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وشمال  القروض المتعثرة في منطقة الشرق األوسطمن  للحدتتعاونان شركة أومني بريدجواي االستشارية ومؤسسة التمويل الدولية 

 أفريقيا
 

شركة مع عن تعاونها  مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي،أعلنت  -2018نوفمبر،  14دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

بهدف ، يةوالنزاعات القانون القروض المتعثرةب القضايا المتعلقة دة متخصصة في حلوهي شركة رائ ،أومني بريدجواي االستشارية المحدودة

ومن شأن هذه المنصة أن تساعد . معنية بحل هذه القضايا في الشرق األوسط وشمال أفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية منصةأول إنشاء 

 .تقديم قروض جديدة ها علىوتشجيعإعادة توظيف رأس المال المؤسسات المالية على 
 

يديرها مركز خبرات  ، استثمارية جديدةأداة إلنشاء اً مليون دوالر 100بتوفير  وشركة أومني بريدجواي مويل الدوليةقامت مؤسسة التو

 في مليار دوالر 1 استثمارإلى  – حصة األقلية فيهمؤسسة التمويل الدولية  تمتلكالذي  - المركز يهدفو. أومني بريدجواي اإلقليمي في دبي
عد األول من نوعه لمؤسسة التمويل الدولية في الذي ي  ، سيركز هذا المشروع. و. المرتبطة بهاوالنزاعات القانونية  المتعثرةقروض لا إدارة

لك ، مما يساعد البنوك في تاليونان كذلك و ر والمغرب وتونس ولبنانباكستان ومصدول مثل على  نطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيام

برنامج  في إطاريتم تنفيذ هذا اإلستثمار  .وتعزيز النمو االقتصادي والعمالة األعمالإقراض  الدول على إعادة توظيف رأس المال لتكثيف

 . التابع لمؤسسة التمويل الدولية Distressed Asset Recovery Program األصول المتعثرة إغاثة
 

 ي شّكل ، حيثجديدةستساعدنا الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية على التوسع في أسواق " :ريموند فان هولست من أومني بريدجواي وقال

 يساهم القطاع المصرفيحيث ، في هذه األسواق خاصةوحل النزاعات تحديًا للقروض المتعثرة بالنسبةالوصول إلى رأس المال والخبرة 

 ".بشكل كبير في التنمية االقتصادية
 

 ومساعدة ،على مستوى العالمعلى سداد أصل الدين  قادرةمبتكرة  حلول لتقديمويعد االستثمار جزًءا من استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية 
كما . بها الخاص رأس المال وتحريرميزانياتها العمومية  التي تهدد مخاطرال وتخفيفتخلص من القروض المتعثرة الفي المؤسسات المالية 

 .القروض المتعثرة من خالل، وإنشاء سوق ثانوية عثرين في أسواق االئتمان الرسميةيهدف إلى إعادة تأهيل وإعادة دمج المدينين المت
 

عندما " ،التمويل الدوليةمؤسسة بفريقيا المؤسسات المالية في الشرق األوسط وإمجموعة ، المدير اإلقليمي لريتانا-مانويل رييس وصرح

 وًرا هاًمادالقروض واألصول المتعثرة  تسوية تلعب ":قائالً واستطرد ". ، وكذلك النمواالئتمان يتوقف تدفق، متعثرة اقروضً  كالبنو تواجه
 ."نطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيافي م دفع عجلة النمو والعمالة على في المساعدة

 
أمريكياً اً مليار دوالر 5.4 قيمتهالذي تبلغ التابع لمؤسسة التمويل الدولية والعالمي  األصول المتعثرة إغاثةبرنامج إطالق والجدير بالذكر أنه 

ً أمريكي اً مليار دوالر 2 يضموهو  ،2007عام  في ً لصالح  3.4وعلى حساب مؤسسة التمويل الدولية  ا االستثمارات مليار دوالراً أمريكيا

ها وذلك في وتسويتالمتعثرة شراء األصول فيما يخص ، مما يجعل مؤسسة التمويل الدولية رائدة في السوق آخرينالمشتركة من مستثمرين 

 .المؤسسةالدول التي تعمل بها 
  

 مؤسسة التمويل الدولية نبذة عن
تعد مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة حصرية على دعم وتنمية القطاع 

لخلق أسواق وفرص ا ها وتأثيرها وخبرتهأموالخالل رؤوس  منالم العشركة حول  2000تعمل مع أكثر من  وهي. الخاص في البلدان النامية

أمريكياً ا مليار دوالرً  23المؤسسة أكثر من ، قدمت 2018وفي السنة المالية . في العالم واجه ظروفًا صعبةً تعمل في أكثر المناطق التي 

يرجى  لمزيد من المعلومات،. على الفقر وتعزيز الرخاء المشتركلقضاء لالقطاع الخاص  درةقعلى معولةً لتمويل طويل األجل للدول النامية، 

 www.ifc.orgاإللكتروني زيارة موقعنا 
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 اتصل بنا عبر قنواتنا على مواقع التواصل االجتماعي
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