتديده 
–حسب ما يتم  رواتب موظفيها على أعلى مستوى  في نقطة متوسطة بني هيكل 
املتحدة  الواليات  في  املستحقات  لسوق  مستقل  استقصاء  إطار  في  سنوياً  حتديده 
اإلدارة  جهاز  رواتب  هيكل  ويتسم  الدولي.  البنك  مجموعة  رئيس  وراتب  األمريكية– 
التنفيذي للمؤسسة بالشفافية. ويتلقى الرس ثونيل، نائب الرئيس التنفيذي واملسؤول 
بعد خصم  دوالراً صافياً   347050 قدره  راتباً  الدولية،  التمويل  األول ملؤسسة  التنفيذي 

الضرائب. وليست هنالك مجموعات حوافز جلهاز اإلدارة التنفيذي. 

برامج األجور املتغيرة

أوقفت املؤسسة في السنة املالية 2009 برامج األجور املتغيرة ومزايا االستبقاء لديها 
املالية.  احليطة  ملبدأ  إطار حتريها  وفي  األسواق،  الذي طرأ على ظروف  للتغير  استجابة 
وإدراكاً منها أن للعمل املتميز الذي يقوم به األفراد وفرق العمل أهمية كبيرة في ثقافة 
املتغيرة  األجور  برامج  على  املؤقت  اإليقاف  رفع  مت  الرفيع،  األداء  على  القائمة  املؤسسة 

باملؤسسة في السنة املالية 2010. 

برامج املزايا

التأمني  ذلك  في  مبا  التنافسية،  ا  املزاي من  مجموعة  الدولية  التمويل  مؤسسة  تقدم 
الصحي وخطة التقاعد. فموظفو املؤسسة في املقر الرئيسي في واشنطن تغطيهم 
شركة Aetna، التي مت التعاقد معها من خالل عملية توريد تنافسية مفتوحة. وتغطي 
املوظفني اآلخرين شركة La Garantie Médicale et Chirurgicale، وهي شركة رعاية 
صحية دولية. وتكاليف التأمني الطبي مشتركة بني املؤسسة واملوظفني – بواقع 75 في 

املائة تتحملها املؤسسة و 25 في املائة يتحملها املوظف.
خطة  من  جزءاً  الدولية  التمويل  مؤسسة  مبوظفي  اخلاصة  التقاعد  خطة  وتُعتبر 
– األول هو: سنوات اخلدمة  ا  مجموعة البنك الدولي التي تستند إلى مكونني من املزاي
في   5 بنسبة  إلزامياً  اشتراكاً  تشمل  نقدية  ادخار  خطة  ثانياً:  التقاعد؛  وسن  والراتب 
اً. وتشمل مزايا املعاش  املائة من الراتب، تضيف إليه املؤسسة نسبة 10 في املائة سنوي
التقاعدي املوروثة من خطط املعاشات التقاعدية السابقة في مجموعة البنك الدولي 

منحة نهاية اخلدمة ودفعات نقدية إضافية.
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)واشنطن، العاصمة( هيكل رواتب جهاز املوظفني* 

في الفترة من 1 يوليو/توز 2009 وحتى 30 يونيو/حزيران 2010، كان هيكل رواتب 
موظفي مجموعة البنك الدولي )صافي بعد الضرائب( كما يلي:

الدرجة 
مناذج عن املناصب الوظيفية

احلد األدنى 
)بالدوالر(

املرجع في 
السوق 
)بالدوالر(

احلد األعلى 
)بالدوالر(

املوظفون في 
هذه الدرجة )%(

متوسط 
راتب الدرجة 

)بالدوالر(
متوسط 

املزايا**

GA34,64018,605%24,42031,74041,2505.8مساعد مكتبي

GB41,27722,170%31,19040,55056,7700.8مساعد فريق، تقني معلومات

GC52,05627,959%38,52050,09070,13010.4مساعد برنامج، مساعد معلوماتي

GD63,68334,204%44,53057,88081,0408.5مساعد برنامج أول، أخصائي معلوماتي، مساعد لشؤون املوازنة

GE74,38439,952%58,10075,520105,7209.5ُمحلل

GF95,32351,198%76,950100,030140,05018.4مهني مختص

GG131,47670,616%104,050135,270189,37031.3مهني مختص أول

GH181,37497,416%143,600186,700241,26017.7مدير، رئيس مهنيني مختّصني

GI238,283127,982%190,390249,070285,5802.8مدير، مستشار أول

GJ286,638153,953%256,760287,570322,0000.4نائب الرئيس

GK338,403166,329%282,010319,810351,7400.1مدير منتدب، نائب تنفيذي للرئيس

مالحظة: ألن موظفي مجموعة البنك الدولي من غير مواطني الواليات املتحدة األمريكية غير مكلفني بدفع ضريبة الدخل على مستحقاتهم من مجموعة البنك الدولي، يتم حساب رواتبهم على أساس الصافي بعد الضرائب، وهو ما يعادل عادة الراتب بعد اقتطاع الضرائب 
بالنسبة ملوظفي املنظمات والشركات املقارنة التي يتم قياساً عليها اشتقاق سّلم رواتب موظفي مجموعة البنك الدولي. وال تصل إلى الثلث األعلى من سّلم الرواتب إال قّلة صغيرة نسبياً.

ر التنفيذي املناوب املمثلني للواليات املتحدة، فهما خاضعان حلدود الرواتب القصوى التي يفرضها الكونغرس األمريكي. ر التنفيذي واملدي *ال تنطبق هذه األرقام على املدي

ا أخرى غير الرواتب. ا نهاية اخلدمة املتجمعة، ومزاي **مبا في ذلك اإلجازات السنوية، والتأمني الصحي والتأمني على احلياة وضد اإلعاقة، ومزاي
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 ،Toga McIntosh ،Michael Hofmann ،Rudolf Treffers ،Susanna Moorehead ،Sid Dib ،Ambroise Fayolle ،Toru Shikibu ،Alexey Kvasov ،Konstantin Huber ،Dante Contreras ،Abdulrahman Almofadhi ،Merza Hasan :)ًمن اليسار إلى اليمني )وقوفا
.Michel Mordasini ،Shaolin Yang ،Anna Brandt ،Ian Solomon ،Carolina Renteria ،Giovanni Majnoni ،Sun Vithespongse ،Jose Rojas :)ًجلوسا( .Philippe Ong Seng ،Pulok Chatterji ،Samy Watson ،James Hagan

 دعم قوي من املساهمني 
من البلدان األعضاء
أسهم رأس املال حسب البلدان

 حوكمة 
املؤسسة

الهند %3
كندا %3

اململكة املتحدة %3

الواليات املتحدة %24

اليابان %6

إيطاليا %3

فرنسا %5
أملانيا %5

االحتاد الروسي %3
هولندا %2

ً آخر %38 172 بلدا

المعايير والعمليات الداخلية لمؤسسة التمويل الدولية

مؤسسة التمويل الدولية هي مؤسسة دولية أنشئت 
في عام 1956. وهي جزء من مجموعة البنك الدولي، 
على الرغم من كونها شخصية اعتبارية مستقلة 

ومتميزة عن باقي مؤسسات مجموعة البنك، ولها ما 
يخصها من: اتفاقية إنشاء وأسهم رأس مال وهيكلية 

مالية وجهاز إدارة وجهاز موظفني.

وعضويتها مفتوحة فقط للبلدان األعضاء في البنك الدولي. وحتى 
التي  املؤسسة  مال  رأس  قيمة أسهم  بلغت   ،2010 يونيو/حزيران   30
البلدان  هذه  تقوم  دوالر.  مليار   2.45 عضواً  بلداً   182 بها  يحتفظ 
بتوجيه برامج املؤسسة وأنشطتها. ويعنّي كل منها محافظاً واحداً 
مؤسسية  بصالحيات  احملافظني  مجلس  ويتمتع  اً.  مناوب ومحافظاً 
مخولة له، ويقوم بتفويض معظم تلك الصالحيات إلى مجلس اإلدارة 
على  التصويت  في  حقوقهم  رّجح  وتُ اً.  تنفيذي مديراً   24 من  املكّون 
منهم  كل  ميّثلها  التي  للحصة  وفقاً  عليهم  تعرض  التي  ا  القضاي

من رأس مال املؤسسة.
البنك  مجموعة  مقر  في  بانتظام  التنفيذيون  املديرون  ويجتمع 
الدولي في واشنطن العاصمة، حيث يستعرضون ويبّتون في عمليات 
االستثمار ويضعون التوجيهات اإلستراتيجية العامة إلرشاد عمل جهاز 
إدارة املؤسسة. وروبرت ب. زوليك هو رئيس املؤسسة ورئيس املؤسسات 
املديرين  مجالس  رئاسة  يتولى  كما  الدولي،  البنك  مبجموعة  األخرى 
الرئيس  نائب  فهو  ثونيل  هـ.  الرس  أما  املؤسسات.  لتلك  التنفيذيني 
التنفيذي  واملسؤول  الدولية  التمويل  مؤسسة  لشؤون  التنفيذي 
األول فيها، وهو يشرف على إستراتيجية املؤسسة وعملياتها بصفة 

عامة.

املديرون التنفيذيون )املناوبون(

Abdulrahman M. Almofadhi (Abdulhamid Alkhalifa)
Anna Brandt (Jens Haarlov)

Pulok Chatterji (Kazi M. Aminul Islam)
Dante Contreras (Felix Alberto Camarasa)

Sid Ahmed Dib (Javed Talat)
Ambroise Fayolle (Anne Touret-Blondy)

James Hagan (Do-Hyeong Kim)
Merza H. Hasan (Ayman Alkaffas)

Michael Hofmann (Ruediger Von Kleist)
Konstantin Huber (Gino Alzetta)

Alexey Kvasov (Eugene Miagkov)
Giovanni Majnoni (Nuno Mota Pinto)
Toga McIntosh (Hassan Ahmed Taha)
Susanna Moorehead (Stewart James)

Michel Mordasini (Michal Krupinski)
Louis Philippe Ong Seng (Agapito Mendes Dias)

Carolina Renteria (Rogerio Studart)
Jose A. Rojas (Marta Garcia Jauregui)

Toru Shikibu (Yasuo Takamura)
Ian H. Solomon )شاغر(

Rudolf Treffers (Tamara Solyanyk)
Sun Vithespongse (Irfa Ampri)

Samy Watson (Kelvin Dalrymple)
Shaolin Yang (Junhong Chang)
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 تكوين شراكات
 منتجة

العمل مع أوساط املانحني 

في السنة املالية 2010 التي شهدت قيوداً مالية شديدة، ساعدت 19 حكومة مانحة 
والعديد من املؤسسات الشريكة والتابعة للقطاع اخلاص في تويل توسيع العمليات 
من  دوالر  مليون   181.19 تقدمي  خالل  من  املؤسسة  بها  تضطلع  التي  االستشارية 

التعهدات واالرتباطات اجلديدة. 
وفي إطار االستجابة لألزمة العاملية، قامت املؤسسة بتوسيع نطاق "مبادرة اخلدمات 
بالفعل مبساندة مالية من  18.3 مليون دوالر  التي عبأت  االستشارية للتصدي لألزمة" 

النمسا واليابان ولكسمبورغ وهولندا وسويسرا. 
وبرنامج توفير السيولة للتجارة العاملية هو مثال بارز على بناء الشراكات املبتكرة 
لضمان التصدي بفعالية لألزمة املالية العاملية. )انظر الصفحة 14(. وقد استفاد هذا 
البرنامج من الدعم الذي قدمه عدد من اجلهات الشريكة، منها البنك األفريقي للتنمية 
السعودي  والصندوق  الدولية  للتنمية  األوبك  وهولندا وصندوق  واليابان  والصني  وكندا 

للتنمية والسويد واململكة املتحدة. 
وفي السنة املالية 2010، دخلت املؤسسة في عالقة شراكة مع العديد من املانحني 
املال  رأس  وتعبئة  البيولوجي  التنوع  فقدان  من  واحلد  املناخ  لتغير  التصدي  بغرض 

االجتماعي. 
وبني  بينها  املتجددة  الطاقة  شراكة  خالل  من  هولندا،  قدمت  املثال،  سبيل  فعلى 
مؤسسة التمويل الدولية التي يُتوقع أن تتيح 20.3 مليون دوالر من التمويل على مدى 
أربع سنوات، موارد تويلية جديدة ملشاريع في الهند وإندونيسيا وكينيا وباكستان، تتراوح 

بني تويل الطاقة النظيفة ومشاريع توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة املائية. 
وتشجع املؤسسة استخدام موارد الطاقة احلرارية األرضية في مختلف أنحاء العالم 
من خالل شراكة مع اليابان وأيسلندا، كما أنها تدعم بالتعاون مع اململكة املتحدة إعداد 

مؤشر لقياس كفاءة انبعاثات الكربون. 
التنوع  وفقدان  املناخ  لتغير  التصدي  مجال  في  استثماراتها  نطاق  ولتوسيع 
البيئة  صندوق  موارد  من  دوالر  مليون   320 من  أكثر  بإدارة  املؤسسة  قامت  البيولوجي، 
شكل  في  استخدامها  جرى  املناخية،  األنشطة  في  االستثمار  وصندوقي  العاملية 
استثمارات ميسرة ومنح لصالح اخلدمات االستشارية. كما أجرت املؤسسة أول عملية 
تشاور لها رفيعة املستوى مع املفوضية األوروبية والبنك األوروبي لالستثمار الستطالع 

أفضل السبل للتعاون معاً في معاجلة قضايا من قبيل كفاءة استخدام الطاقة. 
بني  شراكة  عالقات  خالل  من  أيضاً  املانحة  الشريكة  واجلهات  املؤسسة  وتعمل 
القطاعني العام واخلاص على زيادة فرص احلصول على اخلدمات األساسية: املياه والكهرباء 
والنقل والغذاء والصحة والتعليم. وأسهم أكثر من 29 جهة شريكة مانحة في العمل 
االستشاري الذي تضطلع به املؤسسة في عالقات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص 
في 86 بلداً. ويحظى صندوق الشراكة من أجل التعاون في تنمية البنية التحتية بدعم 

من كل من: النمسا وهولندا والسويد واململكة املتحدة والواليات املتحدة. 
العمل وفرص األنشطة  أيضاً على خلق فرص  املانحني، تعمل املؤسسة  وبدعم من 
التجارية في البلدان املتأثرة بالصراعات. وحتظى مبادرة املؤسسة للدول املتأثرة بالصراعات 
ذلك،  إلى  وإضافة   .)52 الصفحة  )انظر  والنرويج  أيرلندا وهولندا  بدعم من  أفريقيا  في 
أتاحت الشراكة املعنية بالبلدان املتأثرة بالصراعات التي أطلقتها املؤسسة بالتعاون مع 

هولندا 5.4 مليون دوالر من التمويل لصالح اخلدمات االستشارية على مستوى العالم. 
املؤسسة في  تلقى عمل  العام،  لها هايتي هذا  تعرضت  التي  األرضية  الهزة  ومنذ 
هذا البلد الكاريبي دعماً قوياً من النمسا وهولندا والسويد واململكة املتحدة والواليات 

املتحدة )انظر الصفحة 51(. 

تعمل مؤسسة التمويل الدولية مع احلكومات ومنشآت األعمال 
واملؤسسات لتشجيع إقامة شراكات مبتكرة مع املانحني بغرض احلد 

من الفقر، وحتسني األحوال املعيشية للناس عن طريق تنمية القطاع 
اخلاص. ويؤكد نهج املؤسسة اخلاص بعالقاتها مع املانحني على قوة 

عالقات الشراكة في األمد الطويل، ويركز على قياس النتائج وحتقيق 
الكفاءة، ويتيح حضوراً مالئماً للشركاء املانحني. 

ويلعب الشركاء املانحون دوراً مهماً في مساعدة املؤسسة على 
تعظيم أثرها اإلمنائي. وال تؤدي املساندة املالية التي يقدمها املانحون 

إلى تعزيز إسهامات املؤسسة في اخلدمات االستشارية فحسب، 
ولكنها تعزز من تأثير عمليات االستثمار التي تقوم بها من خالل 

تقوية أوجه التعاون واألولويات املتبادلة املشتركة. 

وتتد شراكة املؤسسة مع املانحني في أحوال كثيرة إلى ما وراء العالقة 
القائمة على تقدمي التمويل إلى أخرى تقوم على الفهم املتبادل وتبادل 
املعارف. وتشجع املؤسسة ذلك عن طريق حشد املانحني حول القضايا 

املتعلقة مبحاور تركيز عملها، مثل تغير املناخ واألمن الغذائي. وللقيام 
بذلك، تسعى املؤسسة جاهدة كي تكون رائدة في مجال الفكر 

العاملي، وإلى استنهاض اإلجراءات والتدابير املتسقة. 

