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 اٌخُّٕت بٕىن خذِبث ػٓ ٔبزة

 اٌبُٕت ٌخّىًَ اٌضّبٔبث وهُئبث

  اٌخحخُت

 

 

 :ٌٍّضَذ ِٓ اٌّؼٍىِبث

Alexander Böhmer 
tel. +33 1 45 24 19 12 

e-mail: alexander.boehmer@oecd.org 
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 البنيت لتمويل الضمبنبث وكبالثو التنميت بنوك خدمبث عن نبذة

  التحتيت

 المعبيير الرئيسيت للحصول على قروض وضمبنبث بنوك التنميت 

 المعبيير التحليليت

 " ال/ٔؼُ"  عشَمتًٍ وغبٌبًب ِب حصبؽ ػإخخصبصبحهب اٌخٍ حخىافك ِغ ّشبسَغ اٌػٓ ػًٍ أػًٍ ِسخىي حبحث بٕىن اٌخُّٕت وهُئبث اٌضّبٔبث 

 .حضّٓ ِٕبسبخهب ٌٍبٕه أو اٌىوبٌتوإّٔب وال حأخز بؼُٓ األػخببس ِضاَب اٌّششوع اٌفشدَت  " واصً/لف" أو 

 :ط اٌخبٌُتببشىً ػبَ حشًّ هزٖ اٌّؼبَُش اٌخحٍٍُُت إٌم

 وبٌتِسؤوٌُت اٌبٕه أو اٌىاٌّششوع فٍ ِٕغمت ِىلغ ػضىَت دوٌت اٌّششوع فٍ اٌبٕه أو اٌىوبٌت، أو  ·

 ؟ هً َؼشض اٌبٕه هزٖ اٌخذِبث –شىً اٌخّىًَ أو اٌضّبْ أو اٌذػُ اٌّغٍىة  ·

 ولج وِذة اٌخّىًَ واٌضّبْ ·

 حىحُذ/حجُّغ –ِحٍٍ /ِخؼذد اٌجٕسُبث –ال سبح /خبص، سبح/ػبَ –ٍِف اٌبٍذ واٌببدئ  ·

 ِٕبسبت اٌّششوع ألهذاف اٌبٕه أو اٌىوبٌت ·

 ِٓ َسخفُذ ِٓ اٌّششوع؟ ·

 حذدة فٍ اٌّششوعاٌضشوسة اٌؼبجٍت اٌّخ ·

 (لغبع فشدٌ/لغبع)اٌّششوع ٔىع  ·

 حجُ اٌّششوع ·

 المشروع سالمتمعبيير 

  سذادهً سُىىْ اٌّششوع لبدس ػًٍ . اٌّششوعسالِت حمُُُ أػالٖ َخُ اٌّشوس إًٌ ِشحٍت اٌّؼبَُش األسبسُت  ٍَبٍ اٌّششوعوبْ إرا 

 ششوط ولىاػذ اٌبٕه أو اٌىوبٌت؟َخفك ِغ   وجذوي صٍِٕبشىً  ٕشىدَحمك اٌغشض اٌّ؟ وهً سُسخغُغ اٌّششوع أْ اٌّمشضُٓ واٌّسخثّشَٓ

 :اٌّؼبَُش اٌشئُسُت هٍ اٌخبٌُت

 هُىً اٌّششوع ·

 ٌٍخّىًَ واٌخأُِٓ واٌذػُِخخٍفت ِصبدس  ·

 فشَك اٌّششوعجىدة  ·

 اٌجذوي اٌخمُٕت واٌخٕفُزَت ·

 هً اٌحصىي ػًٍ اٌخصشَحبث واإلَجبصاث ٌٍّششوع ِّىٕت؟ ·

 ك اٌهٕذسُتخغظ ػًّ اٌبٕبء واٌىثبئ ·
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 وٌُتحىفش اٌخجهُضاث واٌؼّبي واٌغبلت واٌّىاد األ ·

 خغظ اٌخٕفُز واٌّشالبت ·

 خغظ وحذابُش األِٓ ·

 ِّبثٍتوضغ ِؼبَُش ٌٍّمبسٔت ِغ ِشبسَغ  ·

 اٌجذوي اإللخصبدَت ·

 ششوع أو اٌؼًّّاٌخغت  ·

 ححًٍُ اٌسىق ·

 اٌسىقحىلؼبث  ·

 اٌخّىًَ، اٌؼىائذ، اٌخشوُض ػًٍ اٌخذفك إٌمذٌ/حمُُُ اٌخىبٌُف، اإلَشاد ·

 اٌمُىد ػًٍ اٌؼٍّت/ّبياٌ حشوت سأط ·

 ِّبثٍتوضغ ِؼبَُش ٌٍّمبسٔت ِغ ِشبسَغ  ·

 تاٌؼبِ ّصٍحتِسبهّت اٌّششوع ٌٍ ·

 بوإلٍُُّ بوعُٕإجخّبػُب، اٌخأثُش اإلَجببٍ  ·

 ػبث أخشيّىػذَ اٌخأثُش اٌسٍبٍ ػًٍ ِج ·

 (ػبث األخشيّىٌصبٌح ٌٍمغبػبث واٌّج) آثبس ِضخّت ·

 اٌفسبدّىبفحت ٌحذابُش  ·

 اٌّششوع ببٌٕسبت ٌجُّغ إٌّبعك اٌخٍ َشٍّهبححذَذ وحخفُف اٌّخبعش  ·

 أو اِىبُٔبث أخشي ٌخحمُك اٌّششوع؟ أفضً هً هٕبن اِىبُٔبث –اٌبذائً  ·

 االجتمبعيتالبيئيت و المعبيير

خغغُت اٌمشض واٌضّبْ حفضً بٕىن اٌخُّٕت وووبالث اٌضّبٔبث اٌّشبسَغ االجخّبػُت وبػخببساث ٌ ت وُاٌبُئٌٍمضبَب  ٔظشًا ٌألهُّت اٌّخضاَذة

 :اٌخٍ حأخز بؼُٓ األػخببسإٌمظ اٌخبٌُت

 بُئٍاٌجخّبػٍ وإلا خخالياٌحذ األدًٔ ِٓ اإل ·

 راث اٌصٍت اٌّغببمت ٌٍمىأُٓ اٌذوٌُت ·

 اٌّخىلؼت آثبس ِٓ أٌ خخفُفاٌ ·

 تواالجخّبػُ تاٌبُئُببٌمضبَب  اٌّخؼٍمتأو اٌخىٕىٌىجُب /واٌفضًٍ اسخخذاَ اٌّّبسسبث  ·

 ، خبصت خالي ِشحٍت حٕفُز اٌّششوعأصحبة اٌّصٍحتِشبسوت  ·


