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الت�أ�صي�س:
تاأ�س�س امل�رصف العربي للتنمية االقت�سادية يف اأفريقيا )امل�رصف( مبقت�سى قرار من م�ؤمتر القمة العربي ال�ساد�س املنعقد باجلزائر 

)28 ن�فمرب 1973(، وبداأ عملياته يف مار�س 1975.  واتخذ من اخلرط�م، عا�سمة جمه�رية ال�س�دان، مقراً له.

التعريف:
امل�رصف م�ؤ�س�سة مالية دولية م�ستقلة متلكها ثماين ع�رصة دولة ع�س� بجامعة الدول العربية م�قعة على اتفاقية اإن�سائه يف 18 فرباير 
1974. يتمتع امل�رصف بال�سخ�سية القان�نية الدولية الكاملة، وباال�ستقالل التام يف املجالني االإداري واملايل، ويخ�سع الأحكام 

اتفاقية اإن�سائه وملبادئ القان�ن الدويل.

يهدف اإن�ساء الم�سرف اإلى دعم التعاون االقت�سادي والمالي والفني بين الدول االأفريقية ودول العالم العربي، وتج�سيد 
ت�سامن عربي اأفريقي قائم على اأ�س�س من الم�ساواة وال�سداقة. وتحقيقاً لهذا الهدف، ُعهَد اإلى الم�سرف بالمهام التالية:

االإ�سهام يف مت�يل التنمية االقت�سادية  للدول االأفريقية.   •
ت�سجيع م�ساركة روؤو�س االأم�ال العربية يف التنمية االأفريقية.  •

االإ�سهام يف ت�فري املع�نة الفنية الالزمة للتنمية يف اأفريقيا.  •

الن�شاط التمويلي:
تعترب امل�رصوعات التي مي�لها امل�رصف ذات اأول�ية للبلدان امل�ستفيدة وتدخل يف اإطار خططها التنم�ية. ويف بع�س احلاالت 
تك�ن هذه امل�رصوعات ذات �سبغة اإقليمية تفيد عدداً من البلدان االأفريقية يف اآن واحد، وت�ساهم يف تكامل اقت�سادياتها.  
وميكن اأن ت�سل م�ساهمة امل�رصف يف اأي م�رصوع اإلى ن�سبة 60 % من تكلفته الكلية، على اأن ال تتجاوز قيمة القر�س 20 
ملي�ن دوالر)))، وقد ي�سل احلد االأق�سى للقر�س اإلى 90 % من التكلفة الكلية يف حالة امل�ساريع التي ال تزيد تكلفة ال�احد 
منها عن 15 ملي�ن دوالر، وميكن منح اأكرث من قر�س واحد للدولة امل�ستفيدة يف ال�سنة �لو�حدة، ب�رشط �أال يتجاوز جمموع ما 
مينح لها 20 ملي�ن دوالر.  ويقدم امل�رصف الع�ن الفني يف �س�رة منح ال ترد، كما يق�م امل�رصف بتم�يل عمليات �سادرات 

عربية اإلى الدول االأفريقية امل�ستفيدة من ع�نه.

))) املق�س�د بالدوالر يف هذا التقرير ه� الدوالر االأمريكى.

مـعطيـ�ت عــ�مـة
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جمل�س املح�فظني:
امل�رصف.  اأع�ساء  من  دولة ع�س�  ونائب حمافظ عن كل  من حمافظ  ويتك�ن  للم�رصف،  العليا  ال�سلطة  ه�  املحافظني  جمل�س 
اأن  له  امل�رصف، كما  املحافظني كافة �سالحيات  االأع�ساء. وملجل�س  الدول  املالية يف  الغالب وزراء  املحافظ�ن يف  ويك�ن 
يف��س كل اأو بع�س هذه ال�سالحيات ملجل�س االإدارة فيما عدا تلك التي ت�ستثنيها اتفاقية االإن�ساء، ومن بينها زيادة راأ�س 
املال، وتعيني مدير عام امل�رصف، وتعيني مراقب ح�سابات امل�رصف، والت�سديق على احل�سابات اخلتامية، وتخ�سي�س �سايف 

الدخل، وتف�سري وتعديل اتفاقية االإن�ساء. ويعقد املجل�س اجتماعاً عادياً واحداً يف العام.

جمل�س الإدارة:
يتك�ن جمل�س اإدارة امل�رصف من اأحد ع�رص ع�س�اً، ويتمتع بال�سالحيات الالزمة الإدارة امل�رصف اإال ما كان منها مق�س�راً على 

جمل�س املحافظني. وتت�سمن �سالحيات جمل�س االإدارة ما يلي:
ر�سم ال�سيا�سة العامة للم�رصف ومتابعة تنفيذها مبا يتفق واأحكام اتفاقية االإن�ساء وت�جيهات جمل�س املحافظني.   -

و�سع الق�اعد والنظم واتخاذ التدابري الالزمة لت�سيري اأعمال امل�رصف على اأ�سا�س االقت�ساد يف النفقات والكفاءة يف   -
العمل. 

حتديد برنامج ي��سح العمليات وحجمها ونظمها، وامل�افقة على القرو�س واملع�نات التي يقدمها امل�رصف.  -
اتخاذ القرارات اخلا�سة باالقرتا�س واإ�سدار ال�سندات.  -

االإعداد الجتماعات جمل�س املحافظني.   -
اإن�ساء وكاالت وفروع ومكاتب للم�رصف ح�سبما تقت�سيه م�سلحة العمل.   -

يك�ن االأع�ساء الت�سعة االأكرث اإ�سهاما يف راأ�س مال امل�رصف اأع�ساء دائمني، وينطبق هذا حالياً على ت�سع دول هي: دولة االإمارات 
العربية املتحدة، واجلمه�رية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية، واململكة العربية ال�سع�دية، وجمه�رية العراق، و�سلطنة عمان، ودولة 
قطر ، ودولة الك�يت، ودولة ليبيا، واململكة املغربية. وي�سرتك بقية االأع�ساء يف امل�رصف - بح�سب ق�تها يف الت�س�يت يف جمل�س 
الت�ن�سية  اجلمه�رية  من  كل  احلالية:  الفرتة  يف  االأع�ساء  وميثل  االإدارة،  جمل�س  يف  الدائمني  غري  الع�س�ين  اختيار  يف   - املحافظني 
وجمه�رية م�رص العربية. وفرتة الع�س�ية يف جمل�س االإدارة اأربع �سن�ات قابلة للتجديد. وينتخب املجل�س من بني اأع�سائه رئي�ساً غري 

متفرغ ملدة �سنتني قابلة للتجديد. ويجتمع املجل�س مرة كل اأربعة اأ�سهر، اأو كلما اقت�سى عمل امل�رصف ذلك.

املدير الع�م:
يُعني جمل�س املحافظني مدير عام امل�رصف من غري اأع�ساء جمل�س االإدارة لفرتة مدتها ثالث �سن�ات قابلة للتجديد مرتني على 
االأكرث. واملدير العام ه� امل�ظف التنفيذي االأعلى يف امل�رصف، وامل�س�ؤول عن جميع اأعمال ت�سيري امل�رصف حتت اإ�رصاف جمل�س 

االإدارة وفقاً لنظم امل�رصف ول�ائحه، ووفقاً لت�جيهات جمل�س املحافظني وجمل�س االإدارة، وه� املمثل القان�ين للم�رصف.
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مجل�س محافظى الم�شرف يعقد اجتماعه ال�شنوى التا�شع والثالثين، فى اطار االجتماعات ال�شنوية
الم�شتركة للهيئات المالية العربية ، تون�س -الجمهورية التون�شية

 8 - 9  اأبريل )ني�شان( 2014 

جمــل�س املحافظيـن
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*  تم تعديل التمثيل في المجل�س خالل العام، فقد كان يمثل الجمهورية التون�شية معالي الأ�شتاذ/ ريا�س بالطيب حتى يناير 2014، وكان يمثل الجمهورية الجزائرية معالي 
الأ�شتاذ/ كريم جودي لفترة في عام 2014، وكان يمثل جمهورية العراق معالي الدكتور/ رافع العي�شاوي حتى �شبتمبر 2014،  وكان يمثل الجمهورية اللبنانية معالي 

الأ�شتاذ/ محمد ال�شفدي حتى دي�شمبر 2014، اأما جمهورية م�شر العربية  فكان يمثلها معالي الأ�شتاذ/ اأحمد جالل حتى �شبتمبر 2014.

معايل الدكتور/ اأمية طوقان

وزير املالية - اململكة الأردنية الها�شمية

معايل ال�ستاذ/ عبيد حميد الطاير

وزير الدولة لل�شوؤون املالية - دولة الإمارات العربية املتحدة

معايل ال�سيخ/ اأحمد بن حممد اآل خليفة

وزير املالية– مملكة البحرين

معايل الأ�ستاذ/ حكيم بن حموده*

وزير  القت�شاد واملالية- اجلمهورية التون�شية

معايل الأ�ستاذ/ حممد جالب*

وزير املالية - اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

معايل الدكتور/ اإبراهيم بن عبد العزيز الع�ساف

وزير املالية - اململكة العربية ال�شعودية

معايل الأ�ستاذ/ بدر الدين حممود عبا�س

وزير املالية والقت�شاد الوطني - جمهورية ال�شودان

معايل الدكتور/ اإ�سماعيل اإ�سماعيل

وزير املالية - اجلمهورية العربية ال�شورية

معايل الدكتور / هو�سيار زيباري*

وزير املالية - جمهورية العراق

معايل الأ�ستاذ/ دروي�س بن اإ�سماعيل بن علي البلو�سي

الوزير امل�شوؤول لل�شوؤون املالية - �شلطنة ُعَمان

معايل الدكتور/ جواد ناجى حرز اهلل

م�شت�شار رئي�س الوزراء لل�شنادق 
العربية والإ�شالمية - دولة فل�شطني

معايل الأ�ستاذ/ على �سريف العمادى

وزير املالية - دولة قطر

معايل الأ�ستاذ/ اأن�س خالد ال�سالح

وزير املالية - دولة الكويت

معايل الأ�ستاذ/ على ح�سن خليل*

وزير املالية - اجلمهورية اللبنانية

معايل الأ�ستاذ/ الكيالنى عبدالكرمي الكيالنى

وزير املالية - ليبيا

معايل الدكتورة/ جنالء الأهواين* 

وزيرة التعاون الدولى  - جمهورية م�شر العربية

معايل الأ�ستاذ/ حممد بو�سعيد

وزير القت�شاد واملالية - اململكة املغربية

معايل الأ�ستاذ/ تيام جمبار

وزير املالية - اجلمهورية الإ�شالمية املوريتانية

مجل�س �لمحافظين



8

المصرف العربى للتنمية االقتصادية فى أفريقيا

مجل�س اإدارة الم�شرف يعقد اجتماعه الدورى الثالث لعام 2014 

 الخرطوم - جمهورية ال�شودان - 24 - 25 �صبتمبر 2014 

جملــ�س الإدارة
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�صعادة �الأ�صتاذ/ م�صبح حممد �ل�صويدى
دولة الإمارات العربية املتحدة

�صعادة �الأ�صتاذ/ بو طّبة ميلود
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

�صعادة �الأ�صتاذ/ حمود بن عبد �هلل بن مبارك �لعلوي
�شلطنة ُعَمان

�صعادة �الأ�صتاذ/ فوزى يو�صف �حلنيف
دولة الكويت

�صعادة �ل�صفري/ مرو�ن زكى بدر
جمهورية م�شر العربية

�صعادة �الأ�صتاذ/ حممد كرمي �جلمو�صي
اجلمهورية التون�شية

�صعادة �لدكتورة/ هدى هادى �صلمان
جمهورية العراق

�صعادة �الأ�صتاذ/ �أحمد �صالح بومطر �ملهندي
دولة قطر

�صعادة �الأ�صتاذ/عبد�هلل على خليفة
دولة ليبيا

معايل �لدكتور/ �حل�صن �لدز
اململكة املغربية

�ملدير �لعـام

�صعادة �الأ�صتاذ/ عبد �لعزيز خلف
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

�لرئي�س
معالى �لمهند�س/ يو�صف بن �إبر�هيم �لب�صام

المملـكـــــة العـربيــــة ال�شعــوديـــة

األعضــاء
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المصرف العربى للتنمية االقتصادية فى أفريقيا

معـــالــى رئيــ�س جملـــ�س �ملحافظــني

�مل�صرف �لعربى للتنمية �القت�صادية فى �أفريقيا

معالــــى �لرئيـــ�س

حتية طيبة،

طبقًا للمواد 6/25  و2/34  و35 من اتفاقية اإن�شاء امل�شرف العربي للتنمية 
القت�شادية يف اأفريقيا، اأت�شرف باأن اأرفع ملجل�س املحافظني املوقر، نيابة عن 
 ،2014 �شنة  خالل  امل�شرف  اأعمال  عن  ال�شنوي  التقرير  الإدارة،  جمل�س 
والذي يحتوي على عر�ٍس لأهم اأن�شطة امل�شرف ولعملياته اجلديدة يف البلدان 
للم�شروعات  وو�شفًا  العام،  خالل  متويالته  من  ا�شتفادت  التي  الأفريقية 

املمولة، كما ي�شتمل التقرير على احل�شابات املدققة لل�شنة املالية 2014.

واأرجو اأن تتف�ضلوا معاليكم بقبول فائق االحرتام،،،

يو�صف بن �إبر�هيم �لب�صام
رئي�س جمل�س �الإد�رة                   
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4 أهم مؤشرات نشاط المصرف

2014  - 2013

20142013البيان

200.00200.00اإجمالي مخ�س�سات والتزامات التمويل )مليون دولر( 

192.00192.00   قرو�س الم�شاريع ) مليون دولر(

8.008.00   منح العون الفني  ) مليون دولر(

5155 اإجمالي عدد العمليات

2222          الم�ساريع

2933العون الفني:

64    درا�شات جدوى

2329      دعم موؤ�ش�شي

50.7448.04متو�سط عن�سر المنحة لقرو�س الم�سروعات %

 التكاليف الإجمالية للم�سروعات التي �ساهم الم�سرف في
تمويلها خالل العام) مليون دولر(

508.58575.93

25.81-م�ساهمة الم�سرف في مبادرة HIPC ) مليون دولر(

25.0047.50تمويل عمليات التجارة الخارجية )مليون دولر(

4,154.503,901.80اإجمالي الموجودات )مليون دولر(

4,086.803,843.30�سافي الموجودات )مليون دولر(

210.20230.70اإجمالي الإيرادات )مليون دولر(

189.20210.90�سافي الدخل ) مليون دولر (
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المصرف العربى للتنمية االقتصادية فى أفريقيا

1( نمو االقت�شاد العالمي:
المحلي  الناتج  نمو  العالمي �شعفًا في معدل  واجه القت�شاد 
بدرجات  النمو  هـذا  معدلت  تباين  مع  العالمي  الإجمالي 
متفاوتة بين الدول والأقاليم المختلفة في العالم، حيث ي�شير 
تقرير �شندوق النقد الدولي ال�شادر في اأكتوبر 2014، حول 
النمو  توقعات  انخفا�س  اإلى  العالمي)1)  القت�شاد  توقعات 
ال�شيا�شية  والتوترات  المخاطر  نتيجة  العالمي  القت�شادي 
والتقلب في الأ�شواق المالية العالمية، ونتيجة لتلك المخاطر 
اأن  يجب   القت�شادي  النمو  معدل  رفع  باأن  التقرير  يرى 
المتقدمة  القت�شادات  من  يتطلب  حيث  الأولويات  من  يكون 
ا�شتمرار دعم ال�شيا�شة النقدية وت�شحيح ال�شيا�شات المالية 
زيادة  يتطلب  وكذلك  الأجل،  طويل  النمو  تحقيق  ل�شمان 
لتلك  المحلي  الناتج  وزيادة  التحتية  البنيات  في  ال�شتثمار 
القت�شادات، ويبين التقرير بان جميع تلك القت�شادات على 
مختلف معدلت نمو ناتجها المحلي الإجمالي تحتاج لإجراء 

اإ�شالحات هيكلية لتعزيز النمو الم�شتدام.

الإجمالي  المحلي  الناتج  م�شاهمة  اأن  بالإ�شارة  والجدير 
لالقت�شادات المتقدمة قد مثل 43.6 %  من الناتج المحلي 
القت�شاد  �شاهم  حيث   ،2014 لعام  العالمي  الإجمالي 
الإجمالي  المحلي  الناتج  من   %  16.4 بن�شبة  الأمريكي 
بن�شبة  اليورو  منطقة  دول  اإقت�شادات  و�شاهمت  العالمي، 
اأما اإقت�شادات البلدان  12.3% من الناتج المحلي العالمي. 
بن�شبة  �شاهمت  فقد  النا�شئة  الأ�شواق  ذات  والبلدان  النامية 
 .2014 لعام  العالمي  الإجمالي  المحلي  الناتج  في   %  56.4
اأفريقيا جنوب ال�شحـــراء بن�شــبة  و�شاهمت اقت�شادات دول 

3 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

الناتج  اأن معدل نمو  اإلى  الدولي  النقد  بيانات �شندوق  ت�شير 
عند  م�شتواه  على  محافظًا  بقي  العالمي  الإجمالي  المحلي 
معدل 3.3 % في عامي 2013 و 2014 ، اإل اأن هذا المعدل 
اإقت�شادات البلدان المتقدمة اإلى 1.8 % في عام  ارتفع في 

2014 مقابل معدل 1.4 % في 2013.

وقد حافظ القت�شاد الأمريكي على معدل نموه عند 2.2 % 
في عامي 2013 و2014، وت�شير البيانات اإلى اأن اإقت�شادات 
 2014 في   % 0.8 قدره  نموًا  �شهدت  قد  اليورو  دول منطقة 

مقابل معدل انكما�س بلغ )– 0.4 ) في 2013.

.World Economic Outlook, Oct 2014, IMF (1(

الأ�شواق  ذات  والبلدان  النامية  البلدان  اإقت�شادات  اأما 
بلغ   النمو  معدل  في  طفيفًا  تراجعًا  �شهدت  فقد  النا�شئة))(، 
ب�شبب  وذلك   2013 في   %  4.7 مقابل   2014 في   %  4.4
في  القت�شادي  الن�شاط  نمو  معدلت  في  الطفيف  التراجع 
في  المعدل  تراجع  حيث  والنا�شئة  النامية  الآ�شيوية  الدول 
في   %  7.4 اإلى   2013 في   %  7.7 من  ال�شيني  القت�شاد 

.2014

اأما فيما يتعلق باإقت�شادات الدول الأفريقية جنوب ال�شحراء، 
جنوب  اأفريقيا  لدول  الدولي  النقد  �شندوق  تقرير   « في�شير 
ظل  الإقليم  دول  اقت�شادات  موؤ�شر  اأن  اإلى   (3( ال�شحراء« 
قويًا ومحافظًا على م�شتواه عند معدل 5.1 % لعامي 2013 
التحتية  البنية  ا�شتثمارات  في  الزيادة  نتيجة  و2014، 
والقطاعات الخدمية، والنمو الملحوظ الذي تحقق في الإنتاج 

الزراعي في دول الإقليم.

ن�شبتها  وارتفاع  الداخلي  الدين  معدلت  ارتفاع  من  بالرغم 
اإلى الناتج المحلي الإجمالي اإلى 29.7 % في 2014 مقابل 
من  كل  في  العجوزات  لت�شاعد  كنتيجة   ،2013 في   %  29
الناتج  من  كن�شبة  الجارية  والح�شابات  الحكومية  الموازنات 
المدخرات  اإجمالي  وتراجع   الإقليم  لدول  الإجمالي  المحلي 
الناتج  اإلى  كن�شبة  ال�شتثمارات  اإجمالي  اأن  اإل   ، القومية 
في   % 20.2 ب�شكل طفيف من  ازداد  قد  الإجمالي   المحلي 

2013 اإلى 20.3 % في 2014.

المنتجة  الأفريقية  الدول  حققت  فقد  اأخري  ناحية  من 
الناتج  في  نمو  معدل  دول(   8( الخام  للنفط  والم�شدرة 
المحلي الإجمالي بلغت ن�شبته 6 % في 2014 مقارنة مع ن�شبة 
اأن معدل نمو الدول الأفريقية جنوب  اإل   ،2013 5.7 % في 
ال�شحراء متو�شطة الدخل )11 دولة( تراجع من 3.1% في 
2013 اإلى 2.4 % في 2014، وقد حافظ المعدل على م�شتواه 
معــدل  عنـــد   ) دولة  المنخف�س )13  الدخل  الدول ذات  في 
الدول  في  المعدل  وارتفع  و2014.   2013 % في عامي   6.7

)World Economic Outlook, Oct 2014, IMF (2. تتاألف البلدان النامية والبلدان 
اأوروبا، رو�شيا والهند وال�شني،  ذات الأ�شواق النا�شئة من دول و�شط و�شرق 
ومن جمموعة الدول الأ�شيوية اخلم�س)اندوني�شيا، ماليزيا، الفلبني، تايالند، 
ودول  الكاريبي،  البحر  ودول  الالتينية  اأمريكا  دول  ت�شمل  وكذلك  وفيتنام( 

ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا، والدول الأفريقية جنوب ال�شحراء.
.Regional Economic Outlook, Sub- Saharan Africa Oct 2014,IMF (3(

لمحة عن التطورات االقتصادية الدولية
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4  2013 5.5 % في  ذات القت�شادات اله�شة )13 دولة( من 

اإلى ن�شبة 6 % في 2014.)1)

والعمالة والبطالة: الت�شخم   )(
اأ. الت�سخم:

ت�شير التقارير القت�شادية الدولية اإلى ارتفاع معدل الت�شخم 
في   %  1.6 معدل  اإلى  المتقدمة  الدول  في  طفيف  ب�شكٍل 
المعدل  ارتفع  2013، حيث  1.4 % في  2014 مقابل معدل 
اإلى   2013 في   % 1.5 الأمريكية من  المتحدة  الوليات  في 
2% في 2014، وقد تراجع المعدل في دول منطقة اليورو من 
1.3 % في 2013 اإلى 0.5 في 2014، اأما المعدل في المملكة 
اإلى   2013 2.6 % في  ب�شكل كبير من  المتحدة فقد تراجع 

1.6 % في 2014.

فقد  النا�شئة  الأ�شواق  ذات  والبلدان  النامية  البلدان  في  اأما 
تراجع معدل الت�شخم من 5.9 % في 2013 اإلى 5.5 % في 
2014، حيث تراجع المعدل في الدول الآ�شيوية النامية وذات 
الأ�شواق النا�شئة من 4.7 % في 2013 اإلى 4.1 % في 2014، 
ب�شبب تراجع معدل الت�شخم في كل من ال�شين والهند، وقد 
حافظ معدل الت�شخم على م�شتواه في الدول الأ�شيوية الخم�س  
معدل  عند  وفيتنام(  الفلبين  ماليزيا،  تايالند،  )اندوني�شيا، 

4.6 % في عامي 2013 و2014.

وفيما يتعلق بالدول الأفريقية جنوب ال�شحراء، ت�شير بيانات 
اإلى  الدولي))(  النقد  ل�شندوق  ال�شنوي  القت�شادي  التقرير 
حدوث زيادة طفيفة في معدل الت�شخم لدول الإقليم مجتمعة 
من معدل 6.6 % في 2013 اإلى 6.7 في 2014، حيث انخف�س 
المعدل قلياًل في الدول الأفريقية المنتجة والم�شدرة للنفط 
الخام من دول الإقليم من 7.5 % في 2013 اإلى 7.4 % في 
2014، اأما في دول اأفريقيا جنوب ال�شحراء متو�شطة الدخل 
فقد ارتفع المعدل من 6.2 % في 2013 اإلى7 % في 2014، 
وقد تراجع المعدل ب�شكل طفيف في الدول منخف�شة الدخل 
من6.1 % في 2013 اإلى 6 % في 2014، وقد تراجع المعدل 
قلياًل في دول الإقليم  ذات القت�شادات اله�شة من 3.7 % في 

2013 اإلى 3.4 % في 2014.

World Economic Outlook, Database,Oct,2014,IMFWebsit (1(

Regional Economic outlook, Sub-Sharan Africa, Oct,2014, IMF (2(

ب. العمالة والبطالة:

تقاريرها  في  الواردة  الدولية  العمل  منظمة  بيانات  ت�شير 
ال�شنوية))(اإلى اأن معدل البطالة العالمية في 2014 بلغ %6.0 
م�شاهمة  معدل  بلغ  حيث   ،2013 في   %  6.1 معدل  مقابل 
الأوربي  التحاد  ودول  المتقدمة  البلدان  في  العاملة  القوى 
معدل  وتراجع   ،2014 و   2013 عامي  في   %  59.9 حوالي 
البطالة في الدول المتقدمة من ن�شبة 7.9 % في عام 2013 
بيانات  تبين  ال�شدد  2014))(، وبهذا  7.3 % في  ن�شبة  اإلى 
لنمو  ال�شنوي  المعدل  اأن   2014 لعام   الدولية  العمل  منظمة 
العمالة في الدول المتقدمة بلغ 0.4 % لعامي 2013 و2014، 
 %  7.4 من  المتحدة  الوليات  في  البطالة  معدل  هبط  وقد 
في عام 2013 اإلى 5.8 % في 2014، وتراجع المعدل ب�شكل 
اإلى   2013 في   %  11.9 من  اليورو  منطقة  دول  في  طفيف 
11.2 % في 2014، وتراجع المعدل ب�شكل كبير في بريطانيا 

من 7.6 % في 2013 اإلى 6.3 % في 2014.

التقارير  فت�شير  ال�شحراء  جنوب  الأفريقية  الدول  في  اأما 
ظل  الإقليم  دول  في  البطالة  معدل  اأن  اإلى  الدولية  القت�شادية 
محافظًا على م�شتواه عند معدل 7.6 % في عامي 2013 و2014.

العالمية: التجارة   )(
ل�شنة  العالمية  التجارة  لمنظمة  ال�شنوي  التقرير  ي�شير 
2014))( باأن نمو حجم التجارة العالمية من ال�شلع والخدمات 

2013، والجدير  لعام  2014 مقابل2.4 %  % في   4.5 بلغ. 
اإجمالي ال�شادرات  المتقدمة من  اأن ن�شيب الدول  بالإ�شارة 
 ،2014 لعام   %  61.2 بلغ  والخدمات  ال�شلع  من  العالمية 
حيث ت�شكل �شادرات الوليات المتحدة الأمريكية 9.9 % من 
منطقة  دول  �شادرات  وت�شكل  العالمية،  ال�شادرات  اإجمالي 
اليورو من ال�شلع والخدمات 24.8 %، كما بلغ ن�شيب البلدان 
النامية والبلدان ذات الأ�شواق النا�شئة 38.8 % من اإجمالي 
ال�شادرات العالمية لعام 2014. اأما ن�شيب الدول الأفريقية 
ال�شادرات  اإجمالي  من    %  2 بلغ  فقد  ال�شحراء  جنوب 

العالمية من ال�شلع والخدمات))(

International Labour Organization, ILO website 2014 (3(

World Economic OutLook, Oct 2014,IMF (4(

 World Trade Organization , Annual Report 2014 (5(

World Economic Outlook, Oct 2014, IMF (6(
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ي�شير التقرير ال�شنوي ل�شندوق النقد الدولي لعام 2014 بان 
ازداد  المتقدمة  للدول  ال�شنوية  ال�شادرات  حجم  نمو  معدل 
ارتفع  2014، حيث  في   % 3.6 اإلى   2013 في   % 2.4 من 
 2013 في   % 1.4 من  المتقدمة  للدول  الواردات  نمو  معدل 
ال�شنوي في معدل  التغير  2014، وبهذا فاإن  3.7 % في  اإلى 
التبادل التجاري لتلك الدول قد تراجع من 0.9 % في 2013 

اإلى 0.2 % في 2014.

فاإن  النا�شئة  الأ�شواق  ذات  والبلدان  النامية  البلدان  في  اأما 
معدل النمو ال�شنوي لحجم ال�شادرات من ال�شلع والخدمات 
قد تراجع من 4.4 % في 2013 اإلى 3.9 % في 2014، اأما 
معدل النمو ال�شنوي لحجم الواردات من ال�شلع والخدمات فقد 
تراجع من 5.3 % في 2013 اإلى 4.4 % في 2014، وعلية 
قد  الدول  لتلك  التجاري  التبادل  لمعدل  ال�شنوي  التغير  فاإن 

تح�شن قلياًل من )– 0.2) في 2013 اإلى 0.0 % في 2014.