في السنة املالية 2010، عملت املؤسسة مع الشركاء املانحني معاً 
للتصدي للتحديات التي تتصدر أولويات أجندة التنمية – ومنها خلق 

ر املناخ والبنية التحتية والبلدان  فرص العمل واألمن الغذائي وتغّي
الهشة واملتأثرة بالصراعات. وفي وقت تشح فيه املوارد وتزداد الضغوط 
املالية العاملية، تكتسي هذه الشراكات أهمية حاسمة في تعظيم 

األثر اإلمنائي لعمل املؤسسة. وتعطي املؤسسة أولوية كبيرة إلحاطة 
املانحني علماً بأوجه إنفاق أموالهم، والنتائج التي حتققت نتيجة 

إلسهاماتهم. 
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االرتباطات املالية املقدمة لصالح خدمات 
 مؤسسة التمويل الدولية االستشارية 

)مبا يعادل ماليني الدوالرات(
السنة املالية املوجز

2010
السنة املالية 

2009

152.05185.81احلكومات

املؤسسات الشريكة 
والشركاء متعددو األطراف 

19.5464.52

جهات شريكة / مؤسسات 
تابعة للقطاع اخلاص

9.600.71

181.19251.04اجملموع

االرتباطات املالية املقدمة لصالح خدمات 
 مؤسسة التمويل الدولية حسب 

 املؤسسات املانحة والتابعة للقطاع اخلاص 
)مبا يعادل ماليني الدوالرات(

مؤسسات مانحة وتابعة 
للقطاع اخلاص

السنة املالية 
2010

السنة املالية 
2009

00.4مصرف التنمية الكاريبي

2.2531.13املفوضية األوروبية

80مؤسسة غيتس

صندوق البيئة العاملية، 
صندوق التكنولوجيا 

النظيفة 

17.2432.94

00.04البنك اإلسالمي للتنمية

0.050.02وكاالت األمم املتحدة

مانحون متعددون تابعون 
للقطاع اخلاص

1.60.71

االرتباطات املالية املقدمة لصالح خدمات 
مؤسسة التمويل الدولية االستشارية حسب 

احلكومات املانحة )مبا يعادل ماليني الدوالرات(
السنة املالية احلكومات

2010
السنة املالية 

2009

8.845.58أستراليا

10.0816.46النمسا

12.6317.66كندا

0.395.34الدامنرك

5.442.28فنلندا

2.923.25فرنسا

0.041.39أملانيا

0.20أيسلندا

17.94أيرلندا

00.74إيطاليا

9.192.62اليابان

2.251.9لكسمبرغ

25.6144.75هولندا

0.584نيوزيلندا

10.8615.44النرويج

00.7البرتغال

0.710جنوب أفريقيا

06.79أسبانيا

1.621.28السويد

15.3327.13سويسرا

42.5219.24اململكة املتحدة

1.851.34الواليات املتحدة

152.05185.81اجملموع

مبادئ الشراكات 

مع  الشراكة  عالقات  خالل  من  الدولية،  التمويل  مؤسسة  تسعى 
اإلمنائية  واملؤسسات  املضيفة  البلدان  وحكومات  املانحة  احلكومات 
إلى  معها،  املتعاملة  واجلهات  اخليري  العمل  ومؤسسات  األخرى 
تأثيرها اإلمنائي. وتكتسي هذه الشراكات أهمية خاصة في  تعظيم 
ار الناجمة عن  بيئة تعاني من قلة املوارد في وقت يواجه فيه العالم اآلث
أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة. وقامت املؤسسة بصياغة املبادئ 
الشركاء  مع  مشاركتها  كيفية  بيان  بغرض  للشراكات  األساسية 

املانحني، وكيفية ضمان أن يكمل ويعزز أحدهما اآلخر: 
منها  كل  موارد  بتجميع  املانحون  والشركاء  املؤسسة  تقوم   —
املستدامة  التنمية  تشجيع  في  املتمثل  املشترك  الهدف  لتحقيق 

للقطاع اخلاص في بلدان األسواق الصاعدة. 
— تقوم املؤسسة والشركاء املانحون بخلق الفرص لتبادل املعارف 
اخلدمات  في  العتمادها  والُنُهج  اإلستراتيجيات  حول  النظر  ووجهات 
باملشاورات  الفرص اخلاصة  وتأخذ  التي تديرها املؤسسة.  االستشارية 
شكل  في  األحيان  بعض  في  وتكون  متعددة،  أشكاالً  اإلستراتيجية 
اتفاق رسمي، أو اتفاق خاص يقوم على التفاعل والتواصل املستمرين. 
منتظمة  بصورة  تصدره  مبا  املانحني  الشركاء  املؤسسة  تزود   —
من تقارير مالية وتقارير خاصة بعملياتها، مما يتيح للمانحني فهم 
كيفية قيام املؤسسة بإنفاق أموالهم، وتقييم مدى التقدم احملرز على 

صعيد املشاريع وإتاحة معلومات تقييمية في الوقت املناسب. 
املباشرة اآلخرون  — يهتم املستفيدون، وكذلك أصحاب املصلحة 
ار الناشئة  في الشركاء املانحني والبلدان املتعاملة مع املؤسسة، باآلث
ومستوى  املؤسسة  تديرها  التي  االستشارية  اخلدمات  برامج  عن 
وتبادل  النتائج،  قياس  تعزيز  على  املؤسسة  تعمل  ولذلك،  كفاءتها. 

املعارف ونشرها، وإبراز الدور الذي يضطلع به الشركاء املانحون. 

المعايير والعمليات الداخلية لمؤسسة التمويل الدولية
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 كان التعاون حاسم األهمية في تصدي املؤسسة 
لألزمة االقتصادية العاملية، مما أتاح لها سرعة إطالق 

مبادرات جديدة. 

العمل مع املؤسسات املالية الدولية األخرى 

مع زيادة الطلب على اخلدمات التي تقدمها مؤسسة التمويل الدولية وفي ضوء القيود 
املالية العامة على كاهل البلدان املساهمة واجلهات املتعاملة مع املؤسسة، فإن إقامة 
وقت  أي  أهمية من  أكثر  أصبحت  األخرى  الدولية  املنظمات  فعالة مع  عالقات شراكة 

مضى. 
وتتعاون املؤسسة حالياً مع طائفة متنوعة من املؤسسات متعددة األطراف والثنائية 
املعنية بتنمية القطاع اخلاص، مما يسهم في جتميع املوارد بغرض توسيع انتشار املؤسسة 
التي تضطلع بها. وميكن للمؤسسة،  أثر االستثمارات واخلدمات االستشارية  وتعظيم 
ا التنمية  من خالل هذا التعاون، تبادل املعارف، وتصميم برامج أكثر كفاءة ملواجهة قضاي
 الشائكة. واستفادت اجلهات الشريكة لنا، بدورها، من املركز القيادي الذي حتتله املؤسسة – 
التي  التمويل  ارتباطات  من  املائة  في   30 نحو  املؤسسة  تقدمها  التي  املوارد  إذ تشكل 

تقدمها املؤسسات املالية الدولية إلى القطاع اخلاص في البلدان النامية. 
وكان التعاون حاسم األهمية في تصدي املؤسسة لألزمة االقتصادية العاملية، مما أتاح 
لها سرعة إطالق مبادرات جديدة لتعزيز تويل األنشطة التجارية وإعادة رسملة البنوك 
وحفز االستثمار في مشاريع البنية التحتية. وبصفة عامة، تشارك املؤسسة واملؤسسات 
املالية الدولية معاً في مشاريع منفردة، وتقدم موارد تويلية مشتركة، وتتعاون بشأن 

إعداد أفضل املمارسات واملعايير. 
التمويل  ترتيبات  بزيادة  للتعاون،  األساسية  االتفاقية  خالل  من  املؤسسة،  وقامت 
املشترك الرسمية التي تضطلع بها مع املؤسسات املالية الدولية األخرى. ويكمل هذا 
االتفاق، الذي يبني بالتفصيل كيفية اشتراك املؤسسات املالية الدولية معاً في تويل 
املشاريع التي تقودها مؤسسة التمويل الدولية، التمويل التجاري الذي أصبح شحيحاً 

بفعل األزمة العاملية. 
ويجتمع جهاز اإلدارة العليا باملؤسسة بشكل دوري مع اجلهات النظيرة من أكثر من 
20 مؤسسة أخرى معنية بتنمية القطاع اخلاص الستعراض التقدم احملرز في املبادرات 
املشتركة. وقد جرى إنشاء أكثر من 15 فريق عمل لتبادل أفضل املمارسات وحتقيق التوافق 
في األنشطة في مجاالت منها: حوكمة الشركات واملراكز املالية احلرة )األوفشور( والنتائج 

التنموية. 

العمل مع املؤسسات والهيئات اخليرية التابعة للشركات 

املؤسسات والهيئات اخليرية التابعة للشركات هي حليف مهم في اجلهود الرامية للحد 
من الفقر وتعزيز التنمية. 

األمد  طويلة  إستراتيجية  شراكات  إنشاء  إلى  الدولية  التمويل  مؤسسة  وتسعى 
وتُثمن املؤسسات  املبتكرة النشطة في بلدان اجلهات املتعاملة معها.  مع املؤسسات 
والهيئات اخليرية التابعة للشركات العمل مع مؤسسة التمويل الدولية نظراً لتواجدها 
واخلدمات  االستثمار  بني  اجلمع  على  وقدرتها  اخلاص  القطاع  مع  وعالقاتها  العاملي 

االستشارية وصالتها مع مجموعة البنك الدولي. 
وتقوم املؤسسة بالتعاون مع الهيئات اخليرية بتنفيذ برامج عملية للتخفيف من 
البلدان  في  االقتصادي  النمو  وتشجيع  األسواق،  منها  تعاني  التي  القصور  أوجه  حدة 
النامية. ففي املاضي، ركزت الهيئات اخليرية على تقدمي املنح باعتبارها وسيلة رئيسية 
باستخدام  اهتماماً  أكثر  األخيرة  اآلونة  في  وأصبحت  اإلمنائي؛  العمل  في  للمساهمة 

وسائل االستثمار املبتكرة ملساندة التنمية املستدامة للقطاع اخلاص. 
وفي السنة املالية 2010، كانت مؤسسة بيل وميليندا غيتس ومؤسسة روكفلر هما 
على  أمثلة  بضعة  يلي  وفيما  الدولية.  التمويل  ملؤسسة  اخلاصة  املانحة  اجلهات  أكبر 

العمل الذي مت في إطار هذه الشراكة خالل هذه السنة املالية: 
— ساندت مؤسسة بيل وميليندا غيتس ومؤسسة روكفلر جهود مؤسسة التمويل 
في  اخلاص  القطاع  أنظمة  تقوية  بغرض  دوالر  مليار  إلى  يصل  ما  تعبئة  على  الدولية 
تقدمي خدمات الرعاية الصحية في أفريقيا، واالرتقاء مبستوى الرعاية الصحية املسؤولة 

اجتماعياً. 
— قامت مؤسسة كوفمان برعاية األسبوع العاملي لتنظيم املشاريع بغرض تسليط 
الصاعدة  األسواق  في  املشاريع  تنظيم  نطاق  بتوسيع  املتعلقة  اجلهود  على  الضوء 

والبلدان عالية اخملاطر أو جديدة في التعامل، والتحديات التي تواجه ذلك. 
— ساندت مؤسسة فيزا إنترناشيونال توسيع نطاق منهج برنامج أدوات مؤسسات 
األعمال الصغيرة واملتوسطة التابع ملؤسسة التمويل الدولية ليشمل محتوى تثقيفياً 
حول اإلملام بالنظم املالية تستفيد منه مؤسسات األعمال الصغيرة واملتوسطة واجلهات 

املقدمة للخدمات املالية على حد سواء. 
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 ضمان فعالية واستدامة 
منوذج عمل املؤسسة

المعايير والعمليات الداخلية لمؤسسة التمويل الدولية

ويقع أول مركز لعمليات املؤسسة خارج واشنطن في مدينة إسطنبول، وهو يخدم 
ا، والشرق  عمليات املؤسسة في أوروبا الوسطى والشرقية، وآسيا الوسطى، وجنوب أوروب
مراكز  بتعميم  املركز  هذا  إنشاء  بعد  املؤسسة  وستقوم  أفريقيا.  وشمال  األوسط 
الدروس  االعتبار  بعني  آخذة  تدريجية،  بصورة  العالم  مستوى  على  األخرى  العمليات 
مواقع هذه  بشأن  الدولي  البنك  مع  املؤسسة  وتنسق  إسطنبول.  مركز  املستفادة من 

املراكز، والنهج الذي تتخذه املؤسسة نحو املناطق التي تخدمها هذه املراكز. 

إدارة اخملاطر

إدارة احلوافظ

التمويل  مؤسسة  استثمارات  تؤدي  أن  ضمان  في  أساسياً  دوراً  احلوافظ  إدارة  تلعب 
تابعة للقطاع اخلاص. وفي ظل  الدولية إلى خلق مؤسسات ناجحة ومستدامة بيئياً 
بيئة اقتصادية تتسم باالحتماالت اجملهولة، يُعتبر الدور الذي تضطلع به إدارة احلوافظ 
حالياً أكثر أهمية من أي وقت مضى. فمنذ بدء األزمة االقتصادية الراهنة، يعمل خبراء 
املؤسسة املعنيون بإدارة احلوافظ بأسلوب تفاعلي مع الشركات املتعاملة مع املؤسسة 
لتقييم مواطن الضعف واحتماالت التعرض خملاطر لكل من تلك الشركات واملؤسسة. 
في  العاملني  زيادة  وتت  احلوافظ،  لعمليات  إضافية  موارد  املؤسسة  خصصت  كما 
 مجال إدارة احلوافظ. وأجرت املؤسسة اختباراً لقياس قدرة احلوافظ على حتمل الضغوط 
(portfolio stress testing)، وواصلت استعراض مزيج أدواتها وتكييفها بغرض تعظيم 

األثر اإلمنائي، وكذلك العائد املالي.
تقوم مؤسسة التمويل الدولية، على أساس مستمر، برصد مدى التقيد باتفاقيات 
االستثمار، وتقوم بزيارة مرافق العمل للتحقق من أوضاع املشاريع، وتساعد في إيجاد حلول 
ملعاجلة املشاريع التي يحتمل أن تعاني من مشاكل. وتتتبع املؤسسة أيضاً النواجت اإلمنائية 
للمشاريع فيما يتعلق باألداء البيئي واالجتماعي. وتتولى وحدات احلوافظ الكائنة في 
املكاتب القطرية في أغلب األحيان عمليات الرقابة. وتشرف إدارة املؤسسة على عمليات 
الرقابة من خالل استعراض حافظة االستثمار بأكملها كل ثالثة أشهر. ويساند عملية 
إدارة احلوافظ نظام لتصنيف مخاطر االئتمان. وتتم إحاطة البنوك املشاركة في قروض 
املؤسسة علماً بصورة منتظمة بتطورات املشاريع، وتتشاور املؤسسة مع هذه البنوك أو 

تسعى للحصول على موافقتها حسب االقتضاء.
خسائر  ضد  معينة  احتياطيات  املؤسسة  إدارة  حتدد  مالية،  مصاعب  تنشأ  عندما 
احلافظة وما  إدارة  بها وحدات  تقوم  التي  واملراجعات  القروض على أساس االستعراضات 
احلسابات  مراجعو  عليها  وافق  التي  والطرق  للسياسات  ووفقاً  توصيات،  من  تقدمه 
اخلارجيون باملؤسسة. وبالنسبة للمشاريع التي تواجه مشاكل حادة، تقرر وحدة العمليات 
اخلاصة اإلجراءات العالجية املالئمة. وتسعى هذه الوحدة إلى التفاوض على اتفاقيات مع 
جميع الدائنني واملساهمني لتقاسم أعباء إعادة الهيكلة كي يتسنى حل املشاكل، مع 
استمرار املشروع املعني في العمل. وفي احلاالت االستثنائية، عندما تصل األطراف إلى 

طريق مسدود، تتخذ املؤسسة جميع التدابير الالزمة واملالئمة حلماية مصاحلها.
تقوم املؤسسة، قبل القيام بأي استثمار لها، بعملية تحيص شامل )عناية واجبة( 
استيفاء  لضمان  وذلك  األساسية،  واألطراف  الراعية  اجلهات  نزاهة  من  التأكد  يشمل 
والبيئية،  االجتماعية  املعايير  منها:  اجملاالت،  من  عدد  في  املؤسسة  ملعايير  املشروع 
ومحاربة غسل األموال وتويل اإلرهاب، ومكافحة الفساد، وحوكمة الشركات، والشفافية 
الضريبية. كما جتري املؤسسة تحيصاً دقيقاً للمشاريع التي تشمل مراكز مالية حرة 
أحد  الشامل  التمحيص  املقترحة. ويشكل هذا  الهياكل  حتى ميكنها تقييم شرعية 

املعايير القياسية منذ وقت بعيد بالنسبة ملشاريع املؤسسة. 

