
 

 

 

 

 001رقم إبداء االهتمام:  

 :  2022سبتمر   15تاري    خ النشر

 2022اوكتوبر  14تاري    خ ووقت اإلغالق:  

 

ي  للمؤسسات المالية من أجل تعزيز  
ي جزن 

الموضوع: دعوة إلبداء االهتمام بضمان ائتمان 
ي موريتانيا. 

ي يديرها الشباب ف 
كات الت   تمويل الشر

 
ي 
ي وسادن 

 سيدان 
اكة مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  DFCالتنمية الدولية )تسىع مؤسسة تمويل  ( بالشر

(USAID  ي لالئتمان
( ، إلبداء االهتمام من المؤسسات المالية الخاصة لتقديم ضمان جزن 

ة والمتوسطة الحجم. )المشاري    ع   لتعبئة القروض للمؤسسات متناهية الصغر والصغير
ي موريتا

ة والمتوسطة( ف  نيا. يخطط المركز المالي للتوقيع عىل اتفاقية ضمان  الصغرى والصغير
 بتوافر األموال لهذا الغرض. 

ً
ي مع طرف واحد أو أكير من األطراف الناجحة ، رهنا

ي جزن 
 ائتمان 

I السياق . 
DFC   اكة مع القطاع ي الواليات المتحدة. وهي تعمل بالشر

هي مؤسسة تمويل التنمية ف 
ي تهدف إل

ي تواجه األسواق النامية الخاص لتمويل المشاري    ع الت 
 مواجهة أخطر التحديات الت 

 .www.dfc.govاليوم. لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة  
 

كات  USAIDو   DFCتعمل مؤسسة  اكة لتوفير أدوات التمويل والدعم لمساعدة الشر ي شر
ف 

ي األسواق الناشئة ، وتعزيز النمو وتحسير  الظروف المعيشية من 
خالل  عىل التوسع ف 

 ضمانات االئتمان الجزئية. 
ي من 

ي األسواق المالية من خالل   DFCتم تصميم ضمانات االئتمان الجزن 
لتحفير  النمو ف 

ي القطاعات والمجاالت المحرومة. 
مساعدة المؤسسات المالية عىل زيادة حجم االئتمان ف 

ضير  ، لتطوير  هدفنا هو تشجيع المؤسسات المالية عىل منح االئتمان لنوع جديد من المقي  
وط أفضل.  ي مناطق جغرافية جديدة و / أو منح االئتمان بشر

 منتج جديد ، ومنح االئتمان ف 
 
 
 
 



 

 
II نطاق الضمان . 

م مركز  ي جديد لمحفظة ائتمانية مع مؤسسة مالية واحدة   DFCيعي  
المالي إنشاء ضمان جزن 

ي موريتانيا، لحشد قروض تتماشر مع األولويات 
اإلنمائية والمساعدة الفنية للوكالة  أو أكير ف 

وط المنصوص عليها فيما يتعلق بالضمان موضحة أدناه.  األمريكية للتنمية الدولية. الشر
وط وفقا الحتياجات العقد وإجراءات التحقق الخاصة بالمؤسسة أو   يمكن تعديل هذه الشر

 المؤسسات المختارة: 
 

ي ت المتقدمون المؤهلون :  ●
قدم االئتمان أو التأجير أو ترتيبات  الكيانات الخاصة الت 

اض األخرى. وتشمل هذه الكيانات، عىل سبيل المثال ال الحرص: المصارف،   االقي 
والمؤسسات المالية غير المرصفية، ومؤسسات االدخار واالئتمان، ومؤسسات 

كات   التمويل االصغرى، وصناديق االدخار والقرض وصناديق االستثمار المؤثرة وشر
  الخاصة والمستثمرين من القطاع الخاص )أفرادا أو مجموعات(.  االستثمار 

ي موريتانيا  ●
ة والمتوسطة المرصح لها بالعمل ف  كات الصغير ضون المؤهلون : الشر المقي 

ي يمثل الشباب  
ي يقودها الشباب أو  الت 

٪ عىل األقل من موظفيها. سيتم منح  30والت 
كات التالية:   األفضلية للشر

o  كات ي تقودها أو تملكها نساء الشر
ة والمتوسطة الت   الصغير

o   وة الحيوانية ي قطاع الزراعة والير
ة والمتوسطة العاملة ف  كات الصغير الشر

 والفندقة والنقل والحرف اليدوية والتجارة و/أو الخدمات التكنولوجية. 
مال  : عقود اإليجار أو القروض ألجل النفقات الرأسمالية أو رأس ال االعتمادات المؤهلة ●

