
أبرز إنجازات مؤسسة التمويل الدولية
فى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

العام المالي 2013
أكتوبر/ تشرين األول  
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أبرز اإلنـجــازات خــالل العـــام المــالي ٢٠١٣

لمحة سريعة عن عملنا
بعد مضي أكثر من عامين على ثورات »الربيع العربي«، ال تزال كثير من بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تعاني من 

حالة عدم اليقين السياسي، وبطء في النمو، والبطالة، وغيرها من التحديات اإلقتصادية األخرى.

بالمنطقة،  الخاص  القطاع  دعم  طريق  عن  اإلقتصادية  القضايا  هذه  معالجة  إلى  جاهدة  الدولية  التمويل  مؤسسة  وتسعى 
للمساهمة في خلق فرص العمل ودفع عجلة التنمية. وقد استثمرت مؤسسة التمويل الدولية منذ يناير / كانون الثاني 2011، 

5.9 مليار دوالر في المنطقة.

أصحاب  ومساعدة  المستثمرين،  ثقة  تعزيز  أجل  من  أفغانستان  حتى  المغرب  من  المنطقة  أرجاء  عملنا  نطاق  ويغطي  هذا 
المشروعات الصغيرة، وتطوير مشاريع البنية التحتية، وتطوير التقنيات الزراعية، ومواجهة التغيرات المناخية، وتحسين مناخ 
اإلستثمار من خالل التعاون مع الحكومات. وتتولى مؤسسة التمويل الدولية تنفيذ هذه المهمة من خالل تقديم مجموعة من 
المالي 2013 في توفير ما يقرب من 3 مليار دوالر في  العام  إنجازات المؤسسة في  اإلستثمارات والخدمات اإلستشارية. وتتمثل 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والذي يشمل تعبئة قروض من مستثمرين اخرين بقيمة 914 مليون دوالر إضافة الى 

إطالق 34 مشروعًا إستشاريًا بقيمة إجمالية 36.5 مليون دوالر.

حيث  واألجانب،   المحليين  المستثمرين  من  لكل  المنطقة  إمكانات  على  الضوء  إلقاء  على  الدولية  التمويل  مؤسسة  وتركز 
يساعد تدفق اإلستثمار إلى الداخل على تحفيز التنمية اإلقتصادية. وقد واصلت المؤسسة خالل العام المالي 2013 تنفيذ العديد 
من اإلستثمارات الكبيرة لتعزيز ثقة المستثمرين في المنطقة وتقديم خدماتها اإلستشارية لحكومتي مصر وتونس بهدف 
خلق مناخ إستثمارى مواتى، وزيادة القدرة التنافسية للبلدين، باإلضافة إلى التعاون مع العديد من الحكومات األخرى في مجال 

تطوير آليات إشهار اإلفالس الخاصة بها.

منطقة  في  الرائدة  الشركات  لتشجيع  المنطقة  في  االقتصادي  التكامل  تعزيز  على  أيضًا  الدولية  التمويل  مؤسسة  وتعمل 
العمل  العمل وتحسين معايير  الذي يساهم في خلق فرص  األمر  أفريقيا على دخول أسواق جديدة،  األوسط وشمال  الشرق 

رت المؤسسة في العقد الماضي إستثمارات بين بلدان المنطقة تقدر بحوالي 5.3 مليار دوالر. المحلية. وقد يسَّ
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شكل 1: إستثمارات مؤسسة التمويل الدولية حسب المناطق الفرعية في العام المالي 2013 

شكل 2: مشاريع الخدمات االستشارية لمؤسسة التمويل الدولية حسب الدول في العام المالي 2013
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شكل 3: أداء متميز لنمو استثمارات مؤسسة التمويل الدولية خالل العقد الماضى

إرتفاع استثمارات المؤسسة فى قطاع األسواق المالية مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر   •
)75% من إجمالي المخصصات السنوية ألسواق المالية( لمواجهة تحدي خلق فرص العمل؛