 مؤسسة التمويل الدولية 2013

برنامج شامل للتغيير 

منوذج  إنشاء  إلى  تهدف  شاملة  تغيير  عملية  هي   "2013 الدولية  التمويل  "مؤسسة 
عمل أكثر فعالية وقدرة على االستمرار يتيح للمؤسسة تعظيم أثرها اإلمنائي. وتُبنى 
التي استهدفت  الالمركزية  السابق لتحقيق  العملية على جهود املؤسسة في  هذه 
البلدان  ومناطق  منواً  البلدان  أقل  في  أكبر  بدور  االضطالع  على  املؤسسة  مساعدة 
متوسطة الدخل بينما تعمل على بناء سجل منجزاتها كمؤسسة رائدة في تنمية 
القطاع اخلاص – كما تُبنى في الوقت نفسه على قيمها األساسية املتعلقة بالتفوق 

وااللتزام والنزاهة والعمل اجلماعي. 
اخلدمات  تقدمي  منوذج  لتحديث  سبل  عدة  املؤسسة  بحثت  العملية،  هذه  إطار  وفي 
اخلاص بها وتبسيط أسلوب عملها ونقل عملية اتخاذ القرار بالقرب من اجلهات املتعاملة 
معها حتى تتمكن من سرعة تلبية احتياجاتها. وتطبق املؤسسة حالياً مجموعة من 
األهداف اإلمنائية لتوجيه إستراتيجيتها على املدى األطول. كما تقوم بتدعيم خبراتها 
في مجال الصناعات بغرض توسيع تواجدها العاملي وإيجاد سبل أفضل لتفعيل معارفها 
التركيز  العاملية من أجل اجلهات املتعاملة معها. وتواصل املؤسسة جهودها لتعميق 
واالستثمارية  االستشارية  خدماتها  بني  التوافق  وتدعيم  االستشارية  خدماتها  على 
بغرض زيادة أثرها. وستشمل مقاييس النجاح زيادة مستوى رضا اجلهات املتعاملة معها 

وارتفاع أثر عملها اإلمنائي. 
النتائج  بزيادة تركيزها على  ولضمان استدامة منوذج عملها، قامت املؤسسة أيضاً 
اجلهات  احتياجات  تلبية  املتني،  املالي  مركزها  بفضل  املؤسسة،  واستطاعت  املالية. 
املتعاملة معها خالل األزمة املالية العاملية. وسيظل احلفاظ على املركز املالي للمؤسسة 
يشكل أحد العناصر احليوية في إستراتيجيتها في املستقبل، وستعمل املؤسسة على 
ضمان استدامة منوذج عملها مع تغير احتياجات اجلهات املتعاملة معها وتبدل الظروف 

املالية العاملية. 
وتقوم املؤسسة كذلك بتدعيم مركزها املالي عن طريق تنمية استثماراتها في أسهم 
رأس املال، وحتصيل رسوم نظير إدارة القروض وتعبئتها، واحلصول على إسهامات إضافية 
من أصحاب املصالح املباشرة. ويوفر إنشاء شركة إدارة األصول التابعة للمؤسسة في عام 

2009 آلية جديدة لتعبئة استثمارات الغير من أجل التنمية )انظر الصفحة 74(. 

مراكز العمليات اجلديدة

تتمثل إحدى سمات جناح مؤسسة التمويل الدولية على مّر السنني في قدرتها على 
في مختلف  املتعاملة معها  اجلهات  احتياجات  لتلبية  الالزمة  العاملية  اخلبرات  توفير 

مناطق العالم. 
اً بتعديل هيكلها التنظيمي. وفي السابق، أنشأت  ولتحسني ذلك، تقوم املؤسسة دوري
املكاتب  في  تواجدها  بتعزيز  قامت  كما  الصناعات.  في  متخصصة  إدارات  املؤسسة 
امليدانية في البلدان النامية. وفي إطار مبادرة "مؤسسة التمويل الدولية 2013"، تقوم 
اجلهات  خلدمة  عمليات  مراكز  إنشاء  في  تتمثل  مهمة  تالية  بخطوة  حالياً  املؤسسة 

املتعاملة معها في مختلف املناطق الزمنية. 
وتدعو هذه املبادرة إلى إنشاء عدة مراكز إقليمية للعمليات يقود كل منها أحد نواب 
التنفيذ  وقدرات  القرارات  اتخاذ  عمليات  بتركيز  املراكز  هذه  وستقوم  املؤسسة.  رئيس 
ووظائف الدعم بالقرب من اجلهات املتعاملة مع املؤسسة، مما سيؤدي إلى زيادة كفاءة 
التكامل  زيادة  املراكز أيضاً  إدارة مخاطر احلوافظ. وستساند هذه  االستثمارات وأنشطة 
بني استثمارات املؤسسة وعملها االستشاري، مما سيعود باملزيد من النفع على اجلهات 

املتعاملة معها. 
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يُعتبر التصدي للفساد عنصراً 
جوهرياً في جهود مؤسسة التمويل 

الدولية الرامية لتشجيع التنمية 
املستدامة للقطاع اخلاص. 

مؤسسة التمويل الدولية ومكافحة الفساد

يقوض الفساد ثقة اجلمهور في األسواق املفتوحة وسيادة القانون، ويؤدي إلى زيادة تكلفة 
النامية. ويُعتبر التصدي للفساد عنصراً  البلدان  ممارسة أنشطة األعمال في معظم 
املستدامة  التنمية  لتشجيع  الرامية  الدولية  التمويل  مؤسسة  جهود  في  جوهرياً 
للقطاع اخلاص. وقد أثبتت املبادرات التي اضطلعت بها املؤسسة بغرض تعزيز االنفتاح 
في  فعالة  أدوات  أنها  النزاهة  وأنظمة  الشركات  حوكمة  أنظمة  وتعزيز  واملنافسة 

مكافحة الفساد. 
وتشكل عمليات وإجراءات التمحيص الدقيقة التي تقوم بها املؤسسة خط الدفاع 
نزاهة الشركاء احملتملني  التأكد من  إلى  األول ضد الفساد في مشاريعها. وهي تهدف 
واحليلولة دون وقوع أية ممارسات غير أخالقية أو غير قانونية. واعتماداً على املعلومات التي 
حتصل عليها على أرض الواقع، واالستفادة من مصادر املعلومات األخرى، من قبيل قواعد 
البيانات املتاحة للجمهور، تقوم املؤسسة بالتحقق بدقة من خلفية ونزاهة الشركاء 
احملتملني واألطراف املتعاملة معهم – مبا في ذلك اجلهات الراعية وجهاز اإلدارة واملساهمني 

أو املالك. 
يتجزأ من  ال  جزءاً  الفساد  الدولية من مكافحة  التمويل  ويشكل موقف مؤسسة 
أي  في  متعاملة  جهة  أية  ارتكاب  ويخول  استثماراتها.  ينظم  الذي  القانوني  اإلطار 
مدفوعات  إلغاء  في  احلق  للمؤسسة  الفساد  أو  التدليس  ألفعال  للمؤسسة  مشروع 
القرض أو إنهاء التسهيل. كما ميكن توقيع عقوبات على األفراد أو الكيانات التي يثبت 
تورطها في  أو  تورطهم  الدولي–  البنك  العقوبات في مجموعة  إجراءات فرض  –مبوجب 
بأي من  يتصل  فيما  ممارسات معرقلة  أو في  إكراه  أو  تواطؤ  أو  تدليس  أو  ممارسات فساد 
مشاريع املؤسسة. وتشمل العقوبات نشر اسم الشركة أو الشخص على موقع اإلنترنت 

للجمهور، وقد تشمل احلرمان من التعامل مع مجموعة البنك الدولي. 
البنك  مبجموعة  التحقيق  وحدة  وهو  النزاهة،  لشؤون  الرئيس  نائب  مكتب  ويتولى 
الدولي، مسؤولية التحقيق في ادعاءات االحتيال والفساد في مشاريع املؤسسة. وتقوم 
إدارة مخاطر العمل باملؤسسة بدور االتصال بني مكتب نائب الرئيس واملؤسسة. وميكن 
البنك  موقع  على  النزاهة  لشؤون  الرئيس  نائب  ملكتب  السنوي  التقرير  على  االطالع 

الدولي على شبكة اإلنترنت. 
التوقيع  مت  الذي  املتبادل  احلرمان  اتفاق  في  أيضاً  الدولية  التمويل  وتشارك مؤسسة 
عليه في أبريل/نيسان بني مجموعة البنك الدولي وأربعة بنوك رئيسية متعددة األطراف. 
ومبوجب هذا االتفاق، سوف تُعاقب الكيانات احملرومة من التعامل مع أي بنك إمنائي متعدد 
األطراف على نفس ما ارتكبته من سوء السلوك من قبل بنوك التنمية األخرى املُشاركة. 
املتنافسة  الشركات  كل  بني  الفرص  تكافؤ  حتقيق  ضمان  على  االتفاق  هذا  ويساعد 
للحصول على العقود التي تولها البنوك األخرى متعددة األطراف. وميكن اإلطالع على 

قائمة كاملة من الشركات احملرومة على موقع البنك الدولي على شبكة اإلنترنت.
وقام منتدى حوكمة مجموعة البنك الدولي املعني مبكافحة الفساد بإجراء املزيد 
املؤقت  اإليقاف  اإلصالحات  هذه  وتشمل  العقوبات.  فرض  عمليات  على  اإلصالحات  من 
العقوبات.  لفرض  املنقحة  واإلرشادات  والتسويات  املشروط  اإلعفاء  مع  واحلرمان  املبكر 
ويجري تنفيذ هذه اإلصالحات حالياً جنباً إلى جنب مع مناذج االتفاقات القانونية احملدثة. 
اإلنترنت  على شبكة  جديداً  داخلياً  املؤسسة موقعاً  2010، دشنت  املالية  السنة  وفي 
بغرض حتسني قدرة جهاز املوظفني على الوصول إلى املعلومات اخلاصة مبكافحة الفساد. 
ويشكل هذا املوقع أدوات عن إجراءات فرض العقوبات مبجموعة البنك الدولي واملشاركة 

في برامج تعلم إلكترونية إلزامية. 

كفاية رأس املال والقدرات املالية

الدولية بتقييم كفاية رأس مالها من خالل قياس احتياجات  التمويل  تقوم مؤسسة 
منوها ومستوى مخاطر االستثمارات احلالية واملتوقعة مقارنة باحلد األدنى الثابت لكفاية 
لرأس  األدنى  احلد  الدولية  التمويل  االحتياجات. حتدد مؤسسة  لتلك  بالنسبة  املال  رأس 
والتسعير  املال  رأس  على  القائم  االقتصادي  املال  رأس  نهج  باستخدام  املطلوب  مالها 
واخملاطر (CAPRI)، وهو نهج مييز بني األصول على أساس القياسات اإلحصائية للمخاطر. 
ووفقاً لهذا النهج، حتتفظ املؤسسة مبستوى أدنى من إجمالي املوارد املتاحة )مبا في 
ذلك رأس املال املدفوع، وصافي األرباح احملتجزة بعد خصم اخملصصات واألرباح املؤكدة التي 
لم تتحقق بعد، وإجمالي احتياطي خسائر القروض( مبا يعادل اخلسائر احملتملة لكافة 
مخاطر القروض املدرجة وغير املدرجة في امليزانية العمومية املقدرة عند مستويات ترى 

.AAA املؤسسة أنها تتسق مع التمتع بدرجة التصنيف االئتماني
املال  رأس  طريقة  على  القائمة  املال  رأس  كفاية  حلساب  املؤسسة  طريقة  وتتسق 
االقتصادي، مع األخذ في االعتبار الرسالة الفريدة للمؤسسة املتعلقة بتنمية القطاع 
الصناعة،  في  املمارسات  أفضل  مع  الدورية،  للتقلبات  املناهضة  وطبيعتها  اخلاص 
التصنيف  على  احلفاظ  أجل  من  كافياً  رأسمالياً  دعماً  تتيح  بحيث  مصممة   وهي 

 .AAA االئتماني
وحتى في ظل مستوى كفاية رأس املال األكثر تشدداً الذي يقتضيه التمتع بتصنيف 
املال  رأس  األدنى ملتطلبات  احلد  دائماً  املؤسسة قد تخطت  فإن   ،AAA فئة  ائتماني من 

بهامش كبير.
في نهاية السنة املالية 2010، بلغ احلد األدنى إلجمالي املوارد املطلوبة 12.8 مليار دوالر 
في حني بلغ إجمالي املوارد املتاحة لدى املؤسسة 16.8 مليار دوالر. وبلغت نسبة الديون إلى 
حقوق امللكية للمؤسسة 2.2 إلى 1، وهي في حدود املستوى الذي تقضي به السياسات 

املالية للمؤسسة تاماً وهو 4 إلى 1.
احملتجزة  واألرباح  املدفوع،  رأسمالها  من:  للمؤسسة  املتاحة  املوارد  إجمالي  ويتشّكل 
بعد خصم اخملصصات واألرباح املؤكدة التي لم تتحقق بعد، وإجمالي احتياطيات خسائر 
القروض. وتساعد القدرة املالية للمؤسسة على مساندة أعمالها القائمة، والتوفيق بني 
فرص النمو متوسط األجل، واخلطط اإلستراتيجية، وتتيح سداً مانعاً يكفل لها الصمود 
أمام ما يحدث من الصدمات أو األزمات في بعض البلدان املتعاملة معها أو تراجع األسواق 
العاملية بصفة عامة، مع اإلبقاء على قدرتها على االحتفاظ بالتصنيف االئتماني من 

فئة AAA، والقيام بدور مناهض للتقلبات الدورية.



نهج املؤسسة نحو حتقيق االستدامة

النمو  بأن  اإلميان  إلى  االستدامة  حتقيق  نحو  الدولية  التمويل  مؤسسة  نهج  يستند 
أهمية حاسمة  يكتسي  اخلاص  القطاع  تنمية  باعتبارات  املدفوع  السليم  االقتصادي 
في جهود احلد من الفقر. وتأخذ املؤسسة بعني االعتبار أربعة أبعاد لتحقيق االستدامة 
في استثماراتها وعملياتها وخدماتها االستشارية في مختلف أنحاء العالم — وهي 

األبعاد املالية واالقتصادية والبيئية واالجتماعية:
— االستدامة املالية للمؤسسة واجلهات املتعاملة معها تضمن أن بوسعهما معاً 

املساهمة في جهود التنمية على األمد الطويل.
أنها  تعني  املؤسسة  تولها  التي  والشركات  للمشاريع  االقتصادية  االستدامة   —

تساهم في اقتصادات البلدان املضيفة.
— االستدامة البيئية في عمليات وسالسل جانب العرض اخلاصة باجلهات املتعاملة 
مع املؤسسة تساعد على حماية املوارد الطبيعية واحلفاظ عليها والتخفيف من حدة 

ار البيئية ومعاجلة قضية تغير املناخ التي حتظى بأولوية على مستوى العالم. اآلث
— مساندة حتقيق االستدامة االجتماعية من خالل حتسني مستويات املعيشة والعمل 

واحلد من الفقر واالهتمام برفاهة اجملتمعات احمللية ومراعاة حقوق اإلنسان األساسية.
منافع  جني  في  للمعاناة  املعرضني  أو  الفقراء  مشاركة  بضمان  املؤسسة  وتلتزم 
تنظر  كما  بيئياً.  مستدامة  بطريقة  التنمية  عملية  تتم  وأن  االقتصادية،  التنمية 
في مجاالت  االبتكار  روح  وحفز  األسواق  لتغيير شكل  فرصة  أنها  على  االستدامة  إلى 
جديدة وإضافة القيمة إلى اجلهات املتعاملة معها عن طريق مساعدتها على حتسني 

أداء أعمالهم.
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إجمالي االنبعاثات الكربونية في عمليات املؤسسة في السنة املالية 2009 بلغت 
43591 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (tCO2e)، شاملة غازات ثاني 

أكسيد الكربون وامليثان وأكسيد النتروز.

43,591 طنا متريا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون 
 حصر انبعاثات غاز الكربون في السنة املالية 2008 في أنشطة 

العمليات الداخلية للمؤسسة على الصعيد العاملي

السفر اجلوي %56

الكهرباء %39

وقود السيارات %3

الوقود املستخدم في 
مواقع العمل %1

التبريد %1

مجاالت أخرى %5 

المعايير والعمليات الداخلية لمؤسسة التمويل الدولية

استعراض إطار عمل وسياسة االستدامة مبؤسسة التمويل الدولية 

يعكس إطار استدامة عمل مؤسسة التمويل الدولية التزامها الراسخ بسالمة اإلدارة 
البيئية والتنمية االجتماعية. فهو يوضح للجهات املتعاملة مع املؤسسة من القطاع 
اخلاص املتطلبات التي يتعني عليها استيفاؤها ومستوى األداء املتوقع منها قبل إتام 
العملية مع املؤسسة. ويستهدف هذا اإلطار معاجلة مخاوف الناس املتأثرين مبشاريع 

املؤسسة، ويعزز أثرها اإلمنائي. 
باالستدامة  اخلاصة  املؤسسة  سياسة  مكّونات:  ثالثة  من  اإلطار  هذا  ويتألف 
االجتماعية والبيئية التي حتدد مسؤوليتها في دعم أداء املشاريع باالشتراك مع اجلهات 
املتعاملة معها؛ ومعايير األداء اخلاصة باملؤسسة )انظر الصفحة 76(؛ وسياسة اإلفصاح 
اإلدارة، عند  باملؤسسة من جهاز  التنفيذيني  املديرين  املعلومات. وقد طلب مجلس  عن 
في  وخبرتها  جتربتها  باستعراض  القيام   ،2006 عام  في  احلالي  اإلطار  على  موافقته 

التنفيذ بعد ثالثة أعوام. 
اإليضاحات  بعض  إدخال  ضرورة  إلى  الصدد  هذا  في  إعداده  مت  الذي  التقرير  وخلص 
والتعديالت على هذا اإلطار حتى ميكنه التكيف مع بيئة األعمال املتغيرة ومعاجلة تطور 
منتجات وأدوات املؤسسة. وشرعت املؤسسة في إجراء استعراض في سبتمبر/أيلول 2009 

وبدأت مشاورات مع أصحاب املصلحة املباشرة في نوفمبر/تشرين الثاني. 
مجموعات  من  النطاق  وواسعة  متنوعة  طائفة  مع  املؤسسة  شاركت  اآلن،  وحتى 
أصحاب املصلحة املباشرة، منها: اجملتمع املدني، وممثلي الصناعات، واألوساط األكادميية، 
بالشكاوى  اخملتص  احملقق/املستشار  ومكتب  املؤسسة،  إدارة  ومجلس  الفنيني،  واخلبراء 
املتعلقة بالتقيد باألنظمة، ومجموعة التقييم املستقلة، والفريق االستشاري اخلارجي 

املعني بإطار استدامة عمل املؤسسة، ومجموعات داخلية من خبراء املؤسسة. 
وحدد أصحاب املصلحة املباشرة عدداً من اجملاالت التي تستوجب مزيداً من االهتمام 
النظم  وخدمات  املناخ  تغير  من:  كالً  املشتركة  التركيز  محاور  وتشمل  التوضيح.  أو 
اإليكولوجية واملساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان. وتضم القضايا األخرى ذات االهتمام 
مقابل  األصلية  الشعوب  "موافقة"  مدلوالت  املباشرة:  املصلحة  ألصحاب  بالنسبة 
"التشاور" معهم، وحماية التنوع البيولوجي، والتصنيف البيئي واالجتماعي، وشفافية 

العقود. 
املؤسسة  مع  املتعاملة  اجلهات  إبالغ  نطاق  توسيع  املقترحة  التغييرات  شأن  ومن 
عن انبعاثات الغازات الدفيئة، وإضافة مزيد من املتطلبات على كفاءة استخدام املياه 
والطاقة، وضمان تبني املشاريع لنهج مراٍع لنوع اجلنس واملساواة بني اجلنسني، ومعاجلة 
املعلومات  بتوسيع نطاق اإلفصاح عن  املؤسسة  النساء واألطفال. وتعهدت  االجتار في 

بشأن أثرها اإلمنائي وأداء مشاريعها. 
التالي:  املوقع  في  العملية  هذه  عن  املعلومات  من  املزيد  على  االطالع   ميكن 
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سلبية  بيئية  أو  اجتماعية  آثار  له  تكون  أن  يتوقع  A  مشروع 
كبيرة، ومتنوعة، وال ميكن عكس مسارها، أو غير مسبوقة. 