   العامل. 
ي جميع أنحاء البالد  مع منح  المنطقة الجغرافية ●

٪ عىل  30: سيتم منح االعتمادات ف 
ارزة.  ي و / أو الي  ي و / أو الحوض الغرنى

ف   األقل من االعتمادات لمناطق الحوض الشر
عىل فقدان أصل القرض )بدون رسوم أو   pari-passu ، ٪50 : معدل الضمان  ●

 فوائد(. 
ي  10المقدر للتسهيل: ما يصل إل  المبلغ  ●

ضمان واحد أو أكير )أي ما    ماليير  دوالر ف 
ي التغطية من قبل  5يصل إل 

 (. DFCماليير  دوالر كحد أقىص ف 
: رسوم إعداد واحدة ورسوم مستخدم نصف سنوية ؛ األسعار قابلة  العموالت  ●

 للتفاوض. 
وط األساسية األخرى:  ●  الشر

o  تمتنع مؤسسةDFC ي يتم الحصول عن تقديم ضمان
ات عىل القروض الت 

عليها برأس مال مقدم بأسعار ميشة جدا، مثل خطوط االئتمان المدعومة 
 من مصادر حكومية. 



 

o   ال يتم تمويل ضماناتDFC ي بداية
. بمعت  آخر ، ال يتم توفير أي تمويل ف 

الضمان. وال يتم رصف األموال إال بعد استالم الطلبات المؤهلة والموافقة 
 معالجتها. عليها و 

 
ي جميع معامالت مؤسسة 

بمتطلبات سياستها وإجراءاتها البيئية   DFCيجب أن تف 
ي تشمل االمتثال لمعايير أداء مؤسسة التمويل الدولية. 

 واالجتماعية، والت 
وبموجب هذا الضمان، يجوز للوكالة األمريكية للتنمية الدولية أن تقدم المساعدة الفنية 

ي قد  لتوسيع وتعزيز قدرات المؤ 
، والت  ضير  المؤهلير  سسات المالية المختارة و/أو المقي 

ة   تشمل تقديم خدمات استشارية مالية أو بناء قدرات المصارف المحلية والمشاري    ع الصغير
والمتوسطة الحجم. يمكن للوكالة األمريكية للتنمية الدولية أيضا مساعدة المؤسسات المالية 

ضير  ال  . عىل تطوير قنوات لتحديد المقي   مؤهلير 
 

IIIتعليمات لتقديم التعبير عن االهتمام وعملية المراجعة . 
 

 تعليمات التقديم .1
والوكالة األمريكية للتنمية الدولية، من خالل هذا اإلعالن، المتقدمير    DFCتدعو مؤسسة 

( لتقديم ترصي    ح اهتمام وفقا   ي
ي القسم الثان 

المؤهلير  المهتمير  )كما هو محدد أعاله ف 
 للتعليمات الواردة أدناه: 

 
ي ورقم هاتفه.  .1

ون   ملف تعريف موجز للمرشح ، مع اسم الشخص وعنوان بريده اإللكي 
م بها مقدم الطلب استخدام الضمان وتوسيع نطاق قروضه   .2 ي يعي  

وصف للكيفية الت 
ي ذلك: 

ي أعاله، بما ف 
ي القسم الثان 

 لتشمل مجاالت التدخل الموضحة ف 

ي ضما ✔
ي مصلحة مقدم الطلب ف 

ي جزن 
 ن ائتمان 

ي  ✔
اح استخدام ضمان االئتمان الجزن   اقي 

ضير    ✔ م مقدم الطلب تطبيقها للوصول إل المقي  ي يعي  
اتيجية الت  االسي 

ي المناطق الجغرافية المستهدفة
، وال سيما ف   المؤهلير 

ي سيتم استخدامها لتمويل القروض الممنوحة بموجب   ✔
مصدر األموال الت 

 الضمان 

ماليير  دوالر، أو ما يصل إل  10تسهيالت الضمان )حت   المبلغ المطلوب من  ✔
ي التغطية من قبل مؤسسة  5

 DFCماليير  دوالر ف 
 

 إجابات عىل األسئلة التالية:  .2



 

هل سيؤثر هذا الضمان عىل أسعار فائدة مقدم الطلب عىل القروض  ✔
 المؤهلة؟ إذا كان األمر كذلك، كيف؟ 

الضمان لمقدم الطلب للقروض  هل سيؤثر هذا الضمان عىل متطلبات  ✔
 المؤهلة؟ إذا كان األمر كذلك، كيف؟ 

