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تواجه أشد بلدان العالم فقرا احتياجات هائلة لتمويل التنمية ال يمكن تلبيتها 
ن العام والخاص معا.  إال بعمل القطاع�ي

وتعتقد مجموعة البنك الدولي أن إنهاء الفقر يتطلب تحقيق نمو اشتمالي 
واسع القاعدة. وال يمكن أن يحدث هذا بدون قطاع خاص مزدهر. ومن 

جراءات التدخلية العامة لتحقيق  وري بناء قطاع خاص نشيط يكمل االإ ال�ن
النتائج المهمة الأشد البلدان فقرا، من التصدي لتغ�ي المناخ إل سد الفجوات 
ي البنية التحتية، ومن توسيع نطاق الخدمات االأساسية إل تشجيع 

الضخمة �ن
ي االأوضاع الهشة.

االستقرار �ن

وحفّز برنامج عمل أديس أبابا 2015 المجتمع الدولي للنظر فيما وراء القطاع 
ي استثمارات الزمة لتحقيق أهداف 

العام لضخ تريليونات الدوالرات رسيعا �ن
التنمية المستدامة. 

اكات واالبتكار فرصا جديدة  وتفتح مصادر جديدة للتمويل والمعارف وال�ش
أمام البلدان االأشد فقرا. 

ويتطلب مساعدة البلدان المعنية عىل انتهاز الفرص السانحة والتصدي 
ن مختلف أجزاء مجموعة البنك الدولي  للتحديات المعقدة التعاون الوثيق ب�ي
اض من المؤسسة  ي البلدان المؤهلة لالق�ت

ن القطاع الخاص �ن اك وتحف�ي رسش الإ
الدولية للتنمية.

الدولي البنك  لمجموعة  متكامل  نهج 

االستفادة من القطاع 
ي البلدان 

الخاص �ف
ضة من المؤسسة  المق�ت

الدولية للتنمية

 ��صندوق البنك الدو
� بمساعدة البلدان ا��شد فقرا المع��

��مجموعة البنك الدو



ي 
 من ارتباطات المؤسسة �ن

 السنة المالية 2015 ترّكزت 
عىل تنمية القطاع الخاص.

%38
من االستثمارات الطويلة االأجل من 
ي البلدان 

مؤسسة التمويل الدولية �ن
اض من المؤسسة  المؤهلة لالق�ت

الدولية للتنمية، ثالثة أمثال المبلغ 
المستثمر عام 2005.

4.7 مليار دوالر
من المحفظة القائمة للوكالة الدولية 
/أيلول  لضمان االستثمار، ح�ت سبتم�ب
2015، تساند االستثمارات الخاصة 
اض من  ي البلدان المؤهلة لالق�ت

�ن
المؤسسة الدولية للتنمية. 

%39
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وتعمل المؤسسة ذلك باالستفادة من مواطن القوة والمزايا 
النسبية المجتمعة للمؤسسة الدولية للتنمية، والبنك الدولي 

، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية  نشاء والتعم�ي لالإ
لضمان االستثمار، وذلك لتيس�ي حصول البلدان المتعاملة مع 

المؤسسة الدولية للتنمية عىل حزمة شاملة من تداب�ي المساندة 
وتشجيع القطاع الخاص عىل زيادة المشاركة.

ويجري تعزيز أوجه التضافر بمجموعة البنك الدولي ع�ب العمل 
كة ورفع مستوى روح الفريق وتبادل  عىل المشاريع المش�ت

: كة ما يىلي المعلومات. وتشمل االأنشطة المش�ت

العمل عىل الدراسات التشخيصية المنهجية لكل بلد وأُطر   •
تاحة وسيلة يمكن من خاللها تجميع  اكة مع كل بلد الإ ال�ش

وع بكل مؤسسة بغرض إحداث   النتائج عىل مستوى كل م�ش
نامج أو البلد.  أثر أك�ش عمقا عىل مستوى ال�ب

وضع خطط عمل تتيح تنمية القطاع الخاص، والسيما   • 
ي الدول الهشة والمتأثرة بال�اع.