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

من آثارها. 

C  مشروع له أدنى حد من اآلثار السلبية أو ليست له أي آثار 
مؤسسات  املشاريع  من  الفئة  هذه  وتشمل  باملرة؛  سلبية 

وساطة مالية محددة.

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

لها آثار محتملة. 

االلتزام البيئي للمؤسسة 

إن مساعدة اجلهات املتعاملة مع مؤسسة التمويل الدولية على التصدي للتحديات 
البيئية يُعتبر عنصراً أساسياً في إستراتيجية املؤسسة. ويشكل حتقيق التوافق بني 

هذه اإلستراتيجية وأسلوب عمل املؤسسة جهداً يومياً مهماً. 
عمدة  فينتي،  أدريان  من  البيئي"  "التفوق  جائزة  السنة  هذه  املؤسسة  تلقت  وقد 
في  الواقعة  األعمال  مبؤسسات  السنوية  املسابقة  هذه  وتشيد  كولومبيا.  مقاطعة 
واشنطن العاصمة فيما يتعلق باإلدارة البيئية وأفضل أساليب العمل املبتكرة ومنع 

التلوث واحلفاظ على املوارد. 
وأصبحت مؤسسة التمويل الدولية، في إطار مجموعة البنك الدولي، أول بنك إمنائي 
متعدد األطراف يقوم باإلبالغ عن انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عنه –بدءاً من عمليات 
مقر املؤسسة/البنك الدولي– في مشروع اإلفصاح عن االنبعاثات الكربونية، وهو أكبر 

قاعدة بيانات في العالم ملعلومات املؤسسات الكبرى بشأن تغير املناخ. 
وحصل مبنى مقر املؤسسة هذا العام -وهو أكبر مبنى إداري لها- على جائزة الشهادة 
البالتينية للريادة في مجالي الطاقة والتصميم البيئي للمباني القائمة من اجمللس 
األمريكي للمباني املراعية للبيئة. ويُعتبر هذا أعلى تقييم يتم إعطاؤه ملباٍن قائمة على 
زيادة كفاءتها التشغيلية إلى احلد األقصى، وتخفيض آثارها البيئية إلى احلد األدنى – عن 

طريق على سبيل املثال تخفيض استهالك املياه والطاقة. 
 ويأتي أكثر من نصف البصمة الكربونية للمؤسسة من االنتقاالت اجلوية التي يقوم 
عن  والسفريات  االنتقاالت  هذه  من  احلد  على  حالياً  املؤسسة  وتعمل  موظفوها.  بها 
طريق استخدام مؤترات الفيديو واالجتماعات اإللكترونية والتدريب عبر شبكة اإلنترنت. 
ومنذ السنة املالية 2008، ازداد استخدام املؤسسة ملؤترات الفيديو بأكثر من الضعف. 
عالوة على ذلك، يتم تنفيذ املزيد من برامج تدريب موظفي املؤسسة حالياً باستخدام 

آليات التعلم اإللكتروني. 
من  الدولية  التمويل  ملؤسسة  الكربونية  البصمة  من  اآلخر  الكبير  اجلزء  ويأتي 
استهالك الكهرباء – إذ يشكل استهالكها في مقرها 22 في املائة من مجموع البصمة 
الكربونية في السنة املالية 2009. ففي السنة املالية 2010، قامت املؤسسة بتخفيض 
استهالك الكهرباء في مقرها الرئيسي بحوالي 10 في املائة ليصل إلى 6394 كيلووات/

الذي وضعته للسنوات  الكهرباء  ساعة، محققة بذلك هدف خفض استهالكها من 
 2011 املالية  السنة  الهدف في  املؤسسة بتصويب هذا  2008–2013. وستقوم  املالية 

بغرض تشجيع زيادة العمليات املتسمة بكفاءة استخدام الطاقة. 
2010، بدأت املؤسسة استخدام نظام جديد إلدارة البيانات على  وفي السنة املالية 
االنبعاثات  وحساب  حصر  بهدف   2009 املالية  السنة  في  إنشاؤه  مت  اإلنترنت،  شبكة 
ونظراً  العاملي.  الصعيد  على  للمؤسسة  الداخلية  العمليات  أنشطة  في  الكربونية 
تفصيلها، فقد  الكربون ومستوى  اخلاصة بحصر كميات  املؤسسة  لتعقد منهجية 
والقضايا  البيانات  تضارب  منها  عدة،  على حتديات  اجلديد  النظام  إلى  االنتقال  انطوى 
املتعلقة باحتساب البيانات، وتعمل املؤسسة حالياً على إيجاد حلول لها. وفي 2009، بلغ 
مجموع االنبعاثات الكربونية من األنشطة الداخلية لعمليات املؤسسة على الصعيد 

العاملي 43591 طناً مترياً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. 
جميع  حيث  من  محايدة  العالم  أنحاء  مختلف  في  املؤسسة  عمليات  زالت  وما 
انبعاثات غاز الكربون (carbon neutral). واشترت املؤسسة حقوق انبعاثات غاز الكربون 
باملناخ  العناية  بالعمل مع منظمة  اختارت،  من حافظة تضم خمسة مشاريع. كما 
(ClimateCare)، مشاريع حتقق مزايا واضحة وملموسة في تنمية اجملتمعات احمللية التي 

يجري تنفيذ هذه املشاريع فيها. 

إدارة اخملاطر البيئية واالجتماعية

تقوم املؤسسة بحساب تصنيف اخملاطر البيئية واالجتماعية بالنسبة الستثماراتها 
يعكسها  حسبما  اخلطورة  من  درجة  بها  التي  االستثمارات  وتصنف   .2000 عام  منذ 
تصنيفها البيئي واالجتماعي على أنها A، أو B، أو FI )الوساطة املالية(. وعادة ما يقوم 
أخصائيون بيئيون واجتماعيون باملؤسسة بإعطاء هذا التصنيف وحتديثه مرة واحدة كل 
الزيارات امليدانية  إلى تقارير ترفعها اجلهات املتعاملة مع املؤسسة وإلى  عام، استناداً 
ملواقع املشاريع. ويتوقف تواتر هذه الزيارات على درجة تصنيف اخملاطر اخلاصة بأية عملية 

استثمار ومستوى أدائها على أساس بنود خطة العمل املتفق عليها. 
اخملاطر  بني  ارتباط موجبة  وجود عالقة  بإجرائها  املؤسسة  تقوم  التي  البحوث  وتبني 
أحدث  وأشارت  املؤسسة.  استثمارات  في  االئتمانية  اخملاطر  وبني  واالجتماعية  البيئية 
بحوث املؤسسة التي أجُنزت عام 2010 إلى أن نحو 35 في املائة من استثمارات القروض 
للمخاطر  على تصنيف مرتفع  أيضاً  األعلى حصلت  واالجتماعية  البيئية  اخملاطر  ذات 
االئتمانية. وباملثل، لم تزد االستثمارات ذات اخملاطر االئتمانية العالية على 5 في املائة من 
االستثمارات التي حصلت على تصنيف منخفض للمخاطر البيئية واالجتماعية. أما 
بالنسبة الستثمارات أسهم رأس املال، فأظهرت البحوث أن استثمارات املؤسسة، التي 
يتم تقييمها على أنها أقل خطورة من الناحيتني البيئية واالجتماعية، حتقق معدالت 

أعلى على االستثمار بكثير. 
في  التركيز  املؤسسة  واصلت  بها،  واالجتماعية  البيئية  اخملاطر  إدارة  تعزيز  ولزيادة 
واالجتماعي  البيئي  الصعيدين  على  املعرفة"  "فجوة  على خفض   2010 املالية  السنة 
في حافظة مشاريعها. وتشير هذه الفجوة إلى النسبة املئوية للشركات في حافظة 
املؤسسة التي لم تتلَق معلومات بآخر املستجدات عن األداء البيئي واالجتماعي خالل 
السنة  في  املائة  في   6.4 من  املعارف  في  الفجوة  هذه  وجرى خفض  األخيرين.  العامني 

املالية 2009 إلى 4.4 في املائة في السنة املالية 2010.
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دورة استثمارات مؤسسة 
التمويل الدولية

 تبني الدورة التالية املراحل التي 
تر بها فكرة أي نشاط جتاري إلى 

أن تصبح مشروعاً توله مؤسسة 
التمويل الدولية. 

اإلدارة وموافقته استعراض مجلس   :7

للنظر  املؤسسة  إدارة  مجلس  إلى  املشروع  رفع  يتم 
فيه واملوافقة عليه من خالل إجراءات عادية أو مبّسطة. 

وتعني كلمة “مبّسطة” استعراض أعضاء اجمللس للوثائق دون 
يع  للمشار متاح  اخليار  وهذا  وع.  املشر ملناقشة  االجتماع 

املؤسسة مبوجب الصالحيات  إدارة  اخملاطر. وميكن جلهاز  منخفضة 
شروط  وتبقى  الصغيرة.  يع  املشار بعض  على  املوافقة  له  اخملولة 

التمحيص الدقيق والعناية الواجبة واإلفصاح عن املعلومات للجمهور 
كما هي في كافة احلاالت. ويقتضي مجلس اإلدارة أن تكون لكل استثمار 

بتحقيق  املؤسسة  التزام  يعكس  وأن  وتنموية،  ومالية  اقتصادية  قيمة 
االستدامة. 

8: االلتزام

لالستثمار  القانوني  االتفاق  بتوقيع  املعنية  املتعاملة  والشركة  املؤسسة  تقوم 
املعني. وهو يتضّمن موافقة اجلهة املتعاملة على التقّيد مبتطلبات إطار املؤسسة 

املعني باالستدامة لإلبالغ فوراً عن أي حادث خطير أو إصابات مميتة، ورفع تقارير رصد 
ومتابعة منتظمة. وستضفي االتفاقية القانونية كذلك الطابع الرسمي على خطة 

العمل البيئية واالجتماعية التي تضعها اجلهة املتعاملة.

9: صرف األموال

غالباً ما يتم دفع األموال على مراحل أو فور انتهاء خطوات محددة موثقة في االتفاقية 
القانونية.

اإلمنائية والنواجت  يع  تتبع اإلشراف على املشار  :10

تقوم املؤسسة برصد ومتابعة استثماراتها للتأكد من التقّيد بالشروط التي تنص عليها 
اتفاقية القرض املعنية. وترفع الشركة املتعاملة املعنية تقارير منتظمة عن األداء املالي 
واالجتماعي والبيئي، وعن املعلومات اخلاصة بالعوامل التي ميكن أن تؤثر بصورة جوهرية 
ارات ميدانية ملواقع املشاريع للتحقق من استيفاء  ي على املشروع املعني. وتتم جدولة ز
اجلهات  مساعدة  للمؤسسة  احلوار  استمرار  ويسّهل  واالجتماعية.  البيئية  املتطلبات 
املتعاملة معها على حل املشاكل أو حتديد الفرص اجلديدة. وتتبع املؤسسة كذلك إسهام 
املشروع املعني في التنمية، وذلك بالقياس على املؤشرات األساسية احملددة عند بداية 

دورة االستثمار. 

التقييم  :11

للمساعدة في حتسني أداء عمليات املؤسسة، يتم إجراء تقييمات سنوية استناداً 
إلى عينة عشوائية من املشاريع التي بلغت مرحلة النضج التشغيلي. 

وع املعني إغالق املشر  :12

سداد  يتم  حني  املعني  باملشروع  اخلاصة  سجالتها  املؤسسة  تقفل 
االستثمار الذي قامت بتقدميه للجهة املتعاملة املعنية، أو حني تخرج 

املؤسسة من ذلك االستثمار ببيع حصتها فيه. وفي بعض احلاالت، 
تتوخاه  الذي  الهدف  ولكن  الدين.  شطب  املؤسسة  تقرر  مبا  ر

تطوير  على  معها  املتعاملة  اجلهة  مساعدة  هو  املؤسسة 
ممارسات وأنظمة إدارية من شأنها مساندة حتقيق استدامة 

مشاركة  انتهاء  بعد  طويالً  تستمر  والتي  املشروع، 
املؤسسة.

ية التجار األعمال  تنمية   :1

يقوم  املؤسسة،  إستراتيجية  بأهداف  باالسترشاد 
ية  التجار األعمال  تنمية  وأخصائيو  االستثمار  خبراء 
بتحديد املشاريع املناسبة. وتُعتبر احملادثة األولى مع اجلهة 
املتعاملة املعنية بالغة األهمية في مساعدة املؤسسة على 

فهم احتياجاتها وحتديد ما إذا كان هنالك دور تسهم به. 

املبكر االستعراض   :2

يقوم خبير االستثمار بإعداد وصف للمشروع، يبنّي دور املؤسسة واملساهمة 
املتوقعة في التنمية واملنافع ألصحاب املصلحة املباشرة، وأية عقبات ميكن أن 
حتول دون عقد االتفاق. ويتم النظر في الدروس املستفادة من مشاريع سابقة، 
مشاكل  أية  لتحديد  املسبق  التقييم  قبل  ارة  ي بز القيام  األحوال  بعض  وفي 
مسبقاً. ثم يقرر كبار مديري املؤسسة ما إذا كان من الالزم إجازة القيام بتقييم 

مسبق للمشروع املعني.

والتمحيص( الواجبة  )العناية  املسبق  التقييم   :3

املصاحبة  وفرصه  ومخاطره  التامة  العمل  إمكانات  بتقييم  االستثمار  فريق  يقوم 
ارة ملوقع املشروع. ويتم طرح  لالستثمار من خالل مناقشات مع اجلهة املتعاملة املعنية وزي
األسئلة التالية: هل هذا االستثمار سليم من الناحيتني املالية واالقتصادية؟ هل بإمكانه 
التقّيد مبعايير املؤسسة بشأن األداء االجتماعي والبيئي؟ هل تتم مراعاة الدروس املستفادة 
من استثمارات سابقة؟ هل مت الوفاء بشروط اإلفصاح الضرورية عن املعلومات والتشاور؟ 
كيف ميكن للمؤسسة مساعدة اجلهة املتعاملة في مواصلة حتسني استدامة املشروع أو 

مؤسسة األعمال؟ 

االستثمار عملية  استعراض   :4

يضع الفريق توصياته ملديري اإلدارات املعنية في املؤسسة، التي تقرر بدورها ما إذا كان من 
الالزم املوافقة على املشروع املعني. وتلك مرحلة رئيسية في دورة االستثمار. ويجب أن يكون 
فريق املشروع ومديرو اإلدارات املعنية واثقني من قدرة اجلهة املتعاملة واستعدادها للوفاء 

باملعايير التي اعتمدتها املؤسسة والعمل معها على حتسني استدامة املشروع املعني. 

املفاوضات  :5

يبدأ فريق املشروع التفاوض على شروط وأحكام مشاركة املؤسسة في املشروع. وهي 
تشمل شروط الدفع، واألداء وشروط متابعته، واالتفاق على خطط العمل وتسوية 

أية مشاكل قائمة. 

العام للجمهور  املعلومات  عن  اإلفصاح   :6

مبجرد إتام عملية التمحيص البيئي واالجتماعي الدقيق، يتم إصدار مواجز 
االستعراض وخطط العمل. وتصف هذه الوثائق االستنتاجات الرئيسية 
وتدرج اإلجراءات التي ستتخذها اجلهة املتعاملة مع املؤسسة لسد أية 
فجوات كبيرة في التقيد باألنظمة البيئية واالجتماعية. ويتم نشر 
موقع  على  املقترح  لالستثمار  موجز  إلى  باإلضافة  الوثائق  هذه 
اإلدارة  إلى مجلس  رفعها  قبل  اإلنترنت  املؤسسة على شبكة 
الستعراضها. ويتم حتديد طول مدة اإلفصاح في ضوء فئة 

املشروع املعني.

المعايير والعمليات الداخلية لمؤسسة التمويل الدولية
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تتيح املؤسسة معلومات بشأن استثماراتها 
واخلدمات االستشارية، مما ميكن اجلهات املتعاملة 

 معها والشركاء وأصحاب املصلحة املباشرة 
 من حتسني فهم أنشطتها وإجراء نقاش 

مستنير بشأنها.