نمو اإلستثمارات في دول المشرق العربى )مصر واألردن ولبنان على وجه الخصوص( وباكستان؛ ونمو برنامج المؤسسة فى   •
دول المغرب العربى منذ أحداث الربيع العربي؛

الصناعة،  وقطاعات  التجارة(،  )تمويل  المالية  األسواق  قطاع  بينها  من  قطاعات  عدة  فى  متنوع  بشكل  االستثمارات  نمو   •
والكيماويات، والطاقة، واإلتصاالت؛

للمشروعات  بالنسبة  التمويل  على  الحصول  مجال  في  خاصة  اإلنمائي،  األثر  تحسين  إلى  المنطقة  في  التواجد  تعزيز  أدى   •
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وقطاعات الطاقة واالتصاالت والرعاية الصحية؛

تحول إيجابى في نشاط التمويل متناهي الصغر في أفغانستان؛ والطاقة في باكستان؛ باإلضافة إلى طرح مشروعات الشراكة   •
بين القطاع العام والخاص في المنطقة.

لمحة عن نمو أنشطة المؤسسة خالل العقد الماضى



وراء األرقام
دعم االقتصاد المصري

الزبائن  له مجموعة من  المتجر  أن  ورغم  القاهرة منذ ستة عقود.  بقالة صغيرة في وسط مدينة  وأسرته  الجعبري  نبيل  يدير 
المخلصين، فإن الجعبري ، الذي لديه أربعة أبناء، يبحث دائمًا عن سبل جلب أعمال جديدة.

وبناء على ذلك قام الجعبري قبل ثالث سنوات بتركيب نظام  للدفع اإللكتروني ُمطور من شركة فوري، وهي شركة مصرية رائدة 
في مجال تكنولوجيا المعلومات وإحدى  عمالء مؤسسة التمويل الدولية.

ويتيح النظام للعمالء إستخدام بطاقات االئتمان لسداد فواتير هواتفهم المحمولة، باإلضافة إلى مجموعة أخرى من الخدمات. 
وقد اجتذبت هذه الحزمة من الخدمات عشرات العمالء الجدد إلى متجره لترتفع إيرادات متجره  الى نسبة 15%. يقول الجعبري : 

»لقد ساعدتني هذه الخدمة حقًا«.

إن قصصًا من هذا القبيل دفعت مؤسسة التمويل الدولية إلى استثمار 6 ماليين دوالر في صورة أسهم في شركة فوري في 
وقت سابق من العام الحالي، وذلك لمساعدة الشركة على توسيع شبكتها التي تضم 20.000 منفذ للدفع. ويأتي هذا االستثمار 
في إطار الجهود التي تبذلها المؤسسة  لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وتعزيز التنمية اإلقتصادية في جميع 

أنحاء البالد.

وقد إستثمرت مؤسسة التمويل الدولية منذ يناير 2011 قرابة 1 مليار دوالر )شاملة  قروضًا مشتركة من مؤسسات أخرى( في مصر 
للمساعدة على استعادة ثقة المستثمرين، وخلق فرص عمل، وتحسين معايير التعليم. كما تقدم المؤسسة أيًضا الخدمات 
االستشارية لتعزيز لوائح العمل، وزيادة فرص الحصول على التمويل، ودعم تنمية المشروعات الصغيرة، والمساعدة في تكوين  

شراكات  بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية.

الحديثة  المالية  الخدمات  نطاق  توسيع  على  وللمساعدة  األهداف  تلك  دعم  أجل  من  فوري  شركة  في  االستثمار  ُصمم  وقد 
ليستفيد منها عشرات المصريين يومًيا. وهو أمر له أهمية كبيرة في بلد يعتمد فيه الجميع تقريًبا على النقد إلبرام المعامالت، 

وهي وسيلة غير فاعلة نسبيًا ألداء العمل.