الدين: وخدمة  الخارجية  الديون   )(
اأ. الدين الخارجي وخدمة الدين:

ال�شحراء  اأفريقيا جنوب  لدول  الخارجي  الدين  اإجمالي  بلغ 
الدولي)1(  البنك  ي�شدرها  التي  الدين  اإح�شاءات  بح�شب 
مع                  مقارنة   2013 عام  في  اأمريكي  دولر  بليون   368 حوالي 
 ،% 7.2 بحوالي  تقدر  �شنوية  بزيادة   2012 في  بليون   343
طويلة  قرو�س  �شكل  في  منه   %  79 فاإن  تركيبته  حيث  ومن 
قدرت  كما  الأمد.  ق�شيرة  قرو�س  �شكل  في   %  21 و  الأمد 
بليون   50.8 بحوالي   2013 عام  في  الديون  من  ال�شحوبات 

دولر، بينما بلغ �شداد القرو�س 21.33 بليون دولر.

وقد قدرت خدمة الدين في عام 2013 بحوالي 29.3 بليون دولر، 
وبلغت ن�شبة خدمة الدين اإلى ال�شادرات 6.3 % في ذات العام 
وقد   .%  5 كانت  حيث   2012 عام  في  عليه  كانت  عما  مرتفعة 
اأفريقيا  ب�شروط مي�شرة لدول  قدرت ن�شبة خدمة الدين الممنوح 
الديون  ر�شيد  اإجمالي  من   %  29.2 بحوالي  ال�شحراء  جنوب 
الأطراف  الموؤ�ش�شات متعددة  ن�شبة ر�شيد ما منحته  بلغت  بينما 

20.1 % من اإجمالي ر�شيد الدين الخارجي في 2013. 

ال�شتثمارية  التدفقات  حجم  ظل  فقد  اأخرى  ناحية  من 
 ،2013 بليون دولر في عام   37.2 المبا�شرة عند  الخارجية 

World Bank,2015, http//datatopics/ids/region /ssa (1(

منها  الأفريقية  المحافظ  في  ال�شتثمارات  حجم  قدر  كما 
حيث   2012 عام  عن  بانخفا�س  دولر  باليين  بحوالي6.68 
 9.6 بحوالي  قدرت  قد  المحافظ  في  ال�شتثمارات  كانت 

باليين دولر.

ب. البلدان الفقيرة المثقلة بالديون:
بالديون  المثقلة  الفقيرة  البلدان  الدول،  تلك  تمثل 
العالم  39 دولة من مختلف دول  الخارجية))(، ويبلغ عددها 
الدول  من  بلدًا   29 المجموعة  تلك  بين  ومن   ،2014 في 
الأفريقية جنوب ال�شحراء الم�شتفيدة من عمليات الم�شرف 

العربي.

  . وتمثل اقت�شادات تلك البلدان 1.2 % من القت�شاد العالمي
وقد تراكمت عليها الديون الخارجية خالل العقود الما�شية، 
اقت�شادياتها،  على  ثقياًل  عبئًا  ت�شكل  الديون  تلك  واأ�شبحت 
دون  ديونها  �شداد  على  قادرة  غير  الدول  تلك  جعل  مما 

م�شاعدة خارجية.

اأطلقت الأ�شرة الدولية مبادرة تخفيف عبء  وبناًء عليه فقد 
  HIPC بالديون)))  المثقلة  الفقيرة  الدول  عن  المديونية 
المتعددة  الديون  عبء  تخفيف  مبادرة  وتبعتها   ،1996 في 

الأطراف MDRI)))  في 2006.

بلغ عدد الدول الفقيرة المثقلة بالديون والموؤهلة لال�شتفادة 
من المبادرتين 39 بلدًا حتى نهاية  دي�شمبر 2014))(، و�شل 
بينها  من  الكتمال،  نقطة  اإلى  بلدًا   35 فعاًل  الدول  تلك  من 
27 بلدًا من الدول الأفريقية جنوب ال�شحراء الم�شتفيدة من 

عون الم�شرف. 

في  الخارجية  الديون  اأعباء  من  التخفيف  مبلغ  اإجمالي  بلغ 
الفقيرة  الدول  عن  المديونية  عبء  تخفيف  مبادرة  اإطار 
حين  في  دولر،  بليون   75 حوالي   )HIPC( بالديون  المثقلة 

)2)    وتمثل تلك المجموعة من الدول حوالي 9) دولة في العالم فقيرة ومثقلة بالديون الخارجية 
موريتانيا،  نيكاراجوا،هايتي،اأفغان�شتان،  هندورا�س،  بوليفيا،غيانا،  وهي:   (01( في 
ال�شودان، بنين، بوركينافا�شو، بوروندي، الكاميرون، جمهورية اأفريقيا الو�شطى، ت�شاد،جزر 
اأثيوبيا،  اريتريا،  ديفوار،  كوت  الكونغو،  جمهورية  الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية  القمر، 
النيجر،  موزمبيق،  مالي،  مدغ�شقر،مالوي،  ليبيريا،  بي�شاو،  غينيا  غينيا،  غانا،  جامبيا، 
رواندا، �شاوتومي وبرن�شيب، ال�شنغال، �شيراليون، تنزانيا، توجو، اأوغندا، زامبيا وال�شومال.

HIPC,The Heavily Indebted Poor Countries (3(

MDRI,The Multilateral Debt Relief Initiative (4(

HIPC Initiative and MDRI Statistical Update, Dec, 2014, IMF (5(
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متعددة الأطراف )MDRI( حوالي 41.1 بليون دولر، وبهذا 
فاإن اإجمالي المبلغ في اإطار المبادرتين حوالي 116.1 بليون 
دولر. وبهذا ال�شدد فاإن م�شاهمة الم�شرف العربي الإجمالية 
بلغت   2014 لغاية   1997 في  بدايتها  منذ  المبادرة  تلك  في 
27 دولة من الدول الأفريقية  256.564 مليون دولر لفائدة 

الم�شتفيدة من عون الم�شرف بالإ�شافة اإلى جزر القمر.

)( توقعات االقت�شاد العالمي لعام2015)1)
يتوقع اأن يكون معدل النمو القت�شادي العالمي حوالي 3.8 % 
في 2015 ويعتمد هذا التوقع على افترا�س ا�شتمرار �شيا�شات 
التو�شعية،  النقدية  ال�شيا�شات  وا�شتمرار  المالي  التحفظ 
المواجهات  معدل  انخفا�س  على  التوقعات  هذه  تعتمد  كما 

الجيو�شيا�شية والأزمات في كافة مناطق العالم.

من  المتطورة  القت�شادات  بين  فيما  النمو  توقعات  وتت�شم 
بتباين ملحوظ.  اأخري  النا�شئة من جهة  والقت�شادات  جهة 
ففيما يهم القت�شادات المتطورة من المتوقع اأن ي�شهد النمو 
ارتفاعًا من 1.8 % في 2014 اإلى 2.3 % في 2015 ، حيث 
�شي�شهد القت�شاد الأمريكي نموًا من 2.2 % في 2014 اإلى 
3.1 % في 2015. ويجدر مقارنة ذلك مع 2012 حيث كان 

معدل النمو 1.2 % و2013 حيث لم يتجاوز 1.4 %.

اأما في دول منطقة اليورو واآ�شيا فمن المتوقع اأن يكون النمو 
فيها متباطئًا حيث يرتفع معدل النمو من 0.8 % في 2014 
اإلى 1.3 % في 2015 في منطقة اليورو مع توقع األ يتجاوز 

معدل النمو في اليابان 0.9 %.

وفي اقت�شادات الدول النا�شئة اآ�شيا وال�شين والهند والبرازيل 
 2015 النمو في عام  اأن يكون متو�شط  المتوقع  ورو�شيا فمن 
اأن  يتوقع  بحيث   2014 في   % 4.4 مع  مقارنة   % 5 حوالي 
ي�شهد اقت�شاد ال�شين تباطوؤًا محدودًا من 7.4 % في 2014 
في   %  3.6 من  الهند  في  وارتفاعًا   2015 في   %  7.1 اإلى 
2014 اإلى 6.4 % في 2015، مع توقع األ يتجاوز معدل النمو 

في رو�شيا 0.5 % وفي البرازيل 1.4 % في 2015.

World Economic Outlook ,IMF. Oct 2014 (1(

جنوب  الأفريقية  الدول  اقت�شادات  بخ�شو�س  التوقعات  اأما 
ال�شحراء فت�شير اإلى ارتفاع النمو من 5.1 % في 2014 اإلى 

5.8 % في 2015.

العديد  باإزالة  مرتبطة  التوقعات  هذه  اأن  مالحظة  ويجدر 
انت�شار  مثل  النمو  انخفا�س  اإلى  توؤدي  قد  التي  العوامل  من 
وال�شتثمار،  وال�شياحة  التجارة  وتاأثيراته على  الإيبول  مر�س 
وا�شتمرار تدهور الحالة الأمنية في اأفريقيا الو�شطى وجنوب 

ال�شودان و�شمال مالي و�شمال نيجيريا و�شاحل كينيا.
في  النمو  تباطوؤ  في  تتمثل  خارجية  مهددات  هنالك  اأن  كما 
اقت�شادات الدول النا�شئة في اآ�شيا والبرازيل ورو�شيا، واأثرها 
اأن  وكما  الأفريقية،  الدول  من  ال�شادرات  على  الطلب  على 
اإلى  يوؤدي  قد  الدول  هذه  في  القت�شادي  الن�شاط  انخفا�س 
مما  اأفريقيا؛  في  المبا�شر  ال�شتثمار  في  الرغبة  انخفا�س 

�شيكون له اأثره على معدلت النمو على المدى المتو�شط.

اأن هناك قدرًا من التباين في معدلت النمو  ومن المالحظ 
بين مختلف مجموعات الدول الأفريقية، ففيما يتوقع اأن ت�شهد 
اإجماليًا يقدر بحوالي  اأفريقيا جنوب ال�شحراء نموًا  منطقة 
المنتجة  الدول  مابين  تتراوح  النمو  معدلت  فان   ،  %  5.8
في   %  7 بحدود  نموها  معدل  يكون  اأن  يتوقع  التي  للبترول 
2015، والدول متو�شطة الدخل التي �شتحقق اقل معدل للنمو 
2014 الذي  2015 مع ارتفاع طفيف عن معدل  3.1 % في 
والدول  الدخل  منخف�شة  الدول  اأما   .  %  2.4 بحوالي  يقدر 
ي�شل  اأن  فيتوقع  دولة   28 وعددها  اله�شة  القت�شادات  ذات 
6.5 % في  مع  2015 مقارنة  في   % 6.7 اإلى  نموها  معدل 

.2014

عام  ي�شهد  اأن  المتوقع  فمن  الت�شخم  بمعدلت  يتعلق  فيما 
اإلى   2014 1.6 % في  2015 ارتفاعًا طفيفًا في معدله من 
انخفا�شًا  الت�شخم  ت�شهد معدلت  بينما   ،2015 1.8 % في 

من 6.1 % اإلى 5.9 % في 2015 في القت�شادات النا�شئة.

اأما في اأفريقيا جنوب ال�شحراء فمن المتوقع اأن يكون معدل 
في   %  6.7 مع  مقارنة   2015 في   %  7 حوالي  الت�شخم 
2014، حيث من المتوقع اأن ت�شهد الدول الم�شدرة للبترول 
معدًل للت�شخم ي�شل اإلى 7.9 % في 2015 والدول متو�شطة 
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الدخل 6.9 % بينما يكون المعدل 6.1 % في الدول منخف�شة 
الدخل، واأقله في الدول ذات القت�شادات اله�شة التي ل يتوقع 

اأن يزيد معدل الت�شخم فيها عن 4.2 % في 2015.
اأن ي�شهد ن�شيب  وفي مجال التجارة الخارجية فمن المتوقع 
�شادرات دول اأفريقيا جنوب ال�شحراء من ال�شلع والخدمات 
من الناتج المحلي الإجمالي انخفا�شًا من 28.5 % في 2014 
اأي�شا  ال�شادرات  ن�شيب  وي�شهد   ،2015 في   %  27.3 اإلى 
انخفا�شًا من  30.6 % في 2014 اإلى 30.1 % في 2015، 
بحيث يوؤدي ذلك اإلى انخفا�س الفائ�س التجاري ليكون %1.2  

في 2015 مقارنًا مع 2.1 % في 2014.

وفيما يتعلق بالعاطلين ومعدلت البطالة فت�شير التقارير اإلى 
اأن معدلت البطالة الدولية �شتنخف�س اإلى 7.1 % في 2015 

مقارنة مع 7.3 % في 2014.

ولبد من الإ�شارة اإلى اأن دول اأفريقيا جنوب ال�شحراء )45 دولة( 
ويمثل  العالم،  �شكان  من   %  10.7 بحوالي  �شكانها  عدد  يقدر 
الناتج  من   %  4 من  اأقل  بها  الإجمالي  المحلي  الناتج  اإجمالي 
المحلي العالمي، ول تزيد ن�شبة �شادراتها عن 2 % من ال�شادرات 

العالمية الكلية.

على توقعات  واآثارها  النفط  اأ�شعار  تطورات   )(
اأداء االقت�شاد العالمي في عام )01):

من   2015 لعام  العالمي  القت�شاد  نمو  توقعات  اإ�شدار  بعد 
قبل �شندوق النقد الدولي في اأكتوبر 2014، ا�شدر ال�شندوق 
اأثرت  تطورات  اأربعة  حول   2015 يناير  في  لتوقعاته  تحديثًا 

على التوقعات التي �شدرت في اأكتوبر 2014.

�شبتمبر  منذ   %  55 بمعدل  النفط  اأ�شعار  انخفا�س  اأولها: 
غير  الطلب  تدني  ب�شبب  النخفا�س  هذا  كان  وقد   ،2014
الرئي�شية،  القت�شادات  بع�س  في  النفط  على  المتوقع 
البرازيل  النا�شئة )ال�شين، الهند،  خا�شة اقت�شادات الدول 
ورو�شيا(، مما انعك�س على اأ�شعار المعادن ال�شناعية . ولكن 
هناك اأثرًا كبيرًا على الأ�شعار متعلق بعوامل العر�س، بما في 

ذلك قرار منظمة اأوبيك بالمحافظة على معدلت الإنتاج. 
ن�شبة  العالمي  الإنتاج  نمو  يحقق  اأن  يتوقع  وبينما  ثانيها: 
من  الجزء  هذا  �شدر  في  جاء  ح�شبما   %  3.80  -%  3.75

التقرير، فان هذا يت�شمن تفاوتًا كبيرًا في معدلت النمو في 
اأن يحقق اقت�شاد الوليات  القت�شادات الكبرى. عليه يتوقع 
المتحدة معافاة بمعدلت اكبر مما كان متوقعًا، بينما يتوقع اأن 
تكون معدلت النمو باأ�شعاف مما كان في معظم القت�شادات 

الكبرى الأخرى وخا�شة اليابان.

ثالثها: وب�شبب هذا التفاوت المتوقع في معدلت النمو، فان 
بمعدل  ارتفع  قد  الأمريكي  للدولر  الحقيقي  ال�شرف  �شعر 
6%، مقارنة مع الأ�شعار التي ا�شتخدمت عند اإعداد توقعات 
قد  والين  اليورو  فاإن  وبالمقابل   .  2014 اأكتوبر  في  النمو 
عمالت  وتدنت  التوالي،  على   % و8   %  2 بمعدل  انخف�شا 

الدول النا�شئة خا�شة تلك المنتجة ل�شلع ال�شادر.

رابعها: ارتفعت اأ�شعار الفائدة وهوام�س المخاطر في العديد 
هوام�س  وارتفعت  ال�شلع،  منتجي  خا�شة  النا�شئة  الدول  من 
الأخرى  المالية  والمنتجات  ال�شندات  اأ�شعار  على  المخاطر 
المرتبطة باأ�شعار الطاقة. وكذلك الحال فقد انخف�س العائد 
على �شندات الحكومة متو�شطة الأمد في معظم القت�شادات 
المالية  الأ�شواق  في  الم�شتثمرين  للجوء  نتيجة  المتطورة؛ 
الحركة  وانخفا�س  لأ�شواقها  والتحول  المخاطر  خف�س  اإلى 
الأ�شهم  اأ�شعار  موؤ�شرات  ظلت  وقد  بع�شها.  في  القت�شادية 

على ا�شتقرار منذ اأكتوبر 2014.

على  متعار�شة  انعكا�شات  لها  الأخيرة  التطورات  فاإن  وعليه 
فان  الدول.  ومجموعات  الدول  مختلف  في  النمو  توقعات 
انخفا�س اأ�شعار النفط، �شيوؤدي اإلى اآثار اأكبر على الم�شتهلكين 
للنفط  الم�شتوردة  المتطورة  القت�شادات  في  النهائيين 
الفوائد  فاإن  الأخيرة،  لهذه  وبالن�شبة  الخ�شو�س.  وجه  على 
المحققة من انخفا�س اأ�شعار النفط �شتعود ل�شالح الحكومات 
للوقود في  الداخلية  الأ�شعار  عن طريق خف�س معدلت دعم 
العجوزات  لخف�س  اأخرى  دول  في  و�شت�شتغل  الدول،  بع�س 
�شيقابله  الإيجابي  الأثر  هذا  ولكن  الحكومية.  الموازنات  في 
المدى  على  النمو  معدلت  في  انخفا�س  ال�شلبي  الجانب  من 
المتو�شط في اقت�شادات معظم الدول المتقدمة عدا الوليات 
المتحدة الأمريكية. وعليه فان توقعات النمو العالمي، نتيجة 
0.3% عما كان قد  الآثار مجتمعة، قد خف�شت بمعدل  لهذه 

قدر له في اأكتوبر 2014.
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النشاط التمويلي

تمهيد:

يمثل عام  2014 العام الخام�س والأخير من الخطة الخم�شية ال�شاد�شة لموارد الم�شرف واأوجه ا�شتخداماتها )2014-2010(، 
التي عك�شت محاورها التوجهات والتطورات التي �شهدتها �شاحات التمويل الإنمائي ومدلولتها على القارة الأفريقية. وقد و�شعت 
الخطة بالعتبار مواكبة التطورات التي عا�شتها اقت�شادات البلدان الأفريقية الم�شتفيدة من عون الم�شرف، خا�شة تداعيات 
الأزمة المالية الدولية والتي كانت لها اآثار عميقة على الدول الأفريقية، وكذلك حر�شت على مالءمة التمويل لحتياجات هذه 
الدول في مجال التنمية القت�شادية، وعلى م�شاهمة الم�شرف في المجالين الرئي�شيين، اللذين يحددان م�شار التنمية في القارة 
وهما: ندرة الموارد الراأ�شمالية و�شعف القدرات. وظل الم�شرف مهتديا في اأداء دوره باأهدافه المتمثلة بالإ�شهام في تح�شين 
الم�شتوى المعي�شي والتخفيف من حدة الفقر، وتحقيق الأمن الغذائي، والهتمام بترقية الموارد الب�شرية، ودعم دور المراأة في 
التنمية وتخفي�س الآثار ال�شارة بالبيئة. وكما اأكدت الخطة، فقد حر�س الم�شرف على ا�شتمرار �شيا�شته الخا�شة بزيادة عن�شر 

المنحة في قرو�شه اإلى الدول الإفريقية الم�شتفيدة من عونه، والمرونة في �شروط الإقرا�س مراعاة لظروف تلك الدول.

الزراعة  لقطاعات  اأعطيت  وقد  دولر،  مليون   1000 ال�شاد�شة  الخم�شية  الخطة  �شملتها  التي  للفترة  المخ�ش�شات  بلغ حجم 
والتنمية الريفية المتكاملة والأمن الغذائي والبنية الأ�شا�شية والقطاع الجتماعي من �شحة وتعليم ، وتمويل القطاع الخا�س من 
خالل القرو�س المبا�شرة والقرو�س الإئتمانية والقرو�س المتو�شطة وال�شغيرة ومتناهية ال�شغر. اإ�شافة اإلى تقديم العون الفني.
بتوفير  ات�شمت  �شنويًا، كما  200 مليون دولر  بواقع  ال�شنوية، وذلك  للمخ�ش�شات  المت�شاوي  التوزيع  الخطة بمبداأ  اأخذت  وقد 

اأح�شن ال�شروط الممكنة لتكون القرو�س مي�شرة تنا�شب ظروف الدول الفقيرة، فت�شمنت:
• 18 مليون دولر كما كان في الخطة ال�شابقة، 	 20 مليون دولر بدًل من  اأن يكون الحد الأق�شى لتمويل الم�شروع الواحد 

وبما ل يجاوز 60 % من تكلفته التقديرية الإجمالية، ومع جواز اأن ت�شل ن�شبة الم�شاهمة اإلى 90 % اإذا لم تجاوز تكلفته 
التقديرية 15 مليون دولر.

• ال�شتمرار في اإمكان منح اأكثر من قر�س واحد للدولة الم�شتفيدة في ال�شنة الواحدة، في الأحوال التي ت�شتدعي ذلك، على 	
اأن ل يتعدى مجموع ما يمنح لها في ال�شنة  الواحدة 20 مليون دولر، بدًل من 18 مليون دولر كما كان في الخطة ال�شابقة. 

• ومدة 	 �شنويًا   % و4   %  1 بين  ما  تتراوح  بفائدة  مي�شرة،  ب�شروط  للم�شروعات  تمويالته  تقديم  في  الم�شرف  ا�شتمرار 
القر�س من 18 اإلى 30 عاماً، بما في ذلك فترة �شماح تتراوح بين 4 اإلى 10 �شنوات. اأما فيما يتعلق بالدول الأفريقية 
الم�شتفيدة من عون الم�شرف والتي ي�شترط عليها القترا�س ب�شروط ل تزيد عن �شروط اإقرا�س موؤ�ش�شة التنمية الدولية 

فتكون �شروط اإقرا�س الم�شرف لها بذات �شروط اإقرا�س الموؤ�ش�شة.
• 2014 طبقًا لتوجهات خطته 	 التمويلي خالل عام  اإلى الدول الأفريقية الم�شتفيدة من ن�شاطه  وقد قدم الم�شرف عونه 

وا�شتطاع تنفيذ برنامج عملياته للعام المذكور بالكامل - اأي بن�شبة 100 %.
 

االلتزامات خالل عام 2014:

مليون دولر   192 المخ�ش�شات، منها  اإجمالي  100 % من  ن�شـبته  ما  اأي   ،2014 لعام  مليون دولر   200 اللتزامات  بلغت 
للم�شاريع، و8 ماليين دولر لعمليات العون الفني، مقارنة مع مبلغ مماثل في عام 2013 حيث بلغت التزامات القرو�س  192.0 
مليون دولر، ومبلغ 8.0 ماليين دولر للعون الفني. وقد خ�ش�شت هذه المبالغ في عام 2014 للم�شاهمة في تمويل 51 عملية 
ت�شمنت )22( م�شروعًا اإنمائيًا و )29( عملية للعون الفني))) مقارنًة مع )55( عملية ت�شمنت )22( م�شروعًا اإنمائيًا و)33( 

عملية عون فني في عام  2013.  

)1(  وت�شمل 25 عملية عون فني عادية و4 من العمليات التي تقع في اإطار �شالحيات المدير العام. 
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التزامات القرو�س وتوزيعها القطاعي لع�م 2014 :
اللتزامات  لهذه  الموجه  الأ�شا�س  الإفريقية  الدول  المعبر عنها من طرف  والأ�شبقيات  ال�شاد�شة  الخم�شية  الخطة  توجهات  �شكلت 

قطاعيًا، و�شملت قطاعات : البنية الأ�شا�شية، والزراعة والتنمية الريفية، والقطاع الجتماعي، والقطاع الخا�س وذلك كالتالى:  
	•نال قطاع البنية الأ�شا�شية في عام 2014 الن�شيب الأوفر من اللتزامات وبلغ ما تم تخ�شي�شه لهذا القطاع 110.600 ماليين 
دولر، اأي ما ن�شبته 57.60 % من اإجمالي التزامات الم�شروعات في عام 2014، موزعة بين م�شروعات الطرق )4 م�شروعات( 
بن�شبة 37 %، وم�شروعات اإمداد مياه ال�شرب وال�شرف ال�شحي )4 م�شروعات( بن�شبة 36 % ونالت القطاعات الفرعية للنقل 

الجوي، والمياه والج�شور، وحماية البيئة، والقطاعات المتنوعة م�شروعًا لكٍل )4 م�شروعات( بن�شبة 27 %.
	•بلغت اللتزامات التي وجهت لقطاع الزراعة والتنمية الريفية في عام 2014 نحو 43.50 مليون دولر، اأي حوالي 22.66 % من اإجمالي 

التزامات الم�شاريع، وت�شمنت )4( م�شروعات موزعة بين   كهرباء الريف )2( و التنمية الزراعة )1( والمياه الريفية )1(.
الم�شاريع  التزامات  اإجمالي  17.14 % من  ن�شبته  اأي ما  32.90 مليون دولر،  القطاع الجتماعي فبلغت  اأما مخ�ش�شات  •	

وخ�ش�شت لتمويل )4( م�شروعات، منها )3( م�شاريع  في قطاع التعليم وم�شروع واحد في قطاع ال�شحة.
	•بلغ ما خ�ش�س للقطاع الخا�س نحو 5.00 ماليين دولر يمثل ما ن�شبته 2.60 % من التزامات الم�شاريع عبارة عن قر�شين 
اإئتمانيين، لتمويل الم�شروعات المتو�شطة وال�شغيرة ومتناهية ال�شغر واحد لكل من زيمبابوي والجامبيا، )الجدولن 1 و2(.

▼ �لجدول )1)
التوزيع القطاعي للقروض )2013 و 2014(

القطاع
املبلغ عدد امل�ساريع

الن�سبة %)مليون دولر(

201320142013201420132014
1012101.5110.6052.8757.60البنية الأ�شا�شية والبيئة 

5445.343.5023.5922.66الزراعة والتنمية الريفية
5433.032.9017.1917.14الجتماعي

2212.25.006.352.60اخلا�س
2222192192100.00100.00املجموع

�شروط االإقرا�س:
الأو�شاع  ومع  الممولة  الم�شروعات  طبيعة  مع  يتالءم  بما  مي�شرة  ب�شروط    2014 العام  خالل  قرو�شه  تقديم  الم�شرف  وا�شل 
القت�شادية للدول الم�شتفيدة واأغلبها من الدول ذات الدخل المنخف�س. وقد مكنت هذه ال�شروط  الدول الم�شتفيدة من الح�شول 
على القرو�س بعن�شر منحة يتنا�شب مع ظروفها،  وتوجهات الموؤ�ش�شات الدولية في التعامل مع الدول ذات الدخل المنخف�س، وقد 
بلغ المتو�شط المرجح لفئة الفائدة حوالي 1.11 % في عام 2014  مقابل 1.21 % في عام 2013،  وبلغ المتو�شط المرجح  لمدة  
القر�س في عام 2014 حوالي 29.47 �شنة مقابل 28.89 �شنة في عام 2013، وبلغ المتو�شط المرجح لفترة ال�شماح 9.70 �شنوات 
بزيادة عن عام 2013 حيث كان هذا المعدل  9.33 �شنوات - الجدولن )2 و3(،  وقد بلغ متو�شط عن�شر المنحة حوالي 50.74 % 
بارتفاع ملحوظ لهذا الموؤ�شر المهم )والذي يلخ�س مدى ي�شر القرو�س ويعك�س جماع اأثر مدة القر�س وفترة ال�شماح و�شعر الفائدة 
المقدر على القر�س( عن عام 2013 حيث كان المعدل  48.04 %، محت�شبًا على اأ�شا�س معدل خ�شم 5.21 % في 2014. وقد كان 
هذا الرتفاع  في عن�شر المنحة ناتجا عن ارتفاع  معدل الخ�شم فقط حيث اأن �شروط الإقرا�س التي يمنحها الم�شرف من حيث 
مدة الإقرا�س وفترات ال�شماح واأ�شعار الفائدة لم تتغير ))) )الجدول 2(. وما زال عن�شر المنحة في قرو�س الم�شرف يبرهن على 
موا�شلة دعمه للدول الأفريقية وتفهم اأو�شاعها المالية والقت�شادية ال�شعبة، كما يمثل تخفيفًا لعبء خدمة الدين عنها وم�شاعدتها 

على الإيفاء بالتزاماتها.