البوابة اإللكترونية اخلاصة باإلفصاح عن املعلومات ورسم خريطة ملشاريع املؤسسة

بوابتها اإللكترونية على شبكة  الدولية جهودها لتحسني  التمويل  تواصل مؤسسة 
يتعلق  ما  لكل  مركزياً  مكاناً  تثل  التي  املعلومات  عن  باإلفصاح  اخلاصة  اإلنترنت 
باملؤسسة من معلومات وسياسات ومعايير واستثمارات مقترحة ومعلومات تقييمية 
قاعدة  إلى  روابط  اإللكترونية  البوابة  هذه  وتتيح  املباشرة.  املصلحة  أصحاب  يرفعها 
بيانات املشاريع التي حتتوي على معلومات عن اجلهات املتعاملة مع املؤسسة، وملخصات 
االستثمارات املقترحة، واالستعراضات البيئية واالجتماعية وتدابير التخفيف من حدة 
اخملاطر، واألثر اإلمنائي املتوقع. وجرى توسيع نطاق قاعدة البيانات هذه في العام املاضي 
أصحاب  البوابة  وحتث  املؤسسة.  تقدمها  التي  االستشارية  اخلدمات  لتشمل مشاريع 
املصلحة املباشرة على تقدمي مرئياتهم حيث تسمح للمستخدمني بطرح أسئلتهم أو 

تقدمي أي تعليقات أو مالحظات حول مشاريع محددة. 
استحدثت املؤسسة هذا العام أداة جديدة على شبكة اإلنترنت لرسم خرائط املشاريع 
بهدف حتسني إمكانية الوصول إلى معلومات مشاريعها وأثرها التنموي. وتتيح هذه األداة، 
باستخدام صور األقمار الصناعية التي يستضيفها موقع جوجل، للزائرين إمكانية رؤية 
توزيع مشاريعها في العالم في خريطة مشفرة حسب األلوان تضم معلومات بشأن 
الضغط على  املصاحبة لكل مشروع على حدة. ويسمح  واالجتماعية  البيئية  اخملاطر 
رموز محددة على اخلريطة للقراء باالطالع على معلومات املشروع األوسع نطاقاً الواردة 
في البوابة اإللكترونية اخلاصة باإلفصاح عن املعلومات للمؤسسة. عالوة على ذلك، ميكن 

للقراء البحث في مشاريع املؤسسة حسب القطاعات واملناطق والبلدان. 
وبالنسبة ملن يشعر من بني اجلمهور العام أن رفض الطلب األولي للمعلومات كان غير 
معقول أو أن السياسة املعنية لم يتم تطبيقها على نحو سليم، أقامت املؤسسة آلية 
شكاوى.. ويقوم املستشار املعني بشؤون سياسات اإلفصاح عن املعلومات باستعراض 
لشؤون  األول  التنفيذي  واملسؤول  الرئيس  نائب  إلى  مباشرة  تقاريره  ويرفع  الشكاوى، 

مؤسسة التمويل الدولية.
.www.ifc.org/disclosure :لالطالع على املزيد من املعلومات، انظر املوقع

االلتزام بالشفافية

باعتبارها مؤسسة تويل عاملية متعددة األطراف لها عمليات في العديد من املناطق 
أصحاب  من  متنوعة  مجموعة  على  الدولية  التمويل  مؤسسة  تؤثر  والقطاعات، 

املصلحة املباشرة.
لتحقيق  أساسيني  عنصرين  تشكالن  واملساءلة  الشفافية  بأن  املؤسسة  وتؤمن 
رسالتها اإلمنائية ولتدعيم ثقة اجلمهور العام فيها وفي اجلهات املتعاملة معها. وتتيح 
املؤسسة للجمهور معلومات بشأن استثماراتها واخلدمات االستشارية، مما ميكن اجلهات 
املتعاملة معها والشركاء وأصحاب املصلحة املباشرة من حتسني فهم أنشطتها وإجراء 

نقاش مستنير بشأنها.
تقييمية  للحصول على معلومات ومالحظات  أحيان كثيرة  املؤسسة في  وتسعى 
بغرض حتديد القضايا ذات األهمية بالنسبة لفئات أصحاب املصلحة املباشرة. وتشمل 
هذه املعلومات إجراء استقصاء سنوي للمتعاملني معها، والتواصل املستمر مع أصحاب 
– مبا في ذلك: ممثلي اجملتمع املدني، واجملتمعات احمللية املتأثرة مبشاريع  املصلحة املباشرة 
واألوساط  الدولية،  التمويل  ومؤسسات  واحلكومات،  الصناعات،  واحتادات  املؤسسة، 

األكادميية.
في  النظر  على  الدولية  التمويل  مؤسسة  التقييمية  املعلومات  هذه  حفزت  وقد 
املؤسسة  بدأت   ،2009 سبتمبر/أيلول  وفي  املعلومات.  من  املزيد  عن  اإلفصاح  كيفية 
بالتزامن  وذلك  املعلومات،  عن  باإلفصاح  اخلاصة  لسياستها  استعراض  تنفيذ  في 
املؤسسة  سعت  العملية،  هذه  خالل  ومن  باملؤسسة.  االستدامة  إلطار  استعراض  مع 
االتساق مع  اإلمنائي، مع ضمان حتقيق  وأثرها  املشاريع  أداء  اإلبالغ عن  توسيع نطاق  إلى 
حسب  املعلومات،  على  احلصول  بإتاحة  املعنية  اجلديدة  الدولي  البنك  إستراتيجية 

االقتضاء. 
وأصدرت  ملشاريعها.  اإلمنائي  األثر  بشأن  محدثة  معلومات  أيضاً  املؤسسة  وتقدم 
عدة  جتريبي،  أساس  وعلى  معها  املتعاملة  اجلهات  مع  بالعمل  العام،  هذا  املؤسسة 
تقارير حتتوي على نتائج تنموية محدثة ملشاريع مختارة. وستستخدم املؤسسة الدروس 
التي قدمها  واملرئيات  التقييمية  املعلومات  التقارير، وكذلك  إنتاج هذه  املستفادة من 
أصحاب املصلحة املباشرة لتحقيق استنارة قراراتها وهي تعد إطاراً جديداً بشأن اإلفصاح 

عن املعلومات. 
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البرازيل: احتواء عمليات إزالة الغابات في منطقة األمازون

شعر جون كارتر "بحزن بالغ" وهو يشاهد غابات األمازون تختفي أمام عينيه. 
ففي مئات من الرحالت وهو يقود طائرته ذات احملرك الواحد من طراز سيسنا فوق 
الهائلة وهي تشق  واحلرائق  اجلرافات  البرازيل، شاهد كارتر  والية ماتو غروسو في 
طريقها في أحد أكثر النظم اإليكولوجية أهمية في العالم. ورغم وجود قوانني 
بإزالة  خاصة  أحكاماً  يبدو  ما  منها على  أي  بيئية عدة، ال يضم  وإستراتيجيات 

الغابات. 
أننا لو استطعنا مساندة مالكي األراضي وخلق حوافز   قال كارتر: "اعتقدت 
اقتصادية من أجل اإلنتاج املسؤول، فإن ذلك قد ينجح في كبح جماح عمليات إزالة 

الغابات في وقت فشلت فيه جهود احلفظ األخرى". 
وفي عام 2004، أنشأ كارتر حتالف األرض )Aliança da Terra(، وهي منظمة 
غير حكومية تسعى إلى إيجاد حلول تستند إلى األسواق لقضية إزالة الغابات 
في منطقة األمازون. وساعد سجلها اخلاص باملسؤولية االجتماعية والبيئية مربي 
األبقار ومنتجي فول الصويا على تعزيز ممارساتهم االجتماعية والبيئية. وعندما 
احتاج كارتر للمساعدة لتوسيع منظمته، جلأ إلى مؤسسة التمويل الدولية طلباً 

للعون. 
في  العمليات  نحو  موجهة  صغيرة  مجتمعية  منظمة  "نحن  كارتر:  وأضاف 

امليدان، لكن لم تكن لدينا نظرة بشأن االستفادة مما قمنا ببنائه". 
وساعدت اخلدمات االستشارية للمؤسسة على تعزيز منظمة كارتر وأضافت 
مليوني هكتار إلى سجل هذه املنظمة، مما رفع إجمالي األراضي املدرجة في هذا 
السجل إلى 3.5 مليون هكتار. عالوة على ذلك، تساعد املؤسسة على إعداد نظام 
لرصد الكربون ميكنه املساعدة في حتقيق تدفقات جديدة من اإليرادات للمزارعني 

الذين يتبعون ممارسات بيئية مسؤولة. 
التي  األمازون  منطقة  قلب  في  يحدث  للزراعة  جديد  منوذج  "ثمة  كارتر:  وقال 

شهدت أكبر عملية إلزالة الغابات في تاريخها". 

المعايير والعمليات الداخلية لمؤسسة التمويل الدولية

العمل مع اجملتمع املدني

تشارك مؤسسة التمويل الدولية في العمل مع اجملتمع املدني، مبا في ذلك املنظمات 
غير احلكومية، على الصعيد املؤسسي وعلى صعيد تنفيذ املشاريع، حيث تقيم حواراً 
متواصالً بشأن الكثير من جوانب عملياتها وإستراتيجيتها وسياساتها، كما تتعاون 

بشأن مجموعة متنوعة من املبادرات.
وتعمل املؤسسة مع فريق مجموعة البنك الدولي املعني باجملتمع املدني للتواصل 
املثال، عقد كبار خبراء  املدني على أساس منتظم. فعلى سبيل  مع منظمات اجملتمع 
املؤسسة اجتماعات مائدة مستديرة مع ممثلني عن اجملتمع املدني ملناقشة األزمة املالية 
تتيح  التي  االستشارية  الفرق  من  العديد  كذلك  املؤسسة  ولدى  الفقراء.  على  وأثرها 
مختلف  في  وسياساتها  إستراتيجياتها  بشأن  توصيات  وتقدم  تقييمية  معلومات 
اجملاالت. كما يُجري مكتب احملقق/املستشار اخملتص بالشكاوى املتعلقة بالتقيد باألنظمة، 
اجملتمع  ومنظمات  احمللية  اجملتمعات  مع  اتصاالت  املؤسسة،  مشاريع  فرق  مع  بالتعاون 

املدني وغير ذلك من أصحاب املصلحة املباشرة من خالل عمله.
الدولية بجهد منسق إلشراك اجملتمع املدني في سياق  التمويل  تضطلع مؤسسة 
والبيئية  االجتماعية  االستدامة  بشأن  أدائها  ومعايير  سياسة  باستعراض  قيامها 
سبتمبر/أيلول  في  السياسات  هذه  استعراض  وبدأ  املعلومات.  عن  اإلفصاح  وسياسة 
2009، وتعمل املؤسسة منذ ذلك احلني مع أصحاب املصلحة املباشرة لتلقي مرئياتهم 
ومدخالتهم، مبا في ذلك منظمات اجملتمع املدني، باستخدام مجموعة متنوعة من أدوات 
الويب )مثل البريد اإللكتروني واملدونة والدردشة احلية على الويب وموقع الويب اخلاص 
باستعراض السياسات(، وعقد املؤترات عن بُعد، واملشاورات املباشرة. وستواصل املؤسسة 

هذه املشاورات على الصعيد العاملي خالل فترة االستعراض. 
غير  املنظمات  مع  اإلستراتيجية  الشراكات  من  املزيد  إلقامة  املؤسسة  وتسعى 
املشاريع  حتسني  إلى  بدوره  يؤدي  مما  وحتسينها،  العمليات  مستوى  على  احلكومية 
وتعزيز أثرها اإلمنائي. فعلى سبيل املثال، تعمل املؤسسة مع الشبكة العاملية للتجارة 
احلراجة  تشجيع  بغرض  البّرية  للحياة  العاملي  للصندوق  التابعة  األحراج  منتجات  في 
أمريكا  في  النب  مزارعي  ملساعدة  املطيرة  الغابات  أجل  من  التحالف  مع  املستدامة 
الوسطى وجنوب املكسيك، والعمل مع منظمة أوكسفام هونغ كونغ لتنمية أنشطة 
سياحية قابلة لالستمرار في كمبوديا وجمهورية الو الدميقراطية الشعبية. كما تعاونت 
املؤسسة مع الصندوق العاملي للحياة البرية لتشجيع حتسني ممارسات اإلدارة الزراعية في 

عدد من الصناعات مثل: القطن وزيت النخيل وزيت الصويا وقصب السكر.
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املدني  اجملتمع  مع  احملقق/املستشار  مكتب  ويتواصل 
الوعي بشأن  لزيادة  املباشرة  املصلحة  وغيره من أصحاب 
وفي  املؤسسة.  في  واالنتصاف  الرجوع  وآلية  املساءلة 
السنة املالية 2010، التقى املكتب مع نحو 300 منظمة 
من منظمات اجملتمع املدني من أكثر من 20 بلداً. ويعمل 
هذا املكتب مع جهاز موظفي املؤسسة في املقر وامليدان 

لتبادل الدروس املستفادة من عمله. 
.www.cao-ombudsman.org :يُرجى زيارة املوقع 

املراجعة الداخلية 

الدولي  البنك  مجموعة  الداخلية  املراجعة  إدارة  تساعد 
على حتقيق رسالتها من خالل التأكيد املوضوعي وتقدمي 
املشورة لزيادة القيمة؛ وتعزيز عملية إدارة اخملاطر، والرقابة، 
واحلوكمة؛ وحتسني املساءلة عن حتقيق النتائج. وتؤدي اإلدارة 
العمليات  )شاملة  املؤسسة  أنشطة  كافة  في  عملها 
املمولة من موارد الصناديق االستئمانية( حسب املعايير 
الدولية املتعارف عليها ملمارسة مهنة املراجعة الداخلية 

التي يضعها معهد املراجعني الداخليني.
وتركز عمليات املراجعة بصفة رئيسية على حتديد ما 
إذا كانت عملية إدارة اخملاطر والرقابة وإجراءات احلوكمة في 
املعلومات  بدقة  معقوالً  تأكيداً  تتيح  البنك  مجموعة 
عليها  التعويل  وإمكانية  والتشغيلية  واإلدارية  املالية 
اقتصادية  بصورة  املوارد  على  واحلصول  توقيتها؛  وحسن 
على  واحلفاظ  بالكفاءة؛  يتسم  نحو  على  واستخدامها 
األصول؛ والتزام أنشطة املؤسسة بالسياسات واإلجراءات 
األهداف  وحتقيق  السارية؛  واللوائح  والقوانني  والعقود 

املرجوة من العمل.

املساءلة 

 إدارة املراجعة الداخلية

تؤكد مؤسسة التمويل الدولية على أهمية التعلم من 
التقييم  مجموعة  وتسهم  السابقة.  واخلبرات  التجارب 
إدارة  مجلس  إلى  مباشرة  تقاريرها  ترفع  التي  املستقلة، 
املؤسسة، في حتقيق أجندة التعلم باملؤسسة، وهي جزء 

حيوي من هيكل املساءلة اخلاص بها. 
بشكل  اً،  سنوي املستقلة  التقييم  مجموعة  وتقوم 
من  ممثلة  عينة  أداء  من  التحقق  أو  بتقييم  مستقل، 
مشاريع االستثمار وتقدمي اخلدمات االستشارية باملؤسسة. 
املؤسسة  أنشطة  بتقييم  العام  هذا  اجملموعة  وقامت 
املتعلقة بالصناعات الزراعية، واستجابة املؤسسة لألزمة 
املالية العاملية، ومعايير األداء البيئية واالجتماعية، وتغير 
املشاريع  ومجموعة  الطاقة،  استخدام  وكفاءة  املناخ، 
قيمت  مرة،  وألول  تشاد–الكاميرون.  أنابيب  بخط  اخلاصة 
اجملموعة أيضاً عمليات املؤسسة في بيرو، وكذلك عمليات 
البنك الدولي والوكالة الدولية لضمان االستثمار في هذا 
مجموعة  مساهمة  حول  شاملة  نظرة  وقدمت  البلد، 
البنك الدولي في عملية التنمية في بيرو. ويشجع هذا 

النهج التعلم فيما بني املؤسسات. 
وتظهر النتائج التي خلص إليها تقييم هذا العام أن 
أكثر من 74 في املائة من املشاريع االستثمارية للمؤسسة 
في السنوات املالية 2007–2009 حققت مراتب تصنيفية 
حدث  وقد  التنموية.  النتائج  حيث  من  أعلى  أو  مرضية 
السنة  في  التصنيفية  املراتب  في  طفيف  انخفاض 
املالية 2009، مما يعكس األثر األولي لألزمة العاملية. وتراجع 
الرغم  على  املالي  القطاع  في  املؤسسة  مشاريع  أداء 
واالجتماعي،  البيئي  لألثر  التصنيفية  املراتب  حتسن  من 
عاكساً بذلك االجتاه الهبوطي الذي استمر لثالث سنوات. 
أفضل  ضمن  زال  ما  وهو  التحتية،  البنية  قطاع  وشهد 
اإلمنائية،  النواجت  للمؤسسة في  بالنسبة  أداًء  القطاعات 
منذ  أنشطته  في  تقريباً  املائة  في   40 بنسبة  تراجعاً 

اندالع األزمة العاملية. 
اإلمنائية  النواجت  أن  متعمقة  حتليلية  دراسة  وتظهر 
من  مجموعتني  على  يبدو  فيما  تعتمد  للمشاريع 
تغير  –مثل حدوث  املؤسسة  خارجة عن  عوامل  العوامل: 
في مخاطر مناخ ممارسة األعمال في بلد ما واخملاطر التي 
مخاطر  أو  األسواق  ومخاطر  الراعية  اجلهات  لها  تتعرض 
تتعلق بنوع املشروع نفسه– وعوامل داخلية باملؤسسة، 
مثل نوعية عمل املؤسسة في التقييم املسبق للمشاريع 
وهيكلتها، واإلشراف عليها، ومجموعة العوامل اإلضافية. 
املؤسسة  عمل  نوعية  أن  إلى  السنة  هذه  نتائج  وتشير 
بصفة عامة قد واصلت اجتاهها الصعودي الذي شهدته 
نوعية  في  التراجع  بعض  حدوث  مع  األخيرة،  الفترة  في 
أيضاً  املستقلة  التقييم  مجموعة  أوصت  وقد  اإلشراف. 
بأن تقوم املؤسسة بتكثيف تركيزها على أفريقيا حيث 

ما زالت النواجت اإلمنائية متأخرة عن باقي املناطق. 