وتحقق الخدمة الجديدة  فارقا ايجابيا على أرض الواقع خاصة بالنسبة ألشخاص مثل الجعبري. .

وقد أوصى الجعبري  هذه الخدمة لشقيقه وابن عمه، اللذان يديران متجرين أيضًا. وما أن بدأ في استخدام النظام الجديد، سار 
على نهجه العشرات من تجار التجزئة اآلخرين في المنطقة.

زيادة فرص الحصول على التمويل وخلق فرص العمل ودعم الشمول االقتصادي
ركزت مؤسسة التمويل الدولية في العام الماضي على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، مع السعي 

في الوقت ذاته إلى تمكين ودعم رائدات األعمال. فقد شهد العام المالي 2013 تحقيق اإلنجازات التالية من جانب المؤسسة:

• استثمار قرابة 1.8 مليار دوالر في األسواق المالية في كافة القطاعات بما في ذلك التمويل متناهي الصغر والتجارة؛
• تأسيس صندوق بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من الدول المانحة بهدف زيادة فرص حصول المشروعات المتناهية الصغر 
 150 المؤسسة  قدمت  الصدد،  وفي هذا  التمويل.  على  أفريقيا  األوسط وشمال  الشرق  منطقة  والمتوسطة في  والصغيرة 
مليون دوالر في صورة تمويالت مختلفة، ونجحت في تشجيع مؤسسات مالية دولية أخرى بدعم هذا الصندوق بأكثر من 230 

مليون دوالر؛

• دعم زيادة فرص الحصول على التمويل بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خالل عدة مشروعات كبيرة، منها 240 
مليون دوالر بالمشاركة فى رأس مال البنك الشعبي المركزي بالمغرب، و48 مليون دوالر في حقوق ملكية بنك األمان بتونس؛

• تنفيذ أول استثمار متناهي الصغر في مؤسسة األمين في لبنان، ومواصلة دعم قطاع التمويل متناهي الصغر في األردن من 
خالل استثمارات في شركة الشرق األوسط لتمويل المشاريع الصغيرة  وشركة تمويلكم؛

• توفير أكثر من مليار دوالر لتمويل التجارة الخارجية، من خالل البنوك، وذلك لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على 
دخول أسواق جديدة. وكان مصرف اإلتحاد العراقي من بين مؤسسات اإلقراض العديدة التي انضمت إلى برنامج تمويل التجارة 

العالمية التابع لمؤسسة التمويل الدولية في العام الماضي؛

• تقديم الخدمات اإلستشارية لمؤسسات اإلقراض من المغرب حتى باكستان، لتسهيل وصول خدماتهم إلى أصحاب المشروعات 
الصغيرة. ويشمل هذا اتفاقًا مع بنك حبيب في باكستان من أجل توفير 25.000 قرض للمزارعين؛

المنتجات  المنطقة، بما في ذلك بنك بي. إل. سي في لبنان، لتطوير  الوثيق مع مؤسسات اإلقراض على مستوى  التعاون   •
المصممة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة  تلك المملوكة من قبل رائـدات األعمال؛
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التمويلي.  التأجير  ونظام  اآلمنة،  اإلقراض  ونظم  االئتماني،  االستعالم  مكاتب  إنشاء  مجال  اإلستشارية في  الخدمات  تقديم   •
وتشمل هذه الجهود  التعاون مع حكومة اإلمارات العربية المتحدة بشأن قانون لمساعدة المشروعات الصغيرة على استخدام 

األصول الخاصة بها مثل  المعدات كضمان للحصول على قروض؛

• التعاون مع البنوك في لبنان واألردن إلطالق حقيبة أدوات األعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو برنامج على شبكة 
اإلنترنت صمم لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تنمية نشاطها وتطوير األداء.

• إطالق مشروع استشاري في المغرب لتطوير أطر ضمان الجودة لقطاعي السياحة والخدمات اللوجيستية، بالتنسيق مع البنك 
الدولي. ومن المتوقع أن تؤدي المبادرة إلى تحسين إمكانية توظيف 10.000 شاب مغربي في غضون خمس سنوات.