)1) مت تغيري معدل اخل�شم الذي احت�شب مبوجبه عن�شر املنحة من 10 % اإلى 5 % اعتبارًا من عام 2003، وذلك لنخفا�س فئات  الفائدة يف الأ�شواق املالية الدولية، 
وبالتايل انخفا�س فئات الفائدة على الدولر الأمريكي. وقد ا�شتخدم لهذا الغر�س متو�شط فئة الفائدة التاأ�شريي للقرو�س التجارية بالدولر الأمريكي لفرتة �شتة 
اأ�شهر )Commercial Interest Reference Rate – CIRR( الذي تن�شره منظمة التعاون القت�شادي والتنمية )OECD( ، وهو املعدل الذي ي�شتخدم لحت�شاب 
عن�شر املنحة من قبل موؤ�ش�شات التمويل الإمنائي الدولية املختلفة، والذي بلغ متو�شطه خالل عام 2010 حوايل 5.3 %. وجتدر الإ�شارة اإلى اأنه ل توجد ر�شوم التزام 
على قرو�س امل�شرف، كما مينح امل�شرف تخفي�شًا بن�شبة 0.25 % من الفوائد اأو امل�شروفات الإدارية امل�شتحقة، ت�شجيعًا للبلدان التي تفي بالتزاماتها جتاه امل�شرف 

خالل 30 يومًا من تاريخ ا�شتحقاقها، وهو ما مل يتم احت�شاب اأثره �شمن عن�شر املنحة.
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التزامات القروض والعون الفني الموافق عليها خالل عام 2014

) اأ ( القرو�س :

* محت�شبًا على اأ�شا�س معدل خ�شم قدره 5.21 % لعام 2014.

عن�سر 
املنحة *

)%(

فرتة 
ال�سماح
)�سنة(

مدة 
القر�س
)�سنة(

ن�سبة 
الفائدة
)م.د(

مبلغ 
القر�س 

)م.د(

تاريخ موافقة 
جمل�س الإدارة امل�سروع الدولة اأو اجلهة امل�ستفيدة

52.27 10 30 1 10 5 مار�س 2014 م�شروع طريق »ارباركاتي-جليم�شو- مي�شتا«- الجزء الأول اإثيوبيا التحادية  1

52.27 10 30 1 8 5 مار�س 2014 في  الفني  للتعليم  العليا  المدر�شة  وتجهيز  ان�شاء 
»لوكو�شا«« بنين 2 ِ

52.27 10 30 1 10 5 مار�س 2014 »كونجو�شي-  الأول  الجزء  جيبو«  »كونجو�شي-  طريق 
بارجو« بوركينا فا�شو 3

52.27 10 30 1 11.20 5 مار�س 2014 كهرباء الريف في مقاطعتي » بوريرا«و »نياجاتاري« رواندا 4

52.27 10 30 1 11 5 مار�س 2014 نهر  بحو�س  »واوندي«  بمنطقة  الريفية  التنمية 
ال�شنغال ال�شنغال 5

18.00 5 22 2.5 6.50 5 مار�س 2014 »بير�شيفيرن�س«  جزيرة  في  الأ�شا�شية  البنية  تطوير 
المرحلة الثانية �شي�شل 6

52.27 10 30 1 10 5 مار�س 2014 المياه الريفية بمنطقة » الجبال« كوت ديفوار 7

52.27 10 30 1 10 5 مار�س 2014 بمدينة  الجامعي  الم�شت�شفى  وتجهيز  تاأهيل  اإعادة 
»كين�شا�شا« الكونغو الديمقراطية 8

52.27 10 30 1 9.90 5 مار�س 2014 ت�شييد معهد فني لالأ�شماك وتقنية البحار« موزمبيق 9

52.27 10 30 1 2 11 يونيو 2014
ال�شرقي  ال�شاطئ  حماية  لم�شروع  اإ�شافي  قر�س 

لمدينة »كوتونو« بنين 10

52.27 10 30 1 12 11 يونيو 2014 اإمداد المياه لمدينتي »�شامي« و«موانقا« تنزانيا المتحدة 11

52.27 10 30 1 10 11 يونيو 2014 اإعادة تاهيل طريق »�شوكودي- ب�شار« الجمهورية التوجولية 12

52.27 10 30 1 5 11 يونيو 2014 جامبيا دعم مدار�س التعليم ال�شا�س والثانوي 13

52.27 10 30 1 7.50 11 يونيو 2014 اإمداد مياه ال�شرب لمدينة »�شانتانا«ومركز » اكوازي« �شاوتومي وبرين�شيب 14

52.27 10 30 1 10 11 يونيو 2014 اإعادة تاأهيل مطار »روبرت�س« الدولي ليبيريا 15

52.27 10 30 1 11 11 يونيو 2014 اإعادة تاأهيل طريق »فارات�شيو- �شامبانيا« مدغ�شقر 16

52.27 10 30 1 10 24 �شبتمرب 2014  اإمداد مياه ال�شرب لمدينة » واجادوجو« المرحلة الثانية بوركينا فا�شو 17

38.20 5 20 1 2 24 �شبتمرب 2014  قر�س ائتماني ل�شندوق التنمية الجتماعية جامبيا 18

38.20 5 20 1 3 24 �شبتمرب 2014 
ال�شغيرة  المن�شاآت  لموؤ�ش�شة  ائتماني  قر�س 

والمتو�شطة زيمبابوي 19

52.27 10 30 1 11.60 24 �شبتمرب 2014  ت�شييد ج�شر »مانديانا« على نهر »�شانكراني« غينيا 20

52.27 10 30 1 11.30 24 �شبتمرب 2014  م�شروع كهرباء الريف في ثالث مناطق الكاميرون 21

52.27 10 30 1 10 24 �شبتمرب 2014  اإمداد مياه ال�شرب لمدينة »لوديما« الكونجو 22

192 مجموع القرو�س 



20

المصرف العربى للتنمية االقتصادية فى أفريقيا

▼ تابــع �لجـدول )2)
 

)ب(  العون الفني

مبلغ العون العون الفنيالقطر / اجلهة امل�ستفيدة
)األف دولر(

تاريخ املوافقة

5 مار�س 3202014تمويل خدمات خبير عربي في مجال تكنولوجيا المعلومات لدعم وزارة الماليةاإريتريا1

الجامعي« بوروندي2 الملك خالد  الفنية القت�شادية لم�شروع تطوير »م�شت�شفى  اإعداد درا�شة الجدوى  تمويل 
5 مار�س 4802014بمدينة بوجمبورا

5 مار�س 3202014تمويل خدمات خبير مهند�س عربي لدعم هيئة الطرقمدغ�شقر3

5 مار�س 3202014تمويل خدمات خبير مهند�س عربي في مجال الهند�شة الريفية لدعم وزارة الزراعةالنيجر4

5 مار�س 1602014تمويل دورة تدريبية في مجال ا�شتزراع الأ�شماكاإقليمي5

5 مار�س 2002014الم�شاهمة في تمويل برنامج » التحالف لمكافحة العمى« الم�شاهمة الرابعةاإقليمي6

5 مار�س 1552014تمويل دورة تدريبية في مجال تقييم ومتابعة تنفيذ الم�شاريع التنمويةاإقليمي7

5 مار�س 1102014دعم اأن�شطة الن�شاء في مجالي الخياطة والتطريزاإقليمي8

11 يونيو 4502014اإعداد درا�شة الجدوى الفنية والقت�شادية لم�شروع طريق تينكودجو-�شانجا- حدود توجو بوركينا فا�شو9

11 يونيو 3502014دعم مختبر مراقبة جودة مياه ال�شربكوت ديفوار10

11 يونيو 4002014اإعداد درا�شة الجدوى الفنية والقت�شادية لم�شروع ت�شنيع المخلفات الثانوية للمجازرمالي11

11 يونيو 4502014تمويل ملتقى لجذب ال�شتثمارات العربية الخليجية اإلى جمهورية تنزانيا المتحدةاإقليمي12

11 يونيو 4202014اإعداد درا�شة الجدوى الفنية والقت�شادية لم�شروع تنمية الطاقات المتجددة بمنطقة ليتاكوقورمااإقليمي13

11 يونيو 1502014تمويل دورة تدريبية في مجال تقييم الم�شروعات الإنمائية ومتابعة تنفيذها اإقليمي14

11 يونيو 1502014تمويل دورة تدريبية في مجال تطوير خدمات الموانئ البحريةاإقليمي15

11 يونيو 3002014الم�شاهمة في تمويل برنامج » التحالف لمكافحة عمى الأنهار« الم�شاهمة الثانيةاإقليمي16

11 يونيو 1502014تمويل دورة تدريبية في مجال تمويل التجارة الخارجيةاإقليمي17

11 يونيو 2802014تمويل برنامج تدريبي في مجال تقنيات ما بعد الح�شاد لتقليل الفاقد وحماية المنتجات الزراعية اإقليمي18

24 �شبتمرب 4502014اإعداد درا�شة حول الآثار البيئية والجتماعية لم�شروع حماية ال�شاحل الغربي لمدينة »كوتونو«بنين19

24 �شبتمرب 1902014دعم »كلية اللغة ال�شواحيلية واللغات الأجنبية« بجامعة الدولة في زنجبار لدعم اللغة ال�شواحيليةتنزانيا المتحدة20

24 �شبتمرب 3202014توفير خدمات خبير عربي لدعم وزارة التخطيط والتنمية والتهيئة الترابيةالجمهورية التوجولية21

24 �شبتمرب 3202014توفير خدمات خبير عربي لدعم وزارة المالية والتخطيطالراأ�س الأخ�شر22

24 �شبتمرب 3502014اإعداد درا�شة الجدوى الفنية والقت�شادية لم�شروع اإعادة اعمار وتو�شعة الأرا�شي بحو�س » �شافواني«ال�شنغال23

24 �شبتمرب 1502014تمويل دورة تدريبية في مجال تطوير ال�شراكات بين القطاعين العام والخا�سيوغندا24

24 �شبتمرب 2842014تمويل برنامج تدريبي في مجال ا�شتغالل المنتجات العر�شية ومخلفات �شناعة ال�شكراإقليمي25

06 يناير 152014القمة الأفريقية لالبتكار- برايا- الراأ�س الأخ�شر) 4-6 فبراير 2014( الراأ�س الأخ�شر26

اإقليمي27
والمهن  الأعمال  ل�شاحبات  ع�شر  الثالث  الأفريقي  العربي  الموؤتمر  تمويل  في  للم�شاهمة  فني  عون 

2014/5/1 – 4/29
18 فرباير 152014

24 ابريل 152014ور�شة حول الجوانب التكنولوجية الحديثة للمترولوجيا- الخرطوم/ 15-16 �شبتمبر 2014 اإقليمي28

14 يوليو 14.52014عون فني لال�شهام في �شيانة مباني المدر�شة الثانوية الإ�شالمية العليا في »بانجول« جامبيا29

8.000مجموع العون الفني )يت�شمن مبلغ 711.5 األف دولر  لتغطية زيادة مخ�ش�شات خبراء العون الفني في عام 2014(

مليون دوالر200 المجموع الكلي للقرو�س والعون الفني 
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تطور النشاط التمويلي للمصرف خالل الفترة 1975 – 2014 
)قروض ومنح(

اإجمايل اللتزامات ال�سنويةال�سنة
) مليون دولر( )1)

�سايف اللتزامات 
ال�سنوية )2)

متو�سط ن�سبة 
الفائدة)%)  ✽

متو�سط فرتة ال�سداد
)بال�سنة( ✽

متو�سط فرتة ال�سماح
)بال�سنة( ✽

متو�سط عن�سر املنحة
✽ (4( (3( %

197585.50068.0333.7023.605.2044.68
197662.00056.8232.9022.805.0049.78
197766.29064.2265.0016.104.4029.91
197872.87048.6013.7018.105.2040.84
197949.07041.9164.3017.204.4035.20
198071.95048.0665.6015.903.8025.44
198176.02641.2845.9014.404.2023.01
198290.00048.1806.0016.004.7023.84
198383.93362.1206.5015.004.2019.72
198487.96043.1786.6014.203.7018.24
198573.79035.9485.9015.904.3024.05
198658.60536.9374.2016.504.2035.02
198771.42328.6044.6016.204.7032.84
198866.72049.1514.3017.004.3034.90
198972.00053.6184.2018.005.2037.61
199073.68232.5653.9018.404.3039.16
199174.23534.6133.9017.803.8037.43
199273.72655.1323.4017.934.2040.97
199374.65448.5213.4017.504.2040.97
199474.30755.9983.4018.004.1042.00
199579.93073.0003.1518.174.4243.45
199689.93878.4673.2618.504.3442.61
199799.83076.9213.0517.804.3643.75
1998109.94072.7643.1018.104.3842.70
1999119.52098.6203.0518.204.7743.70
2000123.950116.0932.2925.955.6258.15
2001129.200101.2922.0326.235.6558.80
2002134.390132.2321.4327.257.2165.40
2003139.990122.9921.7027.456.7336.40
2004144.970138.9871.3627.677.6242.72
2005159.939144.9661.1529.088.5645.11
2006169.945156.3231.3128.789.2054.94
2007179.600177.2201.2828.669.2257.94
2008190.000189.1151.5027.408.4650.48
2009200.000189.3061.3329.069.1246.58
2010200.000198.5851.1129.149.6949.52
2011200.000199.7611.0829.609.5943.18
2012200.000199.8051.1729.389.4436.26
2013200.000200.0001.2129.899.3348.04
2014200.000200.0001.1129.479.7050.74

)1) ي�شمل عمليات العون الفني.
)2) تم خ�شم الإلغاءات من اإجمالي التمويل لل�شنة التي تمت فيها موافقة مجل�س الإدارة.

)3) يعتبر القر�س مي�شرًا اإذا بلغت ن�شبة عن�شر المنحة فيه 25 % فاأكثر.
)4) تم تغيير معدل الخ�شم كاأ�شا�س لحت�شاب عن�شر المنحة من 10 % في عام 2002 وما �شبقه اإلى 5 % اعتبارًا من عام 2003. وا�شتعمل معدل  الخ�شم 6.5 % لل�شنوات 2006  و2007 و2008 

و4.035 % لعام 2009 و5.30 % لعام  2010 و4.43 % لعام 2011  و3.88 % لعام 2012 ومعدل خ�شم قدره 5.58 % لعام 2013. ومعدل خ�شم قدره 5.21 % لعام 2014.
)✽( احت�شبت معدلت الفائدة ومدة ال�شداد وفترة ال�شماح وعن�شر المنحة كمتو�شطات مرجحة بقيمة القر�س لكل م�شروع.
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التزامات القرو�س وتوزيعها القطاعي للفترة 1975- 2014 :

 4379.170 منه  خ�ش�س   ،2014-1975 الفترة  خالل  دولر  مليون   4529.883 الم�شرف  لتمويالت  المتراكم  الإجمالي  بلغ 
مليون دولر، لتمويل 588 م�شروعًا اإنمائيًا )الجدول 7(، وبلغ �شافي التزامات قرو�س الم�شاريع 3692.902 مليون دولر، بلغ 
ن�شيب قطاع البنية الأ�شا�شية والبيئة 2077.576 مليون دولر، اأي ما ن�شبته حوالي 56.25 % وقطاع الزراعة والتنمية الريفية 
923.023 مليون دولر، اأي ما ن�شبته حوالي 25 %، وقطاع الطاقة 172.674 مليون دولر، اأي ما ن�شبته حوالي 4.68 %، وقطاع 
ال�شناعة مبلغ  51.529 مليون دولر، اأي ما ن�شبته حوالي 1.4 %، والقطاع الجتماعي مبلغ 338.534 مليون دولر، اأي ما ن�شبته 
حوالي 9.17 %، والقطاع الخا�س مبلغ  116.931 مليون دولر، اأي ما ن�شبته حوالي 3.16 %، وبرنامج العون العاجل 12.635 

مليون دولر، اأي بن�شبة 0.34 %  )الجدول 4(. 
اأما فيما يت�شل بقرو�س �شندوق الإقرا�س)1)وعددها 59 قر�شًا قدمت للدول الأفريقية بغر�س دعم موازين مدفوعاتها، وبلغ 
اإجمالي التزامات ال�شندوق 214.244 مليون دولر، وبذا يبلغ �شافي التزامات قرو�س الم�شاريع وقرو�س ال�شندوق 3907.146 

ماليين دولر بعد خ�شم الإلغاءات.
▼ �لجـدول )4)

التوزيع القطاعي للقروض للفترة 1975 – 2014

الن�سبة )%(املبلغ ) مليون دولر (2014القطاع
110.62077.57656.25البنية الأ�شا�شية والبيئة

43.5923.02325.00الزراعة والتنمية الريفية 
172.6744.68-الطاقة 

51.5291.40-ال�شناعة 
32.9338.5349.17الجتماعي 

5.00116.9313.16اخلا�س 
12.6350.34-برنامج العون العاجل 

1923692.902100املجموع

التزامات العون الفني وتوزيعها القطاعي لع�م 2014:

ا�شتنادًا اإلى توجهات الخطة الخم�شية الحالية، وا�شل الم�شرف اهتمامه بتقديم المعونة الفنية للبلدان الإفريقية الم�شتفيدة من 
عونه، وذلك من خالل اآليتين هما تمويل درا�شات الجدوى الفنية والقت�شادية للم�شروعات الإنمائية، و تقديم الدعم الموؤ�ش�شي 
الذي ي�شمل تنظيم الدورات التدريبية لفائدة الأطر الأفريقية، واإيفاد الخبراء العرب، وتوفير المعدات والأجهزة، وتمويل وتنظيم 
الإدارات  العون  هذا  من  وت�شتفيد  العربي.  والعالم  اأفريقيا  في  القت�شاديين  بالفاعلين  ال�شلة  ذات  والجتماعات  الملتقيات 

والهيئات الحكومية والقطاع الخا�س، بالإ�شافة اإلى المنظمات الإقليمية الأفريقية.
وقد بلغ مجموع ما تمت الم�شادقة علي تمويله خالل العام 29 عملية بمبلغ 8 ماليين دولر هو كل المبلغ المخ�ش�س لعام 2014، 
اأي بن�شبة 100 %، منها 4 عمليات في اإطار �شالحيات المدير العام، ومبلغ 711.5 األف دولر لتغطية زيادة مخ�ش�شات خبراء 
العون الفني خالل عام 2014 . وبلغ ما �شودق عليه لتمويل درا�شات الجدوى  2.550 مليون دولر، خ�ش�س لتمويل 6 درا�شات 
منها درا�شتين في قطاع البنية الأ�شا�شية والبيئة، و درا�شتين في قطاع الزراعة ودرا�شة في مجال الطاقة، وال�شاد�شة في مجال 
القطاع الجتماعي)�شحة(. كما تمت الم�شادقة على 23 عملية دعم موؤ�ش�شي بمبلغ اإجمالي 4,738.5 ماليين دولر. وقد �شملت 
هذه التمويالت ع�شر عمليات لبرامج و دورات تدريبيـة اإقليمية في مجالت المالية والتخطيط والزراعة والموانئ بتكلفة 1,479  
التدريبية  اأفارقة �شملتهم الدورات  309 متدربين  ا�شتفادوا من هذه الدورات حوالي  المتدربين الذين  مليون دولر. وبلغ عدد 

اأن�شئ ال�شندوق العربي لتقديم القرو�س للدول الأفريقية )�شندوق الإقرا�س( في نوفمبر 1973 وبداأ عملياته في عام 1974 بهدف معاونة تلك الدول على مواجهة ال�شعوبات في و�شائل التمويل الخارجي   (1(

ولدعم موازين مدفوعاتها، وعهد باإدارته اإلى جامعة الدول العربية،وا�شتمر ذلك اإلى اأن انتقلت اإدارته اإلى الم�شرف في عام 1976، بعد اأن بداأ مبا�شرة عملياته، ثم اأدمجت موارده في راأ�شمال الم�شرف 
في عام 1977 وتوقف ن�شاطه الأ�شا�شي )اأي العون غير المرتبط بالم�شاريع(.
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4 الإقليمية والقطرية. وت�شمنت عمليات الدعم الموؤ�ش�شي تمويل خدمات �شتة خبراء عرب في مجالت الطرق والتخطيط والمالية 

 5 العام  الفني خالل  العون  �شملت عمليات  كذلك  دولر.  مليون   1.950 بتكلفة  والزراعة  المعلومات  وتكنولوجيا  ال�شرب  ومياه 
عمليات لدعم اأن�شطة الن�شاء واإقامة ملتقى لجذب ال�شتثمارات العربية وعمليتين للم�شاهمة في مكافحة العمى وكذلك 4 عمليات 
في اإطار �شالحيات المدير العام بتكلفة 2.021 مليون دولر بما فيها 711.5 األف دولر لتغطية زيادة مخ�ش�شات خبراء العون 

الفني.

وتميز التوزيع القطاعي لعمليات العون الفني خالل العام بال�شتمرار في ال�شتجابة لأولويات الدول الم�شتفيدة. وهكذا خ�ش�س 
مبلغ 2,040 مليون دولر لقطاع البنية الأ�شا�شية، ومبلغ 1,794 مليون دولر لقطاع الزراعة والتنمية الريفية، ومبلغ 1,754.5 
األف دولر لتنمية الطاقات المتجددة،   420 1.280 مليون دولر للقطاع الجتماعي، ومبلغ  مليون دولر للقطاع المالي، ومبلغ 

ومبلغ  711.5 األف دولر عبارة عن الزيادة في مخ�ش�شات خبراء العون الفني لعام 2014.

التزامات العون الفني وتوزيعها القطاعي للفترة 1975- 2014 :

قدم الم�شرف 150.713 مليون دولر في اإطار عمليات العون الفني من بدء ن�شاطه التمويلي في عام 1975 وحتى نهاية عام 2014، 
خ�ش�س لتغطية تكاليف 620 عملية موزعة ما بين درا�شات جدوى وعمليات للدعم الموؤ�ش�شي. وقد �شملت هذه العمليات جميع الدول 

الموؤهلة لال�شتفادة من عون الم�شرف ومجموعها 44 دولة اأفريقية و5 مجموعات اإقليمية بالإ�شافة اإلى 17 موؤ�ش�شة اإقليمية.

وقد بلغ اإجمالي ما خ�ش�س لدرا�شات الجدوى الفنية والقت�شادية نحو 69.060 مليون دولر-اأي ما ن�شبته حوالي 45.80 %، 
وما خ�ش�س للدعم الموؤ�ش�شي 81.653 مليون دولر-اأي ما ن�شبته حوالي 54.20 % من المبلغ الإجمالي )الجدول 5(.

▼ �لجـــــــــدول )5)
تطور عمليات العون الفني للفترة 1975 – 2014

التاريخ
املجموعالدعم املوؤ�س�سيدرا�سات اجلدوى

املبلغالعدد
املبلغالعدد )مليون دولر(

املبلغالعدد)مليون دولر(
)مليون دولر(

2004-197515542.62216935.62732478.249
200572.000213.989285.989
200682.740163.485246.225
200782.910233.590316.500
200882.770233.980316.750
200993.605183.395277.000
201093.285214.715308.000
201172.330245.670318.000
201282.460245.540328.000
201341.560296.440338.000
201462.550*235.450298.000

150.713**22969.06039181.653620املجموع 
36.945.863.154.2100100الن�شبة )%(

* بما في ذلك  4 عمليات  في اإطار �شالحيات المدير العام )دعم القمة الأفريقية  لالبتكار، والم�شاهمة في تمويل الموؤتمر العربي الأفريقي الثالث ع�شر ل�شاحبات الأعمال ودعم الور�شة حول التكنولوجيا 
الحديثة للمترولوجيا ودعم  �شيانة مباني المدر�شة الثانوية الإ�شالمية العليا بجامبيا(.

** يبلغ �شافي التزامات العون الفني 123.214 مليون دولر، بعد خ�شم مبلغ 27.499 مليون دولر، تمثل قيمة اإلغاءات لبع�س المنح والأر�شدة  المتبقية لبع�س العمليات مقدارها 25.480 مليون دولر، 
وذلك بعد اكتمال تنفيذها خالل الفترة )1976 - 2014(، ومبلغ 2.019 مليون دولر يمثل ما خ�ش�شه الم�شرف لتمويل اإعداد 8 درا�شات جدوى، اأفرزت م�شروعات �شاهم الم�شرف في تمويلها، 

واعتبر المبلغ جزءًا من القرو�س الممنوحة. 
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حاز قطاع الزراعة والتنمية الريفية، على اأكرب ن�شبة من التمويل �شمن عمليات العون الفني خالل الفرتة 1975 - 2014، حيث 
55.998 مليون دولر وبن�شبة  الأ�شا�شية  البنية  يليه قطاع   ،% 37.9 ن�شبته حوايل  اأي ما  57.141 مليون دولر،   له  خ�ش�س 
37.2%. وقدم امل�شرف يف اإطار دعمه لالإدارات املالية يف البلدان الأفريقية امل�شتفيدة من عونه 26.669 مليون دولر، اأي مـا 

ن�شـبتـه 17.7 % من اإجمايل تعهدات العون الفني، وبلغ ما مت تقدميه لقطاع ال�شناعة 5.508 ماليني دولر وبن�شبة 3.6 %، 
وقطاع الطاقة  5.397 ماليني دولر وبن�شبة 3.6 % ) اجلدول 6(.

▼ �لجـــــــــدول )6)
التوزيع القطاعي لعمليات العون الفني 1975 – 2014 ) بماليين الدوالرات (

املجموعاملايلالطاقةال�سناعيالزراعيالبنية الأ�سا�سيةالقطاع

%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغالtون الفني

32.98747.827.74240.22.3283.44.5256.51.4482.169.030100.0درا�شات اجلدوى

الدعم املوؤ�ش�شي:

8.48135.57.45832.205602.30.2350.17.12929.923.863100.0اخلرباء

3.06510.913.99549.82.1057.50.2801.08.67030.828.115100.0التدريب

11.46538.67.94626.70.5151.70.3571.29.42231.829.705100.0عمليات اأخرى

23.01128.229.39936.03.1803.90.8721.025.22130.981.683100.0املجموع الفرعي 

55.99837.257.14137.95.5083.65.3973.626.66917.7150.713100.0املجموع الكلي 
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درا�ص�ت الجدوى:

العربية  اأو  والأفريقية  العربية  ال�شت�شارية  والمكاتب  الخبرة  بيوت  في  اإعدادها  وح�شر  الدرا�شات  باإعداد  الم�شرف  اهتم 
جملة  من  الأكبر  الق�شط  الريفية  والتنمية  والزراعة  الأ�شا�شية  البنية  قطاعي  في  الدرا�شات  �شكلت  وقد  الم�شتركة،  الأفريقية 
الدرا�شات، حيث بلغت ن�شبتها حوالي 47.8 %و40.2 % على التوالي. اأما قطاعا الطاقة وال�شناعة، فقد خ�ش�س لهما 6.5 % 
و3.4 % على التوالي ونال القطاع المالي 2.1 % من اإجمالي اللتزامات الموجهة لدرا�شات الجدوى، والبالغ قدرها 69.030 

مليون دولر خالل الفترة 2014-1975.

الدعم الموؤ�ص�صي:

�شملت مخ�ش�شات الدعم الموؤ�ش�شي والبالغة 81.683 مليون دولر دورات تدريبية واإيفاد خبراء عرب وعمليات اأخرى، وفيما يلي 
عر�س موجز لما قدمه الم�شرف في هذه المجالت:

اإيفاد الخبراء: 

�شكل اإيفاد الخبراء المتخ�ش�شين في كافة المجالت اإلى الدول الأفريقية الم�شتفيدة من عون الم�شرف محورًا مهمًا في تدخالته 
في اإطار العون الفني. وتاأتي هذه الأهمية من طبيعة الدور الذي يقوم به الخبراء، وما يتيحه عملهم من تبادل للخبرات وتدريب 
الكوادر المحلية، وبالتالي توثيق عرى التعاون العربي الأفريقي. وبلغ عدد الخبراء الذين اأوفدهم الم�شرف اأو قرر اإيفادهم اإلى 
الدول الأفريقية 120 خبيرًا خالل الفترة 1991 –2014 بتكلفة اإجمالية بلغت 23.863 مليون دولر منهم 11 خبيرًا ظلوا يوؤدون 

مهامهم خالل عام 2014  في هذه الدول.

الدورات التدريبية:

تزايد الهتمام الذي يوليه الم�شرف للدورات التدريبية، حيث �شهدت هذه الدورات تكثيفًا وتنويعًا ي�شاير التطورات، والحتياجات 
المتنامية في مجال التنمية الب�شرية وبناء القدرات في القطاعين العام والخا�س. وياأتي هذا الهتمام اأي�شًا رغبة في م�شاعدة 
التنمية القت�شادية والجتماعية. وقد �شملت  تنفيذ برامج  الم�شرف على �شمان ح�شن  الم�شتفيدة من عون  الأفريقية  الدول 
المجالت التي غطتها البرامج والدورات التدريبية خالل الفترة 1975 - 2014 كافة القطاعات وبلغ عددها حوالي 229 دورة 
ا�شتفاد منها ما يناهز 9206 متدربين اأفارقة، بتكلفة اإجمالية 28.115 مليون دولر، منهم 309 متدربين اأفارقة خالل عام 

2014 وحده، اأي حوالي 3.3 % من عدد المتدربين الإجمالي منذ بدء هذا الن�شاط.
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وقد وا�شل الم�شرف ال�شتعانة بموؤ�ش�شات التدريب العربية والجهات العربية والأفريقية المتخ�ش�شة لتنفيذ الدورات التدريبية، 
الأمر الذي ي�شاعد على تعميق ال�شالت وتبادل الخبرات بين العرب والأفارقة وهو ما ي�شهم في تحقيق اأغرا�س الم�شرف.