مجموعة  تقدم  تقاريرها،  من  التعلم  على  وللحث 
التقييم املستقلة عروضاً تقدميية متكررة جلهاز موظفي 
املؤسسة في واشنطن العاصمة وفي مكاتبها القطرية 
التقييم  مجموعة  تقارير  على  االطالع  ميكن  بامليدان. 

.www.ifc.org/IEG :املستقلة على املوقع

مكتب احملقق/املستشار لشؤون التقّيد باألنظمة

هو  باألنظمة  التقّيد  لشؤون  احملقق/املستشار  مكتب 
آلية مساءلة مستقلة خاصة مبؤسسة التمويل الدولية 
الدولية لضمان االستثمار. ويستجيب املكتب،  والوكالة 
البنك  مجموعة  رئيس  إلى  مباشرة  تقاريره  يرفع  الذي 
املؤسسة  مبشاريع  املتأثرين  الناس  لشكاوى  الدولي، 
والبيئية  االجتماعية  النواجت  تعزيز  بهدف   والوكالة، 

لهذه املشاريع. 
ملكتب احملقق/املستشار ثالثة أدوار. يعمل فريق املكتب 
املصلحة  أصحاب  ومساعدة  النزاع،  أسباب  حتديد  على 
املباشرة على حل شواغلهم من خالل احلوار واملساعدة في 
عملية التفاوض. ويجري أخصائيو مكتب احملقق/املستشار 
والبيئي  االجتماعي  لألداء  ومراجعات  مسبقة  تقييمات 
وإرشاداتها.  بسياساتها  التزامها  لضمان  للمؤسسة 
وفي إطار دوره االستشاري، يقدم املكتب إرشادات مستقلة 
لرئيس مجموعة البنك الدولي وجهاز إدارة املؤسسة بشأن 
بالسياسات  املتعلقة  واالجتماعية  البيئية  الشواغل 
بإسداء  يقوم  وال  الناشئة.  واالجتاهات  العامة  ا  والقضاي

املشورة بشأن مشاريع محددة.
وفي السنة املالية 2010، عمل مكتب احملقق/املستشار 
بشأن 22 حالة تتعلق بنحو 28 مشروعاً للمؤسسة في 
ثماني شكاوى  هناك  كانت  العدد،  هذا  بني  ومن  بلداً.   16
جديدة قبلها املكتب إلجراء املزيد من التقييم، و 14 حالة 
من السنوات السابقة. وأقفل املكتب ست حاالت، وساعد 
ونشر  فريقه،  خالل  من  اتفاقات  سبع  إلى  التوصل  على 

ست عمليات تقييم أولي ومراجعة واحدة للمؤسسة. 
ويرجع السبب في إجراء هذه املراجعة إلى شكوى مرفوعة 
من اجملتمع املدني عام 2007 تتعلق باستثمارات مؤسسة 
التمويل الدولية في مجموعة ويلمار (Wilmar)، التي تعمل 
في مجال زيت النخيل بإندونيسيا. وساعد مكتب احملقق/
املستشار في التوصل إلى تسويات بني الشركة واجملتمعات 
ونشر   ،2009 و   2008 املاليتني  السنتني  املتأثرة في  احمللية 
ويلمار في  املؤسسة مع مجموعة  مراجعة عن مشاركة 
أوائل السنة املالية 2010. واستجابة لذلك، جتري املؤسسة 
استعراضاً إستراتيجياً ملشاركتها في قطاع زيت النخيل 
متابعة هذه  املكتب  وواصل   .)67 الصفحة  )انظر  العاملي 

التسويات، وما زالت املراجعة مفتوحة. 
اً  2010، أجنز املكتب استعراضاً استشاري ار  وفي مايو/أي
الصفحة  )انظر  املؤسسة  عمل  استدامة  إطار  بشأن 
102(. كما ركز على القضايا ذات الصلة باجملتمعات احمللية 
املتأثرة مبشاريع املؤسسة، وقام بتقييم تنفيذ املؤسسة 

لهذا اإلطار. 
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بناًء على الطلب الذي تقدمت به مؤسسة التمويل الدولية، أجرينا مراجعة على مجموعة مختارة من املعلومات املتعلقة بالتنمية 
املستدامة للسنة املالية املنتهية في 30 يونيو/حزيران 2010 في التقرير السنوي للمؤسسة، وتضمن ذلك املؤشرات الكمية )•املؤشرات“( 

والبيانات النوعية )•البيانات“( ذات الصلة باجملاالت اجلوهرية التالية

1 النتائج التنموية الستثمارات املؤسسة في السنة املالية 2010 )% عالية الدرجة(:

 إجمالي احلافظة
)% عالية الدرجة(

 غير مرجح 
)عدد املشاريع(

مرجح بحجم 
االستثمارات

82%71%النواجت اإلمنائية

65%57%األداء املالي

71%62%األداء االقتصادي

70%68%األداء البيئي واالجتماعي

87%78%األثر اإلمنائي للقطاع اخلاص

)% عالية الدرجة(النتائج اإلمنائية حسب الصناعات
71مؤسسة التمويل الدولية )اإلجمالي(

79النفط والغاز والتعدين والكيماويات

70البنية التحتية

78الصناعات الزراعية

73األسواق املالية العاملية

85الرعاية الصحية والتعليم

74أسهم الشركات غير املدرجة في البورصة وصناديق االستثمار 

70تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

57الصناعات التحويلية واخلدمات 

)% عالية الدرجة(النتائج اإلمنائية حسب املناطق
71مؤسسة التمويل الدولية )اإلجمالي(

79جنوب آسيا 

77أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

66أوروبا وآسيا الوسطى 

70الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

66أفريقيا جنوب الصحراء

72شرق آسيا واحمليط الهادئ 

تقرير تأكيد مستقل بشأن مجموعة مختارة من 
املعلومات املتعلقة بالتنمية املستدامة 

املؤشراتالبياناتاجملاالت
•ما تقوُم به املؤسسة: وضع املعايير: معايير أداء املؤسسة“ )الصفحة 76(، األداء البيئي واالجتماعي للمشاريع

•مبادئ التعادل“ )الصفحة 77(، و •حوكمة الشركات“ )الصفحة 77( 
  االرتباطات حسب فئة التصنيف البيئي واالجتماعي )الصفحة 10(: •

 الفئة

A
B
C

F1 
N

 االرتباطات 
)ماليني الدوالرات(

825  
3,975
4,516
3,348
0  

 عدد 
املشاريع

10
147
254
117
0 

•قياس النتائج“ )الصفحتان: 90-91(، •نتائج االستثمارات“ )الصفحة 92، الفعالية اإلمنائية لالستثمار واخلدمات االستشارية
 باستثناء جدول •نطاق التغطية اإلمنائية للشركات املتعاملة مع املؤسسة“(، 

و •نتائج اخلدمات االستشارية“ )الصفحة 93( 

  درجات الفعالية اإلمنائية لالستثمارات )الصفحات:  10، 11، و 91(:  •
71 في املائة •عالية الدرجة“ 1

  درجات الفعالية اإلمنائية للخدمات االستشارية )الصفحة 93(: 58  •
في املائة •درجة إيجابية“

 االشتمال املالي: قروض التمويل األصغر والقروض املقدمة 
إلى مؤسسات األعمال الصغيرة ومتوسطة احلجم

  عدد ومبالغ قروض التمويل األصغر والقروض املقدمة إلى مؤسسات  •
األعمال الصغيرة ومتوسطة احلجم )الصفحة 92(

  مبلغ االستثمارات املرتبط بتقدميه في مجالي الطاقة املتجددة قسم •تغير املناخ“ )الصفحات: 28–37(تغير املناخ •
وكفاءة استخدام الطاقة )الصفحة رقم 17(: 1644 مليون دوالر

 البصمة البيئية للمؤسسة، واملسؤولية االجتماعية، 
ومنوذج العمل املستدام 

•مؤسسة التمويل الدولية 2013“ )الصفحة 100(، •مؤسسة التمويل 
 الدولية ومكافحة الفساد“ )الصفحة 101(، •ومسؤولية العمل“ 

)الصفحتان: 103-102( 

  البصمة الكربونية )الصفحة 102(: 43591 طناً من مكافئ ثاني  •
أكسيد الكربون في السنة املالية 2009

•املياه والتوسع العمراني: محور التركيز“ )الصفحة 56(، و •االبتكار وأثره املياه
اإليجابي“ )الصفحة 57(، و •نهج املؤسسة إزاء األمن املائي“ )الصفحة 60(، 

و •نحو مياه شرب نظيفة ـ ومستقبل أكثر صحة“ )الصفحة 62(، و•األثر 
الناشئ في جميع أنحاء العالم“ )الصفحتان: 64 و 65(

 العمل في البلدان املؤهلة لالقتراض من املؤسسة 
الدولية للتنمية2

•توسيع نطاق دور مؤسسة التمويل الدولية في البلدان املؤهلة لالقتراض من 
املؤسسة الدولية للتنمية والتركيز على الفقراء“ )الصفحتان: 82 و 83

•تكوين شراكات منتجة“ )الصفحة 97(الشراكات
•مجموعة التقييم املستقلة“ و•مكتب احملقق/املستشار اخملتص بالشكاوى املساءلة

املتعلقة بالتقيد باألنظمة“ )الصفحة 107(

 نوع القروض

التمويل األصغر
مؤسسات األعمال الصغيرة 

ومتوسطة احلجم

عدد القروض 
)باملاليني(

8.5 

1.5

 املبلغ 
)مبليارات الدوالرات(

10.79  

101.32
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2 املؤسسة الدولية للتنمية

3  يستدعي احلصول على مستوى أعلى من التأكيدات مزيداً من العمل 
املكثف. ومعيار املراجعة الدولية 3000 من االحتاد الدولي للمحاسبني، 

.AA1000 أو معيار احملاسبة ،)GRI( واملبادرة العاملية لإلبالغ
4  معيار املراجعة الدولية ISAE 3000( 3000( من االحتاد الدولي للمحاسبني، 

 .)AA1000( أو معيار احملاسبة ،)GRI( واملبادرة العاملية لإلبالغ
5  معيار املراجعة الدولية ISAE 3000( 3000(: •مهام التأكيد بخالف مراجعة 
املعلومات املالية التاريخية“، االحتاد الدولي للمحاسبني، ومجلس املعايير 

الدولية للمراجعة والتأكيدات، ديسمبر/كانون األول 2003. 

املوثوقية 

باملؤشرات  اخلاصة  الداخلية  والضوابط  التقارير  رفع  أدوات  تدعيم  يجب 
ذات الصلة •باالستثمارات في مجالي الطاقة املتجددة وكفاءة استخدام 
الصبغة  وإضفاء  االستشارية“،  للخدمات  اإلمنائية  و•الفعالية  الطاقة“، 
على  الكبير  واالعتماد  معها،  تكيفاً  أكثر  تكون  كي  عليها  الرسمية 
التحقق  أو  البيانات  بإدخال  الذين يقومون  التقديرات املهنية لألشخاص 

من صحتها. 
ومن الضروري مواصلة إدخال حتسينات على إجراءات إعداد القوائم   

املالية بغرض التأّكد من االعتماد على معلومات حديثة ودقيقة.

اخلامتة
طبقت مؤسسة التمويل الدولية، بالنسبة للمؤشر املتعلق •بالبصمة 
الكربونية“، تغييرات منهجية وأداة جديدة لإلبالغ هذه السنة.  وقد حددنا 
األداة  هذه  باستخدام  احملسوبة  الكربونية  البصمة  بني  كبيرة  فجوات 
اجلديدة واملتطلبات اخلاصة مبعايير اإلبالغ. بيد أنه نظراً لضيق الوقت، لم 

يتسن التحقق مما إذا كان قد مت تصحيح جميع االختالفات. 
واستناداً إلى مراجعتنا، وباستثناء ما هو مذكور أعاله، لم يصل إلى   

علمنا ما يجعلنا نعتقد:  
— أن هذه املؤشرات لم يتم إعدادها ـ من جميع النواحي اجلوهرية ـ وفقاً 

ملعايير رفع التقارير؛ 
— أن هذه البيانات لم يتم عرضها ـ من جميع النواحي اجلوهرية ـ وفقاً 
املعلومات”  عن  باإلفصاح  املعنية  الدولية  التمويل  مؤسسة  لسياسة 
للمعايير  طبقاً  واملوثوقية  والوضوح  واحلياد  واالكتمال  املالءمة  ومبادئ 

الدولية.

Paris-La Défense، فرنسا، 25 أغسطس/آب 2010

مراجعون مستقلون
ERNST & YOUNG et Associés

Eric Duvaud
شريك، الفريق املعني بتغير املناخ وخدمات االستدامة

تستهدف مراجعتنا احلصول على تأكيد محدود النطاق3 بأنه: 
في  السارية  التقارير  رفع  ملعايير  وفقاً  املؤشرات  هذه  إعداد  مت   .1  
2010 )•معايير رفع التقارير“(، التي تستند إلى تعليمات مؤسسة  عام 
املؤشرات  من  بكل  اخلاصة  وإرشاداتها  وإجراءاتها  الدولية  التمويل 
املستخدمة، والتي يرد موجز بشأنها في التعليقات املدونة بجانب عرض 
التقرير  في   )102 و   ،93  ،92  ،91  ،17  ،11  ،10 )الصفحات:  املؤشرات 

السنوي أو على املوقع اإللكتروني للمؤسسة؛  
الدولية  التمويل  مؤسسة  •لسياسة  وفقاً  البيانات  عرض  مت   .2  
واحلياد  واالكتمال  املالءمة  ومبادئ  املعلومات“  عن  باإلفصاح  املعنية 

والوضوح واملوثوقية طبقاً للمعايير الدولية.4
إن جهاز إدارة مؤسسة التمويل الدولية مسؤول عن إعداد املؤشرات   
وإعداد  التقارير،  رفع  مبعايير  اخلاصة  املعلومات  تقدمي  بهدف  والبيانات 

التقرير السنوي.
على  والبيانات  املؤشرات  بشأن  الرأي  إبداء  في  مسؤوليتنا  وتتمثل   
ملعيار  وفقاً  املراجعة  بهذه  قمنا  وقد  بها.  قمنا  التي  املراجعة  أساس 
)ISAE 3000( املعني مبهام التأكيد من االحتاد الدولي  املراجعة الدولية 
آداب  ملدونة  وفقاً  محددة  استقالليتنا  بأن  علماً   5.)IFAC( للمحاسبني 

السلوك املهني الصادرة عن االحتاد الدولي للمحاسبني. 

طبيعة مراجعتنا ونطاقها 
قمنا باملراجعة التالية حتى ميكننا إبداء رأينا: 

من حيث مدى  التقارير  رفع  ومبادئ  وسياسات  معايير  بتقييم  — قمنا 
مالءمتها واكتمالها وحيادها وموثوقيتها. 

البيانات  حتديد  ميكن  حتى  السنوي  التقرير  محتوى  مبراجعة  — قمنا 
بيانات  واخترنا  أعاله.   املدرجة  االستدامة  مبجاالت  املتعلقة  األساسية 
اُعتبرت ملزمة، وذات أهمية خاصة ألصحاب املصلحة املباشرة، وتنطوي 
بيانات  مع  للمؤسسة،  بالنسبة  السمعة  على  محتملة  مخاطر  على 

بشأن إدارة مسؤولية املؤسسة وأدائها. 
— على مستوى اجملموعات، أجرينا مقابالت مع األشخاص املسؤولني عن 
أو  التقارير  رفع  معايير  تطبيق  مدى  تقييم  بغرض  )اإلبالغ(  التقارير  رفع 

إثبات صحة البيانات. 
ـ على  إجراءات حتليلية، وحتققنا  — قمنا على املستوى نفسه بتطبيق 

أساس االختبار ـ من صحة احلسابات وتوحيد املؤشرات. 
التقارير  مثل  البيانات،  أو  للمؤشرات  املؤيدة  املستندات  بجمع  — قمنا 
وعقود  األخرى،  االجتماعات  أو  التنفيذيني  املديرين  مجلس  إلى  املرفوعة 
نتائج  أو  واخلارجية،  الداخلية  والدراسات  والتقارير  والعروض  القروض، 

االستقصاءات. 
— قمنا مبراجعة طريقة عرض البيانات في التقرير السنوي واإليضاحات 

املصاحبة بشأن املنهجية. 

محددات مراجعتنا 
اقتصرت مراجعتنا على البيانات واملؤشرات احملددة في اجلدول املبني أعاله، 

ولم تغِط اإلفصاحات األخرى الواردة في التقرير السنوي. 
كما اقتصرت اختباراتنا على توثيق املراجعات واملقابالت التي تت في   
مقر مؤسسة التمويل الدولية في واشنطن العاصمة. ولم نشارك في 
أي أنشطة مع أصحاب املصلحة املباشرة اخلارجيني، أو اجلهات املتعاملة 

مع املؤسسة، أو مكاتب املؤسسة احمللية.