• استثمار 7 ماليين دوالر في معهد الدراسات المتقدمة لالدارة في المغرب، لمساعدتها على توسيع نطاق توفير فرص التعليم  
الجيدخاصة في المناطق النائية. ويأتي هذا المشروع في إطار مبادرة E4E للشباب العربي، التي تدعم برامج التعليم والتدريب 
العالي التي تلبي احتياجات سوق العمل وتزود الطالب بالمهارات المطلوبة، بمشاركة البنك اإلسالمى للتنمية. وتحقق المبادرة 

هذا عن طريق تشجيع القطاع الخاص للنهوض بشكل مباشر في تزويد برامج التعليم والتدريب عالية الجودة.

• الشراكة مع جمعية شركات تقنية المعلومات واالتصاالت Int@j باألردن للمساهمة في سد فجوة المهارات في قطاع تكنولوجيا 
المعلومات واإلتصاالت.

دعم الدول المتضررة من النزاعات
الدولية على توسيع  التمويل  النزاعات، وتعمل مؤسسة  أفريقيا عدة دول متضررة من  األوسط وشمال  الشرق  تضم منطقة 
نطاق عملها في كثير من تلك البلدان، حيث تساعد على بناء أساس قوي لدعم القطاع الخاص. وفيما يلي بعض المبادرات 

التي نفذتها المؤسسة:

المحمول  الهاتف  خدمات  توسيع  على  الشركة  لمساعدة  لالتصاالت،  روشان  لشركة  دوالر  مليون   65 قيمته  تمويل  توفير   •
واإلنترنت في أفغانستان؛

• توفير قرض قيمته 65 مليون دوالر  لشركة الفارج فى العراق للتوسع في صناعة األسمنت، مما يمثل خطوة مهمة لتعزيز قطاع  
البناء والتشييد على الصعيد المحلي؛

• التعاون الوثيق مع البنك الدولي في لبيبا لتحديد المشروعات اإلستشارية واإلستثمارية المحتملة مع التركيز في الوقت ذاته 
على دعم البنية التحتية والقطاع المالي؛

• تعد مؤسسة التمويل الدولية من أولى المؤسسات المالية الدولية التي واصلت نشاطها فى اليمن عقب تشكيل حكومة 
إئتالفية جديدة في بداية عام 2013 حيث تعكف المؤسسة حاليًا على تقييم مجاالت إعادة المشاركة، بما في ذلك برنامج إلصالح 

منظومة تراخيص البناء ومصلحة الضرائب بالتعاون مع مؤسسة التمويل البريطانية.

الحد من التحديات التي يفرضها تغير المناخ
تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تكثيف نشاطها الجديد في مجال المناخ من خالل مجموعة من االستثمارات والخدمات 
االستشارية. ويقوم خبرائنا بمساعدة الشركات على تحسين كفاءتها في إستخدام الطاقة، ودعم جهود الشركات في مجال 
للطاقة. وحققت  متجددة  لتطوير مصادر  الخاص  القطاع  مع  والتعاون  الحراري،  اإلحتباس  الناجمة عن  الغازات  إنبعاثات  تقليل 

المؤسسة اإلنجازات التالية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا خالل العقد الماضي:

• قدم الخبراء المعنيين بالشراكة بين القطاعين العام والخاص الخدمات اإلستشارية للسلطات في الضفة الغربية بشأن إنشاء 
مستودع إلعادة تدوير المخلفات الصلبة يخدم أكثر من 750.000 شخص؛

النظيفة.   الطاقة  برنامج لتمويل إستخدام  البنك كجهة مقرضة على إطالق  الفرنسي لمساعدة  اللبناني  البنك  العمل مع   •
وخصص البنك اللبناني في العام الماضي قروضًا لمشروعات استخدام الطاقة النظيفة بقيمة 27 مليون دوالر؛