�ن

توسيع نطاق أدوات الضمان المقدمة من المؤسسة الدولية   •
للتنمية من أجل اجتذاب الموارد الخاصة وتعبئتها.

ن عىل ضخ استثمارات هدفها إحداث تحوالت جوهرية  التحف�ي  •
قات النمو المستدام. لمعالجة ُمعوِّ

ن عىل ثمار سنوات طويلة من تعاون مجموعة  ك�ي ي هذا ال�ت
ويب�ن

البنك الدولي الذي ساعد عىل تحقيق نتائج ملموسة عىل نطاق 
َّ القطاعات. ي ش�ت

ي الكث�ي من البلدان �ن
واسع �ن

 نهج مجموعة البنك الدولي — 
تعزيز أوجه التضافر

تعمل المؤسسة الدولية للتنمية — وهي ذراع البنك الدولي لمساندة أشد البلدان فقرا— من أجل تعظيم 
ن العام والخاص واالستفادة منها بطريقة أك�ش منهجية. ن القطاع�ي منافع التآزر ب�ي



أفغانستان 

ساعدت المؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة 
التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان 
ي 

ل جوهري �ن االستثمار عىل تحقيق تحوُّ
قطاع االتصاالت الذي لم يكن يؤدي عمله 

تقريبا بعد عقود من ال�اع. وبحلول 
عام 2015، أصبح 20 مليون نسمة يملكون 

خطا هاتفيا مقابل 57 ألف خط هاتفي 
ي عام 2002. وتعاونت 

عامل فحسب �ن
ي تهيئة بيئة يمكن 

مجموعة البنك الدولي �ن
عت القطاع  أن يزدهر فيها التغي�ي ثم شجَّ

الخاص عىل حفز االستثمارات. وقامت 

المؤسسة الدولية للتنمية بتمويل الشبكة 

الرقمية لنقل البيانات، وساعد البنك 

/مؤسسة التمويل الدولية الحكومة  الدولي

عىل إصالح السياسات واللوائح التنظيمية 

الالزمة الجتذاب االستثمارات الخاصة، 

وقدمت الوكالة الدولية لضمان االستثمار 

كة تشغيل خدمات  ضمانة لمساندة رسش

الهاتف المحمول من المخاطر غ�ي التجارية. 

وقدمت مؤسسة التمويل الدولية قرضا 

كات  قدره 65 مليون دوالر لروشان، أك�ب رسش

ي أفغانستان، 
تشغيل الهاتف المحمول �ن

لمساندة توسيع شبكة الجيل الثالث، وربط 

ي جميع أقاليمها 
نت �ن ن�ت أفغانستان بشبكة االإ

. وتتوقع روشان أن تغطي  ن االأربعة والثالث�ي

ي المائة من السكان خالل خمسة أعوام 
80 �ن

وتوسيع خدمات االأعمال الم�فية ع�ب 

كات   الهاتف المحمول لمساعدة ال�ش

المحلية عىل النمو.

بوروندي

مت المؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة  قدَّ

التمويل الدولية مساعدات فنية الختصار 

الوقت الالزم لالمتثال وخفض تكاليف 

ي المائة، 
كات 10 �ن ائب ال�ش دفع �ف

اض  ي بلدان مؤهلة لالق�ت
 عمل مجموعة البنك الدولي �ف

من المؤسسة الدولية للتنمية 

نشاء والتعم�ي ومؤسسة التمويل  ن المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي لالإ ارتفع مستوى التعاون ب�ي
الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار بمرور الوقت وشمل مجموعة متنوعة من االأنشطة عىل المستوى 
كة لمساعدة كل بلد،  اتيجيات مش�ت ن هذا إعداد إس�ت . ويتضمَّ ن ك�ي قليمي والقطري والقطاعي ومحاور ال�ت االإ