معلومات بشأن معايير رفع التقارير وعملية إعداد البيانات
نود  البيانات،  إعداد  ومبادئ  التقارير وسياسات  إعداد  يتعلق مبعايير  فيما 

إبداء املالحظات التالية: 

املالءمة 

تصدر مؤسسة التمويل الدولية تقريراً سنوياً متكامالً، وتشرك ألول مرة 
حتديد  عملية  حتسني  تستهدف  محاولة  في  املباشرة  املصلحة  أصحاب 
السنوي  التقرير  في  إدراجها  الواجب  لالستدامة  األساسية  القضايا 

للمؤسسة. 
أثر  بشأن  االستدامة  معلومات  الدولية  التمويل  تعرض مؤسسة    
من  املمولة  املشاريع  ونواجت  وآثار  واالجتماعية،  البيئية  واخملاطر  عملها 
مواردها بصورة مباشرة أو من خالل مؤسسات وساطة مالية، وهي مماثلة 
وتبذل  األخرى.  األطراف  متعددة  التنمية  بنوك  عن  الصادرة  للمعلومات 
خالل  من  سيما  وال  التنموية،  نتائجها  لتقييم  خاصاً  جهداً  املؤسسة 

نظام تتبع النواجت اإلمنائية.

االكتمال 

أنشطة  كافة  تغطية  املؤشرات  بشأن  التقارير  رفع  حدود  تستهدف 
إلضفاء  العام  هذا  جهداً  املؤسسة  بذلت  وقد  الصلة.  ذات  املؤسسة 
االستبعاد  وقواعد  اخلارجية  واحلدود  التعريفات  على  الرسمية  الصبغة 
للخدمات  اإلمنائية  •بالفعالية  املتعلقة  سيما  وال  باملؤشرات،  اخلاصة 
االستشارية“ و •قروض التمويل األصغر والقروض املقدمة إلى مؤسسات 
األعمال الصغيرة واملتوسطة“. وتت اإلشارة بالفعل إلى حدود كل مؤشر 

في التعليقات واملالحظات التالية للبيانات في التقرير السنوي. 

احلياد والوضوح 

تتيح مؤسسة التمويل الدولية معلومات بشأن املنهجيات املستخدمة 
وال  املنشورة،  البيانات  بجانب  الواردة  التعليقات  في  املؤشرات  وضع  في 
سيما بالنسبة للمؤشرات املتصلة •بالبصمة الكربونية“، و•االستثمارات 
و•التمويل  الطاقة“،  استخدام  وكفاءة  املتجددة  الطاقة  مجالي  في 
األصغر، والقروض املقدمة إلى مؤسسات األعمال الصغيرة واملتوسطة“، 
املوقع  وفي  الصلة  ذات  األقسام  في  التنموية“  •النتائج  قسم  في  أو 

اإللكتروني للمؤسسة )الروابط مدرجة في الصفحة 110(. 
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اختصارات وأسماء مختصرة
التحالف من أجل ثورة خضراء في إفريقيا   AGRA  

مكتب احملقق / املستشار لشؤون التقّيد باألنظمة  CAO  
CAPRI  نهج رأس املال االقتصادي    

)رأس املال، والتسعير، واخملاطر(
سنة ميالدية  CY  

DEG  ذراع البنك األملاني للتنمية املعني بالتعامل مع   
القطاع اخلاص 

مؤسسة تويل إمنائي  DFI  
وزارة التنمية الدولية البريطانية  DFID  

نظام تتبع النواجت اإلمنائية  DOTS  
البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير   EBRD  
شركة التمويل اإلمنائي الهولندي  FMO  

سنة مالية  FY  
صندوق تدعيم منشآت األعمال الشعبية  GBF  

برنامج توفير السيولة للتجارة العاملية  GTLP  
البنك الدولي لإلنشاء والتعمير )البنك الدولي(  IBRD  

ICF  برنامج تسهيالت التصدي ألزمة البنية األساسية   
)برنامج تسهيالت املؤسسة لالستجابة لألزمات(

املؤسسة الدولية للتنمية  IDA  
مجموعة التقييم املستقلة  IEG  

مؤسسة مالية دولية  IFI  
منظمة العمل الدولية  ILO  
البنك األملاني للتنمية  KfW  
الغاز الطبيعي املسال   LNG  

الوكالة الدولية لضمان االستثمار  MIGA  
مؤسسات األعمال الصغرى والصغيرة واملتوسطة   MSMEs  

البنك اإلمنائي النمساوي  OeEB  
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص  PPP  

 PROPARCO  مؤسسة التنمية واملشاركة للتعاون االقتصادي 
الفرنسية

املؤسسات الصغيرة ومتوسطة احلجم  SMEs  
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة  UNESCO  

املساهمات الفنية
التجارية  العالقات  قسم  إعداد  من  العمل  هذا 

مبؤسسة التمويل الدولية.

التصميم
Addison

www.addison.com

الطباعة
Worth Higgins & Associates

www.whaprint.com

صورة الغالف
Dan Saelinger

الصور الداخلية
من اليسار إلى اليمني )باجتاه حركة عقارب 

الساعة(:
Dan Saelinger :صفحة مطوية مغلقة
Jason Florio :صفحة مطوية مفتوحة

Dan Saelinger :1 الصفحة
Frank Vincent/WB Photolab :2 الصفحة

،Jenny Matthews/Panos Pictures :3 الصفحة
مكتبة الصور

Iwan Bagus :4 الصفحة
Corbis ،الصفحة 5: مكتبة الصور

Iwan Bagus :7-6 الصفحتان
الصفحة 13: مكتبة الصور
الصفحة 15: مكتبة الصور
Dan Saelinger :18 الصفحة
الصفحة 19: مكتبة الصور

Jason Florio :21-20 الصفحتان
Diede van Lamoen :22 الصفحة

الصفحة 23: مكتبة الصور
الصفحة Yemen Education for :24 مؤسسة 
)YEEF( اليمن للتعليم من أجل التوظيف

الصفحة 25: مشروع منجم الذهب في 
منطقة ساديوال

الصفحة 28: مكتبة الصور
Dan Saelinger :29 الصفحة

Jason Florio :31-30 الصفحتان
الصفحة 32: مكتبة الصور

Comasel :33 الصفحة
Peter Alstone :34 الصفحة

الصفحة 35: مؤسسة التمويل الدولية
Dan Saelinger :39-38 الصفحتان

Jason Florio :41-40 الصفحتان
Olesya Zhuchenko :42 الصفحة

Martin Buehler :43 الصفحة
Dan Saelinger :47-46 الصفحتان

Jason Florio :49-48 الصفحتان
Getty Images :50 الصفحة

Master file :51 الصفحة
Katrina Manson :52 الصفحة

 The First Microfinance Bank الصفحة 53: بنك
للتمويل األصغر

الصفحة 56: مكتبة الصور
Dan Saelinger :57 الصفحة

Jason Florio :59-58 الصفحتان
Alejandro Perez :60 الصفحة
Jouni Eerikainen :61 الصفحة

Dilip Banerjee :62 الصفحة
Governo do Estado da Bahia :63 الصفحة

،Crispin Hughes/Panos Pictures :77 الصفحة
Chris Stowers/Panos Pictures

،COMCEL ،Guatemala :80 الصفحة
Mainé Astonitas

/Jason Florio ،Andy Johnstone :81 الصفحة
Panos Pictures ،Photolibrary

Jouni Eerikainen :87 الصفحة
Frank Vincent/WB Photolab :96 الصفحة

Jason Florio :113-112 الصفحتان

خطاب إلى مجلس احملافظني
إعداد  الدولية  التمويل  مبؤسسة  التنفيذيني  املديرين  مجلس  طلب 
هذا التقرير السنوي وفقاً للنظام الداخلي ملؤسسة التمويل الدولية. 
املديرين  مجلس  ورئيس  املؤسسة  رئيس  زوليك  ب.  روبرت  قدم  وقد 
التنفيذيني هذا التقرير، مرفقاً به البيانات )القوائم( املالية املراجعة، 

إلى مجلس احملافظني.
ويسر املديرون التنفيذيون اإلفادة بأن املؤسسة قد قامت، بالنسبة 
أثر عملها  بزيادة   ،2010 يونيو/حزيران   30 املنتهية في  املالية  للسنة 
في  االستشارية  وخدماتها  استثماراتها  خالل  من  املستدام  اإلمنائي 

القطاع اخلاص. 

املوارد املتاحة على شبكة 
اإلنترنت

يتيح موقع مؤسسة التمويل الدولية على شبكة 
عن  شاملة  معلومات   (www.ifc.org) اإلنترنت 
أنشطة عملها. فهو يشمل معلومات  أوجه  كافة 
العالم،  أنحاء  مختلف  في  مبكاتبها  االتصال 
اخلاصة  والبيانات  واملوضوعات  الصحفية  والنشرات 
املعلومات  عن  اإلفصاح  ووثائق  النتائج،  بقياس 
والسياسات  املقترحة،  االستثمار  بعمليات  اخلاصة 
املؤسسة  على  تؤثر  التي  األساسية  واإلرشادات 

والشركات املتعاملة معها.
السنوي  للتقرير  اإللكترونية  النسخة  وتتيح 
ملؤسسة التمويل الدولية لعام 2010 إمكانية تنزيل 
كافة املواد الواردة في هذا اجمللد والترجمات عند توفرها 
www. :وهي متاحة على املوقع التالي .(PDF) بصيغة
ifc.org/annualreport. كما يتيح املوقع اإللكتروني 
ذلك  في  مبا  االستدامة،  بشأن  املعلومات  من  مزيداً 

مؤشر املبادرة العاملية لإلبالغ.
لالطالع على املزيد من املعلومات عن العديد من 
زيارة  يرجى  املؤسسة،  لعمل  األساسية  املوضوعات 

الروابط التالية على شبكة اإلنترنت:

مبادرات مؤسسة التمويل الدولية للتصدي 
لألزمات

http://www.ifc.org/issuebriefs

إتاحة الفرص عند قاعدة الهرم
http://www.ifc.org/TOS_baseofthepyramid

 برنامج سيدات األعمال التابع ملؤسسة 
التمويل الدولية 

http://www.ifc.org/gem

دعم سيدات األعمال في أفريقيا
http://www.ifc.org/

womenentrepreneursinafrica

األبعاد املتعلقة باملساواة بني اجلنسني في 
إصالح مناخ االستثمار

http://www.ifc.org/GenderIC

إدماج املساواة بني اجلنسني في اإلبالغ عن حتقق 
االستدامة

http://www.ifc.org/genderreporting

منتدى مسؤولية الشركات في يونيو/حزيران 
2010 التابع ملؤسسة التمويل الدولية

http://www.ifc.org/

منتدى مسؤولية الشركات في معاجلة 
مشكلة تغير املناخ

http://www.ifc.org/TOS_climatechange

إستراتيجيات حتويل مؤسسة التمويل الدولية
http://www.ifc.org/TransportationStrategies

أداة رسم خرائط مشاريع مؤسسة التمويل 
الدولية

http://www.ifc.org/projectmappingtool

برنامج “مكان عمل أفضل” في هايتي التابع 
ملؤسسة التمويل الدولية 

http://www.ifc.org/betterworkhaiti

معايير األداء اخلاصة مبؤسسة التمويل الدولية 
وحقوق اإلنسان

http://www.ifc.org/IBHRandIFCPoliciesPS

األمن الغذائي
http://www.ifc.org/foodsecurity

رسم مسار مستقبلنا املائي
http://www.ifc.org/chartingwaterfuture

مؤسسة التمويل الدولية في البلدان املتأثرة 
بالصراعات

http://www.ifc.org/conflictaffectedcountries

معايير األداء
http://www.ifc.org/performancestandards

قائمة الشركات احملرومة من التعامل مع البنك 
الدولي

www.ifc.org/WBDebarredFirms

االلتزام البيئي ملؤسسة التمويل الدولية 
http://www.ifc.org/footprint
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فريق استعراض التقرير السنوي لعام 2010 الذي يضم أصحاب املصلحة املباشرة

رد املؤسسة تعليقات أعضاء الفرق

مناقشة مشكالت القطاع اخلاص )مثل صناعة زيت النخيل(، والتأكيد على السياق العام 
للمخاطر والتعّلم واحلاجة إلى إدارة اخملاطر. 

مت تناول هذا التعليق في مقاالت افتتاحية؛ والتوسع في قسم “الدروس املستفادة” 
ووضعه في مكان متقدم؛ ومت اإلسهاب في تناول النص اخلاص باألمثلة الواردة، مثالً، 

“األزمة املالية ـ حتديد شكل إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية”، و “نهج املؤسسة 
بشأن صناعة زيت النخيل”. 

 مت تناول هذا التعليق في مقاالت افتتاحية؛ ومت اإلسهاب في تناول النص، مثالً مناقشة الدور الفريد للمؤسسة وأثرها اإلمنائي. 
“اجلهات املتعاملة مع املؤسسة تعزز فرص العمل املتاحة على الرغم من األزمة”.

مت تقدمي تعريف عن اصطالح “االستدامة”. توضيح ما تعنيه املؤسسة باصطالح •االستدامة“. 

تقدمي املزيد من املعلومات بشأن األنشطة املتعلقة بالسياسات واألثر املعياري لوضع املعايير، مبا 
في ذلك حتليل العالقة مع املعايير اخلارجية، مثل اتفاقيات ومواثيق حقوق اإلنسان. 

مت تناول هذا التعليق في مقاالت افتتاحية؛ والتوسيع في مناقشة استعراض سياسة 
مؤسسة التمويل الدولية املعنية بتحقيق االستدامة؛ وإضافة املزيد من التفاصيل عن 
برنامج “مكان عمل أفضل”؛ وإضافة رابط على الويب لتحليل أثر عمل املؤسسة على 

حقوق اإلنسان، وإدراج أمثلة على هذه اآلثار. 

مت تناول هذا التعليق في مقاالت افتتاحية؛ ومت اإلسهاب في تناول النص اخلاص بالنتائج زيادة الوضوح بشأن نهج التنمية املوجه نحو حتقيق النتائج.
التنموية، مبا في ذلك نتائج اخلدمات االستشارية. 

ا الشباب. مت تنقيح القسم املعنون “التركيز على الفرص املتاحة أمام النساء”، والتوسع في إلقاء مناقشة قضاي
الضوء على املرأة وأنشطة األعمال والقانون؛ كما جرى اإلسهاب في تناول النصوص 

األخرى. 

مت تناول هذا التعليق في مقاالت افتتاحية؛ ومتت إضافة أمثلة جديدة، مثالً، “تخفيف مناقشة جهود املؤسسة لبناء •القدرة على مواجهة الصدمات“. 
حدة الفقر، وتشجيع االستقرار من خالل التأمني”.

مت تغيير بؤرة تركيز القسم إلى “مساعدة أطراف عاملية فاعلة جديدة على االستثمار معاجلة دور األطراف الفاعلة اجلديدة في األسواق في أفريقيا. 
في البنية التحتية”؛ كما جرى اإلسهاب في تناول النص اخلاص مبؤسسة مواليمو 

نيريري.

ا الشباب. مت تعزيز تناول املقالة املعنونة “مساعدة الشباب والشابات على احلصول على فرص مناقشة قضاي
عمل منتجة” كي تناقش التحدي املتعلق بالبطالة بني الشباب. 

متت إتاحة رابط على شبكة اإلنترنت إلى قائمة الشركات احملرومة من التعامل مع إتاحة املعلومات بشأن الشركات احملرومة من التعامل مع املؤسسة. 
املؤسسة. 

اعتماد نهج سليم بشأن نشر احملتوى على شبكة اإلنترنت، حيث مت تقدمي روابط إلى معلومات أكثر 
تفصيالً على شبكة اإلنترنت. 

متت إضافة نحو 12 رابطاً على شبكة اإلنترنت، كما متت إتاحة املزيد من التفاصيل حول 
القضايا املثارة هنا في شكل إطار. 

جرى اإلسهاب في تناول النص اخلاص بـ “مناذج العمل االشتمالية ـ الفرص املتاحة عند تأكيد عمل رأس مال املبادرة للمؤسسة على تدعيم النقاش اخلاص بالعمل عند قاعدة الهرم. 
قاعدة الهرم”؛ ومتت إضافة رابط للويب عن “سرد قصتنا” حول خلق الفرص عند قاعدة 

الهرم، لكن ال ميكن وصف ذلك العمل بأنه “رأس مال املبادرة”. 

يتيح نص ورسم بياني جديدان املزيد من التفصيل عن خطوات دورة االستثمار استخدام رسم بياني لدورة االستثمار لعرض قصة إحدى املعامالت. 
باملؤسسة التي تضم 12 خطوة. 