هل سيؤثر هذا الضمان عىل مدة القروض المؤهلة؟ إذا كان األمر كذلك،  ✔
 كيف؟ 

بشكل عام ، كيف يمكن لهذا الضمان أن يساعد مقدم الطلب عىل منح  ✔
 القروض بطرق ال يمارسها حاليا أو ال يستطيع ممارستها؟ 

 
 معلومات حول:  .2

 جم إجمالي المحفظة االئتمانية الحالية لمقدم الطلب ح ✔

كات المتناهية  ✔ حجم المحفظة الفرعية الحالية لمقدم الطلب الخاصة بالشر
ة والمتوسطة  الصغر والصغير

ة ) ✔  ( عىل محفظة القروض بأكملهاNPLمعدل الفائدة عىل القروض المتعير

ة ) ✔ ة  ( للمحفظة الفرعية للمشاري    ع NPLمعدل القروض المتعير الصغير
 والمتوسطة الحجم 

ي ذلك من خالل التكنولوجيا المالية الرقمية  .2
ي جميع أنحاء البالد ، بما ف 

مدى وجودها ف 
 أو وكالء البنوك. 

أو    2021و 2020و  2019نسخ من البيانات المالية السنوية المدققة لألعوام  ✔
 التقارير السنوية. 

مقدم الطلب المؤهل ،  نسخ من السياسات واإلجراءات البيئية واالجتماعية ل ✔
 أو أي وثيقة أخرى مماثلة. 

 
( صفحات للتقديم  5نموذجا محددا للتقديمات. يرجى عدم تجاوز خمس )  DFCال يتطلب 

ي القسم 
أعاله. قد يتم تضمير  عنارص القسم  III.A .1-3فيما يتعلق بالبنود المدرجة ف 

III.A .4-7   .كمرفقات لتقديمك 
ية. يجب تقديم التعبير عن    االهتمام باللغة اإلنجلير 

ي 
ون  يد اإللكي  ي موعد ال يتجاوز  تستقبل الملفات عن طريق اليى

 2022اوكتوبر   14ف 

ي تدفع بعد هذا التاري    خ و / أو الوقت المحددين.  و   .
ي االعتبار الملفات الت 

 ال تؤخذ ف 
ي إل: 

ون  يد اإللكي   يرجى إرسال عبارات االهتمام عيى اليى
 hbateman@dfc.gov هيذر بيتمان : 

ا واشنطن صو :   sow@usaid.gov-lwashingtonلير 

mailto:hbateman@dfc.gov
mailto:lwashington-sow@usaid.gov


 

 dadiallo@usaid.govداوودا جالو :  
 

ي  وال  DFCيرجى مالحظة أن 
وكالة األمريكية للتنمية الدولية ليستا مسؤولتير  عن أي تأخير ف 

. سيتم اعتبار التعبير عن االهتمام معلومات حساسة   ي
ون  يد اإللكي  إرسال أو استالم رسائل اليى

 .USAIDو   DFCتجاريا من قبل 
 

ي للتقييم  .2
 معلومات التقييم واإلطار الزمت 

 
ح المؤسسة المالية مع أولويات  سيتم تقييم التعبير عن االهتمام بناء عىل  مدي توافق مقي 

DFC  وUSAID  ي القائمة المخترصة بموجب هذه
. قد يطلب من المتقدمير  المدرجير  ف 

و   DFCالدعوة للتعبير عن االهتمام إرسال توضيحات بشأن تقديمهم و / أو إجراء مقابلة مع 
USAID ي قائمة  . وبمجرد اختيارها، سيطلب من المؤسسة إكمال وتقديم ق

ائمة بالوثائق ف 
كاء المختارين )الملحق   (. سيتم بعد ذلك بذل العناية 1التحقق من العناية الواجبة للشر

الواجبة بالتوازي مع المفاوضات القانونية بشأن ترتيب الضمانات وستشمل، عىل سبيل 
اعرف عميلك  المثال ال الحرص، تقييم مخاطر االئتمان، والعناية الواجبة القانونية، وأذونات 

(KYC  ي سبتميى
( ، والتصاري    ح البيئية واالجتماعية. ومن المقرر توقيع اتفاقية الضمان ف 

، رهنا بنتيجة إيجابية لعملية العناية الواجبة. ويجب التنيه ال ان المواعيد النهائية 2023
 .  عرضة للتغيير