ي الخدمات 
ي قطاع الخدمات المالية، و�ن

كة، والسيما للبنية التحتية و�ن وعات استثمارية مش�ت  وم�ش
االستشارية ومناخ االستثمار.
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ائب مؤسسات االأعمال  وتبسيط نظام �ن
ة والمتوسطة، وتوسيع القاعدة  الصغ�ي

يبية  يبية، وتعديل نظام الحوافز ال�ن ال�ن
ي مجموعة 

ليتسق مع المعاي�ي السائدة �ن
صالحات عىل  ق أفريقيا. واشتملت االإ رسش

إنشاء نظام مجمع خدمات االستثمار 
ي عام 

لتسهيل ممارسة أنشطة االأعمال �ن
2012، وخفض الوقت الالزم لتسجيل 

كات من 14 يوما إل 8 أيام. وانخفضت  ال�ش
ي المائة من متوسط 

التكاليف من 117 إل 18 �ن
 ،  نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحىلي

لة إل  كات الُمسجَّ وزاد العدد السنوي لل�ش
أك�ش من الضعف من 700 عام 2010 إل 

1500 عام 2012.

كوت ديفوار

تعمل مجموعة البنك الدولي معا لمساندة 
جهود الحكومة لزيادة إنتاج الكهرباء عن 

طريق إعادة بناء البنية التحتية للكهرباء 
 لتلبية الطلب المتنامي عىل الكهرباء. 

ومن أجل المساعدة عىل تحديث محطة 
أزيتو للكهرباء، ساعد البنك الدولي عىل 

طار التنظيمي الالزم لالستثمار  تطبيق االإ
ي القطاع وقدمت الوكالة الدولية لضمان 

�ن
االستثمار تأمينا ضد المخاطر السياسية 

للمستثمرين ورتبت مؤسسة  التمويل 
الدولية حزمة تمويلية مقدارها 345 مليون 

دوالر من مؤسسات تمويل التنمية االأوروبية 
الخمس وبنك التنمية لغرب أفريقيا. 

وقدمت أيضا 125 مليون دوالر من مواردها 
ي تبلغ قدرتها 

التمويلية. والمحطة، ال�ت
427 ميجاوات، هي أك�ب محطة حرارة 

ي المنطقة االآن، وقد خففت من نقص 
�ن

الكهرباء وحققت وفورات ضخمة للبالد.  
يد إنتاج محطة أزيتو بعد تحديثها  ن وس�ي
ي المائة بدون استخدام أي كميات 

50 �ن
ي شخص 

إضافية من الغاز وتخدم مليو�ن
ى للمنطقة  آخر. وتعد هذه التحسينات ب�ش
حيث أصبحت كوت ديفوار مصدرا للكهرباء 

للبلدان المجاورة.

كينيا

ساعدت مجموعة البنك الدولي القطاع 
الخاص والحكومة الكينية عىل العمل 

معا عىل أساليب تزيد إمكانية الحصول 
ي بلد ال 

عىل الكهرباء المطلوبة بشدة �ن
ي المائة من مواطنيه عىل 

يحصل سوى 25 �ن
ن القطاع  اكة المبتكرة ب�ي الكهرباء. إن ال�ش

ي ضمت مجموعة البنك 
العام والخاص وال�ت

كة كهرباء كينيا  الدولي والحكومة الكينية ورسش
ن  ومستثمرين من القطاع الخاص ومقرض�ي

ن أتاحت تمويال ناجحا لثالثة  تجاري�ي
ي كينيا ساعدت 

وعات مستقلة للكهرباء �ن م�ش
ي البالد. 

عىل توسيع الشبكة الموحدة �ن
كة كهرباء كينيا، وهي الموزع  وتوسع رسش
ي للكهرباء، من شبكتها لتصل إل 

الوط�ن
وعات  ل جديد سنويا. وتلقى م�ش ن نصف م�ن

الكهرباء الكينية دعما من برامج فريدة 
تتضمن ضمانات مخاطر جزئية مدعومة 

من المؤسسة الدولية للتنمية وقرضا 
طويل االأجل وضمانات مخاطر سياسية من 

مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية 
لضمان االستثمار. 