دعم اإقامة المعار�س العربية االأفريقية الم�شتركة:

حر�س الم�شرف على الم�شاهمة في اإقامة المعار�س التجارية العربية الأفريقية، وذلك بالتعاون مع اأمانتي جامعة الدول العربية 
والتحاد الأفريقي. وتمثلت م�شاهمة الم�شرف في هذا ال�شدد في تحمل تكاليف ت�شييد اأجنحة العار�شين، وم�شاريف انتقالهم 
بين  القت�شادي  التعاون  دعم  في  الإ�شهام  بغر�س  المعار�س؛  اإقامة  اأماكن  اإلى  بلدانهم  من  معرو�شاتهم  نقل  في  والم�شاعدة 
اأفريقيا والعالم العربي. وقد �شبق للم�شرف اأن �شاهم في اإقامة ودعم المعار�س ال�شبعة التجارية العربية الأفريقية الم�شتركة، 

التي اأقيمت حتى الآن.

عمليات اأخرى: 

تت�شمن عمليات الدعم الموؤ�ش�شي اإلى جانب التدريب واإيفاد الخبراء عمليات اأخرى ت�شمل توفير معدات وتجهيزات مكتبية، كما 
تت�شمن تمويل عمليات خا�شة كتنظيم ملتقيات للمكاتب ال�شت�شارية ول�شركات المقاولت العربية والأفريقية واجتماعات غرف 
التجارة وال�شناعة في اأفريقيا والعالم العربي، ولخبراء رفيعي الم�شتوى في مجال الأمن الغذائي، ولخبراء عرب واأفارقة حول 
اآفاق ال�شتثمار في اأفريقيا والعالم العربي وت�شجيع ال�شتثمار العربي في اأفريقيا، وملتقي �شيدات الأعمال العربيات والأفريقيات 
و10 عمليات في اإطار �شالحيات المدير العام. وبلغت التكلفة الإجمالية لهذا النوع من الدعم حوالي 29.705 مليون دولر. )بما 

ذلك الزيادة في مخ�ش�شات خبراء العون الفني عن عام 2014(.

م�شروعات القطاع االجتماعي:

اأربعة م�شاريع؛ واحد منها في قطاع ال�شحة  2014 لتمويل  32.9 مليون دولر في عام  خ�ش�س الم�شرف للقطاع الجتماعي 
 22.9 بمجموع  التعليم  قطاع  في  م�شاريع  وثالثة  دولر،  ماليين   10 بمبلغ  الديمقراطية  الكونجو  جمهورية  في  )م�شت�شفى( 
مليون دولر في كل من البنين وموزمبيق   وجامبيا. وبذلك و�شل المجموع التراكمي ل�شافي التزامات الم�شرف خالل الفترة                    
اإلى  بالإ�شافة  والتعليم،  ال�شحة  مجالي  في  م�شروعًا   66 �شملت  دولر،  مليون   338.534 الجتماعي  للقطاع   2014  –1995
من  الم�شرف  يهدف   .1995 لعام  ال�شابقة  الفترة  في  التنموية  الم�شاريع  �شمن  كمكونات  الجتماعي  القطاع  لدعم  تمويالت 
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4 تدخالته في القطاع الجتماعي اإلى التوافق مع توجهات الخطة الخم�شية الثالثة وما تالها من خططه الخم�شية، والن�شجام مع 

التوجهات العالمية في مجال التنمية والتي جعلت من محاربة الفقر والتنمية الب�شرية محورًا اأ�شا�شيًا لها.

القطاع الخا�س:

ما فتئ الم�شرف يعطي للقطاع الخا�س اهتمامَا متزايدًا في خططه وذلك لما يقوم به من دور هام في التنمية القت�شادية 
والإقليمية  الوطنية  التنمية  لبنوك وموؤ�ش�شات  اإئتمانية قدمت  الغر�س قرو�شًا  الم�شتفيدة من عونه. وقد خ�ش�س لهذا  بالدول 
بالدول الأفريقية؛ لإعادة اإقرا�شها لتمويل م�شاريع فرعية بالقطاع الخا�س. وتمثلت م�شاهمة الم�شرف اأي�شًا في هذا المجال 
القطاع  بتمويل مكونات لدعم هذا  الم�شرف  يقوم  الخا�س، كما  للقطاع  اإقرا�شها مبا�شرة  يعاد  للحكومات  تقديم قرو�س  في 
في اإطار الم�شاريع التي ي�شهم في تمويلها. وقد بلغ عدد القرو�س الموجهة اإلى القطاع الخا�س 45  قر�شًا ) منها 34  قر�شًا 
اإئتمانيًا (، وخ�ش�س الباقي عن طريق الحكومات لتمويل م�شاريع في القطاع الخا�س، وذلك خالل الفترة 1975-2014. وقد بلغ 
الحجم ال�شافي للتزاماتها 116.931 مليون دولر وا�شتفاد منها العديد من الم�شاريع ال�شغيرة في قطاعات ال�شناعة والزراعة 
اإلى قيام الم�شرف بتمويل عدة درا�شات جدوى  الريفية والنقل والتمويل ال�شغير ومتناهي ال�شغر، وذلك بالإ�شافة  والتنمية 
تمخ�شت عنها م�شاريع ت�شلح لتمويل القطاع الخا�س، كما ا�شتفاد القطاع الخا�س من دورات التدريب والمنتديات والمعار�س 
التي مول الم�شرف اإقامتها، بالإ�شافة اإلى عمليات تمويل برنامج الم�شرف للتجارة. وفي هذا الإطار قام الم�شرف بالم�شاهمة 
في تمويل المعر�س التجاري العربي الإفريقي ال�شابع الذي نظم في مدينة الدار البي�شاء بالمملكة المغربية في مار�س 2014، 
البي�شاء،  بالدار  والمعار�س  الأ�شواق  بوا�شطة مكتب  المغربية  والحكومة  الإفريقي  والتحاد  العربية  الدول  بالتعاون مع جامعة 
وح�شره ممثلون عن 20 دولة اإفريقية مدعوة من قبل الم�شرف. وتجدر الإ�شارة اإلى اأن  المعر�س المذكور تم تخ�شي�شه في عام 

2014 لقطاع ال�شحة.

العمليات االإقليمية:

بلد  من  اأكثر  على  اأثرها  ينعك�س  اإذ  الإقليمي  الطابع  ذات  الفني  العون  وعمليات  بالم�شاريع  متزايدًا  اهتمامًا  الم�شرف  اأولى 
اأفريقي، ويمتد اأحيانًا اإلى الدول العربية المجاورة مما يتيح مجاًل للربط والتعاون بين هذه البلدان، وي�شهل التبادل التجاري، 

ويرتقي بم�شتوى الخدمات، وي�شهم في محاربة الفقر.

وقد �شاهم الم�شرف خالل عام 2014 في تمويل العمليات التالية:

	•م�شروع طريق »كونجو�شي- جيبو« الجزء الأول »كونجو�شي-يارجو« ببوركينا فا�شو، وهو امتداد للطريق رقم 22 الذي يت�شم 
بطابعه الإقليمي، حيث يربط البالد من الجهة ال�شمالية بجمهورية مالي، مما يدعم التبادل التجاري بين البلدين. 

	•م�شروع اإعادة تاأهيل طريق »�شوكودي- ب�شار« بالجمهورية التوجولية الذي يقع �شمال غرب البالد، وهو جزء من الطريق القومي 
Tchamba« على حدود غانا، وي�شاهم في دعم التبادل التجاري بين »توجو«  الذي يربط العا�شمة »لومي« بمدينة  ت�شامبا  » 
و»غانا«. يندرج الم�شروع �شمن اأولويات البرامج القطاعية لتطوير قطاع النقل في »توجو« والبرامج الإقليمية على م�شتوى التجمع 

.»UEMOA« والتحاد القت�شادي والنقدي لدول غرب اأفريقيا »CEDEAO« القت�شادي لدول غرب اأفريقيا

	•وقد خ�ش�س الم�شرف لالإ�شهام في تمويل هذين الم�شروعين مبلغ 20.0 مليون دولر تمثل نحو 10.42 % من اإجمالي 
قرو�س الم�شروعات.

و�شمن برنامج العون الفني �شاهم الم�شرف في اإطار العمليات الإقليمية في تمويل درا�شة الجدوى الفنية والقت�شادية لم�شروع 
طريق »تينكودوجو- �شانجا- حدود توجو« ببوركينا فا�شو، وقد خ�ش�س لهذه الدرا�شة مبلغ 0.45 مليون دولر، وبذلك بلغ اإجمالي 

ما خ�ش�س لعمليات الربط الإقليمية 20.45 مليون دولر.
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المصرف العربى للتنمية االقتصادية فى أفريقيا

التجارة الخارجية بين الدول العربية واالأفريقية )تمويل ال�شادرات(:

اأولى الم�شرف العربي اهتمامَا خا�شَا لتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والأفريقية؛ لما للتجارة من دورفي تعزيز التكامل 
القت�شادي العربي الأفريقي، وما لها من اأثر اإيجابي في    العملية التنموية، حيث �شاهم في راأ�س مال البنك الأفريقي للت�شدير 
وال�شتيراد )AFREXIMBANK( بمبلغ  10ماليين دولر، كما و�شع برنامجًا لتمويل ال�شادرات العربية اإلى البلدان الأفريقية 
الم�شتفيدة من عونه، بمبلغ  100مليون دولر، منه 75 مليونًا اأدارتها مجموعة البنك الإ�شالمي للتنمية بناًء على اتفاق اأبرم لهذا 
ال�شاأن في عام 1998، وتم تجديده مع الموؤ�ش�شة الإ�شالمية الدولية لتمويل التجارة  في عام 2008 وانتهى العمل به في نهاية عام 
2014. وقام الم�شرف بدرا�شة �شبل ا�شتخدام المبلغ المتبقي ومقداره 25 مليون دولر والمبالغ الإ�شافية التي قد تخ�ش�س لهذا 
المجال لتو�شيع نطاق البرنامج. وفي هذا الإطار وافق مجل�س اإدارة الم�شرف على ا�شتخدام المبلغ المتبقي المذكور في �شكل 
خطوط تمويل تمنح لبنوك عربية للم�شاهمة في تمويل ال�شادرات العربية للدول الإفريقية، حيث منح الم�شرف خطي تمويل يبلغ 

كل منهما 10 ماليين دولر: اأحدهما للتجاري وفا بنك بالمغرب والثاني للبنك الأهلي الم�شري في دي�شمبر 2012.

ومنذ بداية البرنامج اإلى نهاية �شنة 2014، بلغ اإجمالي الموافقات 399.5 مليون دولر، �شحب منه ما يناهز مبلغ 187 مليون 
دولر، خ�ش�س لتمويل 29 عملية ل�شالح ع�شر دول اإفريقية وهي: تنزانيا وغينيا وموري�ش�س وزيمبابوي و�شي�شيل وزامبيا وكوت 

ديفوار وكينيا وال�شنغال وجامبيا، ا�شتفاد بع�شها باأكثر من عملية واحدة. 

وقد �شملت العمليات الممولة ا�شتيراد المواد البترولية والمواد الكيماوية وال�شكر والكابالت الكهربائية والأ�شمدة والمدخالت 
الزراعية الأخرى. وقد كان لهذه العمليات اأثر ايجابي على ال�شوق المحلية للدول الم�شتفيدة من بع�س ال�شلع الأ�شا�شية بالن�شبة 
في  �شاهمت  التي  والبترولية  الكيماوية  المواد  بع�س  وكذلك من  الزراعية،  والمدخالت  والأ�شمدة  ال�شكر  مثل:  الغذائي  لالأمن 

تغطية جزء من احتياجات ال�شناعة والطاقة والنقل،  م�شاهمة بذلك في دفع عجلة التنمية في تلك البلدان. 

اأما فيما يتعلق بال�شترداد، فال توجد اأي متاأخرات في ت�شديد تمويالت البرنامج اإلى غاية 2014/12/31.

≈°ù°SDƒŸG ºYódG

á`«∏ªY391
% 63.1

ihó``÷G äÉ`°SGQO

á«∏ªY229
% 36.9

Q’hO ¿ƒ«∏e

81.683
Q’hO ¿ƒ«∏e

% 54.2

69.060
Q’hO ¿ƒ«∏e

% 45.8

á«∏ªY 620  äÉ«∏ª©dG ´ƒª›

توزيع العون الفنى بين دراسات الجدوى والدعم المؤسسى
2014 - 1975 

التوزيع القطاعى للعون الفنى  1975 - 2014

≈dÉŸG

% 17.7
ábÉ£dG

% 3.6
áYÉæ°üdG

% 3.6
áYGQõdG

% 37.9
á«°SÉ°S’G á«æÑdG

% 37.2

Ú
HQ

ó
`à

ŸG
 O

ó
`Y

المتدربون االفارقة خالل الفترة 1975 - 2014

ÖjQóJ IQhO 229 øª°V - ÚHQóàe 9206   ´ƒªéŸG

الدول المستفيدة من برنامج تمويل الصادرات حتي  2014/12/31

(äÉ«∏ªY5) É«æ«c

53.025

( ¬«∏ªY) É«ÑeGR

13.000

( ¬«∏ªY) QGƒØjO äƒc

7.964
( ¿Éà«∏ªY)É«fGõæJ

9.654

( ¿Éà«∏ªY ) …hÉÑeR

9.615

( äÉ«∏ªY4 )É«ÑeÉL

11.407

( äÉ«∏ªY4)π°û«°S

19.377
(äÉ«∏ªY5)¢ü°ûjQƒe

34.100

(¬«∏ªY)É«æ«Z

4.395

( äÉ«∏ªY4 ) ∫É¨æ°ùdG

24.879 

Q’hO ¿ƒ«∏e
Q’hO ¿ƒ«∏e

Q’hO ¿ƒ«∏e

تطور صافى االلتزامات والسحوبات 1974 - 2014

2014-1974

2004-1974

1994-1974

1984-1974

äÉeGõàd’G

äÉHƒë°ùdG

التوزيع القطاعى اللتزامات المشاريع والعون الفنى
2014 - 1975 

äGQ’hódG ÚjÓÃ( %0.33 ) 12.635 π`LÉ©dG  ¿ƒ``©dG

(% 3.23) 123.214 ≈æØdG  ¿ƒ©dG

(%8.87 ) 338.534 ≈YÉªàL’G

(%1.35 ) 51.529 áYÉæ°üdG

(% 3.06) 116.931 ¢UÉ``ÿG

(% 4.52) 172.674 ábÉ£dG

á«ØjôdG á«ªæàdGh áYGQõdG

(% 24.19) 923.023 

á«°SÉ°SC’G á«æÑdG

2.077.567
(% 54.44)

التمويل المشترك خالل عامي 2013 - 2014

ä
Q’

h
ó

dG
 Ú

jÓ
Ã

´ƒªéŸG
äÉ¡÷Gh ∫hódG

Ió«Øà°ùŸG á«∏ëŸG 

πjƒªàdG äÉ°ù°SDƒe

á«Hô©dG ÒZ

iôN’G á«Hô©dG ≥jOÉæ°üdG

á«ªæà∏d ≈eÓ°S’G ∂æÑdGh

ó«ahCGh

≈Hô©dG ±ô°üŸG

äÉ¡÷Gh ∫hódG

Ió«Øà°ùŸG á«∏ëŸG 

∫hódG

á«YÉæ°üdG

áYƒªéŸG

á«HQhC’G

∂æÑdG áYƒª›

á«ªæà∏d ≈≤jôaC’G

áYƒª›

∂æÑdG

≈```dhódG

iôN’G á«Hô©dG ≥jOÉæ°üdG

 á«ªæà∏d ≈eÓ°S’G ∂æÑdGh

ó«ahCGh

 ±ô°üŸG

≈Hô©dG

Q’hO ¿ƒ«∏e 18.598.125 äÉYhô°ûª∏d á«∏µdG ∞«dÉµàdG

التمويل المشترك خالل الفترة 1975 - 2014

الموارد المالية حتى 31 ديسمبر 2014

äÉeGõàd’G ≈aÉ°üd ºcGÎŸG ´ƒªéŸG

´ƒaóŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ

äÉHƒë°ùdG

ΩÉ©dG ≈WÉ«àM’G

4.030.360

3.575.400

2.753.600

322.200

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

0.000

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

309

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007- 1975

454 567 335
257 300

36293355

Ú
HQ

ó
`à

ŸG
 O

ó
`Y

0.000

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

4.364.250

1.666.080

771.960

1.801.880
1.584.090

5.284.285

3.125.580

25.221

0.8721.448
4.525 3.180

2.328

29.399
27.742

23.011

32.987 575.927

388٫590

39٫923 51٫090 24٫000
55٫000

409٫504

196٫000

102٫500 86٫500

2013
2014

% 23.47 % 8.96 % 4.15 % 9.69 % 8.52 % 28.41 % 16.80

1رسم  بيانى  6رسم  بيانى 

7رسم  بيانى 

8رسم  بيانى 

9رسم  بيانى 

2رسم  بيانى 

3رسم  بيانى 

4رسم  بيانى 

5رسم  بيانى 

4.5
00

.00
0

4.0
00

.00
0

3.5
00

.00
0

3.0
00

.00
0

2.5
00

.00
0

2.0
00

.00
0

1.5
00

.00
0

1.0
00

.00
0

50
0.0

00

00
0.0

00

4.030.360 2.753.610

2.177.032 1.477.208

1.167.758 868.811

736.671 534.798

≈°ù°SDƒe ºYOihóL äÉ°SGQO

يعتبر عام 2014 اآخر �شنوات الخطة الخم�شية ال�شاد�شة للم�شرف وقد تم خالله اعتماد الخطة الخم�شية ال�شابعة التي تمتد 
خالل الفترة )2015-2019(، وهي الخطة التي اأولت تمويل ال�شادرات العربية اإلى الدول الإفريقية اهتمامًا كبيرًا، حيث تقرر 
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4 في اإطارها دعم موارد الم�شرف المخ�ش�شة لتمويل ال�شادرات العربية بمبالغ مقدرة اعتبارًا من 2015، وذلك بتخ�شي�س 

اإلى تولي الم�شرف الإدارة المبا�شرة   الن�شاط خالل الخطة المذكورة، بالإ�شافة  150 و250 مليون دولر �شنويًا لهذا  ما بين 
لبرنامجه لتمويل التجارة.  

تطور االلتزامات وال�شحب من القرو�س والمنح:

 4379.170 منها  دولر،  مليون   4529.883 مبلغ  الفترة )2014-1975(  والمنح خالل  القرو�س  اللتزامات من  اإجمالي  بلغ 
اللتزامات                 �شافي  حجم  وبلغ  فني،  عون  منح  عن  عبارة  دولر  مليون  و150.713  م�شاريع   قرو�س  عن  عبارة  دولر  مليون 
بدون  وذلك  الفني،  العون  لمنح  دولر  مليون  و123.214  للقرو�س  دولر  مليون   3692.902 منها   دولر،  مليون   3816.116

الفرق بين  اأن  مليون دولر. ويالحظ   214.244 59 قر�شًا بمبلغ   الإقرا�س وعددها  التي منحها �شندوق  القرو�س  احت�شاب 
اإجمالي اللتزامات و�شافيها يبلغ 713.767 مليون دولر وهو عبارة عن اإلغاءات تمت خالل الفترة  1975 - 2014. علمًا باأن 

جزءًا من الإلغاءات يمثل مبالغ متبقية من قرو�س الم�شروعات ومنح العون الفني التي تم تنفيذها.

اأما اإجمالي ال�شحب المتراكم في نهاية عام 2014 فقد بلغ 2753.610 مليون دولر، منها 2655.462 مليون دولر عبارة عن 
قرو�س الم�شروعات، و98.148 مليون دولر منح العون الفني، مقابل 2619.092 مليون دولر منها 2527.633 مليون دولر من 
القرو�س، و91.459 مليون دولر منح العون الفني في نهاية عام 2013، بما في ذلك ال�شحب من قرو�س �شندوق الإقرا�س. 
وبلغت ن�شبة ال�شحب المتراكم اإلى مجموع اللتزامات المتراكمة للم�شرف وال�شندوق، بعد ا�شتبعاد الإلغاءات، حوالي 68 % 
ومن الجدير بالذكر اأن حجم ال�شحب من القرو�س خالل الأعوام الأحد ع�شر الأخيرة    .)7 2014 )الجدول  حتى نهاية عام 
)2003 - 2014( قد فاق حجم ال�شترداد لأق�شاط اأ�شل القرو�س بمبلغ 790.968 مليون دولر، حيث بلغ ال�شحب 1306.351 
ماليين دولر مقابل ا�شترداد مبلغ 515.383 مليون دولر، وذلك لتح�شن اإدارة القرو�س والمنح ومتابعتها، وزيادة حجم العمليات 

خالل الفترة نف�شها. اأما ال�شحب وال�شترداد في عام 2014 فبلغ  127.829 مليون دولر، و70.294 مليون دولر على التوالي.
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▼ �لجـــــــــدول )7)
تطور التزامات القروض والعون الفني والسحب منها 1974 – 2014

)مليون دولر(
ن�سبة جمموع ال�سحب اإلى 
جمموع �سافى التزامات 
امل�سرف وال�سندوق )%)

املجموع املرتاكم 
لل�سحب)4)

املجموع املرتاكم ل�سافى متويالت 
امل�سرف وال�سندوق )4)

التزامات �سندوق 
الإقرا�س 
ال�سنوية)3)

�سافى التزامات امل�سرف 
ال�سنوية)2) التمويالت ال�سنوية 

للم�سرف ال�سنة

100 ـــ  79,850 79,850 79,850 1974 ـــ
68 144,500 212,533 64,650 68,033 85,500 1975
62 203,097 325,856 56,500 56,823 62,000 1976
56 223,959 403,326 13,244 64,226 66,290 1977
62 ـــ 451,927 279,635 48,601 72,870 1978
67 ـــ  493,843 331,591 41,916 49,070 1979
70 ـــ  541,909 379,446 48,066 71,950 1980
71 ـــ  583,193 416,428 41,284 76,026 1981
71 ـــ  631,373 453,240 48,180 90,000 1982
71 ـــ  693,493 492,894 62,120 83,933 1983
73 ـــ  736,671 534,798 43,178 87,960 1984
75 ـــ  772,619 576,362 35,948 73,790 1985
77 ـــ  809,556 625,576 36,937 58,605 1986
79 ـــ  838,160 660,747  28,604 71,423 1987
77 ـــ  887,311 685,596 49,151 66,720 1988
75 ـــ  940,929 709,227 53,618 72,000 1989
75 ـــ  973,494 732,516 32,565 73,682 1990
77 ـــ  1,008,107 775,346 34,613 74,235 1991
76 ـــ  1,063,239 810,739 55,132 73,726 1992
75 ـــ  1,111,760 833,536 48,521 74,654 1993
74 ـــ  1,167,758 868,811 55,998 74,307 1994
73 ـــ  1,240,758 907,690 73,000 79,930 1995
72 ـــ  1,319,225 950,177 78,467 89,938 1996
71 ـــ  1,395,971 992,886 76,746 99,830 1997
71 ـــ  1,466,827 1,042,612 70,856 109,940 1998
71 ـــ  1,565,447 1,113,937 98,620 119,520 1999
70 ـــ  1,681,540 1,170,766 116,093 123,950 2000
69 2001 129,200 101,292 ـــ 1,782,832 1,238,822
68 1,309,097 1,915,0tt64 ـــ 132,232 134,390 2002
68 ـــ  2,038,056 1,386,819 122,992 139,990 2003
68 ـــ  2,177,032 1,477,208 138,976 144,970 2004
68 ـــ  2,320,619 1,567,890 143,587 159,939 2005
68 ـــ  2,476,942 1,677,291 156,323 169,945 2006
69 ـــ  2,654,089 1,825,125 177,147 179,600 2007
69 ـــ  2,843,180 1,965,984 189,091 190,000 2008
69 ـــ  3,032,486 2,098,924 189,306 200,000 2009
69 ـــ  3,230,986 2,223,603 198,500 200,000 2010
69 ـــ  3,430,702 2,360,060 199,716 200,000 2011
68 ـــ  3,630,507 2,483,329 199,805 200,000 2012
68 ـــ  3,830,360 2,619,092 199,853 200,000 2013
68 2014 200,000 200,000  ـــ  4,030,360 2,753,610

2,753,610 4,030,360 المجموع 4,529,883 ) 1 )  3,816,116 214,244

والمنح هو  للقرو�س  المتراكم  ال�شافي  باأن  ، علمًا  للمنح  و150.713 مليون دولر  للقرو�س،  4379.170 مليون دولر  الإلغاءات، منه  والمنح قبل  للقرو�س  المتراكم  المجموع  المبلغ هو  هذا   (1(
3816.116 مليون دولر، منه 3692.902مليون دولر للقرو�س، و123.214 مليون دولر للمنح. 

ي�شمل مبلغ 98.148 مليون دولر عبارة عن منح خ�شمت على الإيرادات.  (2(
يت�شمن الجدول التزامات ال�شندوق العربي لتقديم القرو�س للدول الأفريقية )�شندوق الإقرا�س( التي بداأت في عام 1974.  (3(

يت�شمن المبالغ المخ�شومة على الإيرادات والبالغ اإجماليها  98.148 مليون دولر.  (4(
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4 التوزيع القطاعي اللتزامات الم�شاريع والعون الفني خالل الفترة 1975- 2014:

توزعت على القطاعات المختلفة،   2014-1975 3816.116 مليون دولر للفترة  بلغ �شافي التزامات الم�شاريع والعون الفني 
الريفية  54.44 %، ونال قطاع الزراعة والتنمية  2077.576 مليون دولر وبن�شبة  الأ�شا�شية  البنية  فقد خ�ش�س منها لقطاع 
مبلغ  923.023 مليون دولر وبن�شبة 24.19 %، وقطاع الطاقة بمبلغ 172.674 مليون دولر وبن�شبة 4.52 %، وقطاع ال�شناعة 
الخا�س  والقطاع   ،%  8.87 وبن�شبة  دولر  مليون   338.534 الجتماعي  القطاع  ثم   ،%  1.35 وبن�شبة  دولر  مليون   51.529
116.931 مليون دولر وبن�شبة 3.06 %، واأخيرًا برنامج العون العاجل 12,635 مليون دولر ون�شبة 0.33 %، اأما العون الفني 

فبلغ �شافي التزاماته 123.214 مليون دولر، وبن�شبة 3.23 % )الملحقان 3 و4(.

≈°ù°SDƒŸG ºYódG

á`«∏ªY391
% 63.1

ihó``÷G äÉ`°SGQO

á«∏ªY229
% 36.9

Q’hO ¿ƒ«∏e

81.683
Q’hO ¿ƒ«∏e

% 54.2

69.060
Q’hO ¿ƒ«∏e

% 45.8

á«∏ªY 620  äÉ«∏ª©dG ´ƒª›

توزيع العون الفنى بين دراسات الجدوى والدعم المؤسسى
2014 - 1975 

التوزيع القطاعى للعون الفنى  1975 - 2014

≈dÉŸG

% 17.7
ábÉ£dG

% 3.6
áYÉæ°üdG

% 3.6
áYGQõdG

% 37.9
á«°SÉ°S’G á«æÑdG

% 37.2

Ú
HQ

ó
`à

ŸG
 O

ó
`Y

المتدربون االفارقة خالل الفترة 1975 - 2014
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الموارد المالية حتى 31 ديسمبر 2014
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الم�شروعات وعمليات العون الفني التي اكتملت خالل عام 2014:

واإمداد مياه  الأ�شا�شية )النقل من طرق ومطارات،  البنية  اإنمائيًا في قطاعات  م�شروعًا   32 تنفيذ   2014 اكتمل خالل عام 
الريف(،   وكهرباء  الريفية  والتنمية  الريفية  والمياه  )الزراعة  الريفية  والتنمية  الزراعة  وقطاع  ال�شحي(،  وال�شرف  ال�شرب 
القطاع الجتماعي )التعليم وال�شحة(، بتمويالت بلغت حوالي 246.62 مليون دولر، ا�شتفادت منها 19 دولة، بما يعود على 
�شكانها بتح�شين م�شتوى المعي�شة والتخفيف من حدة الفقر وتوفير فر�س العمل،  وقد اكتمل خالل العام اأي�شًا اإنجاز 19 عملية 
عون فني �شملت 3 درا�شات جدوى، 16 عملية دعم موؤ�ش�شي بما فيها الدورات التدريبية وتوفير خبراء عرب بالدول الأفريقية 

بتكلفة اإجمالية بلغت 3.30 ماليين دولر.