• دعم شركة تمويلكم األردنية المتخصصة في مجال اإلقراض متناهي الصغر حيث قدمت الشركة قروضًا للعمالء الراغبين في 
شراء سخانات شمسية، بغرض تقليل االنبعاثات الناجمة عن اإلحتباس الحراري؛

• تقديم قرض بقيمة 11 مليون دوالر  لدعم إنشاء برج مكون من 30 طابقًا يتميز بكفاءة إستخدام الطاقة في مدينة كراتشي 
بباكستان. وبهذا سيكون أول مبنى يحصل على شهادة نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة في البالد؛



• تشجيع الشركات على الحفاظ على الموارد وتبني مشروعات التشييد التي تتميز بكفاءة إستخدام الطاقة، والتي ستساهم 
في تقليل اإلنبعاثات الناجمة عن اإلحتباس الحراري بمعدل 32.500 طن وتوفير 4 ماليين دوالر للشركات؛

أتاح  مما  المتحدة،  العربية  اإلمارات  مرافق مقرها في  ميتيتو، وهي شركة  إلى شركة  مليون دوالر   50 بقيمة  تقديم قروض   •
للشركة تمويل مشاريع لمعالجة المياه في كل من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وقارتي أفريقيا وآسيا؛

العام  القطاعين  بين  الرائدة  الشراكة  مشروعات  بشأن  للحكومات  اإلستشارية  الخدمات  الدولية  التمويل  مؤسسة  تقدم   •
والخاص. تضم هذه المشاريع إنشاء مطار المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية يستخدم أحدث تقنيات الحفاظ 
على المياه، والمحافظة على الطاقة، وتقليل انبعاثات الغازات الناجمة عن االحتباس الحراري. ومن المتوقع أن يمثل المشروع 

نموذجًا لباقي الدول في المنطقة؛

زيادة مشاركة مؤسسة  المتجددة، بغرض  الطاقة  الرائدة في مجال  الشركة  أبو ظبي،  اتفاقية مع شركة مصدر في  توقيع   •
التمويل الدولية في دعم هذا القطاع.

تعزيز التكامل اإلقليمي من خالل االستثمارات بين دول المنطقة
تعد منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أقل مناطق العالم من حيث التكامل االقتصادي، خاصة إذا استبعدنا صادرات البترول 
والغاز من هذه المعادلة. ولديها في الوقت ذاته ا أقل معدل لالستثمار األجنبي على مستوى العالم، األمر الذي ينعكس  بتراجع 

النمو االقتصادي.

وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  الشركات  مساعدة  في  الدولية  التمويل  لمؤسسة  اإلستراتيجية  األولويات  إحدى  وتتمثل 
أفريقيا على توسيع نشاطها في البلدان المجاورة والمناطق األخرى من العالم النامي. وتتيح هذه العملية، للشركات الصناعية 
الرائدة،  فرصة نقل خبرتها ومهاراتها إلى أسواق جديدة، مما يؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة وتعزيز النمو وتحسين المعايير 

المحلية.

وقامت مؤسسة التمويل الدولية في العقد األخير بتيسير استثمارات بين الدول تقدر بحوالي 5.8 مليار دوالر، حيث شكلت أكثر 
من 60% منها استثمارات مع مستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي. وتأتي هذه االستثمارات في إطار الجهود المبذولة 
لدعم الشركات اإلقليمية الرائدة، وهي في األساس شركات من دول مجلس التعاون الخليجي، لديها القدرة على التوسع في 
األسواق الناشئة. وقد كان لهذا النشاط مردود في مجموعة واسعة من المجاالت والتي شملت دعم المشروعات الصغيرة في 

البلدان األفريقية جنوب الصحراء وتحسين معالجة المياه في آسيا.