غانا

من أجل المساعدة عىل زيادة الطاقة 
ي غانا، فإن 

النظيفة والميسورة التكلفة �ن
وع  مجموعة البنك الدولي تقدم لم�ش
غاز سانكوفا قرضا قيمته 200 مليون 

نشاء والتعم�ي  دوالر من البنك الدولي لالإ
وضمان مدفوعات بقيمة 500 مليون دوالر 

من المؤسسة الدولية للتنمية.  وتغطي 
الضمانات 8 مليارات دوالر من االستثمارات 

الخاصة، بنسبة رفع 11 إل 1. وسيوفر 
ي 

وع وقودا لما يقرب من 40 �ن هذا الم�ش
ي 

المائة من قدرات التوليد المركبة حاليا �ن
غانا وسيحل الوقود الملوث محل الغاز 

الطبيعي االأنظف وميسور التكلفة والمنتج 
محليا. وستتمكن غانا من خفض وارداتها 

النفطية بما يعادل 12 مليون برميل سنويا 

  الكهرباء 
ي أفريقيا

�ف

 االأغلبية العظمى من االأفارقة، 
ي المائة، ال يحصلون 

 حوالي 65 �ن
عىل الكهرباء. وتستثمر مجموعة البنك 

ي تحدث 
ي مشاريع الطاقة ال�ت

الدولي �ن
ي مختلف أنحاء منطقة 

أثرا تحّوليا �ن
أفريقيا، فتوفر إمدادات مضمونة 

وميسورة التكلفة من الكهرباء للمساعدة 
عىل تطوير مؤسسات االأعمال إل حد 

مداد  ي االإ
؛ فكل دوالر يُستثمر �ن كب�ي

بالكهرباء يضيف أك�ش من 15 دوالرا إل 
. والطاقة المائية  إجمالي الناتج المحىلي

ي العالم للطاقة 
هي أك�ب مصدر �ن

المتجددة، ويمكن أن يتيح استخدام 
ي 

مكانات الشاسعة لهذه الطاقة �ن االإ
ن  ات المالي�ي أفريقيا توف�ي الكهرباء لع�ش

ي الظالم 
من السكان الذين يعيشون �ن

ح�ت االآن. وبحلول عام 2030، من 
المتوقع حصول نحو 540 مليون 

شخص عىل الكهرباء، 500 مليون منهم 
ي أفريقيا جنوب الصحراء. فمنطقة 

�ن
أفريقيا جنوب الصحراء تملك موارد 
مائية غ�ي مستغلة يمكنها توليد 300 

جيجاوات، أي بما يكفي لزيادة إجمالي 
طاقتها التوليدية البالغة 80 جيجاوات 
أربعة أمثالها. وعىل  العكس من ذلك، 

ي 
تستغل أوروبا الغربية نحو 85 �ن

المائة من إمكانياتها المتاحة لتوليد 
الكهرباء من المياه.
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ن  وخفض االنبعاثات الكربونية حوالي 8 مالي�ي
طن خالل خمس سنوات. وتساعد مؤسسة 

التمويل الدولية عىل زيادة قدرات توليد 
ي غانا أيضا بتمويل محطة كهرباء 

الكهرباء �ن
 جديدة تعمل بالغاز. وستنتج محطة تيكو 
ي المائة من إجمالي الكهرباء 

 2 حوالي 15 �ن
ي البالد.

�ن

ميانمار

ن كل  ال تتوفر الكهرباء سوى لواحد من ب�ي
ي ميانمار. وإل جانب حكومة 

ثالث أرس �ن
هما  اليابان وبنك التنمية االآسيوي وغ�ي

م مجموعة البنك الدولي  ن كاء، تل�ت من ال�ش
بمساعدة الحكومة عىل زيادة معدل كهربة 
ي المائة بحلول عام 2020. 