أعضاء الفريق
الفريق من خالل  أعضاء  اختيار  احملايد في  واملنسق  الدولية  التمويل  شاركت مؤسسة 
مراعاة املعايير التالية:  فهم طبيعة عمل املؤسسة؛ والتمتع بخبرات فنية في مجاالت 
ا.  والقضاي اجلنس  ونوع  اجلغرافية  املناطق  وتنوع  املؤسسة؛  لعمل  بالنسبة  أهمية  ذات 
اخلبراء  من  الفريق  وتألف  الفريق.  أعضاء  دفعها  التي  التكاليف  املؤسسة  وحتملت 

التالية أسماؤهم: 
— Arvind Ganesan، مدير برنامج األعمال وحقوق اإلنسان، 

منظمة رصد حقوق اإلنسان
— Frank Mantero، مدير برنامج مواطنة الشركات، شركة جنرال إلكتريك

— Carol Peasley، الرئيس واملسؤول التنفيذي األول، مركز التنمية واألنشطة 
(CEDPA) السكانية

— Kavita Ramdas، الرئيس واملسؤول التنفيذي األول، الصندوق العاملي للمرأة
— Ruth Rosenbaum، املدير التنفيذي، املركز املعني بالتفكر والتعليم والعمل 

(CREA)
— Ken Wilson، املدير التنفيذي، صندوق كريستنسن

ر، املركز الكندي التابع جلامعة هارفرد — Simon Zadek، زميل أول زائ

اقتراحات أعضاء الفريق ورد املؤسسة 
في  التوسع  الدولية  التمويل  ملؤسسة  ميكن  التقرير  في  مجاالت  عدة  الفريق  اقترح 
وزيادة  للمؤسسة،  الفريد  الدور  توضيح  منها  الشكل،  حيث  من  وتعزيزها  تناولها 
بعض  قدم  ذلك،  على  عالوة  تواجهها.  التي  واملشكالت  التحديات  بشأن  الشفافية 
املؤسسة  وستقوم  والدراسة.  النقاش  من  املزيد  تقتضي  توصيات  الفريق  أعضاء 
باستطالع أفضل السبل ملعاجلة هذه التعليقات واملعلومات التقييمية في تقاريرها 
في املستقبل. وأبدى الفريق تقديره للصراحة التي تتعت بها املؤسسة في االجتماع 
والتغييرات التي أدخلتها على تقرير هذا العام. ويلخص اجلدول التالي محاور املواضيع 

األساسية وردود املؤسسة.  

تقوم مؤسسة التمويل الدولية بصورة منتظمة بإشراك أصحاب املصلحة 
املباشرة في مجموعة متنوعة من القضايا. وهذه السنة، عقدت املؤسسة 
اجتماعاً ألول فريق من أصحاب املصلحة املباشرة معني باستعراض التقرير 

السنوي لعام 2010، وطلبت منه تقييم مدى حتديد املؤسسة للقضايا 
اجلوهرية في املسودة األولى للتقرير. ووجدت املؤسسة ما قدمه الفريق من 
مرئيات ومعلومات تقييمية مفيداً وبناًء، وهي ملتزمة مبواصلة العمل مع 
أصحاب املصلحة املباشرة لتلقي املزيد من التعليقات املوضوعية بشأن 

التقارير في املستقبل. ويعرض اجلزء التالي مخلصاً حول هذا االجتماع يصف 
بدقة هذه العملية والنتائج التي حتققت، وهو ما يقر به أعضاء الفريق.  

عملية املشاركة
استعانت املؤسسة مبنسق محايد إلدارة عملية املشاركة. وكان هناك هدفان اثنان: دفع 
اجلوهرية  للقضايا  املؤسسة  حتديد  مدى  وتقييم  األمام؛  إلى  املتبادل  التعّلم  عملية 
املتعلقة  اجلوانب  أنها  على  •جوهرية“  كلمة  تعريف  ومت  للتقرير.  األولى  املسودة  في 
أصحاب  مع  للتواصل  الضرورية  أدائها  ومستوى  ومبادراتها  املؤسسة  بإستراتيجية 
اجتماع  في  الفريق  أعضاء  وشارك  اإلمنائي.  أثرها  وبيان  باملؤسسة،  املباشرة  املصلحة 
على مدى أربع ساعات في نقاش ـ حتت إشراف املنسق احملايد الذي أدارها ـ مع كبار مديري 
املؤسسة.  واستعرض املشاركون الحقاً التغييرات التي أدخلتها املؤسسة على التقرير 
لم يقم  بها. لكن  التي تقدموا  التقييمية  واملعلومات  التعليقات  بناًء على  السنوي 
الفريق وال أي من أعضائه بتأييد التقرير السنوي لعام 2010 أو املوافقة عليه.  علماً بأن 

هذه املشاركة ال تشكل تدقيقاً للتقرير أو حتققاً من بياناته.  



حيث تُبتكر احللول 
ملواجهة التحديات

تعمل املؤسسة على تركيز قوة القطاع اخلاص على معاجلة الفقر 
وغير ذلك من التحديات اإلمنائية، مما يؤدي إلى حتسني حياة الناس 

من خالل االستثمارات املستدامة.

حيث تلتقي القيم 
املؤسسية واألهداف املرجوة

تتيح املؤسسة، بوصفها أكبر مؤسسة عاملية معنية بتنمية 
القطاع اخلاص، مزيجاً متميزاً من املوارد التمويلية واخلدمات 

االستشارية بغرض خلق الفرص حيثما متّس احلاجة إليها.



السياق العام

ملاذا يحظى القطاع اخلاص 
بأهمية أكثر من أي وقت مضى

تكبد العالم ثمناً باهظاً بسبب جوانب النقص واخللل التي اعترت 
النظام املالي العاملي. وقد أدت األزمة االقتصادية التي متخضت عنها 
تلك األوضاع إلى انزالق ماليني البشر إلى براثن الفقر.  وتضاءلت 
ثقة اجلمهور العام في املزايا واملنافع التي تخلقها األسواق اخلاصة 

في الكثير من البلدان. 
ومع ذلك، ال سبيل إلى استعادة االزدهار وتعزيز استمراره دون   
مشاركة ملموسة من القطاع اخلاص. فالقطاع اخلاص يتيح أكثر 
للناس  الفرص  يخلق  مما  ـ  العمل  فرص  من  املائة  في   90 من 
لتحسني أحوالهم املعيشية، كما أنه يشكل القوة الدافعة وراء 
احلياة  الالزمة الستمرار عجلة  واخلدمات  السلع  ويوفر  االبتكارات، 
الرئيسي  املصدر  يشكل  أيضاً  وهو  املعيشة.  مستويات  وحتسني 
على خدمات  العام  اإلنفاق  في  الضريبية، حيث يسهم  لإليرادات 

الصحة والتعليم وغير ذلك من اخلدمات.
وقد باتت إسهامات القطاع اخلاص في أعقاب هذه األزمة أكثر   
قيوداً  احلكومات  فيه  تواجه  وقت  في  وقت مضى  أي  من  أهمية 
املطلوبة  فاملوارد  مجتمعاتها.  إلى  اخلدمات  تقدمي  في  متعاظمة 
للتخفيف من حدة الفقر ولدفع عجلة التنمية إلى األمام هائلة 
لتقديرات  ووفقاً  مبفردها.   تدبيرها  احلكومات  تستطيع  ال  بدرجة 
البنك الدولي، تبلغ احتياجات التمويل الدولية في البلدان النامية 
أن  املتوقع  من  ـ   2010 عام  في  دوالر  تريليون   1.1 ما مجموعه 
ذلك،  إلى  إضافة  اخلاص.   القطاع  يأتي معظمها من مستثمري 
من املتوقع أن يأتي أكثر من 80 في املائة من االستثمارات الالزمة 
جلهود التخفيف من حدة تغير املناخ والتكيف مع آثاره من مصادر 

خاصة. 
الذي  املهم  الدور  تدرك  النامية  البلدان  معظم  فإن  واليوم،   
الفقر.   من  واحلد  التنمية  حتقيق  في  اخلاص  القطاع  به  يضطلع 
وتشكل البلدان النامية نسبة متزايدة من االقتصاد العاملي. كما 
النحو  على  اخلاص  القطاع  تنمية  في  حيويًة  مصالح  لديها  أن 

الصحيح.  وينطبق األمر نفسه على بقية دول العالم.

التحديات

املصاعب التي تواجه تنمية 
القطاع اخلاص

إن إمياننا بقدرات القطاع اخلاص ال يحجب عنا التحديات التي تواجه 
تنميته مبا يحقق استدامته.  

القيود  من  خالية  بيئة  في  العمل  الشركات  معظم  تفّضل   
تكون  اللوائح قد  التنظيمية ـ لكن هذه  اللوائح  تفرضها  التي 
منها  املهمة،  االجتماعية  املصالح  من  واسع  نطاق  الزمة حلماية 
البيئة. كما يفضل الكثير من الشركات التمتع مبجموعة متنوعة 
من االمتيازات اخلاصة ـ حتى وإن كان ذلك مضراً بتنمية األسواق 
والنمو طويل  االبتكار  التي تدفع عجلة  والديناميكية  التنافسية 
األجل إلى األمام. لذلك، فإن تنمية قطاع خاص على نحو مستدام 
الرؤى  من  متنوعة  مجموعة  بني  دقيق  توازن  حتقيق  تقتضي 

والتصورات القصيرة وطويلة األجل.  
ويشكل حتقيق هذا التوازن في حد ذاته حتدياً أمام جميع بلدان   
العالم.. الغنية منها والفقيرة.  لكنه ميكن أن يكون حاداً للغاية 
االحتياجات  بني  كبيرة  فجوة  توجد  حيث  النامية،  البلدان  في 
املثال،  سبيل  على  آسيا،  شرق  منطقة  ففي  املتاحة.  والوسائل 
ساعد التوسع في إنتاج زيت النخيل على رفع مستوى الدخول في 
املناطق الفقيرة والريفية ـ إال أنه أجج أيضاً اخملاوف املتعلقة بإزالة 

الغابات وحقوق الشعوب األصلية. 
تساعد مؤسسة التمويل الدولية على معاجلة هذه التحديات   
بطرق عديدة، حيث تعمل على االرتقاء مبعايير سلوكيات القطاع 
اخلاص، ليس فقط فيما يتعلق بالقضايا البيئية واالجتماعية ولكن 
أيضاً فيما يتعلق بقضايا التمويل وحوكمة الشركات.  كما تعمل 
تهيئة  بهدف  ـ  اخلاصة  األسواق  تنظيم  لتحسني  احلكومات  مع 
ـ  متحوطة  رشيدة  إدارة  وجود  ظل  في  ـ  يتيح  استثمار  مناخ 

مراعاة العقود، وحماية املصالح االجتماعية، واحلد من الفساد. 
أحكام  على  ينطوي  وقد  بالتحديات  العمل  هذا  ويحفل   
اعتادت  تاريخها  امتداد  على  املؤسسة  لكن  صعبة.  ومفاضالت 
التي  الدروس  أن  جيداً  تعلم  وهي  ـ  الصعبة  باملهام  االضطالع 
تتعلمها من جتاربها ستساعدها على توجيه دفة القطاع اخلاص 

لتقدمي إسهام أكبر في حتقيق النمو واحلد من الفقر.  

احللول

الدور الفريد ملؤسسة التمويل 
الدولية في عملية التنمية

حتتل مؤسسة التمويل الدولية موقعاً مثالياً ميكنها من التصدي 
للتحديات التي تواجه تنمية القطاع اخلاص. فهي تتيح نحو ثلث 
جميع التمويل اإلمنائي الذي تقدمه املؤسسات املالية الدولية إلى 

القطاع اخلاص. 
من  االستفادة  من  ميكنها  عاملياً،  منظوراً  املؤسسة  وتتيح   
خبراتها ليس فقط بني البلدان، ولكن أيضاً عبر املناطق النامية.  
وتكمل املؤسسة املوارد التمويلية التي تقدمها بخدمات استشارية 
تركيز  يساعد  وال  واحلكومات.  الشركات  إلى  العاملي  الطراز  من 
املؤسسة على حتقيق نتائج تنموية قابلة للقياس الفقراء فحسب 

ـ لكن له أيضاً تأثيراً بعيد املدى على القطاع اخلاص نفسه.  
وتوفر املؤسسة الرفع املالي الالزم ملعاجلة التحديات الرئيسية   
التي تواجه عملية التنمية في الوقت احلالي، مما يتيح ملؤسسات 
األعمال في أكثر من 100 بلد رؤوس األموال التي حتتاج إليها خللق 
الفرص وتقدمي اخلدمات األساسية. وال يقل تأثير املؤسسة في مجال 
البنك  مجموعة  في  عضواً  كونها  ذلك،  عن  أهمية  السياسات 
الدولي، األمر الذي من شأنه تشجيع اعتماد املعايير التي ترسي 

مناذج عمل مستدامة وتوجه االستثمار في السنوات املقبلة. 
التوازن  مبادئ  في  املؤسسة  لعمل  املعياري  التأثير  ويتجلى   
التجارية  املشاريع  متويل  تنظم  التي   (Equator Principles)
ومعايير األداء التي تستخدمها املؤسسة في إدارة اخملاطر البيئية 
واالجتماعية. ويجعل هذا العمل املتعلق بوضع املعايير املؤسسة 
واملتعاملني معها أكثر قدرة على مجابهة الصدمات االقتصادية، مما 

يعزز بدوره النظام املالي. 
عالوة على ذلك، تؤكد إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية   
وقياسها  كمية  تنموية  نتائج  حتقيق  على  النتائج  نحو  املوجهة 
بطريقة من شأنها مساعدة املؤسسة ـ واجلمهور ـ على فهم 
مستوى أدائها واجملاالت التي ميكن حتسينها. وفي وقت تشح فيه 
املوارد العامة، تستطيع املؤسسة االستثمار في بعض أكثر املناطق 
صعوبة في العالم، مما يؤدي إلى حتسني حياة الناس وحتقيق األرباح.  
وهذا “األثر اإليضاحي” بالغ القوة ـ حيث يشجع الشركات اخلاصة 
على أن تقتدي باملؤسسة وحتذو حذوها، مما يؤدي إلى نشوء حلقة 

حميدة. 

 حيث تتالقى املبادئ
 مع املمارسات

يتيح ما تتمتع به املؤسسة من خبرات عاملية وحضور محلي 
 وإمكانات لوضع املعايير لها حتقيق أكبر قدر ممكن من القيمة 

مقابل املال في وقت يتزايد فيه الطلب على تنمية القطاع اخلاص.

 حيث يتالقى االبتكار 
مع حتقيق األثر امللموس

تتيح قدرات املؤسسة على االبتكار وتقدمي اخلدمات االستشارية 
 وتعبئة املوارد ـ املوجهة للبلدان األكثر فقراً في العالم ـ املاليني 

من الفرص للفكاك من الفقر.

 مؤسسة التمويل الدولية 
 هي أحد أعضاء مجموعة 

البنك الدولي

 خلق الفرص حيثما متّس 
احلاجة إليها 
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2121 Pennsylvania Avenue, NW 
Washington, DC 20433 USA 

(202) 473-3800

www.IFC.org

أبرز مالمح األداء املالي ملؤسسة التمويل الدولية

مباليني الدوالرات

كما في السنة / السنوات املنتهية في 30 يونيو/حزيران* 

20102009200820072006

1,5472,4901,264(151)1,746صافي الدخل )اخلسارة( 

–200450500150منح إلى املؤسسة الدولية للتنمية

1,9462992,0472,6401,264الدخل قبل تقدمي املنح إلى املؤسسة الدولية للتنمية

61,07551,48349,47140,59938,547مجموع األصول

صافي القروض واالستثمارات في أسهم رأس املال 
25,94422,21423,31915,79612,787وسندات الديون

النسب الرئيسية
العائد على متوسط األصول )على أساس معايير 

 )GAAP 3.2%6.3%3.4%-0.3%-3.1%املراجعة الدولية

العائد على متوسط رأس املال )على أساس معايير 
 )GAAP 12.1%19.8%9.6%-0.9%10.1%املراجعة الدولية

االستثمارات النقدية والسائلة كنسبة مئوية 
من صافي االحتياجات النقدية املُقّدرة على مدى 

112%85%62%75%71%السنوات الثالث التالية

1:2.21:2.11:1.61:1.41:1.6نسبة الديون إلى املساهمات في رأس املال 

12.810.910.48.0n/aإجمالي املوارد الالزمة )مبليارات من الدوالرات( 

16.814.815.013.8n/aإجمالي املوارد املتاحة )مبليارات من الدوالرات( 

مجموع احتياطي تغطية خسائر القروض إلى 
8.3%6.5%5.5%7.4%7.4%حافظة القروض املدفوعة 

* انظر مناقشات وحتليالت جهاز اإلدارة والقوائم املالية املوحدة لالطالع على املزيد من التفاصيل بشأن كيفية احتساب هذه األرقام.

أبرز أنشطة العمليات

مباليني الدوالرات

كما في السنة / السنوات املنتهية في 30 يونيو/حزيران

20102009200820072006

ارتباطات عمليات االستثمار اجلديدة
528447372299284عدد املشاريع 

103103856966عدد البلدان

$6,703$8,220$11,399$10,547$12,664حلساب املؤسسة اخلاص 

تعبئة املوارد
$1,572$1,775$3,250$1,858$1,986قروض مشتركة 

$1,245$2,083$1,403$169$797متويل منظم )مهيكل( 

$1,927$2,358مبادرات املؤسسة وغيرها 

$8$236شركة إدارة األصول 

$2,817$3,858$4,653$3,962$5,377مجموع املوارد التي متت تعبئتها †

مدفوعات االستثمار
$4,428$5,841$7,539$5,640$6,793حلساب املؤسسة اخلاص

$1,311$1,615$2,382$1,966$3,048مجموع املوارد التي متت تعبئتها †

حافظة ارتباطات املؤسسة
1,6561,5791,4901,4101,368عدد الشركات

$21,627$25,411$32,366$34,502$38,864حلساب املؤسسة اخلاص 

$5,079$5,543$7,525$8,004$9,943مجموع املوارد التي متت تعبئتها †

اخلدمات االستشارية
7368728621,018عدد املشاريع

$846$919$941$859قيمة املشاريع التي متت املوافقة عليها 

$152$197$269$291$268اإلنفاق على اخلدمات االستشارية

† تشمل مبادرات املؤسسة، والقروض املشتركة من الفئة ب، والقروض املوازية، وشركة إدارة األصول التابعة للمؤسسة.
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