 
 األسئلة والمساعدة اإلضافية  -رابعا 

ي إل: إذا كان لديكم أي أسئلة أو 
ون   طلبات توضيح، يرجى إرسال بريد إلكي 

 هيذر بيتمان
ي المالي العالمي   مدير االستثمارات، أفريقيا، مركز دنى

hbateman@dfc.gov 
 

اكة أم ال نتيجة  DFCتحتفظ  ي شر
ي الدخول ف 

لهذا والوكالة األمريكية للتنمية الدولية بالحق ف 
ام من جانب حكومة   ي أال يفش هذا الطلب عىل أنه الي  

الطلب للتعبير عن االهتمام. وينبىع 
الواليات المتحدة. وباإلضافة إل ذلك، تخىلي حكومة الواليات المتحدة مسؤوليتها عن  

التكاليف المرتبطة بإعداد تعبير عن االهتمام استجابة لهذا الطلب. سيتم االتصال باألطراف  
 رة مسبقا فقط. المختا

 
 1المرفق 

 

mailto:dadiallo@usaid.gov
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كاء المختارين   قائمة مراجعة العناية الواجبة للشر
 

لتقديم   المرشحير  المختارين فقطيتم توفير هذه القائمة ألغراض اإلعالم. سيتم دعوة 
ي مركز  

ي قائمة مراجعة العناية الواجبة ف 
   DFCالعنارص التالية ف 

، سيتم تقديمه عيى   DFC -001وذج )نم DFCطلب مكتمل للحصول عىل تمويل مباشر من 
نت عىل موقع   عىل الويب(.  DFCاإلني 

ي ذلك:  .1
ي المالي العالمي المكتمل للحصول عىل معلومات إضافية، بما ف   طلب مركز دنى

،  4التقرير السنوي آلخر أرب  ع ) .1 ي
( سنوات )البيانات المالية المدققة مع الحواشر

رأي مراجع الحسابات وخطاب  تحليل اإلدارة للمركز المالي ونتائج العمليات،
 توصية مدقق الحسابات(

 أحدث البيانات المالية المرحلية غير المدققة  .2
ي  .3  مخطط انسيانى
ي ذلك الرئيس  .4

السير الذاتية للمديرين التنفيذيير  الرئيسيير  / صناع القرار )بما ف 
 الخزانة ومدير االئتمان وكبير مسؤولي المخاطر وكبير 

والمدير التنفيذي وأمير 
 ولي التدقيق الداخىلي أو ما يعادلهم( مسؤ 

 السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة  .5
ي الدولية أو المحلية )إن وجدت(  .6

 تقارير من وكاالت التصنيف االئتمان 
 شهادة التأسيس )أو ما يعادلها محليا(  .7
 النظام األساشي وأداة التأسيس )أو ما يعادلها محليا( .8
ي  .9

المقدم من البنك المركزي أو المنظم أو جمعية تقرير القطاع المالي / المرصف 
ي السوق فيما يتعلق بالمؤسسات 

الصناعة ، والذي يوضح موقف المقرض ف 
 المالية األخرى. 

 سياسة وإجراءات منح االئتمان  .10
 تقرير مراجعة األمن والموثوقية الذي يقوم به البنك المركزي )إن وجد(.  .11
ات. حيثما أمكن ، قم  ( سنو 5( إل خمس )3خطة العمل لمدة ثالث ) .12

اضات مفصلة وتحليل  )نقاط   SWOTبتضمير  توقعات التدفق النقدي مع افي 
 القوة والضعف والفرص والتهديدات( أو تحليل مماثل. 

 السياسات البيئية واالجتماعية ونظام اإلدارة  .13
ية  .14  سياسة الموارد البشر
 نسخ من عقود العمل النموذجية  .15
 ذا صلة )مثل العروض التقديمية أي عرض تقديمي أو مستند آخر يعتيى  .16

اتيجيات القطاع ، والمستندات القانونية  للمؤجرين أو المستثمرين ، واسي 
 الخاصة بمقدم الطلب ، وما إل ذلك( 



 

( لمجلس اإلدارة واإلدارة العليا  DFC-006تعبئة نماذج التعريف الشخصية ) .2
عمليات التحقق من  ٪( حت  تتمكن المؤسسة من إجراء 10والمساهمير  الرئيسيير  )<

نت عىل موقع KYCاعرف عميلك )  (. DFC( )ليتم تقديمها عيى اإلني 
ي المالي العالمي ) .3 ، سيقدم عىل  DFC-007استبيان مستأنف لتقييم أثر مركز دنى

نت عىل الموقع الشبكي للمركز(.   اإلني 
 

 