البالد إل 50 �ن
وتساعد المجموعة عىل تحقيق هذه 

الزيادة باعتماد قدره 140 مليون دوالر من 
المؤسسة الدولية للتنمية لمساعدة محطة 

كهرباء تدار بالغاز الطبيعي لمضاعفة 
قدرات التوليد مع خفض االنبعاثات. 

ك مؤسسة التمويل الدولية مع مرافق  وتش�ت
ي يانجون ومانداالي لتحسن 

الكهرباء �ن
التشغيل وذلك بغرض زيادة كفاءة توزيع 

الكهرباء. وتساند المؤسسة الدولية للتنمية 
ومؤسسة التمويل الدولية تنمية حوالي 

750 ميجاوات من قدرات التوليد الجديدة 
وع مينجيان هو  بالغاز الطبيعي. وم�ش

ي ميانمار 
وع مستقل للكهرباء �ن أول م�ش

بأسلوب المناقصة التنافسية. وعند بدء 
ي عام 2017، ستكون هذه المحطة 

العمل �ن
ي البالد ومن 

أك�ب محطة كهرباء خاصة �ن
المتوقع أن تساعد عىل تخفيف نقص 

ي ميانمار بتقديم خدمات محسنة 
الكهرباء �ن

لنحو 1.5 مليون شخص. ومن المتوقع أن 
ي ميانمار دورا 

تلعب الكهرباء المنتظمة �ن
ن عىل التغلب  ي مساعدة المواطن�ي

حيويا �ن
عىل الفقر بتعزيز االأنشطة المدرة للدخل 

والتوظيف والسماح بأنشطة صناعية 

مستمرة ومستدامة. 

نيبال

ي المائة من 
يستخدم سكان نيبال أقل من 1 �ن

ي تصل 
ي البالد وال�ت

إمكانات الطاقة المائية �ن
إل 83 ألف ميجاوات. وتساعد مجموعة 

البنك الدولي نيبال عىل زيادة الكهرباء 
من الطاقة المائية من 700 ميجاوات إل 

وع كابيىلي أ  4000 ميجاوات. ويهدف م�ش
للطاقة المائية، والذي تمت الموافقة عليه 
ي يوليو/تموز 2015 ويحظى بمساندة من 

�ن
، إل إضافة قدرات  مجموعة البنك الدولي

مداد الشبكة  توليد من الطاقة المائية الإ
الموحدة لهيئة كهرباء نيبال ع�ب استثمارات 

وع  ي ظل هذا الم�ش
خاصة وعامة. و�ن

، تقدم مجموعة البنك الدولي  الرئيسي
مساندة لمحطة كارنالي العلوية للطاقة 
ي تبلغ طاقتها 900 ميجاوات 

المائية ال�ت
باستخدام مجموعة متنوعة من الموارد 
التمويلية من المؤسسة الدولية للتنمية/

نشاء والتعم�ي ومؤسسة  البنك الدولي لالإ
التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان 

االستثمار وأدوات لتخفيف المخاطر. 
ي المائة 

ي ع�ش �ن
 وستحصل نيبال عىل اث�ن

لدة مجاناً. من الكهرباء الموَّ

باكستان

وع  ي مبادرة باكستان للطاقة ضمن م�ش
تأ�ت

باكستان للكهرباء المستهدف أن يحقق أثرا 
تحّوليا أك�ب ويرمي إل سد فجوة الكهرباء 

الضخمة والمتنامية. وتسعى هذه المبادرة 
كة، وهي االأك�ب من نوعها، إل تعبئة  المش�ت
10 مليارات دوالر لمساندة القطاع بمزيج 
وعات العامة والخاصة. ويعمل  من الم�ش

البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية 
والوكالة الدولية لضمان االستثمار بشكل 

وثيق عىل تدعيم المناخ االستثماري العام 
بتمهيد الطريق لمزيد من المستثمرين فيما 

كان مناخا استثماريا غ�ي موات.
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كة   تعزيز االأساليب المش�ت
ف المؤسسة الدولية للتنمية والبنك   فيما ب�ي

نشاء والتعم�ي ومؤسسة التمويل   الدولي لالإ
الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار

تتخذ مجموعة البنك الدولي عددا من الخطوات المهمة لتعظيم عرض قيمتها، وحشد المزيد من مشاركة 
ي البلدان المتعاملة مع المؤسسة الدولية للتنمية.

