
نشرة إخبارية ربع سنوية تصدر عن املصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا - العدد 105  - يناير 2012

دوالر  200مليون 
متويالت جديدة  ألفريقيا خالل هذا العام

عملياته مبتابعة  املكلفني  لألفارقة  الثالث  امللتقى  ينظم  املصرف 

تعاون



اثنان من املشروعات التي أسهم املصرف في متويلها في أثيوبيا
طريق جوري - جامبيال

عقد جملس إدارة املصرف العربي للتنمية االقتصادية يف أفريقيا اجتماعه الرابع واألخري لعام 2011 مبدينة لندن،  وذلك خالل الفرتة 
من  14 إىل 16 ديسمرب 2011. وترأس االجتماعات سعادة املهندس/ يوسف بن إبراهيم البسام رئيس اجمللس، حبضور سعادة األستاذ/

عبد العزيز خلف املدير العام.

وقد حبث اجمللس يف هذا االجتماع عددًا من املوضوعات اهلامة جاء يف مقدمتها تقرير املدير العام عن نشاط املصرف ومنجزاته خالل 
الفرتة من أكتوبر إىل ديسمرب 2011، باإلضافة إىل عدٍد من التقارير املالية، منها التقرير املالي عن أنشطة املصرف خالل الربع الثالث 

من عام 2011 وتقرير أداء حمافظ األوراق املالية عن الفرتة نفسها. 

واستعرض اجمللس كذلك الصرف اإلداري للمصرف خالل عام 2011، كما وافق على امليزانية اإلدارية للسنة املالية 2012. فيما يتعلق 
بربنامج العمليات للعام 2012، قرر اجمللس أن تبلغ املخصصات املالية للمشروعات وعمليات العون الفين 200 مليون دوالر أمريكي.

جملس اإلدارة خيتتم اجتماعاته الدورية لعام 2011 بلندن

مدير عام املصرف يزور مجهورية النيجر
زار معالي السيد/ عبد العزيز خلف مدير عام املصرف – يرافقه وفدٌ - جمهورية النيجر من 19 إلى 22 ديسمبر 

2011. وقد استقبل معاليه من قبل فخامة رئيس اجلمهورية ومعالي الوزير األول ووزير التخطيط والتهيئة 

الترابية والتنمية احمللية، ومت التباحث حول دعم التعاون القائم والرؤى املستقبلية لتعزيزه. كما مت أثناء الزيارة 

وزير  التوقيع أشاد  أرليت – أسماكا – حدود اجلزائر، وخالل حفل  اتفاقية قرض مشروع طريق  التوقيع على 

الدولة، وزير التخطيط والتهيئة الترابية والتنمية احمللية بالدعم الكبير الذي يقدمه املصرف للمساهمة في 

تنمية البالد، كما أشاد بدوره في تعبئة مؤسسات التمويل العربية للمساهمة في متويل املشروعات بالنيجر. 

وعلى هامش التوقيع، مت تنظيم اجتماع ضم املسؤولني عن املشاريع القائمة بالنيجر، ومت استعراض مدى 

تقدم تنفيذ هذه املشروعات واجلداول الزمنية املوضوعة الستكمالها. وقد أعرب معالي املدير العام عن ارتياحه 

التعاون  برنامج  وفيما يخص  املصرف.  تنفيذ مشروعات  وحدات  رؤساء  كل  إلى  ووجه شكره  العمل  لسير 

الثالثي2012 - 2014  مت االتفاق على متويل بعض املشروعات ذات األولوية ، كاستكمال مشروع طريق دجوري – 

جاجيري عن طريق منح قرض إضافي، مشروع نقل الكهرباء من كندادجي إلى نيامي ، دعم مؤسسي لفائدة 

جامعة نيامي، مشروع طريق فيالجني – تاوني ومشروع إعادة تشييد بعض املدارس املبنية من القش.

قام وفد املصرف بزيارة ميدانية ملشروع تنمية التعليم مبنطقة همدالي وجامعة عبدو مومني، واطلع على 

للمدرسة  منحة  تقدمي  إمكانية  في  بالنظر  العام  املدير  معالي  ووجه  الدراسة مبعهد همدالي  ظروف سير 

التجهيزات  على  االطالع  مت  فقد  مومني  عبدو  بجامعة  يتعلق  فيما  أما  الكهرباء.  بشبكة  ربطها  بغرض 

واملعدات اإلعالمية التي مت اقتناؤها في إطار الدعم املؤسسي املقدم من املصرف، كما مت تقدمي عدد من العروض 

اخلاصة بالبحوث التي تقوم مختبرات اجلامعة بإعدادها في شتى اجملاالت. 