التوقيع على االتفاقيات:

تم خالل عام 2014 التوقيع على 17 اتفاقية قر�س مع 17 دولة اأفريقية. وبلغ اإجمالي مبالغ القرو�س الممنوحة بموجب هذه 
التفاقيات144.10 مليون دولر. كما تم خالل العام اإعالن نفاذ 22 اتفاقية مع 15 دولة بمبلغ اإجمالي بلغ199.6 مليون دولر.

اإ�شهام الم�شرف في تخفيف عبء المديونية:
الدول  على  قرو�شه  عبء  من  التخفيف  في  و�شاهم  الخم�شية،  خططه  اإطار  في  اإقرا�شه  �شروط  تح�شين  على  الم�شرف  درج 
اأ�شلوب ترتيبات �شداد المتاأخرات، الأمر الذي �شاعد كثيرًا على �شداد متاأخرات تلك الدول.  المتلقية لعونه، وذلك من خالل 
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وقد �شبقت اإجراءات الم�شرف التي اتبعها في هذا الم�شمار اإعالن مبادرة البنك الدولي و�شندوق النقد الدولي، الرامية اإلى 
معالجة م�شكلة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وقد �شارك الم�شرف الموؤ�ش�شات التمويلية الدولية في تلك المبادرة منذ 

بدايتها في 1997.

يتعين عليه  التي  الم�شاهمة  المديونية بمقدار  والمعزز، على خف�س عبء  الأ�شلي  ب�شقيها  المبادرة  اإطار  الم�شرف في  ويعمل 
توفيرها، وفقًا لظروف كل دولة من الدول الم�شتفيدة من عملياته على حدة، تخفيفًا عنها. وبلغ اإجمالي الم�شاعدات حتى نهاية 

عام 2014 مبلغ  256.564 مليون دولر لفائدة 28 بلدًا اأفريقيا كما يلي:

املبلغالدولة
املبلغالدولةمليون دولر

مليون دولر

4.216مالوي7.200يوغندا 
9.766 �شرياليون11.300موزمبيق 

7.011�شاوتومي وبرن�شيب2.600بنني
15.808بوروندي4.041مايل

0.817جامبيا5.100ال�شنغال
8.726اأفريقيا الو�شطى16.300بوركينا فا�شو

5.180الكونغو19.600النيجر
7.185غينيا بي�شاو6.00اإثيوبيا
17.906الكونغو الدميقراطية14.742تنزانيا
17.270ليبرييا24.312رواندا

0.308توجو8.342غانا
1.771كوت ديفوار1.506مدغ�شقر

10.360غينيا11.847زامبيا
15.446اإحتاد القمر1.904الكامريون

256.564املجموع الكلي) مليون دولر(

وينظر الم�شرف في تقديم م�شاعداته لكل من الدول الأفريقية الموؤهلة لال�شتفادة من المبادرة، والتي و�شلت اإلى نقطة النتهاء. 
ويعطي اإ�شهام الم�شرف في هذه المبادرة بعدًا اإ�شافيًا لدوره في الإ�شهام في تنمية القارة، بالإ�شافة اإلى م�شاهماته في تخفيف 
عبء المديونية، اإذ اتبع الم�شرف ال�شيا�شة نف�شها في توفير اأعلى درجة من الي�شر في �شروط اإقرا�شه، ل�شالح الدول التي ت�شل 

اإلى نقطة النتهاء في اإطار هذه المبادرة، الأمر الذي ي�شاعدها على النتظام في الوفاء بالتزاماتها.

تمويالت الم�شرف وتخفيف حدة الفقر:

يمثل تخفيف حدة الفقر اأهم الأهداف والمرتكزات التي ت�شعى  تدخالته في كافة القطاعات لتحقيقها، ولذلك ي�شعى الم�شرف 
عند درا�شة وا�شتنباط وتنفيذ كافة العمليات اإلى توخي تعظيم اآثارها المبا�شرة وغير المبا�شرة على تخفيف حدة الفقر. ولما 
كانت اآثار الفقر تتركز في القطاعات الريفية والزراعية في معظم اأنحاء القارة، يالحظ اهتمام الم�شرف في تنفيذ م�شاريع 
البنية الأ�شا�شية التي ت�شاعد على تهيئة الظروف المنا�شبة لتوفير المناخ المالئم لال�شتثمار، وزيادة الإنتاج في قطاع الزراعة 
والتنمية الريفية ودعم بنياتها الأ�شا�شية في مجالت الطرق الريفية، وكهرباء الريف ومياه ال�شرب وال�شحة والتعليم من جهة، 

وتوفير فر�س عمل لتمكين ال�شرائح الفقيرة في المجتمع من زيادة دخلها وتح�شين اأحوالها المعي�شية من جهة اأخرى.

كما يهدف الم�شرف اإلى دعم دور المراأة عمومًا والمراأة الريفية خا�شة لما لذلك من اأثر كبير على خف�س ن�شبة الفقر، ويحر�س 
اأي�شًا على تطوير القطاع الريفي بالحفاظ على البيئة من التدهور. وتقدم قرو�س الم�شرف لم�شروعات محاربة الفقر ب�شروط 

مي�شرة، مع مراعاة المرونة في تمويل مكونات الم�شاريع بالعملة المحلية.

التمويل الم�شترك:

لما  نظرًا  منها،  العربية  وخا�شة  التمويل،  موؤ�ش�شات  مع  الإنمائية  للم�شاريع  الم�شترك  بالتمويل  كبيرًا  اهتمامًا  الم�شرف  يولي 
يتيحه هذا النهج من اإمكانيات التمويل للم�شاريع الكبرى التي تتقدم بها الدول الأفريقية الم�شتفيدة من عونه، ففي هذا المجال، 
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4 ا�شترك الم�شرف مع موؤ�ش�شات التمويل العربية وغير العربية في تمويل 10 م�شروعات من �شمن الم�شروعات التي تمت الموافقة 

من   % 22.26 حوالي  الم�شروعات  لهذه  الم�شرف  تمويل  ن�شبة  وبلغت  م�شروعًا،   22 والبالغ عددها   2014 عام  عليها خالل 
التكلفة الكلية البالغ مقدارها 388.59 مليون دولر، وبلغت م�شاهمات ال�شناديق العربية الأخرى )ال�شندوق ال�شعودي للتنمية 
من  ويظهر   ،%  50.44 حوالي  اأوفيد  و�شندوق  للتنمية(،  ظبي  اأبو  و�شندوق  العربية  القت�شادية  للتنمية  الكويتي  وال�شندوق 
ذلك اأن ن�شبة تمويل الم�شرف وال�شناديق العربية الأخرى، و�شندوق اأوفيد في هذه الم�شاريع قد بلغت حوالي 72.70 %، اأما 
م�شاهمات موؤ�ش�شات التمويل غير العربية فبلغت 55 مليون دولر، تمثل حوالي 14.15 %، بينما بلغت ن�شبة تمويل حكومات الدول 

والجهات المحلية الم�شتفيدة حوالي 13.15 %.

اأما الم�شاريع الأخرى والبالغ عددها 12 م�شروعًا،  فقد ا�شترك الم�شرف في تمويل 10 منها مع حكومات الدول والجهات الم�شتفيدة 
والتي بلغ اإجمالي تكلفتها 114.99مليون دولر، خ�ش�س الم�شرف لها 100.50 مليون دولر، يمثل 87.4 % من تكلفتها الإجمالية، 

وقام الم�شرف بتمويل التكلفة الكلية للم�شروعين المتبقيين )قر�شين اإئتمانيين( بمبلغ ) ماليين دولر)الجدول 8(. 

▼ �لجـــــــــدول )8)
التمويل المشترك خالل عامي 2013 – 2014

2013 2014
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% مليون دولر % مليون دولر
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71.10 409.504 50.44 196.00 - ال�شناديق العربية الأخرى والبنك الإ�شالمي للتنمية  و�شندوق ) اوفيد(

4.17 24.000 14.15  55.00 - موؤ�ش�شات التمويل غري العربية
6.93 39.923 13.15 51.09 - الدول واجلهات املحلية امل�شتفيدة

100.00 575.927 100.00 388.59 املجموع
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وقد بلغت جملة تكاليف الم�شاريع التي �شاهم الم�شرف في تمويلها �شمن التمويل الم�شترك مع جميع الموؤ�ش�شات خالل الفترة 
1975 – 2014 نحو 18598.125 مليون دولر)الجدول 9(، وبلغت ن�شبة تمويله 16.80 % ومثلت م�شاهمة ال�شناديق العربية 
الإ�شالمي  والبنك  العربي،  التمويل  اإ�شهام  مثل  وبذا   ،%  28.41 مجتمعة  اأوفيد  و�شندوق  للتنمية  الإ�شالمي  والبنك  الأخرى، 

للتنمية، واأوفيد 45.21.%

اأما الم�شادر الأخرى للتمويل والتي ت�شم مجموعة البنك الدولي، ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وحكومات الدول ال�شناعية 
وبنك  اأفريقيا،  لو�شط  التنمية  وبنك  للتنمية،  اأفريقيا  غرب  وبنك  الزراعية،  للتنمية  الدولي  وال�شندوق  الأوروبي،  والتحاد 
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المصرف العربى للتنمية االقتصادية فى أفريقيا

ال�شتثمار والتنمية لدول التجمع القت�شادي لغرب اأفريقيا فقد �شاهمت بحوالي 31.32 %، بينما مثلت م�شاهمة الدول والجهات 
الم�شتفيدة حوالي  23.47 %.

▼ �لجـــــــــدول )9)
التمويل المشترك خالل الفترة 1975 – 2014

مبلغ  التمويالت
% مليون دولر

100,0  18598.125 التكاليف الكلية للم�ساريع
التمويل: 

16,80 3125.580 1- امل�شرف العربي 
28.41 5284.285 2- ال�شناديق العربية الأخرى والبنك الإ�شالمي للتنمية و�شندوق الوفيد

8,52 1584,090 3- جمموعة البنك الدويل )*(
9.69 1801.880 4- جمموعة البنك الأفريقي واملوؤ�ش�شات التمويلية اجلهوية يف اأفريقيا)**(
4.15 771.960 5- املجموعة الأوروبية
8.96 1666,080 6- الدول ال�شناعية

23.47  4364.250 7- الدول واجلهات املحلية امل�شتفيدة
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التن�شيق مع موؤ�ص�ص�ت التمويل الإنم�ئي:

لآثارها  منها،  العربية  وخا�شة  كبيرًا،  اهتمامًا  التمويل  موؤ�ش�شات  مع  التن�شيق  بعملية   - ن�شاطه  بداية  منذ   - الم�شرف  اهتم 
اأ�شا�شيًا في زيادة فاعلية  الإيجابية والفعالة في تمويل التنمية القت�شادية والجتماعية ل�شالح الدول النامية، ولكونها عاماًل 
التن�شيق  ا�شتمرار  الموؤ�ش�شات ل�شمان  لهذه  الدورية  الم�شاركة في الجتماعات  الم�شرف على  التنموية، وقد حر�س  الم�شاريع 
معها، وتبادل الخبرات ووجهات النظر حول كافة الق�شايا الم�شتجدة في مجال العون التنموي،  فقد �شارك في الجتماع الدوري 

*   يت�شمن مبلغ 33,79 مليون دولر م�شاهمة ال�شندوق الدولي للتنمية الزراعية )اإيفاد(.
** يت�شمن مبلغ 6.2 ماليين دولر قدمها بنك ال�شتثمار والتنمية لدول التجمع القت�شادي لغرب اأفريقيا، ومبلغ 57.6 مليون دولر قدمها بنك غرب اأفريقيا للتنمية 
–  تييـو – حـدود مالـي« بجمهورية  بوركينا فا�شو، و7.78 ماليين لم�شروع ج�شر »جاكفيل« بجمهورية كوت ديفوار في  منها  17.2 مليون لم�شروع طـريق »وايجويـا  
عام 2011، ولم�شروع اآخر في عام 2010 و24  مليون لم�شروع طريق »بونا-دوروبو-حدود بوركينا فا�شو« بكوت ديفوار في عام 2013. و20 مليون دولر قدمها 
بنك دول غرب اأفريقيا للتنمية ) BOAD  ( و8 ماليين دولر قدمها بنك ال�شتثمار والتنمية للمجموعة القت�شادية لدول غرب اأفريقيا  )BIDC ( لم�شروع اإعادة 

تاأهيل طريق “�شوكودي-ب�شار” الجمهورية التوجولية في عام 2014.



35

ى
ـو

نـ
س

 ال
ـر

يـ
قر

لت
ا

2
0

1
4 لمجموعة التن�شيق بالكويت في يناير 2014، والجتماعات ال�شنوية للهيئات المالية العربية الم�شتركة بتون�س في اأبريل 2014، 

البنك  لمجموعة  ال�شنوية  والجتماعات   ،2014 مايو  في  بكيجالي  للتنمية  الأفريقي  البنك  لمجموعة  ال�شنوية  والجتماعات 
2014، كما  اأكتوبر  الدولي في  النقد  الدولي و�شندوق  للبنك  ال�شنوية  2014، والجتماعات  يونيو  للتنمية بجدة في  الإ�شالمي 
�شارك في القمة الأفريقية باأدي�س اأبابا في يناير 2014،  والقمة العربية بالكويت في مار�س 2014، والجتماع رفيع الم�شتوى 
لموؤ�ش�شات مجموعة التن�شيق العربية مع لجنة العون الإنمائي )DAC) ومنظمة التعاون القت�شادي والتنمية )OECD) بالكويت 
لل�شنغال  الجتماعية  القت�شادية  للتنمية  القومية  ال�شتراتيجية  لتمويل  ال�شت�شارية  المجموعة  واجتماعات   ،2014 يناير  في 
بباري�س في فبراير 2014، والدورة ال�شابعة لمنتدى القطاع الخا�س الأفريقي بكينيا في دي�شمبر 2014، اإ�شافة اإلى العديد من 

الجتماعات الدورية الأخرى. 

وقد مكنت هذه الجتماعات من التن�شيق مع الموؤ�ش�شات المالية ال�شقيقة، والمنظمات الدولية الأخرى والوفود الأفريقية، والتفاق 
معها على برامج العمل في الم�شتقبل، ومن توثيق العالقات ومتابعة �شير تنفيذ الم�شروعات. كما �شارك الم�شرف في الكثير 
كذلك  بالتنمية.  الخا�شة  الأخرى  الدولية  والجتماعات  تمويلها،  في  ي�شهم  التي  بالم�شاريع  الخا�شة  الممولين  اجتماعات  من 
زارت وفود عديدة من كافة الم�شتويات الر�شمية مقر الم�شرف، للتباحث حول م�شيرة التعاون وتوثيقها، كما قامت بعثات من 

الم�شرف بزيارة العديد من الدول الأفريقية المتلقية لعونه.

التعاون مع المنظمات االإقليمية العربية واالأفريقية: 

في اإطار التعاون مع المنظمات الإقليمية العربية والأفريقية، �شارك الم�شرف في العديد من الجتماعات والأن�شطة واللقاءات 
خالل عام 2014. ب�شاأن التعاون مع جامعة الدول العربية ح�شر الم�شرف خالل الفترة 19-20 يناير 2014 بالخرطوم، ال�شودان، 
الدورة ال�شتثنائية للمجل�س القت�شادي والجتماعي ب�شان مبادرة رئي�س جمهورية ال�شودان الخا�شة بال�شتثمار الزراعي العربي 
في ال�شودان للم�شاهمة في �شد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي العربي. كما ح�شر الم�شرف اجتماعات الدورة 93 للمجل�س 
القت�شادي والجتماعي لجامعة الدول العربية في القاهرة، م�شر، خالل الفترة 9-13 فبراير 2014، وعلى هام�س هذه الدورة 
الدورة  اجتماعات  الم�شرف في  و�شارك  ت�شاد.  العربية في جمهورية  اللغة  ن�شر  الت�شاوري حول  الجتماع  الم�شرف في  �شارك 
2014. كذلك ح�شر  25-26 مار�س  الفترة  الكويت خالل  القمة في  الجامعة على م�شتوى  لمجل�س  والع�شرين  الخام�شة  العادية 

الم�شرف الجتماع الت�شاوري حول منطقة ال�شتثمار الحرة العربية الكبرى خالل الفترة 9-10 يونيو 2014 بالقاهرة، م�شر.

القاهرة،  في  العربية  الدول  لجامعة  والجتماعي  القت�شادي  للمجل�س   94 الدورة  اجتماعات  في  اي�شًا  الم�شرف  �شارك  كما 
م�شر، خالل الفترة 7-11 �شبتمبر 2014، وخالل هذه الدورة �شارك الم�شرف في اجتماع لجنة التن�شيق العليا لمنظمات العمل 

العربي الم�شترك 9 �شبتمبر2014.

وب�شدد التعاون مع المنظمات الأفريقية، ح�شر الم�شرف الدورة 22 لموؤتمر قمة التحاد الأفريقي باأدي�س اأبابا، اأثيوبيا، خالل 
الفترة 26-31 يناير 2014. كذلك ح�شر الم�شرف الجتماعات ال�شنوية الم�شتركة ال�شابعة لموؤتمر اللجنة القت�شادية لالأمم 
المتحدة باأفريقيا، لوزراء المالية والتخطيط والتنمية القت�شادية الأفريقيين وموؤتمر التحاد الأفريقي لوزراء القت�شاد والمالية 

باأبوجا، نيجيريا خالل الفترة 27-30 مار�س 2014.

اأما عن �شاأن عالقة التعاون الم�شتركة بين التحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، ف�شارك الم�شرف في الن�شاطات التح�شيرية 
المغربية، خالل  المملكة  البي�شاء،  بالدار  المعر�س  فعاليات  وفي  الأفريقي  العربي  التجاري  للمعر�س  ال�شابعة  الدورة  لتنظيم 
الدورات  الدورة، كما حدث في  نموًا في هذه  الأقل  الأفريقية  الدول  تمويل م�شاركة  و�شاهم في   ،2014 19-24 مار�س  الفترة 
ال�شابقة. و�شارك الم�شرف في الجتماع ال�شتثنائي الأول للجنة تن�شيق ال�شراكة العربية الأفريقية بالقاهرة، م�شر، 22 ابريل 
2014. و�شارك اأي�شا في الجتماع ال�شاد�س للجنة تن�شيق ال�شراكة العربية الأفريقية، على م�شتوى كبار الم�شئولين باأدي�س اأبابا، 
اأثيوبيا، في 18 �شبتمبر 2014. وح�شر و�شارك في الجتماع الثالث للجنة الت�شيير العربية الأفريقية لخطة العمل الم�شتركة حول 

التنمية الزراعية والأمن الغذائي في القاهرة في 9 دي�شمبر 2014.
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وصف تفصيلي للقروض والعون الفني خالل عام 2014

�شاهم الم�شرف خالل عام 2014 في تمويل 22 م�شروعًا و 29 عملية عون فني. وفيما يلي و�شف تف�شيلي لهذه الم�شروعات 
وعمليات العون الفني مرتبة ح�شب تاريخ موافقة مجل�س الإدارة عليها:

) أ ( القروض
»Micheta« مي�شتا - »Gelemso«جليم�شو - »Arbarkate« م�شروع طريق »اأرباركاتي

»اجلـزء الثاين: »جليم�شو – مي�شتا«

القطاع: البنية األساسية

جمهورية أثيوبيا االتحادية الديمقراطية

تكلفة امل�سروع )مليون دولر(
مبلغ القر�س 
)مليون دولر(

ن�سبة الفائدة )�سنوياً(فرتة ال�سماحفرتة ال�سدادمدة القر�ستاريخ املوافقة

1%10 �شنوات20 �شنة30 �شنة38٫4810,002014/3/5

اأهداف امل�شروع:

يهدف الم�شروع اإلى تطوير �شبكة الطرق القومية وتح�شين كفاءة حركة المرور وخف�س زمن النقل وتكاليف ت�شغيل المركبات، 
مما يوؤدى اإلى خف�س تكلفة النقل، واإلى ت�شهيل نقل المنتجات الزراعية بمنطقة الم�شروع اإلى الأقاليم الأخرى بالبالد، اإ�شافة 

اإلى الإ�شهام في دعم التنمية القت�شادية والجتماعية وخف�س حدة الفقر.

و�شف امل�شروع:
ي�شتمل اجلزء الثاين جليم�شو- مي�شتا« على اأعمال الهند�شة املدنية وملحقاتها التي ت�شمل تطوير الطريق احل�شوي القائم؛ ليكون 
م�شفلتًا بطول يبلغ نحو 45.5 كلم وعر�س 7.0 اأمتار مع كتفني عر�س كل منهما 1.5 مرت خارج املناطق ال�شكنية و2.5 مرت داخلها، 

بالإ�شافة اإلى اخلدمات ال�شت�شارية.

متويل امل�شروع:

ي�شاهم في تمويل الم�شروع كل من الم�شرف بمبلغ 10.00 ماليين دولر )حوالي 26.0 % من اإجمالي التكاليف(، واأوفيد بمبلغ 
23.00 مليون دولر )حوالي 59.8 % من اإجمالي التكاليف(، والحكومة بمبلغ 5.48 ماليين دولر )حوالي 14.2 % من اإجمالي 

التكاليف(.
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»Lokossa«»م�شـروع اإن�شاء وتجهيز المدر�صة العلي� للتعليم الفني في »لوكو�شا

القطاع: االجتماعي )التعليم(

جمهورية بنين

تكلفة امل�سروع )مليون دولر(
مبلغ القر�س

)مليون دولر(
ن�سبة الفائدة )�سنوياً(فرتة ال�سماحفرتة ال�سدادمدة القر�ستاريخ املوافقة

1%10 �شنوات20 �شنة30 �شنة8٫908,002014/3/5

اأهداف امل�شروع:

العلوم ال�شناعية والعالجية والطبية والجتماعية والبيولوجية والتكوين  الفني في مجال  التعليم  اإلى تح�شين  الم�شروع  يهدف 
المهني، ول�شد النق�س الكبير في عدد مدر�شي التعليم الفني، وتلبية الحتياجات الملحة للموؤ�ش�شات الإنتاجية في البالد من 

الفنيين الموؤهلين، كما يهدف الم�شروع اإلى الإ�شهام في التنمية الجتماعية والقت�شادية بالبالد.

و�شف امل�شروع:

ي�شتمل الم�شروع على اأعمال الهند�شة المدنية وملحقاتها، وت�شمل : مباني دوائر العلوم ال�شناعية، والعلوم الفالحية، والعلوم 
والمدر�شين  الطالب  و�شكن  الإدارة  مباني  ت�شمل  كما  البيولوجية.  والعلوم  والجتماعية،  الطبية  والعلوم  والت�شيير،  الإدارية 

والمرافق العامة.

تقدر الم�شاحة الإجمالية للمباني بنحو 9035 مترًا مربعًا، كما ي�شتمل الم�شروع على توفير الأثاث والتجهيزات وو�شائل النقل: 
الحا�شب  ومعدات  اأجهزة  وتوفير  والمختبرات،  للور�س  الالزمة  والتجهيزات  والمكاتب  للقاعات  الالزم  الأثاث  توفير  وي�شمل 
الآلي وبع�س المعدات وو�شائل النقل، وعلى دعم وحدة تنفيذ الم�شروع، بتوفير و�شيلة نقل، والتجهيزات المكتبية، بالإ�شافة اإلى 

الخدمات ال�شت�شارية.

متويل امل�شروع:

التكاليف(  اإجمالي  من   % )حوالي89.89  دولر  ماليين   8.00 بمبلغ  العربي  الم�شرف  من  كل  الم�شروع  تمويل  في  ي�شاهم 
والحكومة بمبلغ 0.90 مليون دولر)حوالي 10.11 %  من اإجمالي التكاليف(.
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”Yargo“ »يارجو – ”Koungoussi"م�شروع طريق »كوجنو�شي – جيبو« اجلزء االأول »كوجنو�شي

القطاع: البنية األساسية

بوركينا فاسو

تكلفة امل�سروع )مليون دولر(
مبلغ القر�س

)مليون دولر(
ن�سبة الفائدة )�سنوياً(فرتة ال�سماحفرتة ال�سدادمدة القر�ستاريخ املوافقة

1%10 �شنوات20 �شنة30 �شنة11,2010,002014/3/5

اأهـداف الم�شـروع

يهدف الم�شروع اإلى ربط منطقة الم�شروع الغنية بثرواتها الزراعية والحيوانية بالمناطق الأخرى بالبالد، واإلى ت�شهيل حركة نقل 
الركاب والمدخالت والمنتجات الزراعية، وتخفي�س تكلفة وزمن النقل عمومًا. كما يهدف الم�شروع اإلى تطوير التبادل التجاري 

بين بوركينا فا�شو وجمهورية مالي المجاورة لها.

و�شف الم�شـروع

ت�شييد طريق م�شفلت بطول حوالي  المدنية وملحقاتها وت�شمل:  الهند�شة  اأعمال  يارجو« على  الأول كونجو�شي -  الجزء  ي�شتمل 
16.1 كلم وعر�س 7 اأمتار مع كتفين عر�س كل منهما 1.5 متر، بالإ�شافة اإلى الخدمات ال�شت�شارية.

تمويل الم�شروع

التكاليف(،  اإجمالي  89.3 % من  دولر )حوالي  10.00 ماليين  بمبلغ  العربي  الم�شرف  كل من  الم�شروع  تمويل  في  ي�شاهم 
والحكومة بمبلغ 1.20 مليون دولر )حوالي 10.7 % من اإجمالي التكاليف(.
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»Nyagatare« »و »نياجاتاري »Burera«»م�شــروع كهرباء الريف يف مقاطعتي »بوريرا

القطاع: الزراعة والتنمية الريفية

جمهورية رواندا

تكلفة امل�سروع )مليون دولر(
مبلغ القر�س 
)مليون دولر(

ن�سبة الفائدة )�سنوياً(فرتة ال�سماحفرتة ال�سدادمدة القر�ستاريخ املوافقة

1%10 �شنوات20 �شنة30 �شنة12٫5911٫202014/3/5

اأهداف امل�شروع:

والأن�شطة  الإدارية  والمراكز  والمدار�س  ال�شحية  الخدمات  ومراكز  للمنازل  الكهربائية  الطاقة  توفير  اإلى  الم�شروع  يهدف 
 »Burera و»بوريرا  ال�شرق  بمحافظة   »Nyagatare »نياجاتارى  بمقاطعتي  الريفية  بالمناطق  والزراعية  وال�شناعية  التجارية 
بمحافظة ال�شمال، مما ي�شاعد على تح�شين الم�شتوى المعي�شي بمناطق الم�شروع، والإ�شهام في دفع عجلة التنمية القت�شادية 

والجتماعية وخف�س حدة الفقر.

و�شف امل�شروع:

ي�شتمل الم�شروع على توريد وتركيب خطوط لنقل الكهرباء )30 كيلو فولت( بطول حوالي 171 كيلو مترًا، وتوريد وتركيب 152 
محوًل فرعيًا )30 /0.4 كيلو فولت (، وتوريد وتركيب خطوط توزيع )400 فولت( بطول حوالي 271 كيلو مترًا، وتوريد وتركيب 
النقل  بو�شائل  الم�شروع  تنفيذ  الم�شروع على دعم وحدة  ي�شتمل  األف م�شتفيد. كما   13 لنحو  الكهرباء  لتوفير  كوابل وعدادات 

واأجهزة الحا�شوب وملحقاتها وماكينة ت�شوير، بالإ�شافة اإلى الخدمات ال�شت�شارية. 

متويل امل�شروع:

ي�شاهم في تمويل الم�شروع كل من الم�شرف العربي بمبلغ 11.20 مليون دولر )حوالي 89.0 % من اإجمالي التكاليف( والحكومة 
بمبلغ 1.39 مليون دولر )حوالي 11.0 % من اإجمالي التكاليف(.
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القطاع: الزراعة والتنمية الريفية

جمهورية السنغال

تكلفة امل�سروع )مليون دولر(
مبلغ القر�س

)مليون دولر(
ن�سبة الفائدة )�سنوياً(فرتة ال�سماحفرتة ال�سدادمدة القر�ستاريخ املوافقة

1%10 �شنوات20 �شنة30 �شنة13,0011,002014/3/5

اأهداف امل�شروع:

زراعته  بتكثيف   »Waoundé »واوندي  الم�شروع  بمنطقة  الأرز  من  الغذائي  الأمن  تحقيق  في  الإ�شهام  اإلى  الم�شروع  يهدف 
واإنتاجه، كما يهدف اإلى فك العزلة عن القرى والمناطق المروية باإعادة اأعمار وت�شييد الطرق الريفية، واإلى تح�شين م�شتوى 
المعي�شة بمنطقة الم�شروع بتوفير فر�س العمل وزيادة الدخل وتخفيف حدة الفقر، والحد من الهجرة التي تعاني منها المنطقة.