القطاع الخاص �ن

م مجموعة البنك الدولي وضع خطط  ن كة: تع�ت خطط العمل المش�ت
ن المؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة التمويل  كة )فيما ب�ي عمل مش�ت

ي 20 من البلدان 
الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار( �ن

ة  المتعاملة مع المؤسسة الدولية للتنمية خالل الدورة السابعة ع�ش
لتجديد موارد المؤسسة )1 يوليو/تموز 2014 - 30 يونيو/حزيران 
جراءات التدخلية من  ي تغطي مجموعة متنوعة من االإ

2017(، وال�ت
ي 

ن االقتصادي للنساء، والمدن المستدامة/المبا�ن مساندة التمك�ي
ي ذلك خطط توسيع 

ُّ المناخ )بما �ن المراعية للبيئة، والتكيُّف مع تغ�ي
"برنامج إنارة أفريقيا" الذي يسانده البنك الدولي ومؤسسة التمويل 
ي الهند(، والصناعات الغذائية، 

ي أنحاء القارة االأفريقية و�ن
الدولية �ن

ي تقديم 
وسلسلة توريد الغذاء، إل مشاركة القطاع الخاص �ن

خدمات التعليم والرعاية الصحية.

ي الدول الهشة والمتأثرة 
كة لتنمية القطاع الخاص �ف أساليب مش�ت

بالرصاع: يجري تنفيذ حوالي 10 خطط تنفيذ خالل دورة التجديد 
السابعة ع�ش للمؤسسة الدولية للتنمية. ففي منطقة الساحل 

عىل سبيل المثال، تعمل مجموعة البنك الدولي بشكل جماعي 
ي المروية من 400 ألف فدان إل مليون فدان بحلول 

لزيادة االأرا�ن
نتاج مزيد  ي أمرا حيويا الإ

عام 2020. ويعد ري مزيد من االأرا�ن
ن حياة الناس  من الغذاء وخلق وظائف والحد من الفقر وتحس�ي
ن الغلة  ي أنحاء المنطقة. وتركز مبادرة ري الساحل عىل تحس�ي

�ن
ي الري وممارسات الري الجيدة 

ي ع�ب التوسع �ن
وتحقيق االأمن الغذا�أ
واالأساليب الزراعية.

تقوم المؤسسة الدولية للتنمية أيضا بتوسيع نطاق أدواتها 
الضمانية باعتماد ضمانات القطاع العام الجتذاب وتعبئة 

الموارد الخاصة والسيما التمويل الخاص الطويل االأجل لمرافق 
البنية التحتية.

وستعمل مجموعة البنك الدولي أيضا معا لحفز االستثمارات 
الرامية إل إحداث تحوالت جوهرية من أجل نمو اشتمالي 

قليمية. ن عىل الحلول االإ ك�ي مستدام، مع زيادة ال�ت





المؤسسة الدولية للتنمية  •  االستفادة من القطاع الخاص  •  11

 نظرة رسيعة عىل مجموعة البنك الدولي 
والمؤسسة الدولية للتنمية

ة  ن ر كل من المؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار قدرات متم�ي تُوفِّ
ي اجتذاب االستثمارات الخاصة.