وجدت الزيارة صدىً كبيراً لدى وسائل اإلعالم، حيث قدم معالي املدير العام شرحاً مستفيضاً حول تدخالت 

املصرف في النيجر بصفة خاصة وأنشطته في أفريقيا، والتي ترمي في مجملها إلى دعم التعاون العربي 

األفريقي.

من أجل التنميةتعاون2

أنشطة  متنوعة



اثنان من املشروعات التي أسهم املصرف في متويلها في أثيوبيا
ومطار أديس أبابا الدوليطريق جوري - جامبيال

التوقيع على مخس اتفاقيات قروض لتمويل مشروعات تنموية

وقع املصرف خالل األشهر الثالثة املاضية على مخس اتفاقيات 
مؤهلة  أفريقية  دوٍل  يف  تنموية  مشروعات  لتمويل  قروض 
لالستفادة من عونه ، هي النيجر وبنني وبوركينا فاسو وتشاد وكوت 

ديفوار. وفيما يلي معلوماٌت عن هذه االتفاقيات:

مجهورية النيجر: مشروع آرليت -أمساكا - حدود اجلزائر:

 19 يوم  نيامي يف  بالعاصمة  توقيعها  اليت مت  االتفاقية  مبوجب 
ديسمرب 2011، منح املصرف النيجر قرضًا قيمته 10 ماليني دوالر 

لتمويل املشروع.

اليت  أرليت  حمافظة  يف  للبالد  الشرقية  اجلهة  يف  املشروع  ويقع 
إىل قرية أمساكا،  اجلزائرية، وميتد  احلدود  كلم من   223 تبعد حنو 
املشروع  أهداف  أهم  كلم. ومن   223 حوالي  الطريق  ويبلغ طول 
اإلسهام يف دعم التبادالت التجارية بني الدول املغاربية وبعض الدول 
األفريقية )مالي – النيجر – تشاد – نيجرييا(، وتشييد شبكة طرق 
الصحراء  جنوب  األفريقية  الدول  عن  العزلة  وفك  متكاملة،  إقليمية 
النقل وتأمينها وربطها  البحر، وحتسني حركة  اليت ال منفذ هلا على 

مبراكز اإلنتاج. 

اتفاقيات  أربع  على  التوقيع  باخلرطوم  مت  املصرف  ويف مقر 
يوم 18 يناير 2012 ، تفاصيلها كالتالي:

مجهورية بنني: مشروع تشييد جسر على نهر مونو:

نالت بنني قرضًا مقداره 10.4 ماليني دوالر لتمويل املشروع، الذي 
بني  والقوارب  يات  واملعدِّ العبَّارات  استخدام  تقليص  إىل  يهدف 
ضفيت نهر مونو للتنقل بني مدينيت أتيمي جبمهورية بنني وأجومي 
الصناعة  تطوير  يف  املشروع  يسهم  كما  توجو.  جبمهورية  جلوز 
التجاري  بالتبادل  والنهوض  النقل  حركة  والسياحة، وحتسني  والزراعة 
مع دوليت اجلوار )نيجرييا وتوجو(. ويشتمل املشروع على بناء جسر من 
اخلرسانة سابقة اإلجهاد بطول حوالي 152.4 مرتًا وبعرض 7.5 أمتار 

ورصيفني عرض كل منهما 1.25 مرت.

بوركينا فاسو:  قرض ائتماني لصندوق دعم مبادرات الشباب:

فاسو  لبوركينا  املصرف  من  املقدم  اإلئتماني  القرض  قيمة  تبلغ 
1.5 مليون دوالر ، ويتم توجيهه لتمويل بعض املشروعات الصغرية 
هذه  ويدير  عمل.  عن  الباحثني  الشباب  لفائدة  الصغر  واملتناهية 
املشروعات وينفذها صندوق دعم مبادرات الشباب اخلاضع لوصاية 

وزارة الشباب.