وقامت المؤسسة في العام المالي 2013 بدعم استثمارات إقليمية بقيمة 500 مليون دوالر، تركزت في مشروعات البنية األساسية 
تحت رعاية شركات من دول مجلس التعاون الخليجي. ونجحت مؤسسة التمويل الدولية فيما يلي، ضمن جهود أخرى:

أتاح  مما  المتحدة،  العربية  اإلمارات  مرافق مقرها في  ميتيتو، وهي شركة  إلى شركة  مليون دوالر   50 بقيمة  تقديم قروض   •
للشركة فرصة تمويل مشاريع معالجة المياه في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وقارتي أفريقيا وآسيا؛

• استثمار 6 ماليين دوالر في شركة بالتو، وهي هيئة تركية معنية بالتعليم والتدريب المهني والتي تستهدف توسيع عملياتها 
لتشمل مصر، ويأتي هذا في إطار جهود مبادرة E4E للشباب العربي؛

• تقديم قرض بقيمة 30 مليون دوالر إلى شركة غلفتينر، وهي شركة معنية بتشغيل الموانئ والتي تتخذ من اإلمارات العربية 
المتحدة مقرا لها، لدعم توسيع نشاطها في العراق؛

• تيسير قرض بقيمة 17 مليون دوالر إلى شركة سمارت إينرجي سولوشنز، وهي شركة معنية بإنتاج الطاقة ومقرها في دبي، 
لمساعدة الشركة على توسيع نشاطها في البلدان المتضررة من النزاعات حول العالم؛

المياه  لتنمية  العربية  الشركة  مع  بالتعاون  تركيا  المتجددة في  الطاقة  مليون دوالر في مجال   125 بقيمة  استثمارات  دعم   •
والطاقة ACWA، وهي شركة سعودية؛

• دعم شركة طاقة، وهي شركة مقرها في اإلمارات العربية المتحدة، باستثمارات قيمتها 133 مليون دوالر في شركة تاكورادي 
العالمية بغانا؛

• استثمار أكثر من 33 مليون دوالر مع شركة مويا، وهي شركة بحرينية سعودية تعمل على التطوير واالستثمار في مجاالت 
تحلية وتوزيع المياه ومعالجة مياه الصرف، للمساعدة في توسيع فرص الحصول على المياه النظيفة في إندونيسيا.



أبرز اإلنـجــازات خــالل العـــام المــالي ٢٠١٣

التعاون الوثيق داخل المؤسسة مع أعضاء مجموعة البنك الدولي
خالل العام المالي 2013، عملت مؤسسة التمويل على توسيع نطاق استثماراتها وخدماتها االستشارية بمنطقة الشرق األوسط 
اإلنمائي. وتعاونت  أثرها  المؤسسة لتعظيم  المتعاملة مع  الجهات  إلى  الحلول  ، وتقديم مجموعة شاملة من  أفريقيا  وشمال 
المؤسسة أيًضا تعاوًنا وثيقًا مع باقي أعضاء مجموعة البنك الدولي لمعالجة بعض التحديات االقتصادية األكثر إلحاحًا بالمنطقة. 

ومن أبرز اإلنجازات ما يلي:

• اطالق مشروع استشاري واستثماري مشترك لبناء القدرة المؤسسية للمصرف المتحد لالستثمار بالعراق؛
• اطالق مشروع استشاري واستثماري مشترك مع شركة كراتشي للطاقة العضوية بغرض بناء محطة رائدة إلنتاج الغاز في 

كبرى مدن باكستان؛

• اطالق أربعة مشروعات استشارية في تونس، بالتعاون مع البنك الدولي، تركز على إصالح قانون االستثمار، وتبسيط اللوائح، 
وتحسين قوانين إشهار اإلفالس؛

• وفي إطار مبادرة صندوق المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، ستقوم كل من مؤسسة التمويل الدولية 
التمويل  إتاحة  في  للتوسع  وذلك  القروض  لضمان  األردنية  للشركة  المشورة  بتقديم  واإلنشاء  للتعمير  الدولي  والبنك 

للمشروعات متناهية الصغر والمتوسطة.