ي بلدان غالبا ما تفشل �ن
ن التمويل والتعاون �ن تُؤلِّف معا إطارا شامال لتحف�ي

 مساندة المؤسسة الدولية للتنمية لتنمية القطاع الخاص: 
ي 

ي المائة من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية �ن
ز حوالي 38 �ن تركَّ

ة عىل تدعيم البيئة المواتية لالستثمارات الخاصة،   السنوات االأخ�ي
ي ذلك االأطر والمؤسسات التنظيمية، ومن ثم المساعدة عىل 

بما �ن
ن استثمارات القطاع الخاص ونموه. وتساعد مساندة المؤسسة  تحف�ي

الدولية للتنمية للعمالء عىل تدعيم أسس االقتصاد القادر عىل 
الصمود، من العمل لتدعيم إصالحات مناخ االستثمار إل بناء أنظمة 

اتيجية  س�ت اكات االإ ي إتاحة التمويل للفقراء. إن ال�ش
مالية والتوسع �ن

عىل مستوى المنطقة والعالم تكمل مشاركة المؤسسة عىل مستوى 
ي البلدان المتعاملة.

كل بلد وتساعد عىل تعظيم االأثر �ن

وتحظى البلدان المتعاملة مع المؤسسة الدولية للتنمية أيضا بأولوية 
ف اهتمامات مؤسسة التمويل الدولية: زادت استثمارات مؤسسة  ب�ي

ي البلدان المتعاملة مع المؤسسة الدولية للتنمية ستة 
التمويل الدولية �ن

أضعاف منذ السنة المالية 2005، وتجاوزت االآن 4.7 مليار دوالر سنويا. 
وتساعد مؤسسة التمويل الدولية عىل توف�ي بيئة أعمال سليمة بمساندة 
، وتشجيع  كات ووضع المعاي�ي كات، وتدعيم حوكمة ال�ش فرادى ال�ش

العمل الجماعي عىل مستوى العالم. وقدمت المؤسسة أيضا مساهمات 
ة بقيمة 3.2 مليار دوالر منذ عام 2007 لمساندة عمل المؤسسة  مبارسش
ي هذه البلدان. وضخت مؤسسة التمويل الدولية أك�ش 

الدولية للتنمية �ن
ي بلدان المؤسسة الدولية 

من ثلث استثماراتها الجديدة الطويلة االأجل �ن
ي المائة من مشاريع 

ي السنة المالية 2015. وجاء حوالي 10 �ن
للتنمية �ن

ي مناطق 
مؤسسة التمويل الدولية، بإجمالي يزيد عىل 600 مليون دوالر، �ن

ي العالم.
هشة ومتأثرة بال�اعات �ن

اتيجية للوكالة الدولية لضمان االستثمار  س�ت أحد أهم االأولويات االإ
ي بلدان المؤسسة الدولية للتنمية: تقوم الوكالة 

هو مساندة االستثمار �ف
بتعبئة مشاركة القطاع الخاص من خالل تقديم ضمانات من المخاطر 

ي مجموعة واسعة من القطاعات، ومن ثم تساعد 
السياسية لالستثمارات �ن

ي السنة المالية 2015، 
يرادات. و�ن عىل تعزيز االستثمار واستمرار تدفق االإ

قدمت الوكالة ضمانات لالستثمار بقيمة 2.8 مليار دوالر، وكان نصف 
ي بلدان المؤسسة الدولية للتنمية .

ي ساندتها الوكالة �ن
وعات ال�ت الم�ش

ي البلدان المتوسطة الدخل 
نشاء والتعم�ي �ن يعمل البنك الدولي لالإ

والبلدان االأفقر المتمتعة باالأهلية االئتمانية عن طريق تشجيع التنمية 
المستدامة، من خالل تقديم القروض والضمانات وأدوات إدارة 

المخاطر والخدمات التحليلية واالستشارية. وتتشارك البلدان المتعاملة 
نشاء والتعم�ي والمؤسسة الدولية للتنمية من خالل  مع البنك الدولي لالإ

ن بلدان الجنوب والتمويل. تبادل المعارف واالبتكار والتعلُّم فيما ب�ي

وتعمل المؤسسة الدولية للتنمية — بوصفها جزءا ال يتجزأ من 
- لتدعيم قدراتها  اتيجية الجديدة المتكاملة لمجموعة البنك الدولي س�ت االإ
لحفز الموارد الخاصة وتشجيع االستثمارات الخاصة االأجنبية والمحلية، 

ة الستثمارات القطاع الخاص عىل  يجابية غ�ي المبارسش وتعظيم االآثار االإ
بلدان المؤسسة.