مجهورية تشاد: مشروع التنمية املستدامة لقرى منطقة سالمات:

حصلت تشاد على قرٍض مقداره 8.2 ماليني دوالر، لتمويل املشروع 
الذي يغطي 79 قرية مبحلية سالمات الواقعة على بعد حوالي 850 
يف  للمشروع  الرئيس  اهلدف  ويتمثل  إجنمينا.  العاصمة  عن  كلم 
السكان،  الحتياجات  مستجيبة  تدخالت  خالل  من  الفقر  حدة  ختفيف 
الفتيان  أكرب عدد من  ويرمي إىل حتقيق احلد من اجملاعة، متكني 
والفتيات من االلتحاق بالتعليم، خفض وفيات األطفال وحتسني صحة 

األمومة، مقاومة بعض األمراض وحتسني إدارة املوارد البشرية.

مجهورية كوت ديفوار: مشروع جسر جاكفيل )قرض إضايف(:

املشروع بقرض مقداره  أسهم يف متويل هذا  أن  للمصرف  سبق 
7 ماليني دوالر قدمه لكوت ديفوار يف مايو 2007. واآلن ومبوجب 
هذه االتفاقية مينحها قرضًا إضافيًا لذات املشروع تبلغ قيمته 6 

ماليني دوالر. 

واهلدف من إنشاء جسر جاكفيل هو تطوير البنية التحتية للنقل بني 
الوقت ملستعملي  توفري  املشروع يف  إيربي. ويسهم  ضفيت حبرية 
املوجودة يف منطقة  والسياحية  الصناعية  الوحدات  اجلسر، وتطوير 
النقل بني مقاطعة جاكفيل  باإلضافة إىل حتسني حركة   ، املشروع 

وباقي أحناء البالد. 

يبلغ طوله  املسلحة  اخلرسانة  إنشاء جسر من  املشروع يف  ويتمثل 
بعرض           اجتاهني  ذو  مسلك  على  وحيتوي  أمتار،   608.4 حوالي 

7.5 أمتار ورصيفني عرض كل منهما 1.25 مرت.

جديٌر بالذكر أن كاًل من القروض أعاله ُتسرتد يف فرتة زمنية مقدارها 
30 عامًا مبا فيها فرتة مساح 10 سنوات ومعدل فائدة سنوي %1، 
20 عامًا مبا  ُيسرتد خالل  الذي  لبوركينا فاسو  االئتماني  القرض  عدا 

فيها فرتة مساح 5 سنوات ومعدل فائدة سنوي %1.

العزيز خلف  السيد/ عبد  نيابًة عن املصرف معالي  االتفاقيات  وقع 
وزير  – معالي/  التوالي  – على  األفريقية  الدول  وعن  العام،  املدير 
بالنيجر،  احمللية  والتنمية  الرتابية  والتهيئة  التخطيط  وزير  الدولة 
سعادة/ سفري بنني لدى مجهورية إثيوبيا، سعادة/ مدير عام التعاون 
لدى  تشاد  سفري  سعادة/  فاسو،  ببوركينا  واملالية  االقتصاد  بوزارة 
السودان وسعادة/ سفري كوت ديفوار لدى مجهورية مصر  مجهورية 

العربية ومجهورية السودان.

من أجل التنميةتعاون3

أنشطة  متنوعة



املكلفني مبتابعة عملياته، والتفاكر مع كل مسؤول حول سري تنفيذ العمليات اإلمنائية يف البلد الذي ينتمي إليه، والعمل على ختطي 
الصعوبات اليت تواجهه، وخلق إطار للتعاون بني مسؤولي متابعة العمليات بالـــدول  الناطقة باإلجنليزية وزمالئهم من الدول الناطقة 

بالفرنسية، مّما سيساعد على حتسني وتعزيز العالقات بني اجلانبني األمر الذي سيصب يف صاحل اجناز تدخالت املصرف. 

وقد تناول امللتقى بالنقاش أيضًا بعض القضايا اليت تهم أفريقيا مثل األمن الغذائي، الطاقة، مياه الشرب والصرف الصحي واملشاريع 
اإلقليمية، اىل جانب احلد من الفقر وإبراز دور املرأة فى التنمية.