و�شف امل�شروع:

ي�شتمل الم�شروع على ا�شت�شالح الأرا�شي الزراعية وت�شييد المن�شاآت الريفية، وت�شـمل:

- اإعادة اإعمار وا�شت�شالح  526 هكتارًا من الأرا�شي المروية، وي�شمل �شبكات الري بطول 57.8 كلم والطرق الزراعية وحواجز 
حماية من الفي�شانات بطول حوالي 7 كلم، 

نهر  على  ج�شر  وت�شييد  كلم،   20 حوالي  بطول  ترابيين  طريقين  اإعمار  واإعادة  الري،  مياه  ل�شخ  الم�شخات  وتركيب  توفير   -
»ديولول« بطول 100 متر، وتو�شعة �شبكتي توزيع مياه ال�شرب في قريتي »جانجيل Ganguel« و»بادلل  Padalal«، وت�شييد  

16 م�شتودعًا لتخزين المحا�شيل والمدخالت الزراعية،

التوعية، وكذلك دعم وحدة  اإلى خدمات  بالإ�شافة  بتوفير معدات زراعية )دٌرا�شات وق�شارات(،  القروية  التنظيمات  - ودعم 
تنفيذ الم�شروع بو�شائل النقل والتجهيزات المكتبية، بالإ�شافة اإلى الخدمات الإ�شت�شارية.

متويل امل�شروع:

ي�شاهم في تمويل الم�شروع كل من الم�شرف العربي بمبلغ 11.00 مليون دولر )حوالي 84.6 % من اإجمالي التكاليف( والحكومة 
بمبلغ 2.00 مليون دولر )حوالي 15.4 % من اإجمالي التكاليف(.
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المصرف العربى للتنمية االقتصادية فى أفريقيا

م�شــروع تطوير البنية االأ�شا�شية في جزيرة »بير�شيفيرن�س« )المرحلة الثانية(  
القطاع: البنية األساسية

جمهـورية سيشيل 

تكلفة امل�سروع )مليون دولر(
مبلغ القر�س

)مليون دولر(
ن�سبة الفائدة )�سنوياً(فرتة ال�سماحفرتة ال�سدادمدة القر�ستاريخ املوافقة

2.5%5 �شنوات17 �شنة22 �شنة12,506٫502014/3/5

اأهداف امل�شروع:

الأرا�شي من  ا�شترداد  برنامج  الثانية(، لدعم  »بير�شيفيرن�س« )المرحلة  الأ�شا�شية بجزيرة  البنية  توفير  اإلى  الم�شروع  يهدف 
البحر حتى عام 2025 ؛ لم�شاعفة م�شاحة الأرا�شي القابلة لل�شكن )حوالي 40 كلم مربعًا(، والذي تهدف الحكومة من خالله 
اإلى تح�شين ظروف �شكن المواطنين، وتلبية الحتياجات المتزايدة ل�شتخدام الأرا�شي واإنعا�س القت�شاد المحلي والحد من 

البطالة، عبر تطوير القطاع ال�شياحي ومن�شاآت المرافق العامة في البالد.

و�شف امل�شروع:

المياه  توزيع  اأنابيب  وتركيب  توريد  وتت�شمن  ال�شرب:  مياه  اإمدادات  وت�شمل  وملحقاتها  المدنية  الأعمال  الم�شروع على  ي�شتمل 
10650 مترًا،  اأنابيب بطول حوالي  وتركيب  توريد  وتت�شمن  ال�شحي:  ال�شرف  و�شبكة  10500 متر.  وملحقاتها بطول حوالي 
واإن�شاء وتجهيز محطة ل�شخ مياه ال�شرف ال�شحي لمحطة المعالجة. و�شبكة ت�شريف مياه الأمطار: وت�شمل من�شاآت لت�شريف 
الكهرباء، ومحطتي  خطوط  9600 متر من  وتمديد حوالي  توريد  وتت�شمن  الكهرباء:  و�شبكة  6000 متر.  المياه بطول حوالي 
تحويل فرعية واأعمدة لإنارة ال�شوارع والطرق الداخلية: وت�شمل ت�شييد طرق م�شفلتة بطول حوالي 6000 متر. و�شبكة الت�شالت: 
وتت�شمن توريد وتمديد حوالي 3000 متر من اأنابيب البال�شتيك. ومر�شى للقوارب: ويت�شمن تنفيذ حو�س لر�شو قوارب ال�شيد 

بم�شاحة حوالي 12000 متر مربع، بالإ�شافة اإلى الخدمات الإ�شت�شارية.

متويل امل�شروع:

واأوفيد  التكاليف(  اإجمالي  52 % من  6.5 ماليين دولر )حوالي  العربي بمبلغ  الم�شروع كل من الم�شرف  ي�شاهم في تمويل 
بمبلغ 4.0 ماليين دولر )حوالي 32 % من اإجمالي التكاليف( والحكومة بمبلغ 2.0 مليون دولر )حوالي 16 % من اإجمالي 

التكاليف(.
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م�شـروع امليـاه الريفيـة مبنطقـة »اجلبـال«

القطاع: الزراعة والتنمية الريفية

جمهورية كوت ديفوار

تكلفة امل�سروع )مليون دولر(
مبلغ القر�س

)مليون دولر(
ن�سبة الفائدة )�سنوياً(فرتة ال�سماحفرتة ال�سدادمدة القر�ستاريخ املوافقة

1%10 �شنوات20 �شنة30 �شنة12,0010,002014/3/5

اأهداف امل�شروع:

ليبيريا  الحدود مع جمهوريتي  البالد على  »الجبال« في غرب  بمنطقة  الريف  ل�شكان  ال�شرب  مياه  توفير  اإلى  الم�شروع  يهدف 
وغينيا،  وفي تقلي�س الجهد والوقت للح�شول على المياه والحد من انت�شار الأمرا�س المنقولة بوا�شطة المياه الملوثة، مما ي�شهم 

في تح�شين الظروف المعي�شية وال�شحية لل�شكان في منطقة الم�شروع ، وتوفير ال�شتقرار الجتماعي وخف�س حدة الفقر.

و�شف امل�شروع:

ي�شتمل الم�شروع على من�شاآت المياه وت�شمل حفر 500 بئر اأنبوبية وتوريد وتركيب 500 م�شخة يدوية،  وا�شتكمال ت�شييد مقر 
الم�شروع  تنفيذ  ووحدة  الإ�شراف  وحدة  دعم  على  الم�شروع  ي�شتمل  كما   »Guemon« »جيمون«  في  للمياه  الجهوية  الإدارة 
الخدمات  اإلى  بالإ�شافة  للم�شروع،  ال�شنوية  الح�شابات  وتدقيق  التوعية  النقل، وكذلك حمالت  وو�شائل  والتجهيزات  بالمعدات 

ال�شت�شارية .

متويل امل�شروع:

التكاليف(  اإجمالي  من   %  83.3 )حوالي  دولر  ماليين   10.00 بمبلغ  العربي  الم�شرف  من  كل  الم�شروع  تمويل  في  ي�شاهم 
والحكومة بمبلغ 2.00 مليون دولر )حوالي 16.7 % من اإجمالي التكاليف(.
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المصرف العربى للتنمية االقتصادية فى أفريقيا

»Kinshasa«»م�شروع اإعادة تاأهيل وجتهيز امل�شت�شفى اجلامعي مبدينة »كين�شا�شا

القطاع: االجتماعي ) الصحة( 

جمهورية الكونجو الديمقراطية

ن�سبة الفائدة )�سنوياً(فرتة ال�سماحفرتة ال�سدادمدة القر�ستاريخ املوافقةمبلغ القر�س )مليون دولر(تكلفة امل�سروع )مليون دولر(

1%10 �شنوات20 �شنة30 �شنة18٫8910,002014/3/5

اأهداف امل�شروع:
التعليم الجامعي والمهني في  واإلى الإ�شهام في تح�شين م�شتوى  اإلى تقديم الخدمات ال�شحية المتخ�ش�شة،  يهدف الم�شروع 
مجال العلوم الطبية. كما يهدف الم�شروع اإلى الإ�شهام في تكوين الكوادر الطبية ورفع كفاءة العاملين في قطاع ال�شحة، والإ�شهام 

في تطوير البحث العلمي في مجال الطب.

و�شف امل�شروع:
ي�شتمل الم�شروع على اأعمال الهند�شة المدنية وملحقاتها وت�شمل ت�شييد مبنيين جديدين واإعادة اإعمار 6 مباني قديمة، واإعادة 
اإعمار �شبكات مياه ال�شرب وال�شرف ال�شحي و�شبكة الكهرباء،وتوفير التجهيزات والمعدات التي ت�شمل التجهيزات والمعدات 
الطبية والأثاث الطبي والعادي، وتوفير وتركيب الم�شاعد ومولد كهربائي، وتوفير و�شائل النقل وت�شمل �شيارتي اإ�شعاف وحافلة 
�شغيرة و�شيارة Pick-Up، بالإ�شافة اإلى الخدمات ال�شت�شارية ونفقات ت�شيير مكتب التن�شيق )BCECO(، ودعم لجنة التن�شيق.

متويل امل�شروع:
ي�شاهم في تمويل في تمويل الم�شروع كل من الم�شرف بمبلغ 10.00 ماليين دولر )حوالي 52.94 % من اإجمالي التكاليف( 
واأوفيد بمبلغ 7.00 ماليين دولر )حوالي 37.06 % من اإجمالي التكاليف( والحكومة بمبلغ 1.89 مليون دولر )حوالي %10.0 

من اإجمالي التكاليف(.
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م�شــروع ت�شييـد معهـد فنـي لالأ�شمـاك وتقنيـة البحار 
القطاع: االجتماعي )التعليم(

جمهـورية موزمبيق

تكلفة امل�سروع )مليون دولر(
مبلغ القر�س 
)مليون دولر(

ن�سبة الفائدة )�سنوياً(فرتة ال�سماحفرتة ال�سدادمدة القر�ستاريخ املوافقة

1%10 �شنوات20 �شنة30 �شنة11,009٫902014/3/5

اأهداف امل�شروع:

يهدف الم�شروع اإلى الإ�شهام في تطوير وتنمية الموارد الب�شرية في مجال ا�شتغالل الثروة ال�شمكية، تم�شيًا مع الإ�شتراتيجية 
وال�شيا�شة التعليمية للدولة.

كما يهدف الم�شروع اإلى تزويد الخريجين بالمهارات العلمية والتقنيات ذات ال�شلة، والتي �شوف تمكنهم من تلبية احتياجات 
الأفراد  لتمكين  البالد  اقت�شاد  لدعم  القطاع؛  هذا  تطوير  في  ي�شهم  بما  البحرية،  والخدمات  الأ�شماك  م�شايد  قطاع 

والمجتمعات لإن�شاء ال�شركات الخا�شة، وممار�شة الأن�شطة الإنتاجية على طول ال�شاحل وفي المناطق الداخلية.

و�شف امل�شروع:

ي�شتمل الم�شروع على اأعمال الهند�شة المدنية وملحقاتها، وت�شمل مبنى الإدارة، والف�شول الدرا�شية، والمكتبة وغرفة الحا�شب 
ال�شحي  المياه وال�شرف  واإمدادات  والمعلمين،  العامة، و�شكن الطالب  والمرافق  والمعامل، وور�شة ومزرعة تجريبية،  الآلي، 

والكهرباء، وت�شييد طريق ح�شوي يبلغ طوله حوالي 780 مترًا يو�شل بين الطريق القومي وموقع الم�شروع.

النقل  و�شيلة  بتوفير  الم�شروع  تنفيذ  وحدة  دعم  و  والمعدات  والأثاث  والمعملية  المكتبية  التجهيزات  توفير  على   ي�شتمل  كما 
والتجهيزات المكتبية بالإ�شافة اإلى الخدمات ال�شت�شارية.

متويل امل�شروع:

ي�شاهم في تمويل الم�شروع كل من الم�شرف العربي بمبلغ 9.90 ماليين دولر )حوالي 90 % من اإجمالي التكاليف(، والحكومة 
بمبلغ 1.10 مليون دولر )حوالي 10 % من اإجمالي التكاليف(.
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المصرف العربى للتنمية االقتصادية فى أفريقيا

»Cotonou« »قر�س اإ�شايف مل�شـروع حمايـة ال�شاطـئ ال�شرقـي ملدينـة »كوتونـو

القطاع: البنية األساسية

جمهورية بنيـن

تكلفة امل�سروع )مليون دولر(
مبلغ القر�س

)مليون دولر(
ن�سبة الفائدة )�سنوياً(فرتة ال�سماحفرتة ال�سدادمدة القر�ستاريخ املوافقة

1%10 �شنوات20 �شنة30 �شنة2,002014/6/11التكلفة الإ�شافية  21,00

1%10 �شنوات20 �شنة30 �شنة10,002007/6/21التكلفة الأ�شا�شية 44٫80

اأهداف امل�شروع:

يهدف الم�شروع اإلى حماية المن�شاآت الجتماعية والقت�شادية من منازل ومدار�س ومباني الهيئات الدبلوما�شية ومحالت تجارية 
وفنادق و�شناعات خفيفة، والتي تقع في المنطقة المهددة بانجراف ال�شاطئ، مما ي�شهم في اإنعا�س منطقة الم�شروع بعد تنفيذه 

من النواحي القت�شادية والجتماعية وال�شياحية. 

و�شف امل�شروع:

ي�شتمل الم�شروع على اإعادة اإعمار 7.5 كيلومترات من ال�شاطئ ال�شرقي لمدينة »كوتونو«، وذلك بت�شييد �شبعة حواجز م�شادة 
لالنجراف تتراوح اأطوالها من 160 اإلى 260 مترًا مكونة من حجارة ذات اأحجام مختلفة، وتنفيذ اأعمال ك�شح الرمال واإعادة 

ا�شتعمالها لردم المواقع المتجرفة من ال�شاطئ والتي يقدر حجمها بحوالي 700 األف متر مكعب.

كما ي�شمل الم�شروع دعم وحدة تنفيذ الم�شروع ومراقبة ح�شابات الم�شروع، بالإ�شافة اإلى الخدمات ال�شت�شارية.

متويل امل�شروع:

 2.00 + اأ�شا�شي  10.00 ماليين دولر قر�س  12.00 مليون دولر  ي�شاهم في تمويل الم�شروع كل من الم�شرف العربي بمبلغ 
 10.00 دولر  مليون   20.00 بمبلغ  الكويتي  وال�شندوق  التكاليف(،  اإجمالي  18.2 % من  اإ�شافي )حوالي  قر�س  دولر  مليون 
وال�شندوق  التكاليف(،  اإجمالي  من   %  30.4 )حوالي  اإ�شافي  قر�س  دولر  ماليين   10.00  + اأ�شا�شي  قر�س  دولر  ماليين 
ال�شعودي بمبلغ 18.00 مليون دولر 12.00 مليون دولر قر�س اأ�شا�شي + 6 ماليين دولر قر�س اإ�شافي )حوالي 27.4 % من 
اإجمالي التكاليف(، واأوفيد بمبلغ 11.00 مليون دولر 8.00 ماليين دولر قر�س اأ�شا�شي + 3 ماليين دولر قر�س اإ�شافي )حوالي 

16.7% من اإجمالي التكاليف(، والحكومة بمبلغ 4.80 ماليين دولر )حوالي 7.3 % من اإجمالي التكاليف(.
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»Mwanga « »و »موانقـا »Same« »م�شـروع اإمـداد امليـاه ملدينتـي »�شامـي

القطاع: البنية األساسية

جمهــورية تنزانيا المتحدة 

تكلفة امل�سروع )مليون دولر(
مبلغ القر�س

)مليون دولر(
ن�سبة الفائدة )�سنوياً(فرتة ال�سماحفرتة ال�سدادمدة القر�ستاريخ املوافقة

1%10 �شنوات20 �شنة30 �شنة110٫3412,002014/6/11

اأهداف امل�شروع:

يهدف الم�شروع اإلى تطوير وتح�شين خدمات المياه ال�شالحة لال�شتعمالت المنزلية وغير المنزلية لمدينتي »�شامي« و»موانقا« 
في الجزء ال�شمالي ال�شرقي من البالد، وذلك للحد من انت�شار الأمرا�س والأوبئة الناتجة عن ا�شتعمالت المياه الملوثة، مما يوؤدي 
اإلى تح�شين الظروف ال�شحية ل�شكان منطقتي الم�شروع، وت�شجيع الن�شاطات القت�شادية الأخرى وتح�شين ظروف المعي�شة، 

وتخفيف حدة الفقر.

و�شف امل�شروع:

ي�شتمل الم�شروع على الأعمال المدنية لنقل المياه )المعالجة في المرحلة الأولى( من خزان »كي�شانجارا Kisangara« ب�شخها 
عبر خط اأنابيب من الحديد المرن بطول حوالي  18كلم وقطر 900 ملم اإلى خزان »كيفيرانج  Kiverang«، ب�شعة 7500 متر 
مكعب، ثم نقل المياه من خزان »كيفيرانج« جنوبًا لإمدادها اإلى مدينة »�شامي« عبر خط اأنابيب من الحديد المرن بطول نحو 
37 كلم وقطر 900 ملم، و�شبكة خطوط نقل وتوزيع من البال�شتيك بطول حوالي 125 كلم واأقطار تتراوح من 90 اإلى 630 ملم، 

وت�شييد 3 خزانات لتوزيع المياه واحد منها ب�شعة 9000 متر مكعب والثنان الآخران �شعة كل منهما 300 متر مكعب، وتوفير 
التو�شيالت المنزلية و توفير وتركيب 7500 عداد مياه، ثم نقل المياه من خزان »كيفيرانج« �شماًل لإمداد مدينة موانقا بالمياه 
عبر خط اأنابيب من الحديد المرن بطول يبلغ نحو 15.4 كلم وقطر 900 ملم، و�شبكة نقل وتوزيع المياه من البال�شتيك بطول 
حوالي 100 كلم واأقطار تتراوح من 90 اإلى 630 ملم، وت�شييد خزان ب�شعة 6000 متر مكعب وتوفير التو�شيالت المنزلية وتوفير 
وتركيب 5000 عداد مياه واإن�شاء ور�شة ل�شيانة عدادات المياه، كما ي�شتمل الم�شروع على دعم وحدة تنفيذ الم�شروع، بالإ�شافة 

اإلى الخدمات الإ�شت�شارية.

متويل امل�شروع:

التكاليف(،  اإجمالي  10.88 % من  دولر )حوالي  مليون   12.00 بمبلغ  العربي  الم�شرف  كل من  الم�شروع  تمويل  في  ي�شاهم 
وال�شندوق الكويتي بمبلغ 34.00 مليون دولر )حوالي 30.81 % من اإجمالي التكاليف(، وال�شندوق ال�شعودي بمبلغ 25.00 
مليون دولر )حوالي 22.66 من اإجمالي التكاليف(. واأوفيد بمبلغ 15.00 مليون دولر )حوالي 13.59 % من اإجمالي التكاليف(، 

والحكومة بمبلغ 24.34 مليون دولر )حوالي 22.06 % من اإجمالي التكاليف(.
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المصرف العربى للتنمية االقتصادية فى أفريقيا

»Bassar«»ب�شـار «  »Skodé« »م�شروع اإعـادة تاأهيـل طريـق »�شوكـودي

القطاع: البنية األساسية

الجمهورية التـوجولية 

تكلفة امل�سروع )مليون دولر(
مبلغ القر�س

)مليون دولر(
ن�سبة الفائدة )�سنوياً(فرتة ال�سماحفرتة ال�سدادمدة القر�ستاريخ املوافقة

1%10 �شنوات20 �شنة30 �شنة68,0010,002014/6/11

اأهداف امل�شروع:

يهدف الم�شروع اإلى الإ�شهام في تطوير الن�شاط الإقت�شادي والتجاري »لإقليم اله�شاب« ب�شمال غرب البالد الذي يزخر باإمكانات 
اإقت�شادية متعددة، وربطه بالمناطق الأخرى بالبالد، واإلى تح�شين كفاءة حركة المرور وال�شالمة على الطريق الحالي وت�شهيل 

حركة نقل الركاب والمدخالت والمنتجات الزراعية، وتخفي�س تكلفة النقل عمومًا.

كما يهدف الم�شروع اإلى تطوير التبادلت التجارية بين »توجو«، و«غانا« المجاورة لها. وتجدر الإ�شارة اإلى اأن الم�شروع يندرج 
�شمن اأولويات البرامج القطاعية لتطوير قطاع النقل في توجو، والبرامج الإقليمية على م�شتوى التجمع الإقت�شادي لدول غرب 

.»UEMOA« والإتحاد الإقت�شادي والنقدي لغرب اإفريقيا »CEDEAO« اإفريقيا

و�شف امل�شروع:

كيلومترًا   51.3 للطريق بطول  القديم  الم�شار  اإعمار  اإعادة  وت�شمل:  وملحقاتها  المدنية  الهند�شة  اأعمال  الم�شروع على  ي�شتمل 
وعر�س 7.0 اأمتار، واإن�شاء جزء الطريق بمنطقة جبال »مالفاكا�شا« بطول   8.3 كيلومترات وعر�س 7.0 اأمتار،  واإن�شاء طريق 
داخل مدينة »�شوكودي« بطول 2 كيلومتر وطريق و�شل بين مدينة »ب�شار« و«بينابارت« بطول 6 كيلومترات. بالإ�شافة اإلى الخدمات 
ال�شت�شارية، كما ي�شتمل الم�شروع على دعم وحدة تنفيذ الم�شروع وتوفير خدمات خبير مهند�س عربي في مجال الأ�شغال العامة 

لمدة 24 �شهرًا،  لدعم وحدة تنفيذ الم�شروع.

متويل امل�شروع:

14.71 % من اإجمالي التكاليف(،  10.00 ماليين دولر )حوالي  ي�شاهم في تمويل الم�شروع كل من الم�شرف العربي بمبلغ 
10.00 ماليين دولر  بمبلغ  اأبو ظبي  التكاليف(، و�شندوق  اإجمالي  17.65 % من  12.00 مليون دولر )حوالي  بمبلغ  واأوفيد 
)حوالي 14.71 % من اإجمالي التكاليف(، وبنك غرب اأفريقيا للتنمية BOAD بمبلغ  20.00 مليون دولر )حوالي 29.41 % 
من اإجمالي التكاليف(، وبنك ال�شتثمار والتنمية للمجموعة القت�شادية لدول غرب اأفريقيا )BIDC) بمبلغ 8.00 ماليين دولر 

)حوالي 11.76 % من اإجمالي التكاليف(، والحكومة بمبلغ  8.00 ماليين دولر )حوالي 11.76 % من اإجمالي التكاليف(.
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م�شــروع دعـم مـدار�س التعليـم االأ�شا�شـي والثانـوي

القطاع: االجتماعي )التعليم(

جمهورية جامبيا

تكلفة امل�سروع )مليون دولر(
مبلغ القر�س

)مليون دولر(
ن�سبة الفائدة )�سنوياً(فرتة ال�سماحفرتة ال�سدادمدة القر�ستاريخ املوافقة

1%10 �شنوات20 �شنة30 �شنة11٫325,002014/6/11

اأهداف امل�شروع:

يهدف الم�شروع اإلى مقابلة الطلب المتزايد لتو�شعة البنية الأ�شا�شية للتعليم الأ�شا�شي والثانوي من ف�شول درا�شية وملحقاتها، 
اإلى زيادة  اإ�شافة  الثاني،  الم�شتوى  90 % في  و  الأول  الم�شتوى  100 % في  لتبلغ  الأ�شا�شي  التعليم  النخراط في  ن�شبة  لرفع 

انخراط البنات في مرحلة التعليم الأ�شا�شي. كما يهدف الم�شروع اإلى الإ�شهام في تحقيق التنمية الجتماعية والقت�شادية.

و�شف امل�شروع:

ي�شتمل الم�شروع على اأعمال الهند�شة المدنية وملحقاتها، وت�شمل: اإن�شاء نحو 220 ف�شاًل درا�شيًا لنحو 42 مدر�شة  داخل وحدات 
 .»Kanifing« »واإقليم »كانيفنج  »Banjul« »لها ت�شميم معماري نمطي وُتبنى بالخر�شانة الم�شلحة بمنطقة العا�شمة »بانجول
وت�شم الوحدات اأي�شًا مكاتب للمدر�شين ومخازن ومرافق عامة، وي�شتوعب كل ف�شل نحو 45 تلميذًا، اإن�شاء اأ�شوار لبع�س المدار�س 
بطول اإجمالي يبلغ حوالي 10080 مترًا، وحفر وتجهيز 9 اآبار لتوفير مياه ال�شرب لبع�س المدار�س، وتوفير الأثاث والتجهيزات 

التعليمية وتجهيزات المختبرات، ودعم وحدة تنفيذ الم�شروع، بالإ�شافة اإلى الخدمات ال�شت�شارية.

متويل امل�شروع:

ي�شاهم في تمويل الم�شروع كل من الم�شرف بمبلغ 5.00 ماليين دولر )حوالي 44.17 % من اإجمالي التكاليف(، واأوفيد بمبلغ 
من   % 11.66 دولر )حوالي  مليون   1.32 بمبلغ  والحكومة  التكاليف(،  اإجمالي  من   % 44.17 دولر )حوالي  5.00 ماليين 

اإجمالي التكاليف(.
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المصرف العربى للتنمية االقتصادية فى أفريقيا

»Aqua Izé« »ومركـز »اأكـوا اإزي  »Santana« »م�شروع اإمـداد ميـاه ال�شـرب ملدينـة »�شانتانـا

القطاع: البنية األساسية

جمهورية ساوتومي وبرنسيب

تكلفة امل�سروع )مليون دولر(
مبلغ القر�س

)مليون دولر(
ن�سبة الفائدة )�سنوياً(فرتة ال�سماحفرتة ال�سدادمدة القر�ستاريخ املوافقة

1%10 �شنوات20 �شنة30 �شنة8٫687,502014/6/11

اأهداف امل�شروع:

يهدف الم�شروع اإلى توفير المياه ال�شالحة لل�شرب ل�شكان مدينة »�شانتانا » ومركز »اأكوا اإيزي« على ال�شاحل ال�شمالي لجزيرة 
معاناة  وتخفيف  لل�شكان،  ال�شحية  الظروف  تح�شين  واإلى   ،2042 عام  حتى  والم�شتقبلي  الحالي  الطلب  لمقابلة  �شاتومي، 
المواطنين في جلب المياه خا�شة الن�شاء والأطفال، واإلى الإ�شهام في ت�شجيع الن�شاطات القت�شادية مما ي�شاعد على تح�شين 

الظروف المعي�شية للمواطنين.

و�شف امل�شروع:

ي�شتمل الم�شروع على اأعمال الهند�شة المدنية وملحقاتها، وت�شمل ت�شييد ماأخذ للمياه على نهر »اأبادي Abadé« ، وت�شييد محطة 
لتنقية المياه ب�شعة 2500 متر مكعب في اليوم، وت�شييد خزان اأر�شي رئي�شي لمدينة »�شانتانا« ب�شعة 800 متر مكعب واإعادة اإعمار 

الخزانين القائمين بالمدينة، وت�شييد خزان اأر�شي لمركز »اأكوا ايزي« ب�شعة 150 مترًا مكعبًا.

كما ي�شتمل الم�شروع على ت�شييد طريق ح�شوي لربط الماآخذ ومحطة التنقية ب�شبكة الطرق بطول 6 كيلومترات، وت�شييد خطوط 
لنقل المياه بطول حوالي 14 كيلو مترًا، وتو�شعة واإعادة اإعمار �شبكات توزيع المياه بطول حوالي 15 كيلو مترًا، وتوريد وتركيب 
التوعية  الخا�شة بحملة  والخدمات  المكتبية،  والأجهزة  نقل  بو�شيلة  الم�شروع  تنفيذ  تو�شيلة منزلية. ودعم وحدة   500 حوالي 

والإر�شاد، بالإ�شافة اإلى الخدمات ال�شت�شارية.