ي التصدي 
تضطلع المؤسسة بدور ريادي �ن  •

للتحديات العالمية. بدءاً من مساندتها لمجابهة 
ُّ المناخ وصوالً إل خلق فرص عمل  آثار تغ�ي

ي المجتمع. 
ن �ن ن السابق�ي عادة إدماج المقاتل�ي الإ

وتحشد المؤسسة جهود االآخرين لمعالجة 
القضايا الشائكة من أجل تحقيق المصلحة 
ي جعل العالم أك�ش أمنا. 

العامة وتساعد �ن

فهي تساعد البلدان عىل وضع حلول أدت   •
فعلياً إل إعادة تشكيل مشهد عالم التنمية 
— عىل مر تاريخها- بدايًة من تغي�ي الحلول 

ي جنوب آسيا 
ن السكان �ن الزراعية لمالي�ي

ي سبعينيات القرن 
الذين واجهوا الجوع �ن

ي مجاالت 
ي وصوالً إل عملها الرائد �ن

الما�ن
تخفيف أعباء الديون والتوقف التدريجي عن 

ين المحتوي عىل الرصاص.  ن استخدام الب�ن

ات  ي البلدان لف�ت
تواصل المؤسسة أعمالها �ن  •

ي بعد رحيل 
ي البلد المع�ن

طويلة. فهي تبقى �ن
ات، لتؤكد عىل تحقيق نمو طويل االأمد  الكام�ي

وبناء القدرات لضمان استدامة النتائج.

عندما يتم تجاهل االأشخاص االأشد فقراً   •
 لعدم إمكانية تحقيق أرباح من ورائهم، 

ي دور المؤسسة. فهي تتيح الكرامة وجودة 
يأ�ت

ن من الفقراء بتوف�ي  الحياة لمئات المالي�ي
المياه النظيفة والكهرباء والمراحيض.

تجعل المؤسسة العالم مكانا أفضل   •
للفتيات والنساء. فهي تعمل عىل القضاء 

ن الذي استمر الآالف  ن الجنس�ي ن ب�ي عىل التمي�ي
ن من خالل إلحاق الفتيات بالمدارس،  السن�ي
ومساعدة النساء عىل الحصول عىل التمويل 

ي نهاية 
ة، والمساعدة �ن لبدء مشاريع صغ�ي

ن االآفاق االقتصادية  المطاف عىل تحس�ي
. لالأرسة والمجتمع المحىلي

، تعتمد  بالعمل مع مجموعة البنك الدولي  •
المؤسسة نهجا متكامال لتحقيق التنمية. 
ي تهيئة بيئات تتيح 

وتساعد المؤسسة �ن
 ازدهار التغي�ي وتمّكن القطاع الخاص 

من إطالق استثماراته.

المؤسسة الدولية للتنمية

ي أك�ش االأوضاع صعوبة وتعقيدا 
تمهد المؤسسة الدولية للتنمية الطريق الآخرين �ن

فالت من براثن الفقر المدقع. ن من الب�ش عىل االإ لمساعدة مئات المالي�ي

أعضاء مجموعة البنك الدولي
 البنك الدولي 

نشاء   لالإ
 والتعم�ي
)IBRD(

www.worldbank.org

 مؤسسة 
 التمويل 
 الدولية

)IFC(

www.ifc.org

 المؤسسة 
 الدولية 
 للتنمية
)IDA(

www.worldbank.org/IDA

 الوكالة 
 الدولية 

 لضمان االستثمار 
)MIGA(

www.miga.org

 المركز 
 الدولي لتسوية 

 منازعات االستثمار
)ICSID(

icsid.worldbank.org

 قام بالن�ش مكتب نائب رئيس البنك الدولي 
 لشؤون تمويل التنمية 

ي 2015
ين الثا�ن / ت�ش نوفم�ب
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