ويف كلمته للملتقى عربَّ معالي وزير املالية اجلزائري السيد/ كريم جودي عن متسك بالده مبواصلة دعم التنمية يف أفريقيا، وأشار إىل 
أن اجلزائر لطاملا أبدت اهتمامًا بالغًا بأفريقيا وخصصت هلا منذ االستقالل موارد هامة من ميزانيتها ُقدِّر جمموعها ب 2 مليار دينار 

جزائري، كما وساهمت يف تدريب ما يقارب 40.000 مواطن إفريقي، وهي تلتزم مبواصلة دعمها يف هذا الصدد. 

من جانبه أوضح مدير عام املصرف أن هذه املؤسسة املالية متكنت منذ إنشائها من تقديم قروض ميسرة و طويلة األجل بقيمة       
4 مليارات دوالر، مسحت بتمويل حوالي 521 مشروع و526 عملية عون فين يف الدول املستفيدة. و أضاف أن قطاع البنية األساسية 
حظي بنسبة 50% من إمجالي هذه القروض و ذلك ألثره املباشر على حتسني مناخ االستثمار و حتفيز النشاط التنموي، تاله كٌل من قطاع 
الزراعة والتنمية الريفية والقطاع االجتماعي وحماربة الفقر بنسبة 25% و 8% على التوالي لكل منهما. وقال إن املصرف خصص 
مبلغ 126 مليون دوالر لتمويل عمليات العون الفين اليت ُتقدَّم يف شكل منٍح ال تسرتد، لتمويل دراسات اجلدوى وخدمات خربة عربية إىل 
جانب متويل دورات تدريبية لفائدة كوادر إفريقية. ويف إطار مبادرة ختفيف عبء املديونية عن الدول املثقلة بالديون، ساهم املصرف 

إىل جانب مؤسسات التمويل األخرى بتخصيص مبلغ 228 مليون دوالر بنهاية العام 2011. 

و أكد السيد/ خلف أن املصرف متكن من احملافظة على مركزه املالي القوي الذي ميكنه من االستمرار يف أداء مهامه وهذا رغم تقلبات 
األسواق واألزمات املالية واالقتصادية العاملية املتتالية، حيث ارتفع رأمساله من 231 مليون دوالر عند إنشائه إىل 2.8 مليار دوالر 
مطلع العام 2010، وأشار إىل أن دعم املساهمني القوي للمصرف له أبلغ األثر يف تعزيز هذا املركز املالي، الذي سيمكنه من االستمرار 

يف أداء مهامه معتمدا على موارده الذاتية.

من أجل التنميةتعاون44

امللتقى الثالث لفائدة املسئولني األفارقة املكلفني مبتابعة عمليات املصرف

مؤمتر  عن  الصادر  املصرف  تأسيس  قرار  احتضانها  بعد 
والعديد   ،)1973 نوفمبـر   28( السادس  العربي  القمة 
احتضنت  واإلدارة؛  احملافظني  جملسي  اجتماعات  من 
العاصمة اجلزائر مؤخرًا امللتقى الثالث لفائدة املسئولني 
 Focal( املصرف   عمليات  املكلفني مبتابعة  األفارقة 
ديسمرب   13 إىل   11 من  الفرتة  خالل  وذلك   ،)Points
2011، بالتعاون والتنسيق مع وزارة املالية باجلمهورية 
اجلزائرية الدميقراطية الشعبية. شاركت يف امللتقى حنو 
40 دولة أفريقية غري عربية، وقدم خرباء من املصرف 
خيص  فيما  وبإجراءاته  به  التعريف  مشلت  عمل  أوراق 
بعمليات  املتعلقة  واجلوانب  واخلدمات،  السلع  استجالب 
وتقييم  ومتابعة  وإعداد  واملنح،  القروض  من  السحب 
القانونية  واجلوانب  الفين  العون  وعمليات  املشاريع 

 املتعلقة بهما.  
بعثات  مهام  إجناح  إىل  امللتقى  برنامج  وهدف  كما 
املصرف إىل الدول املستفيدة ، والتعريف بدور املسؤولني 

أنشطة  متنوعة



5 من أجل التنميةتعاون5

الدول امللتقى الثالث لفائدة املسئولني األفارقة املكلفني مبتابعة عمليات املصرف إىل  خربائه  من  بعثات  إرسال  على  املصرف  درج 
التنموية ومتابعة تلك اليت  املستفيدة، لتقييم املشروعات 
التعاون  مستقبل  حول  والتباحث  النظر  وقيد  التنفيذ  قيد 
بعض  يف  املشاركة  على  كذلك  درج  كما  الدول.  تلكم  مع 
اليت هلا عالقة بطبيعة عمله يف  واملؤمترات  االجتماعات 
جمال دعم التنمية. وفيما يلي األنشطة اليت متت يف هذا 