متويل امل�شروع:

التكاليف(،  اإجمالي  من   %  86.4 )حوالي  دولر  ماليين   7.50 بمبلغ  العربي  الم�شرف  من  كل  الم�شروع  تمويل  في  ي�شاهم 
والحكومة بمبلغ 1.18 مليون دولر )13.6 % من اإجمالي التكاليف(.
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م�شـروع اإعــادة تاأهيـل مطـار روبرتـ�س »Roberts«  الدولـي

القطاع: البنية األساسية

جمهورية ليبيـريا

تكلفة امل�سروع )مليون دولر(
مبلغ القر�س

)مليون دولر(
ن�سبة الفائدة )�سنوياً(فرتة ال�سماحفرتة ال�سدادمدة القر�ستاريخ املوافقة

1%10 �شنوات20 �شنة30 �شنة60,0010,002014/6/11

اأهداف امل�شروع:

يهدف الم�شروع اإلى اإعادة تاأهيل وتطوير مطار »روبرت�س« الدولي الذي يقع على بعد حوالي 45 كيلومترًا جنوب �شرق العا�شمة 
)ICAO)، لإبقاء المطار م�شتوفيًا للمعايير  Monrovia«، لتلبية المتطلبات الفنية لمنظمة الطيران المدني الدولية  »مونروفيا 

التي تمكنه من ا�شتقبال حركة النقل الجوي بالبالد ويكون اأكثر �شالمة للطيران.

كما يهدف الم�شروع اإلى دعم حكومة ليبيريا في جهودها لتطوير قطاع النقل الجوي في البالد الذي ي�شكل اأهم المنافذ لربط 
البالد بالخارج؛ �شعيًا اإلى تطوير قدراتها القت�شادية وا�شتقبال التدفقات ال�شتثمارية في مختلف القطاعات خا�شًة في مجالي 

التعدين والأخ�شاب.

و�شف امل�شروع:

ي�شتمل الم�شروع على اأعمال الهند�شة المدنية وملحقاتها، وت�شمل: اإعادة تاأهيل المدرج بطول نحو 3353 مترًا، واإحالل �شبكة 
اإ�شاءة المدرج، واإعادة تاأهيل وزيادة عر�س ممري المناورة، وتطوير وتو�شعة �شبكة �شرف مياه الأمطار.

ومعدات  الالزمة  المعدات  بكامل  اإطفاء مجهزة  وت�شمل: ثالث عربات  وال�شيانة،  الت�شغيل  توفير معدات  الم�شروع  ي�شمل  كما 
ال�شيانة الدورية للمدرج وممرات المناورة ومعدات التحميل للطائرات. بالإ�شافة اإلى الخدمات ال�شت�شارية و دعم وحدة تنفيذ 

الم�شروع.

متويل امل�شروع:

16.67 % من اإجمالي التكاليف(،  10.00 ماليين دولر )حوالي  ي�شاهم في تمويل الم�شروع كل من الم�شرف العربي بمبلغ 
وال�شندوق ال�شعودي بمبلغ 20.00 مليون دولر )حوالي 33.33 % من اإجمالي التكاليف(، والبنك الأوروبي لال�شتثمار بمبلغ 
5.00 % من  دولر )حوالي  3.00 ماليين  بمبلغ  والحكومة  التكاليف(،  اإجمالي  من   % 45.00 دولر )حوالي  مليون   27.00

اإجمالي التكاليف(.
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المصرف العربى للتنمية االقتصادية فى أفريقيا

»Sambania «�ص�مب�ني� – »Faratisho«م�شـروع اإعـادة تاأهيـل طريـق » فارات�شيهو

القطاع: البنية األساسية

جمهورية مدغشقر

تكلفة امل�سروع )مليون دولر(
مبلغ القر�س

)مليون دولر(
ن�سبة الفائدة )�سنوياً(فرتة ال�سماحفرتة ال�سدادمدة القر�ستاريخ املوافقة

1%10 �شنوات20 �شنة30 �شنة25٫5611,002014/6/11

اأهداف امل�شروع:

يهدف الم�شروع اإلى تح�شين كفاءة حركة المرور وخف�س تكلفة النقل في المنطقة الو�شطى من البالد التي ت�شتهر بتربية الما�شية 
عن  العزلة  فك  اإلى  الم�شروع  يهدف  كما  بالمنطقة.  والتجاري  القت�شادي  الن�شاط  تطوير  في  ي�شهم  مما  الزراعي،  والإنتاج 
القرى الواقعة على م�شار الطريق وت�شهيل الو�شول اإلى المراكز ال�شحية والتعليمية والإدارية، والإ�شهام في التنمية القت�شادية 

والجتماعية بالمنطقة وتخفيف حدة الفقر.

و�شـف امل�شـروع:

ي�شتمل الم�شروع على اأعمال الهند�شة المدنية وملحقاتها، وت�شمل: ت�شييد طريق بطول حوالي 50.5 كيلومترًا، وعر�س 6 اأمتار، 
وكتفين بعر�س 1.25 متر لكل منهما. كما ي�شتمل الم�شروع على دعم وحدة تنفيذ الم�شروع، بتوفير جهازي حا�شوب وملحقاتهما 

و�شيارتين pick– up، ومراجعة ح�شابات الم�شروع، بالإ�شافة اإلى الخدمات الإ�شت�شارية.

متويل امل�شروع:

ي�شاهم في تمويل الم�شروع كل من الم�شرف بمبلغ 11.00 مليون دولر )حوالي 43.04 % من اإجمالي التكاليف(، وال�شندوق 
2.56 مليون دولر )حوالي  التكاليف(، والحكومة بمبلغ   اإجمالي  46.95 % من  12.00 مليون دولر )حوالي  ال�شعودي بمبلغ 

10.01 % من اإجمالي التكاليف(.
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م�شــروع اإمداد مياه ال�شرب ملدينة »واجادوجو« )املرحلة الثانية(

القطاع : البنية األساسية

بوركينا فاسو

تكلفة امل�سروع )مليون دولر(
مبلغ القر�س

)مليون دولر(
ن�سبة الفائدة )�سنوياً(فرتة ال�سماحفرتة ال�سدادمدة القر�ستاريخ املوافقة

1%10 �شنوات20 �شنة30 �شنة22,5010,002014/9/24

 اأهداف امل�شروع:

يهدف الم�شروع اإلى تطوير وتح�شين خدمات اإمداد المياه ال�شالحة لل�شرب لمدينة  »واجادوجو« و�شد العجز الحالي من مياه 
ال�شرب الذي يقدر بحوالي 11.5 األف متر مكعب في اليوم، ومقابلة الطلب الم�شتقبلي في اأفق 2022 .

كما ي�شهم الم�شروع في تخفيف عبء الح�شول على المياه ال�شالحة لل�شرب لالأحياء الفقيرة حول المدينة، وتح�شين الظروف 
ال�شحية لل�شكان وتن�شيط قطاعات التنمية الأخرى، مما يوؤدي اإلى تح�شين الظروف المعي�شية لل�شكان وتخفيف حدة الفقر.

و�شف امل�شروع:

ي�شتمل الم�شروع على الأعمال المدنية وملحقاتها وت�شمل:

	•توريد وتركيب خطوط اأنابيب بطول 19.6 كلم لنقل المياه للجزئين ال�شمالي والجنوبي من المدينة،

	•توريد وتركيب خطوط توزيع بطول حوالي 22.8 كلم لإمداد اأطراف المدينة بمياه ال�شرب، كما ي�شتمل الم�شروع على وحدة 
دعم تنفيذ الم�شروع، وتدقيق الح�شابات ال�شنوية والتدقيق الفني، بالإ�شافة اإلى الخدمات ال�شت�شارية.

متويل امل�شروع:

واأوفيد  التكاليف(،  اإجمالي  44.45 % من  10.00 ماليين دولر )حوالي  ي�شاهم في تمويل الم�شروع كل من الم�شرف بمبلغ 
بمبلغ 10.00 ماليين دولر )حوالي 44.45 % من اإجمالي التكاليف(، والحكومة، بمبلغ 2.50 مليون دولر )حوالي 11.10 % 

من اإجمالي التكاليف(.
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المصرف العربى للتنمية االقتصادية فى أفريقيا

م�شروع قر�س اإئتماين ل�شندوق التنمية االجتماعية 

القطاع: الخاص

جمهورية جامبيا

تكلفة امل�سروع )مليون دولر(
مبلغ القر�س

)مليون دولر(
ن�سبة الفائدة )�سنوياً(فرتة ال�سماحفرتة ال�سدادمدة القر�ستاريخ املوافقة

1%5 �شنوات15 �شنة20 �شنة2.002014/9/24-

اأهداف امل�شروع:

اإ�شافية لل�شندوق ليقوم بدوره بتوفيرها للموؤ�ش�شات الو�شيطة، عن طريق التمويل  اإلى توفير موارد راأ�شمالية  يهدف الم�شروع 
دعم  طريق  عن  القطاع  دعم  اإلى  يهدف  كما  مبا�شرة،  ال�شغر  متناهية  المن�شاآت  تمويل  في  الدخول  دون  الإجمالي  الأ�شغر 
الموؤ�ش�شات الريفية وتدريبها. و�شيوؤدي توفير موارد القر�س اإلى دعم ال�شندوق الذي يعتبر الموؤ�ش�شة الرائدة، والتي تعتبرها 
الدولة الالعب الرئي�شي لتنفيذ �شيا�شة الدولة نحو قطاع الموؤ�ش�شات متناهية ال�شغر، مما �شيوؤدي اإلى زيادة الإنتاجية وتوفير 

فر�س العمل وخف�س حدة الفقر.

و�شف امل�شروع:

للموؤ�ش�شات  المقترح  القر�س  ح�شيلة  من   %  65 توفير  �شيتم 
ح�شلت  التي  الموؤ�ش�شات  )وهي  الأولى  الفئة  من  الو�شيطة 
في  لقدرتها  نظرًا  المركزي(،  البنك  من  تاأهيل  تراخي�س  على 
ا�شتعمال موارد القر�س بكفاءة مما ي�شهم في ديمومة ال�شندوق، 
و�شيكون الحد الأق�شى لقيمة القر�س بما يعادل 270 األف دولر 
ف�شيتم  المتبقية   % 35 ن�شبة  اأما  الأولى.  الفئة  من  للموؤ�ش�شات 
من  الت�شليف  وجمعيات  والريفية  المحلية  للموؤ�ش�شات  منحها 
الفئتين الثانية والثالثة وهي موؤ�ش�شات مرخ�س لها بالعمل، ولكنها 
لي�شت بدرجة قدرة وكفاءة الموؤ�ش�شات من الفئة الأولي تنظيميا 
وماليًا، و�شيكون الحد الأق�شى لقيمة القر�س للفئة الثانية والفئة 
الثالثة على التوالي بما يعادل 25 األف دولر و 15 األف دولر، على 
اأن يتم في الدورات الالحقة لدوران موارد التمويل زيادة الن�شبة 
لهذه الموؤ�ش�شات الريفية التي يكون ال�شندوق في المرحلة الأولى 

قد تمكن من الم�شاعدة في تاأهيلها.

متويل امل�شروع:

يبلغ القر�س الإئتماني المقدم من الم�شرف اإلى حكومة جامبيا 
2.00 مليون دولر.
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م�شروع قر�س اإئتماين ملوؤ�ش�شة تطوير املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة

القطاع : الخاص

جمهورية زيمبابوي

تكلفة امل�سروع )مليون دولر(
مبلغ القر�س

)مليون دولر(
ن�سبة الفائدة )�سنوياً(فرتة ال�سماحفرتة ال�سدادمدة القر�ستاريخ املوافقة

1%5 �شنوات15 �شنة20 �شنة3,002014/9/24-

اأهداف امل�شروع:

وتنمية  القت�شادي  ال�شتقرار  لإعادة  برنامجها  لتنفيذ  الحكومة  دعم  في  الإ�شهام  اإلى  المقترح  الإئتماني  القر�س  يهدف 
البالد، عن طريق توفير موارد راأ�شمالية ت�شاعد الموؤ�ش�شة على تمويل المن�شاآت متناهية ال�شغر وال�شغيرة والمتو�شطة، مما 
ي�شهم في ال�شتفادة من اإمكانيات البالد القت�شادية ومواردها الطبيعية والب�شرية، ويوفر فر�س العمل وي�شاهم في خف�س 

حدة  الفقر.

و�شف امل�شروع:

األف دولر اأمريكي من ح�شيلة قر�س الم�شرف لتمويل الم�شروعات متناهية ال�شغر، ويتراوح التمويل لهذه   900 �شيخ�ش�س 
الم�شروعات من 5 اآلف دولر اإلى اأقل من 20 األف دولر، ويخ�ش�س 1.20 مليون دولر اأمريكي من ح�شيلة قر�س الم�شرف 
الم�شرف  موافقة  وي�شترط  دولر،   األف   50 اأقل من  اإلى  األف   20 بين  ما  لها  التمويل  ويتراوح  ال�شغيرة،  الم�شروعات  لتمويل 

الم�شبقة على ذلك.

900 األف دولر من ح�شيلة قر�س الم�شرف لتمويل الم�شروعات المتو�شطة، ويتراوح التمويل لهذه الم�شاريع  ويخ�ش�س مبلغ 
اأمريكي، ويحدد حجم التمويل ح�شب حاجة المن�شاأة  األف دولر   100 اإلى  اأمريكي وي�شل حدها الأعلى  األف دولر   50 ما فوق 
الم�شبقة  الم�شرف  موافقة  وي�شترط  الموؤ�ش�شة،  ل�شيا�شة  ووفقًا  الحالة  ح�شب  التمويل  في  العميل  م�شاهمة  واأهمية  و�شماناتها 

عليها.

متويل امل�شروع:

يبلغ القر�س الإئتماني المقدم من الم�شرف اإلى حكومة زيمبابوي 3.00 ماليين دولر اأمريكي.
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المصرف العربى للتنمية االقتصادية فى أفريقيا

»Sankarani« »على نهر »�شانكراين »Mandiana« »م�شــروع ت�شييد ج�شر »مانديانا

القطاع: البنية األساسية

جمهورية غينيا

تكلفة امل�سروع )مليون دولر(
مبلغ القر�س

)مليون دولر(
ن�سبة الفائدة )�سنوياً(فرتة ال�سماحفرتة ال�سدادمدة القر�ستاريخ املوافقة

1%10 �شنوات20 �شنة30 �شنة13,5011,602014/9/24

اأهداف امل�شروع:

تقلي�س زمن  اإلى   »Conakry« العا�شمة »كوناكري«  700 كيلومتر �شمال �شرق  بعد حوالي  يقع على  الذي  الج�شر  يهدف م�شروع 
العبور وك�شب الوقت وت�شهيل حركة نقل الركاب والب�شائع، وخف�س تكلفة وم�شقة العبور وت�شهيل و�شول المواطنين لمراكز الخدمات 

الجتماعية. كما يهدف الم�شروع اإلى دعم التبادلت التجارية بين مناطق الم�شروع والإ�شهام في تنمية وت�شويق الإنتاج الزراعي. 

و�شف امل�شروع:

ي�شتمل الم�شروع على اأعمال الهند�شة المدنية وملحقاتها وت�شمل: ت�شييد ج�شر من الخر�شانة الم�شلحة بطول 170 مترًا وعر�س 
10 اأمتار، كما ت�شمل الأعمال ت�شييد طريق و�شل بطول 250 مترًا من كل جانب، وت�شييد محطة لوزن المركبات ومركز لر�شوم 

العبور. كما ي�شتمل الم�شروع على توفير معدات محطة وزن المركبات، ودعم وحدة تنفيذ الم�شروع بتوفير و�شائل النقل والمعدات 
المكتبية، بالإ�شافة اإلى الخدمات ال�شت�شارية.

متويل امل�شروع:

ي�شاهم في تمويل الم�شروع كل من الم�شرف بمبلغ 11.60 مليون دولر )حوالي 85.92 % من اإجمالي التكاليف(، والحكومة 
بمبلغ 1.90 مليون دولر )حوالي 14.08 % من اإجمالي التكاليف(.
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م�شــروع كهربـاء الريـف يف ثـالث منــاطق

القطاع: الزراعة والتنمية الريفية

جمهورية الكاميرون

ن�سبة الفائدة )�سنوياً(فرتة ال�سماحفرتة ال�سدادمدة القر�ستاريخ املوافقةمبلغ القر�س )مليون دولر(تكلفة امل�سروع )مليون دولر(

1%10 �شنوات20 �شنة30 �شنة12٫6211٫302014/9/24

اأهداف امل�شروع:

وال�شناعية  التجارية  والأن�شطة  ال�شحية  الخدمات  ومراكز  والمدار�س  للمنازل  الكهربائية  الطاقة  توفير  اإلى  الم�شروع  يهدف 
والزراعية بمناطق الم�شروع التي ت�شمل 50 قرية في �شمال البالد.

اإلى تطوير ال�شناعات والور�س ال�شغيرة والتي تعمل في مجال الإنتاج وتحويل المنتجات الزراعية، مما ي�شهم في  كما يهدف 
البيئة  المحافظة على  اإلى  اإ�شافة  المدن،  اإلى  الهجرة  الفقر وخف�س معدلت  وتقليل حدة  لل�شكان  المعي�شي  الم�شتوى  تح�شين 

بخف�س ال�شتعمال الجائر للغطاء النباتي كم�شدر رئي�شي للطاقة.

و�شـف الم�شـروع

خطوط نقل )30 ك.ف و17.3  المدنية والكهربائية وملحقاتها وت�شمل: توريد وتركيب  الهند�شة  اأعمال  الم�شروع على  ي�شتمل 
ك.ف( بطول اإجمالي يبلغ حوالي 220 كيلو مترًا، وتوريد وتركيب 41 محطة توزيع )30 /0.38 ك.ف و0.38/17.3 ك.ف(، 
81 كيلو مترًا، وتوريد وتركيب كوابل وعدادات  اإجمالي يبلغ حوالي  و220 ف( بطول  خطوط توزيع )380 ف  وتوريد وتركيب 

للكهرباء لحوالي 4  اآلف م�شتفيد.

النقل،  وو�شائل  الت�شوير  وماكينة  وملحقاتها  الحا�شوب  اأجهزة  بتوفير  الم�شروع  تنفيذ  وحدة  دعم  على  الم�شروع  ي�شتمل  كما 
بالإ�شافة اإلى الخدمات ال�شت�شارية.

تمويل الم�شروع

ي�شاهم في تمويل الم�شروع كل من الم�شرف بمبلغ 11.30 مليون دولر )حوالي 89.5 % من اإجمالي التكاليف(، والحكومة بمبلغ 
1.32 مليون دولر )حوالي 10.5 % من اإجمالي التكاليف(.
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المصرف العربى للتنمية االقتصادية فى أفريقيا

»Loudima« »م�شـروع اإمـداد مياه ال�شرب ملدينـة »لودميـا

القطاع: البنية األساسية

جمهورية الكونجو

ن�سبة الفائدة )�سنوياً(فرتة ال�سماحفرتة ال�سدادمدة القر�ستاريخ املوافقةمبلغ القر�س )مليون دولر(تكلفة امل�سروع )مليون دولر(

1%10 �شنوات20 �شنة30 �شنة11,5010,002014/9/24

اأهداف امل�شروع:

في الجنوب الغربي للبالد لمقابلة الطلب الحالي  اإلى توفير المياه ال�شالحة لل�شرب ل�شكان مدينة »لوديما«   يهدف الم�شروع 
اليوم  مترًا مكعبًا في   2275 بحوالي  يقدر  والذي   ،2035 والم�شتقبلي حتى عام  ن�شمة  األف   17.4 نحو  البالغ عددهم  لل�شكان 

لل�شكان الذين يتوقع اأن ي�شل عددهم اإلى 32.3 األف ن�شمة.

ال�شحي  الم�شتوى  تح�شين  اإلى  يوؤدي  مما  بالمياه  المرتبطة  الأمرا�س  انت�شار  من  الحد  في  الإ�شهام  اإلى  الم�شروع  يهدف  كما 
الن�شاطات  ت�شجيع  في  الم�شروع  ي�شهم  و�شوف  والأطفال.  الن�شاء  خا�شة  المياه  جلب  في  المواطنين  معاناة  وتخفيف  لل�شكان، 

القت�شادية؛ مما ي�شاعد على رفع م�شتوى دخل المواطنين وا�شتقرارهم وتح�شين ظروفهم المعي�شية.

و�شف امل�شروع:

ي�شتمل الم�شروع على اأعمال الهند�شة المدنية وملحقاتها، وت�شمل ت�شييد ماأخذ للمياه على نهر »نياري Niari«، و ت�شييد وتجهيز 
محطة لتنقية المياه ب�شعة 1300 متر مكعب في اليوم، ومحطة ل�شخ المياه الى خزاني التوزيع، و ت�شييد خزانين ب�شعة اإجمالية 
تبلغ 750 مترًا مكعبًا، و توريد وتركيب خطوط اأنابيب لنقل وتوزيع المياه بطول 21.6 كيلو مترًا، و توريد وتركيب 1850 تو�شيلة 

منزلية واإن�شاء 25 نقطة توزيع مياه عمومية، و ت�شييد مبنى لم�شلحة اإمداد المياه بالمدينة.

المتعلقة  والخدمات  المكتبي،  والأثاث  والتجهيزات  النقل  و�شائل  بتوفير  الم�شروع  تنفيذ  الم�شروع على دعم وحدة  ي�شتمل  كما 
بحمالت التوعية والإر�شاد، بالإ�شافة اإلى الخدمات ال�شت�شارية.

متويل امل�شروع:

ي�شاهم في تمويل الم�شروع كل من الم�شرف بمبلغ 10.00 ماليين دولر )حوالي 87 % من اإجمالي التكاليف(، والحكومة بمبلغ 
1.50 مليون دولر )حوالي 13 % من اإجمالي التكاليف(.
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توفير خدمات خبير عربي
 في مجال تكنولوجيا �لمعلومات

  لدعم وز�رة �لمالية 

دولة إريتريا

هدف العون:
يهدف العون الفني المقترح اإلى دعم وزارة المالية والمكاتب 
الإقليمية الخم�شة التابعة لها بتوفير خدمات خبير عربي في 
مجال تكنولوجيا المعلومات؛ لتاأ�شي�س �شبكات نظم معلوماتية 
بالوزارة،  وربطها  الإقليمية  للمكاتب  برمجيات  وا�شتخدام 
في  الإقليمية  المكاتب  لكوادر  الفنية  القدرات  م�شتوى  ولرفع 

مجال ت�شغيل تلك النظم.

متويل امل�سرف: منحة ل ت�شترد مقدارها 320 األف دولر

تاريخ موافقة جمل�س الإدارة: 5 مار�س 2014

بنود اخت�سا�س اخلبري:

	•الم�شاعدة في تحديد متطلبات العمل،
	•الم�شاعدة في و�شع خطط العمل وانجازها، 

	•اإ�شداء الن�شح والإر�شاد للفرق العاملة والمنفذة،
	 الم�شاعدة في دمج الأنظمة المختلفة،

	 تحديد المخاطر واقتراح �شيا�شات الإدارة ال�شليمة لنظام 
تكنولوجيا المعلومات ،

	 التحقق من الحتياجات المعلوماتية من اأجهزة وبرمجيات،
الأمن  واإجراءات  مكونات  وتنفيذ  تحديد  في  الم�شاعدة   	

وال�شالمة الخا�شة بالأنظمة وال�شبكات،
	 الإ�شهام في اإعداد دفتر ال�شروط وتقييم العرو�س الفنية،

تكنولوجيا  بنظام  العمل  دليل  �شياغة  في  الم�شاهمة   	
المعلومات بناًء علي معايير عالمية،

 تدريب العاملين في وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمكاتب 	•
الإقليمية الخم�شة.

نقل،  و�شيلة  توفير  كذلك  الفني  العون  عنا�شر  وتت�شمن 
وحا�شوب وملحقاته.

�لم�صاهمة في تمويل
 برنامج »�لتحالف لمكافحة �لعمى«

»�لم�صاهمة �لر�بعة« 

إقليمي

هدف العون:
يهدف برنامج »التحالف لمكافحة العمى« اإلى الم�شاهمة في 
الق�شاء على فقدان الب�شر نتيجة لالإ�شابة بالمياه البي�شاء، 
خم�س  خالل  الأن�شطة  من  وا�شعة  مجموعة  تنفيذ  خالل  من 

�شنوات، وذلك على النحو الآتي:
خالل 	• من  العمى  لمكافحة  الميدانية  الحمالت  تنفيذ 

المنظمات غير الحكومية، بهدف اإعادة حا�شة الب�شر لنحو 
لإزالة  جراحية  عمليات  باإجراء  وذلك  �شخ�س،  األف   50

المياه البي�شاء، وتنفيذ   250 األف ا�شت�شارة طبية،
توفير التدريب العملي لأطباء وفنيي العيون ذوي الم�شتوى 	•

عن  الم�شئولة  الحكومية  غير  المنظمات  وكوادر  المتو�شط 
حمالت مكافحة العمى في الدول الم�شتفيدة،

ودبلوم 	• الطب  �شهادات  لحاملي  درا�شية  منح  تقديم 
التمري�س للراغبين من الدول الم�شتفيدة من هذا البرنامج 

في ا�شتكمال درا�شاتهم العليا في مجال طب العيون، 
توفير الأجهزة والمعدات الطبية،	•
اإطالق حمالت توعية �شحية لمكافحة العمى.	•

يقوم البنك الإ�شالمي للتنمية بالإ�شراف على تنفيذ البرنامج 
بالتعاون مع »البرنامج الوطني لمحاربة العمى« التابع لوزارات 
الحكومية  غير  المنظمات  ومع  الم�شتفيدة،  بالدول  ال�شحة 

العاملة في مجال مكافحة العمى.

متويل امل�سرف: منحة ل ت�شترد مقدارها 200 األف دولر

تاريخ موافقة جمل�س الإدارة: 5 مار�س 2014

مكونات العون الفني:
تمويل العمليات الجراحية، توفير التدريب العملي والأجهزة 

والمعدات الطبية.

)ب( العون الفني
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المصرف العربى للتنمية االقتصادية فى أفريقيا

دورة تدريبية في مجال
 ��صتزر�ع �الأ�صمـاك

إقليمي

هدف العون:
تهدف الدورة التدريبية اإلى تنمية القدرات الب�شرية للفنيين 
الأفارقة والعاملين في الم�شاريع والبحوث الزراعية في قطاع 
الأ�شماك، بالإلمام بالتقنيات الحديثة لتربية واإكثار الأ�شماك 
والموارد  الإمكانيات  مع  تتالءم  والتي  ال�شتزراع،  عن طريق 
الطبيعية المتاحة ورفع اإنتاجية قطاع الأ�شماك؛ لالإ�شهام في 
التدريبية بالمقر  تحقيق الأمن الغذائي. �شيتم تنفيذ الدورة 
»القاهرة«  في  الزراعية  للتنمية  العربية  للمنظمة  الإقليمي 
الناطقة  الأفريقية  الدول  لكوادر  العربية،  م�شر  بجمهورية 
اأ�شابيع  ثالثة  مدى  على  الدورة  وتمتد  الإنجليزية  باللغة 
وي�شارك فيها 20 متدربًا. يتم تر�شيحهم من الدول الأفريقية 

الم�شتفيدة من عون الم�شرف.

متويل امل�سرف: منحة ل ت�شترد مقدارها 160 األف دولر

تاريخ موافقة جمل�س الإدارة: 5 مار�س 2014

حمتويات الدورة التدريبي:

تت�شمن محتويات الدورة التدريبية ب�شقيها النظري والتطبيقي 
ما يلي:

مبادئ ا�شتزراع الأ�شماك،	•
ا�شتعرا�س النماذج الحديثة لنظام ال�شتزراع،	•
البيئة المائية ال�شالحة لال�شتزراع،	•
ت�شميد المياه وم�شادر التغذية الطبيعية، 	•
تفريخ الأ�شماك والمحار، 	•
الآليات والأدوات الحديثة لتحفيز ال�شتزراع،	•
ا�شتك�شاف م�شاكل ال�شتزراع،	•
الطرق الحديثة لال�شتزراع،	•
مكافحة اأمرا�س الأ�شماك،	•
تدريب عملي في معالجة اأمرا�س الأ�شماك وتغذيتها،	•
زيارات ميدانية لمزارع الأ�شماك في الإ�شكندرية 	•

وكفر ال�شيخ.

دورة تدريبية في مجـال تقييم ومتابعة
تنفيذ  �لم�صاريع �لتنموية

إقليمي

هدف العون:
وتنمية  المتدربين  معرفة  اإثراء  اإلى  التدريبية  الدورة  تهدف 
الم�شاريع  تنفيذ  ومتابعة  تقييم   مجـال  في  ومهاراتهم  قدراتهم 
كوادر  من  متدربًا   24 ل�شالح  الدورة  تنفيذ  �شيتم   . التنموية 
المركز  ويقوم  الفرن�شية،  باللغة  الناطقة  الأفريقية  الدول 
الأفريقي لالإدارة وتاأهيل الكوادر ومقره بابيدجان )كوت ديفوار(
(Centre Africain de Management et de Perfectionnement 
des Cadres CAMPC(
بالإ�شراف على التنفيذ وت�شتغرق الدورة التدريبية  اأ�شبوعين  كاملين.