وراء األرقام
حصل العديد من  عمالء وموظفي مؤسسة التمويل الدولية بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على عدد من الجوائز خالل 
العام المالي الماضي وذلك تقديـرًا لتطبيق لشروعات رائدة في  قطاعات مختلفة، تمتد من الرعاية الصحية حتى النقل. ومن 

بينها على سبيل المثال:

• فوز فريق الخدمات اإلستشارية، الذي ساعد بنك بي. إل. سي اللبناني على زيادة فرص الحصول رائدات األعمال على التمويل، 
بجائزة  »الرئيس التنفيذي« للمؤسسة؛

• فوز شركة أدوية الحكمة األردنية بجائزة مؤسسة التمويل الدولية للعمالء الرائدين وذلك لتقديم  أدوية  ذات أسعار مناسبة 
تساهم في انقاذ حياة البشر في مختلف أنحاء العالم؛

• اختيار مبنى الركاب الجديد في مطار الملكة علياء باألردن ضمن أفضل 40 مشروًعا للشراكة بين القطاعين العام والخاص 
في العالم، وتجدر اإلشارة إلى أن هذا المشروع هو نتاج لشراكة رائدة بين القطاعين العام والخاص بمساعدة من مؤسسة 

التمويل الدولية؛

للتنمية  الدولية  التمويل  مؤسسة  وجوائز   / تايمز  فاينانشال  جوائز  توزيع  أثناء  خاص  تقدير  على  فلسطين  بنك  حصول   •
المستدامة؛

• تكريم مجموعة الـ20 لشركة إينغرو، إحدى عمالء  المؤسسة منذ فترة طويلة طويلة، لتنفيذها برنامج مبتكر لشراء األلبان من 
المزارعين الذي قد ساعد  50.000 شخص.



الملحقات

الخدمات االستثمارية لمؤسسة التمويل الدولية واألثر اإلنمائي لها
 عدد المشروعات الجديدة: 60 مشروع

 إجمالي االلتزامات: 2.95 مليار دوالر
التعبئة: 914.5 مليون دوالر

نجحت الجهات المتعاملة مع مؤسسة التمويل الدولية في تحقيق ما يلي في المنطقة:
• تيسير قروض بقيمة 13.2 مليار دوالر استفاد منها 1.9 مليون مشروع صغير ومتوسط ومتناهي الصغر؛

• دعم إنتاج الطاقة لعدد 3.4 مليون مستهلك؛ 
• توسيع نطاق توزيع الطاقة ليشمل 10.7 مليون مستهلك؛

• توصيل المياه لعدد 1.1 مليون مستهلك؛
• تقديم الرعاية الصحية لعدد 3.5 مليون مريض؛

• دعم 200.000 مزارع و4.300 طالب؛
• خلق 244.000 فرصة عمل.

الخدمات االستشارية لمؤسسة التمويل الدولية فى المنطقة 
 عدد المشروعات الجديدة:  34 مشروع

قيمة المشروعات الجديدة: 36.5 مليون دوالر
نجحت الجهات المتعاملة مع مؤسسة التمويل الدولية في تحقيق ما يلي:

• تيسير 630.000 قرض للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛
• تقديم تمويل بقيمة 2.6 مليار دوالر للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ 

• تقديم 216.000 قرض متناهي الصغر للنساء؛
• فتح 128.000 حساب بنكي جديد للعمالء.

نجح عمل مؤسسة التمويل الدولية في تحقيق ما يلي:
• توفير 104.1 مليون دوالر على القطاع الخاص عن طريق دعم إصالحات اللوائح؛

• المساعدة في تسوية 1.466  قضية من خالل الوسائل البديلة لتسوية المنازاعات، مما أدى تحرير 62.6 مليون دوالر كانت محتجزة 
في النزاعات؛ 

• دعم 476 مشروعًا في إطار تحسين أدائها.
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