الصدد يف األشهر الثالثة املاضية:

أواًل: حضور االجتماعات:

 25 إىل   22 من  امتدت  مهمة  يف  املصرف  من  خبرٌي  توجه   •
للمولني  املستديرة  املائدة  حلضور  النيجر،  إىل    2011 نوفمرب 
لتنمية منطقة ليبتاكو – جورما. وقد مت عرض شريط وثائقي حول 
منطقة ليبتاكو – جورما، وتقديم الربنامج املقرتح لتنميتها وخطة 
متويل هذا الربنامج وضبط املراحل واإلجراءات املستقبلية لتنفيذه.  

• ويف الفرتة من 1 إىل 4 ديسمرب 2011 شارك خبري يف اجتماع 
الطاولة املستديرة مبالي حول مشروعات الطرق األولية خالل الفرتة 
مؤسسات  من  عدٍد  عن  ممثلني  جانب  إىل   ،-2014  2012

التمويل العربية وماحنني آخرين. 

وقد أكد االجتماع على أهمية مشاريع الطرق لدورها يف فك عزلة 
البالد واإلسهام يف احلد من الفقر، واتفقت احلكومة مع املاحنني 
على الرتكيز يف املرحلة األوىل على الطرق الرابطة بني مالي والدول 
اجملاورة هلا، خاصًة تلك اليت تدخل ضمن الطريق الصحراوي الكبري 

واليت هلا أثر هام يف ربط العامل العربي بالعامل األفريقي.

العرب  االستشاريني  الحتاد  الثاني  املؤمتر  يف  املصرف  شارك   •
 8 الفرتة  خالل  املغربية  باململكة  الرباط  ُعقد يف  الذي  واألفارقة 
- 9  ديسمرب 2011 حتت شعار )من أجل تنمية مهنية مستدامة 

للمهندسني العرب واألفارقة(. 

ويف كلمته مثَّن رئيس االحتاد اجلهود العظيمة اليت بذهلا املصرف 
إلنشاء االحتاد، كما عربَّ ممثل املصرف عن سرور مؤسسته مبا يقوم 
به االحتاد من خطوات وإجنازات ترمي إىل حتقيق األهداف اليت أنشئ 
من أجلها، ونقل رغبتها يف تقديم دعم لالحتاد عن طريق متويل 
دورات تدريبية حملية أو إقليمية، األمر الذي وجد ترحيبًا من اللجنة.

االستشارية يف  اخلدمات  دور  منها  عدة حماور  حول  املؤمتر  تداول 
ووسائل   – والتحديات  الفرص   – املستدامة  التنمية  التنمية، 

التعاون الفعال بني االستشاريني العرب واألفارقة. 

املوارد  حبشد  اخلاص  الثالث  املؤمتر  املصرف  من  خبرٌي  حضر   •

ترايبونوسومي  وطفيليات  تسي  تسي  ذبابة  مكافحة  مبادرة  لتنفيذ 
الذي عقد بنريوبي يوم 19 ديسمرب 2011. وقد هدف املؤمتر إىل 
إعطاء الفرصة للقاء بني ممثلي البلدان املتأثرة بذبابة تسي تسي 
والشركاء الدوليني إلبداء الرأي حول االلتزام احلالي واملستقبلي لتنفيذ 
املؤسسات  النوم. وحث  الذبابة ومرض  على هذه  للقضاء  املبادرة 

املشاركة على حشد الدعم املادي والفين والبشري لتنفيذ املبادرة. 

علمًا بأن املصرف قدم يف هذا الصدد منحة التسرتد بلغت 350 
عامي  سوازيالند  تدريبيتني يف مملكة  دورتني  لتمويل  دوالر،  ألف 
إذا  املبادرة  تنفيذ  استمراره يف دعم  يؤكد  و2010،  كما   2009
الدول  أو  األفريقي  االحتاد  الشأن من  هذا  تلقى طلبًا رمسيًا يف  ما 

املستفيدة من عونه.

االجتماع  أعمال  يف  الفنية  املعونة  قسم  رئيس  السيد/  شارك   •
السابع عشر للربنامج األفريقي املشرتك للسيطرة على وباء  السنوي 
عمى النهر الذي عقد خالل الفرتة 12 – 14 ديسمرب 2011 مبدينة 
الكويت، باستضافة كرمية من صندوق الكويت للتنمية االقتصادية 
العربية. وقد ناقش االجتماع عدة موضوعات منها تقرير منظمة 
الصحة العاملية حول مكافحة عمى النهر والبحوث الطبية وتطوير 
ويف  اخلتامي  البيان  توصيات  على  صادق  كما  والتمويل.  الدواء 
مقدمتها القضاء على عمى النهر نهائيًا حبلول عام 2023 يف 23 

دولة أفريقية. 

ألقى ممثل املصرف كلمة أوضح فيها دور املصرف يف االهتمام 
وجتهيز  بناء  خالل  من  املستفيدة،  الدول  يف  الصحي  بالقطاع 
املسشفيات واملراكز الصحية وحماربة داء فقدان البصر بالتعاون مع 

البنك اإلسالمي للتنمية.

• حضر مندوب من املصرف االجتماع العام السادس للتعاون بني 
جامعة الدول العربية واالحتاد األفريقي، الذي عقد بأديس أبابا يومي 

17 و18 ديسمرب 2012. 

النشاطات  العديد من املوضوعات نذكر منها  وقد ناقش االجتماع 
ذات األولوية لتنفيذ مقررات القمة العربية األفريقية الثانية، خطة 
التنمية  منتدى  الغذائي،  واألمن  الزراعية  للتنمية  املشرتكة  العمل 
التجاري العربي األفريقي والقمة العربية  العربي األفريقي، املعرض 

األفريقية الثالثة املتوقع انعقادها بالكويت مطلع العام 2013.

• كما حضر مندوٌب آخر اللقاء االستثماري الثاني حول فرص االستثمار 
الزراعي وحتقيق األمن الغذائي العربي، الذي مت يف قاعة الصداقة 
باخلرطوم يوم 19 ديسمرب 2011. وُنِظم اللقاء بالتعاون والتنسيق 

بني اهليئة العربية لالستثمار واإلمناء الزراعي وحكومة السودان. 
 

أنشطة  متنوعة



• أما يف جزر الرأس األخضر فقامت بعثة بتقييم مشروع الصرف 
الفرتة  خالل  وذلك  جزيرة صال،  عاصمة  إسرباجوس  الصحي ملدينة 

من 24 نوفمرب إىل 2 ديسمرب 2012. 

إىل  يهدف  الذي  املشروع  ملوقع  ميدانية  زيارة  املهمة  ومشلت 
الستعماهلا  املياه  ومعاجلة  الصحي  للصرف  بشبكة  املدينة  تزويد 
ألغراض زراعية واحملافظة على البيئة، و مت التداول مع املعنيني 

حول اجلوانب الفنية واملالية واملؤسسية للمشروع. 

النظر  وقيد  التنفيذ  قيد  العمليات  متابعة  كذلك  الزيارة  خالل  مت 
الزيارة  ختام  املشروعات. ويف  احلكومة من  أولويات  على  واالطالع 
أشادت حكومة جزر الرأس األخضر بسرعة املصرف يف اختاذ القرارات 
بشأن متويل املشروعات وسرعته يف اختاذ التدابري الالزمة لتحسني 

وسائل التنفيذ.

• توجهت بعثة من املصرف إىل زجنبار جبمهورية تنزانيا املتحدة 
إعادة  مشروع  لتقييم   ،2011 ديسمرب   15 –  7 من  الفرتة  يف 

تأهيل طريق وييت – شاكي جبزيرة مببا يف زجنبار. 

وقد عقدت اجتماعات مع ممثلي قطاع النقل واألشغال العمومية 
البيانات  جلمع  التنموي،  والتخطيط  واالقتصاد  املالية  ووزارة 
تقييم  وعناصر  املنفذة  واجلهة  بالقطاع  اخلاصة  واملعلومات 
بطول  مسفلت  طريق  تشييد  على  املشروع  ويشتمل  املشروع. 
لكل  مرت   1.5 بعرض  كتفني  مع  أمتار   6 وبعرض  كلم   22.1
منهما، باإلضافة إىل اخلدمات االستشارية واستمالك األراضي ودعم 
وحدة تنفيذ املشروع. كذلك قامت البعثة مبراجعة تفاصيل احلالة 
الراهنة ملكونات املشاريع قيد التنفيذ يف زجنبار ومراجعة املواعيد 

املتوقعة الكتمال تنفيذها. 

ويف دار السالم العاصمة عقد اجتماع مبسئولي وزارة املالية ، حيث 
مت استعراض نتائج زيارة بعثة املصرف إىل زجنبار وحتديد أولويات 
برنامج  إدراجها يف  )6 عمليات( املقرتح  احلكومة من املشروعات 
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القطاع اخلاص  رؤية وجتربة  أوراق متحورت حول  مت تقديم عدة 
الزراعي  الغذائي، الفرص االستثمارية يف القطاع  يف تأمني األمن 
يف السودان ومتويل مشاريع العمل العربي املشرتك وبناها التحتية.

 ،2011 ديسمرب   23 إىل   18 من  الفرتة  يف  املصرف  شارك   •
الكوييت،  والصندوق  السعودي  والصندوق  اإلسالمي  البنك  جانب  إىل 
يف اجتماع املمولني حول مشروع محاية الشاطئ الشرقي ملدينة 

كوتونو، الذي ُعقد جبمهورية بنني. 

احلالة  بشأن  قلقه  عن  بنني  مجهورية  رئيس  فخامة  أعرب  وقد 
الراهنة للمشروع، مبينًا األخطار اليت تهدد ممتلكات املواطنني على 
طول الشاطئ بسبب هيجان البحر وفعل املد، وطلب من املشاركني 
مساعدة احلكومة يف إجياد احللول املناسبة للخروج من هذا املأزق 

وتنفيذ املشروع يف أقرب وقت ممكن.  

• يف مهمة لدى جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية جبدة يف الفرتة 
التجارة  وحدة  السيد/ مسؤول  التقى   ،2012 يناير  22 إىل24  من 
باملصرف مع املسؤولني يف مؤسسة ITEC عن برنامج  املصرف 
أو  التوقيع  قيد  العمليات  على  واطلع  اخلارجية،  التجارة  لتمويل 
على  التأكيد  كما مت   . تنفيذها  تسريع  وسبل  الدراسة  أو  التفاوض 
للدول  مشرتكة  وبزيارات  للربنامج  تروجيية  بأنشطة  القيام  ضرورة 

احملتمل أن تستوعب بعض موارده. 

ثانيًا: مهام إىل الدول املستفيدة:

الصغرية  املزارع  ري  مشروع  تقييم  مت  مالوي  مجهورية  يف   •
امتدت  املصرف يف مهمة  بواسطة خرباء من  الثانية(،  )املرحلة 

من 17 إىل 25 نوفمرب 2011. 

توريد  وملحقاتها،  املدنية  اهلندسة  أعمال  على  املشروع  ويشتمل 
جمال  يف  للمزارعني  املساندة  اخلدمات  توفري  الزراعية،  املعدات 
مراجعة  املشروع،  لتنفيذ  وحدتني  تأسيس  واإلرشاد،  التدريب 

احلسابات واخلدمات االستشارية.  

)قرض  جام  دالل  مستشفى  مشروع  املصرف  من  وفٌد  قيَّم    •
إضايف( بالسنغال، وذلك يف الفرتة من 21 إىل 23 نوفمرب 2011. 
املؤسسات  لبعض  ممثلني  مع  املشروع  موقع  زيارة  متت  وقد 
املساهمة يف متويله وبعض املعنيني بالبالد، وقدرت نسبة تنفيذ 
الفجوة  تغطية  على  االتفاق  ومت   .81% بنحو  املدنية  األعمال 
املصرف  اخلصوص سيقوم  املكونات، ويف هذا  لبعض  التمويلية  

بتقديم قرض إضايف للمشروع إىل جانب املساهمني اآلخرين.
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تقع مجهورية موزمبيق يف شرقي قارة إفريقيا اجلنوبية، وحيدها من الشمال تنزانيا ومن   
ومن  وزمبابوي  زامبيا  من  كل  الغرب  ومن  إفريقيا  جنوب  الغربي مجهورية  واجلنوب  اجلنوب 
إىل حنو  يصل طوله  بساحل  اهلندي  على احمليط  الشرق  من  وتشرف  مالوي.  الغربي  الشمال 
2795 كلم. تنقسم البالد إىل عشر مقاطعات، إضافة إىل العاصمة مابوتو اليت تشكل منطقة 
إدارية مستقلة. ويصادف يوم 6/25 من كل عام عيد موزمبيق الوطين وهو يوم استقالهلا 

عن الربتغال يف عام 1975.

ينتمي غالبية سكان موزمبيق إىل قبائل البانتو ويتكلمون إحدى لغاتها، وهي من أشهر القبائل 
الربتغالية،  اللغة  السكان قلة تتحدث  االنتشار، كما يوجد بني  الواسعة  العدد  الكبرية  اإلفريقية 
حنو  مُيارس  التجارية.  املعامالت  يف  خاصًة  اإلجنليزية  اللغة  تتحدث  قليلة  قلة  إىل  إضافة 
50% من سكان موزمبيق املعتقدات اإلفريقية؛ أي من أتباع املذاهب الطبيعية، كما أن 
من الشعب املوزمبيقي يدينون باملسيحية، ومعظمهم من أتباع املذهب  هناك حنو %30 
على  االقتصادية  مواردها  يف  البالد  تعتمد  باإلسالم.  يدينون  السكان  من  و%20  الكاثوليكي، 
مصادر متعددة، وُتعدُّ الزراعة النشاط االقتصادي األهم، حيث يعمل فيها أكثر من نصف القوى 

.Metical العاملة املوزمبيقية، أما العملة الوطنية للبالد فهي امليتيكال

مجهـــورية موزمبـــيق

مشـروع محـاية سـاحل مديـنة مابـوتو
أمنوذج للتعاون بني املصرف ومجهورية موزمبيق:

10 ماليني دوالر للمساهمة يف متويل مشروع   1980عندما منحها قرضًا مقداره  بدأت عالقة املصرف مع مجهورية موزمبيق يف عام 
قطع األخشاب وتصنيعها. سبق ذلك ثالث عمليات لصاحل موزمبيق مببلغ إمجالي 27 مليون دوالر مقدمة من الصندوق العربي اخلاص لتقديم 

املساعدة ألفريقيا يف عامي 1975 و1976، وقد ُأْدجمت  موارد  هذا الصندوق مع  رأمسال املصرف يف عام 1977.

ومن مناذج التعاون مع موزمبيق، نأخذ مشروع محاية ساحل مدينة مابوتو، الذي يسهم املصرف يف متويله مببلغ 9 ماليني دوالر.

أهداف املشروع: يندرج املشروع ضمن برنامج احلكومة لتطوير البنية األساسية يف العاصمة مابوتو، ويهدف إىل احلد من النحر املستمر لساحل 
مدينة مابوتو، من أجل محاية املمتلكات العامة واخلاصة واحلد من التدهور البيئي.

وصف املشروع: يشتمل املشروع على تشييد مثانية مصدات لألمواج على طول املسافة من الكيلومرت 0.0 حتى الكيلومرت 13.185، وتوفري 
احلماية لقواعد حوائط احلماية القائمة بطول إمجالي يبلغ حنو 2350 مرتًا، وإعادة تشييد حوائط احلماية يف بعض املقاطع، وإعادة تأهيل 
حوائط احلماية القائمة يف أماكن متفرقة، وإعادة تأهيل مصدات األمواج القائمة، وإعادة تأهيل الشاطئ وإجراء عمليات إحالل الرمال، إىل جانب 
الدورية ملنشآت  واإلصالحات  للصيانة  الالزمة  املعدات  وتوفري  املشروع  تنفيذ  وحدة  تكاليف  مابوتو، ملقابلة  لبلدية مدينة  املؤسسي  الدعم 

املشروع واخلدمات االستشارية

خطة متويل املشروع: يساهم يف املشروع إىل جانب املصرف، الصندوق السعودي مببلغ 10 ماليني دوالر، واحلكومة مببلغ 2 مليون دوالر.
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دولة ومشروع



هذه النشرة تصدر عن املصرف العربي للتنمية االقتصادية يف أفريقيا كل ثالثة أشهر
واآلراء الواردة  بها ال تعرب بالضرورة عن وجهة نظر املصرف.
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