تمويل الم�سرف: منحة ل ت�شترد مقدارها 155ألف دولر

تاريخ موافقة مجل�س الإدارة: 5 مار�س 2014

محتويات الدورة التدريبية:

تغطي الدورة التدريبية المو�شوعات التالية:

الم�شروع 	• مراحل  التنموية،  الم�شاريع  بمفهوم  التعريف 
وخ�شو�شياته،

المبادئ الأ�شا�شية للبرمجة والتخطيط الإ�شتراتيجي،	•

تح�شير وتقييم الم�شروع فنيًا وماليًا واقت�شاديًا،	•

تقنية اإدارة الم�شاريع، و اإدارة فريق العمل للم�شروع، 	•

تح�شير تقارير المتابعة الدورية )الفنية و المالية( لتنفيذ 	•
الم�شاريع،

و�شع اآليات مراقبة ومتابعة مراحل تنفيذ الم�شروع دوريًا،	•
التعريف بمفهوم التقييم الالحق للم�شاريع،	•
باأنواعها 	• للم�شروعات  البيئية  بالآثار  الم�شاركين  تعريف 

المختلفة ذات التاأثير الب�شيط والمتو�شط والكبير،
ال�شلع 	• ا�شتجالب  مجال  في  الم�شرف  باإجراءات  التعريف 

والخدمات.
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دعم �أن�صطـة �لن�صـاء 
في مجالـي �لخياطـة و�لتطريـز

إقليمي

هدف العون:

الن�شاء  قدرات  وتعزيز  تطوير  اإلى  الفني  العون  يهدف 
دخولهن  لزيادة  والتطريز،  الخياطة  مجالي  في  الأفريقيات 
الفني  العون  وي�شتفيد من  الفقر،  والإ�شهام في تخفيف حدة 
80 امراأة بواقع 20 امراأة من كٍل من: الكاميرون، والنيجر، 

وبوركينافا�شو، وتوجو.

تقوم المنظمة الإ�شالمية للتربية والعلوم والثقافة)اي�شي�شكو( 
التابعة  الوطنية  اللجان  مع  بالتعاون  الميداني  بالإ�شراف 
المنظمات  الم�شتفيدة، وكذلك  البلدان  المعنية في  للوزارات 

والجمعيات الن�شائية العاملة في مجال مكافحة الفقر.

تمويل الم�سرف: منحة ل ت�شترد مقدارها 110 اآلف دولر

تاريخ موافقة مجل�س الإدارة: 5 مار�س 2014

مكونات العون الفني:

والأدوات 	• والتطريز  الخياطة  ومعدات  ماكينات  توفير 
الم�شاعدة لنحو 80 اإمراأة،

تدريب مهني ي�شتغرق 10 اأيام في مجال الخياطة والتطريز.	•

�إعد�د در��صة �لجدوى �لفنية و�القت�صادية لم�صروع 
تطوير “م�صت�صفى �لملك خالد �لجامعي”

بمدينة “بوجمبور�”

جمهــورية بورونــدي

هدف العون:

البدائل  اأف�شل  اإلى تحديد  الدرا�شة  الم�شروع مو�شوع  يهدف 
ذات  ال�شحية  الرعاية  لتوفير  الم�شت�شفى،  وتجهيز  لتطوير 
الطبية  الخدمات  وتوفير  للمواطنين،  الرفيعة  النوعية 
من  الفقيرة  الطبقة  وتمكين  المر�شى،  لجميع  المتخ�ش�شة 
المتخ�ش�شة،  ال�شحية  الخدمات  اإلى  للو�شول  المواطنين 
وترقية  ال�شحة،  قطاع  في  والتكوين  التعليم  م�شتوى  ورفع 

البحث العلمي في قطاع ال�شحة. 

تمويل الم�سرف: منحة ل ت�شترد مقدارها  480 األف دولر

تاريخ موافقة مجل�س الإدارة: 5 مار�س 2014

عنا�سر الدرا�سة:

تطوير  لم�شروع  والقت�شادية  الفنية  الجدوى  درا�شة  ت�شتمل 
الم�شت�شفى على العنا�شر التالية:

درا�شة فنية حول �شالمة المباني القائمة،	•

الم�شتقبلية 	• الطبية  الخدمات  من  الحتياجات  درا�شة 
وتحديد حجم التو�شعة المقترحة،

الطبية 	• التجهيزات  لتحديد  الطبية  الحتياجات  درا�شة 
والأثاث الالزم لإعادة تجهيز الم�شت�شفي،

درا�شة وتحديد الحتياجات من كوادر طبية وفنية،	•

تق�شيمها 	• الم�شروع مع  تكلفة كل مكون من مكونات  تحديد 
اإلى اأجنبي ومحلي،

واإبراز 	• للم�شروع  والقت�شادية  المالية  الدرا�شات  اإجراء 
الآثار الجتماعية للم�شروع،

درا�شة اآثار الم�شروع على البيئة،	•

و�شع برنامج زمني مبدئي لتنفيذ الم�شروع.	•
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توفير خدمات خبير مهند�س
عربي لدعم هيئة �لطرق 

جمهوريـة مـدغشقــر

هدف العون:

التابعة  الطرق  هيئة  دعم  اإلى  المقترح  الفني  العون  يهدف 
خالل  من  الجوية،  والأر�شاد  والنقل  العامة  الأ�شغال  لوزارة 
في  الرئي�شية  الطرق  م�شروعات  بع�س  تنفيذ  على  الإ�شراف 
البالد، وتدريب الكوادر الهند�شية التابعة للهيئة حتى تتمكن 
قطاع  لتطوير  الثاني  البرنامج  تنفيذ  موا�شلة  من  الوزارة 
الطرق للفترة 2013 – 2018. وتجدر الإ�شارة اإلى اأن كوادر 
في  ال�شروري  التكوين  لتلقي  في حاجة  تزال  ل  الطرق  هيئة 
التمويل  ونق�س  ن�شاأتها  ب�شبب حداثة  العامة،  الأ�شغال  مجال 

لإعداد برامج التدريب الم�شتمر.
تمويل الم�سرف: منحة ل ت�شترد مقدارها 320 األف دولر

تاريخ موافقة مجل�س الإدارة : 5 مار�س 2014

بنود اخت�سا�س الخبير:

للج�شور 	• القطاعي  البرنامج  تنفيذ  حول  ال�شت�شارة  تقديم 
وتقديم  تنفيذ،  ومتابعة   ،)2018-2013( والطرق 
الج�شور  م�شاريع  وبرمجة  العمل  تنظيم  حول  ال�شت�شارة 
والطرق، وكذلك حول الدرا�شات التي تعدها الجهات الفنية 

المخت�شة اأو التي يقوم ال�شت�شاريون باإعدادها،
عرو�س 	• طلب  وثائق  ومراجعة  فح�س  في  الإ�شهام 

ال�شت�شاريين ووثائق المناق�شات لتنفيذ الأعمال الهند�شية 
للج�شور والطرق،

اأعمال 	• تنفيذ  متابعة  في  والم�شاهمة  ال�شت�شارة  تقديم 
الهند�شة المدنية، وفي اإعداد اإ�شتراتيجية لبرمجة ال�شيانة 

الدورية على المدى القريب والبعيد للج�شور والطرق،
الإ�شهام في اإعداد برامج التعاون مع الموؤ�ش�شات التمويلية،	•
الإ�شهام في اإعداد برنامج لتدريب العاملين بهيئة الطرق.	•

كما تت�شمن عنا�شر العون الفني توفير و�شيلة نقل وحا�شوب 
وملحقاته للخبير. 

توفيرخدمات خبير مهند�س عربي
في مجال �لهند�صة �لريفية

جمــهوريـة النيجـــر

هدف العون:

يهدف العون الفني اإلى دعم الإدارة العامة للهند�شة الريفية 
التابعة لوزارة الزراعة، بتوفير خدمات خبير مهند�س عربي 
الفنية  القدرات  م�شتوى  لرفع  الريفية؛  الهند�شة  مجال  في 

لكوادر الإدارة.

تمويل الم�سرف: منحة ل ت�شترد مقدارها 320 األف دولر

تاريخ موافقة مجل�س الإدارة: 5 مار�س 2014

بنود اخت�سا�س الخبير: 

 تت�شمن المهام الرئي�شية التي �شوف توكل اإلى الخبير ما يلي:

تدريب الكوادر الفنية بالإدارة العامة للهند�شة الريفية في 	•
اإدارة ومتابعة تنفيذ م�شاريع الري وم�شاريع التنمية  مجال 

الريفية، 
الإ�شهام في و�شع الخطط الم�شتقبلية والمخططات العامة 	•

في مجالي الري وال�شرف وح�شاد المياه،
الإ�شهام في اإعداد الدرا�شات الفنية وتقدير تكاليف م�شاريع 	•

الزراعة المروية،
الجهة 	• وم�شاعدة  المناق�شات  وثائق  اإعداد  في  الإ�شهام 

واإر�شاء  العرو�س  وتقييم  المناق�شات  طرح  في  المنفذة 
العقود،

الفنية 	• الدرا�شات  اإعداد  ومراقبة  متابعة  في  الإ�شهام 
لم�شاريع التهيئة المائية الموكلة اإلى المكاتب ال�شت�شارية،

الإ�شهام في مراقبة تنفيذ م�شاريع اإعمار المناطق المروية 	•
البرامج  وفق  التنفيذ  تعيق  التي  ال�شعف  نقاط  وتحديد 

المو�شوعة، واإيجاد الحلول لها.
نقل،  و�شيلة  توفير  كذلك  الفني  العون  عنا�شر  وتت�شمن 

وحا�شوب وملحقاته.
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تمويل در��صة �لجدوى �لفنية و�القت�صادية
لم�صروع تنمية �لطاقات �لمتجددة 

بمنطقة »ليبتاكوقورما«

إقليمي

هدف العون:
الظروف  تح�شين  اإلى  الدرا�شة  مو�شوع  الم�شروع  يهدف 
اأقل  تعتبر  والتي  الريفية  المناطق  في  لل�شكان  المعي�شية 
والجتماعي،  القت�شادي  التطور  حيث  من  حظًا  المناطق 
والجتماعية  القت�شادية  التنمية  عجلة  دفع  في  ي�شهم  مما 
البع�س  لبع�شها  مجاورة  ثالثة  اجزاًء  ت�شم  التي  بالمنطقة 

بدول بوركينا فا�شو والنيجر ومالي.
م�ساهمة الم�سرف: منحة ل ت�شترد مقدارها 420 األف دولر

تاريخ موافقة مجل�س الإدارة :11 يونيو 2014

عنا�سـر الدرا�سـة: ت�شتمل درا�شة الجدوى على الآتى :

المتجددة 	• الطاقات  بمن�شاآت  الخا�شة  البيانات  جمع 
والمنتجة حاليًا في منطقة »ليبتاكوقورما«،

البدائل 	• ودرا�شة  بالكهرباء  المزودة  غير  المراكز  تحديد 
المتاحة، لتوفير الطاقة المتجددة لحوالي 300 مركز )بمعدل 
100 مركز في كل بلد( ح�شب اأولويات حكومات الدول الثالث،

المتجددة 	• الطاقة  من  المراكز  هذه  احتياجات  تحديد 
كخاليا  حالة؛  لكل  المالئمة  الطاقات  اأنواع  ودرا�شة 
 (cellules photovoltaïques( كهر�شوئية 
وتوربينات الرياح )turbines éoliennes)  والأنظمة 
والمباني  للمنازل  الكهربائية  الطاقة  لتوفير  لها،  التابعة 

العامة والمراكز التجارية وال�شناعية وال�شوارع،
تحديد مكونات الم�شروع بما في ذلك اأنواع واأعداد المعدات 	•

والتجهيزات الالزمة،
 تقدير التكلفة لكل مكون من مكونات الم�شروع مق�شمة اإلى 	•

مكونين اأجنبي ومحلي،
التحليل المالي والقت�شادي للم�شروع  وح�شاب معدل العائد 	•

المالي والقت�شادي،
على 	• تعود  التي  والجتماعية  القت�شادية  الفوائد  تحديد 

�شكان المنطقة خا�شة المراأة،
الالزم 	• والإجراءات  البيئة  على  الم�شروع  اآثار  تحديد 

اتخاذها للحفاظ عليها،
و�شع برنامج مبدئي لتنفيذ الم�شروع.	•

تمويـل دورة تدريبيـة في مجـال 
تطوير خدمات �لمو�نئ �لبحرية

إقليمــي

هدف العون:
الفني  الم�شتوى  رفع  اإلى  المقترحة  التدريبية  الدورة  تهدف 
الموانئ  اإدارة  قطاع  في  العاملة  الأفريقية  للكوادر  والعلمي 
عمليات  تنظيم  باآلية  الإلمام  خالل  من  وذلك  البحرية، 
في  العالمية  والتغييرات  بالتطورات  والتعريف  الموانئ، 
للتعامل  الموانئ  اإدارة  ا�شتجابة  وكيفية  الموانئ،  خدمات 
والت�شنيف،  والملكية  الإدارة  حيث  من  التغيرات  هذه  مع 
التجارة  حركة  تي�شير  واأن�شطة  لأعمال  الأ�شا�شية  والمقومات 
اأهم  اأحد  باعتبارها  الأجنبية،  ال�شتثمارات  تجذب  التي 
الدورة  �شتنفذ  ال�شاملة.  التنمية  خطط  تحقيق  في  العوامل 
بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 
في »الإ�شكندرية« بجمهورية م�شر العربية، وي�شارك فيها 20 
باللغة  الناطقة  الأفريقية  الدول  من  تر�شيحهم  يتم  متدربًا 
الدورة  وت�شتمر  الم�شرف،  عون  من  والم�شتفيدة  النجليزية 

لمدة اأ�شبوعين.

تمويل الم�سرف:منحة ل ت�شترد مقدارها 150ألف دولر

تاريخ موافقة مجل�س الإدارة:11 يونيو 2014

محتويات الدورة التدريبية:

تت�شمن محتويات الدورة التدريبية ب�شقيها النظري والتطبيقي 
ما يلي:

بالموانئ ومتطلبات 	• الفكرية والإدارية الحديثة  التجاهات 
العمل بها،

الأن�شطة اللوج�شتية بالموانئ البحرية،	•
الموارد الب�شرية والهياكل التنظيمية بالموانئ البحرية،	•
دور مرحلي الب�شائع والتوكيالت المالحية،	•
الموانئ والتجارة الإلكترونية، 	•
معايير اأداء الت�شغيل بالموانئ البحرية، 	•
ت�شعير الخدمات، 	•
زيارة ميدانية.	•
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تمويل دورة تدريبية في مجال تقييم
�لم�صروعات �الإنمائية ومتابعة تنفيذها

إقليمي

هدف العون:
وتنمية  المتدربين  معرفة  اإثراء  اإلى  التدريبية  الدورة  تهدف 
تنفيذ  ومتابعة   تقييم   مجال  في  ومهاراتهم  قدراتهم 
متدربًا   20 ل�شالح  التدريبية  الدورة  �شتكون  الم�شروعات. 
ولمدة  الفرن�شية،  باللغة  الناطقة  الإفريقية  الدول  كوادر  من 
اأ�شبوعين ويقوم بتنفيذها معهد تمويل التنمية للمغرب العربي 
 (Institut de Financement du Maghreb Arabe – I.FI.D(
للتعاون  التون�شية  الوكالة  اإ�شراف  تحت  العا�شمة،  بتون�س 

الفني.

تمويل الم�سرف:منحة ل ت�شترد مقدارها  150 األف دولر

تاريخ موافقة مجل�س الإدارة: 11 يونيو 2014

محتويات الدورة التدريبية:

تغطي الدورة المو�شوعات التالية:

الم�شروع 	• دورة  التنموية،  الم�شروعات  بمفهوم  التعريف 
وخ�شو�شياته،

المبادئ الأ�شا�شية للتخطيط ال�شتراتيجي والبرمجة،	•
اإعداد وتقييم الم�شروع فنيًا وماليًا واقت�شاديًا،	•
تنفيذ 	• العمل  فريق  واإدارة  الم�شروعات،  اإدارة  تقنية 

للم�شروع، 
تح�شير تقارير المتابعة الدورية )الفنية والمالية( لتنفيذ 	•

الم�شروعات،
وعند 	• دوريًا  الم�شروع  تنفيذ  مراحل  مراقبة  اآليات  و�شع 

انتهاء الم�شروع،
التعريف بمفهوم التقييم الالحق للم�شروعات،	•
باأنواعها 	• للم�شروعات  البيئية  بالآثار  الم�شاركين  توعية 

المختلفة ذات التاأثير الب�شيط والمتو�شط والكبير،
الإنمائية 	• الم�شروعات  تقييم  حول  الم�شرف  اإجراءات 

ومتابعة تنفيذها.

تمويل برنامج تدريبي في مجال تقنيات 
ما بعد �لح�صاد لتقليل �لفاقد 
وحماية �لمنتجات �لزر�عية

إقليمي

هدف العون:
يهدف البرنامج التدريبي اإلى تطوير القدرات العلمية والعملية 
للمتدربين في مجال تقنيات ما بعد الح�شاد؛ لتقليل الفاقد 
وحماية المنتجات الزراعية، من خالل الإلمام باأهمية الفاقد 
وتحديد  معالجته،  واأ�شاليب  وطرق  الزراعية  المحا�شيل  في 
في  الزراعي  الإنتاج  في حماية  ت�شاهم  التي  الإجراءات  اأهم 

الدول الأفريقية.

تمويل الم�سرف:منحة ل ت�شترد مقدارها 280 األف دولر

تاريخ موافقة مجل�س الإدارة:11 يونيو 2014

مكونات البرنامج التدريبي:

 20 ل�شالح  الأولى  دورتين،  من  التدريبي  البرنامج  يتكون 
الإنجليزية،  باللغة  الناطقة  الأفريقية  الدول  من  كادرًا 
والثانية ل�شالح 20 كادرًا من الدول الأفريقية الناطقة باللغة 
الفرن�شية،وتمتد كل دورة على مدى اأ�شبوعين، �شي�شرف على 
تنفيذ البرنامج مركز الب�شتنة »باأغادير« بالمملكة المغربية. 

وي�شمل البرنامج التدريبي الموا�شيع الرئي�شية التالية:

م�شاكل الأمن الغذائي في اأفريقيا،	•
عالقة الأمن الغذائي بالإنتاج ون�شبة الفاقد بعد الح�شاد،	•
المحا�شيل 	• في  حدوثه  واأماكن  الزراعي  بالفاقد  الإلمام 

الزراعية،
الأ�شباب الرئي�شية للفاقد والهدر، 	•
طرق واأ�شاليب تقييم وتقدير الفاقد وتحديد اأهم الإجراءات 	•

لتخفي�س التلف والهدر،
الممار�شات الجيدة لإنتاج وحماية المنتجات الزراعية،	•
زيارات 	• تنظم  �شوف  العملي  بالجانب  الإحاطة  اأجل  من 

لبع�س وحدات الإنتاج ومحطات التعبئة ومواقع التخزين.
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تمويل �لتجارة �لخارجية

إقليمي 

هدف العون:
تهدف الدورة التدريبية اإلى تنمية قدرات الكوادر الأفريقية في 
مجالت تمويل التجارة الخارجية، مما ي�شهم في تح�شين الأداء 
الدورة معهد  ينفذ  الأفريقية.  الدول  تنمية  الأثر على  وتعظيم 
مملكة  بالمنامة-  والمالية-  الم�شرفية  للدرا�شات  البحرين 

البحرين.

تمويل الم�سرف:منحة ل ت�شترد مقدارها 150 األف دولر

تاريخ موافقة مجل�س الإدارة: 11 يونيو 2014

محتويات الدورة التدريبية:

تغطيتها  �شتتم  مو�شوعات  عدة  على  التدريبية  الدورة  تحتوي 
في اأ�شبوعين، وهي:

بالتجارة 	• المتعلقة  الوطنية  والت�شريعات  ال�شيا�شات 
الخارجية،

ديناميكية التجارة الخارجية،	•
المخاطر الرئي�شية الكامنة في عمليات التجارة الخارجية،	•
على 	• وتاأثيرها  والقانونية  وال�شيا�شية  القت�شادية  الم�شائل 

التجارة الخارجية، 
طرق ال�شداد والتمويل،	•
مراحل تنفيذ العتمادات الم�شتندية والتح�شيالت الم�شتندية،	•
الم�شتورد 	• من  كل  لتمويل  الم�شتندية  العتمادات  ا�شتخدام 

والم�شدر وم�شئولية كل منهما،
م�شتندات التجارة الخارجية ومتطلبات محتوياتها،	•
•	،)INCOTERMS( الم�شطلحات التجارية الدولية
فح�س م�شتندات ال�شحن والم�شتندات المالية ،	•
ميكانيكية التح�شيل الم�شتندي ودوره في تمويل التجارة،	•
اأ�شعار تبادل العمالت.	•

الأفريقية  الدول  كوادر  من  متدربًا  ع�شرون  فيها  ي�شارك 
العاملة في وزارات التجارة وموؤ�ش�شات الإقرا�س والبنوك، يتم 
عمليات  من  الم�شتفيدة  الإفريقية  الدول  قبل  من  تر�شيحهم 

الم�شرف والناطقة باللغة الإنجليزية. 

تمويل ملتقى لجذب �ال�صتثمار�ت 
�لعربية �لخليجية

جمهــورية تنزانيا المتحدة

هدف العون:
اإلى ت�شجيع ال�شتثمارات العربية   يهدف العون الفني المقترح 
الخليجية في تنزانيا من خالل تمويل م�شروعات في قطاعات 

مختلفة.

تمويل الم�سرف:منحة ل ت�شترد مقدارها 450 األف دولر

تاريخ موافقة مجل�س الإدارة :11 يونيو 2014

يتكون العون الفني مما يلي:

يومًا، 	•  45 لمدة  تنزاني  ا�شت�شاري  مكتب  خدمات  توفير 
�شاأنها  من  التي  الفرعية     والقطاعات  القطاعات  لتحديد 
تناف�شية  حول  مقارنة  درا�شة  واإجراء  ال�شتثمارات،  جذب 
جاذبة  لم�شروعات  مقترحًا   40 نحو  واإعداد  القطاعات، 

لال�شتثمار في القطاعات التي يتم تحديدها،

التح�شيرات الالزمة لإقامة الملتقى،	•

حمالت الترويج للملتقى والم�شروعات.	•
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المصرف العربى للتنمية االقتصادية فى أفريقيا

�لم�صاهمة في تمويل »�لبرنامج �الأفريقي
لمكافحة عمى �الأنهار«

)�لم�صاهمة �لثانية(

إقليمي

هدف العون:

 31 في  الأنهار  عمى  وباء  على  الق�شاء  اإلى  البرنامج  يهدف 
محاربة  خالل  من  وذلك   ،2025 عام  بحلول  اأفريقيا  بلدًا 

الذبابة ال�شوداء، وكذلك عالج المر�شى الم�شابين.

»واجادوجو«  في  مقره  يقع  الذي   APOC برنامج  ويهدف 
ببوركينا فا�شو اإلى تحقيق الأهداف التالية:

الق�شاء على العمى النهري في  البلدان الأفريقية الم�شابة 	•
بحلول عام 2025،

التعاون مع ال�شركاء المعنيين لتنفيذ التدخالت الرامية اإلى 	•
الق�شاء على اأمرا�س المناطق المدارية المهملة،

في 	• ال�شحية  النظم  لتعزيز  المعنيين  ال�شركاء  مع  التعاون 
البلدان الأفريقية المعنية بهذا الوباء.

تمويل الم�سرف: منحة ل ت�شترد مقدارها 300 األف دولر

تاريخ موافقة مجل�س الإدارة: 11 يونيو 2014

عنا�سر العون الفني:

المهنية  القدرات  بناء  تكاليف  تغطية  في  المبالغ  تخ�ش�س 
للكوادر الأفريقية في مجال معالجة المر�س، ومتابعة وتقييم 
الأدوية  توفير  في  الم�شاهمة  وكذلك  البرنامج،  تدخالت 

الالزمة لعالج الأ�شخا�س الم�شابين.

تمويل �إعد�د در��صة �لجدوى 
�لفنية و�القت�صادية لم�صروع  طريق
»تينكودوجو– �صانجا- حدود توجو« 

بوركينـا فاسـو

هدف العون:

القت�شادية  التنمية  في  الإ�شهام  اإلى  الطريق  م�شروع  يهدف 
نقل  حركة  وت�شهيل  بها،  يمر  التي  للمنطقة  والجتماعية 
والركاب  والخ�شروات(  )الحبوب  الزراعية  المنتجات 
والتنقل  النقل  وم�شقة  تكاليف  وخف�س  بالمنطقة،  والب�شائع 
والخارجية  الداخلية  العزلة  وفك  المرورية،  ال�شالمة  وزيادة 
عن البالد عامة؛ لت�شهيل ربطها بجمهورية توجو وعن منطقة 

الم�شروع وربطها ببقية مناطق البالد.

تمويل الم�سرف: منحة ل ت�شترد مقدارها 450 األف دولر

تاريخ موافقة مجل�س الإدارة: 11 يونيو 2014

عنا�سـر الدرا�سـة:

ت�شتمل درا�شة الجدوى الفنية والقت�شادية لم�شروع الطريق  
على العنا�شر التالية:

درا�شة منطقة الم�شروع، بجوانبها الجتماعية والقت�شادية،	•
وتحديد 	• الحالي  الطريق  لم�شار  الراهنة  الحالة  ك�شف 

الم�شار الأن�شب،
والمتوقعة 	• الحالية  المرور  حركة  ونوعية  حجم  تقدير 

م�شتقباًل،
الك�شف على الطبيعة وفي المختبر لنوعية التربة على طول 	•

يتوقع  التي  تقنية  الجيو  الم�شاكل  وتحديد  الطريق،  م�شار 
حدوثها عند الت�شييد،

اإعداد الت�شاميم الأولية للطريق،	•
اإعداد الدرا�شة القت�شادية للم�شروع وح�شاب معدل العائد 	•

القت�شادي،
الالزم 	• والإجراءات  البيئة،  على  الم�شروع  اأثر  درا�شة 

اتخاذها للحفاظ عليها.
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دعم مختبر مر�قبة 
جودة مياه �ل�صرب 

جمهـورية »كوت ديفوار«

هدف العون:

يهدف العون الفني المقترح اإلى دعم مختبر مراقبة جودة مياه 
ال�شرب، لتح�شين م�شتوى خدماته ولتمكينه من القيام بفح�س 
ومراقبة جودة المياه بكفاءة، والتاأكد من مطابقتها لموا�شفات 
كوادر  قدرات  دعم  اإلى  بالإ�شافة  العالمية،  ال�شحة  منظمة 

المختبر.

تمويل الم�سرف:منحة ل ت�شترد مقدارها 350 األف دولر

تاريخ موافقة مجل�س الإدارة:11 يونيو 2014

مكونات العون الفني:

يت�شمن العون الفني ما يلي:

مجال 	• في  متخ�ش�س  عربي  كيميائي  خبير  خدمات  توفير 
بنود  وتت�شمن  �شهرًا،   24 لمدة  ال�شرب  مياه  جودة  مراقبة 

اخت�شا�شه العنا�شر الأ�شا�شية التالية:
المركبات -  على  المياه  نوعية  لر�شد  برنامج  و�شع 

الع�شوية وغير الع�شوية،
العملي -  التنفيذ  برنامج  و�شع  في  المختبر  م�شاعدة 

للمعدات التحليلية،
المنهجيات -  على  للتدريب  برنامج  وتقديم  ت�شميم 

التحليلية للمركبات الع�شوية وغير الع�شوية وخا�شة على 
،”ChromatographieIonique“  المعدات الخا�شة

المتعلقة -  العمل  وتعليمات  الختبارات  دليل  تطوير 
باأ�شاليب التحليل،

تطوير كفاءة الكوادر الوطنية فيما يخ�س الممار�شات - 
المختبرية الجيدة وفقا للمعايير الدولية،

المعيارية -  الإجراءات  في  الوطنية  الكوادر  م�شاعدة 
من  التحليلية  الأ�شاليب  لعتماد  )Normative(؛ 

المركبات الع�شوية وغير الع�شوية،

توفير بع�س التجهيزات والمعدات لمختبر مراقبة جودة مياه 	•
ال�شرب.

تمويـل �إعد�د در��صة �لجدوى �لفنيـة و�القت�صادية 
لم�صروع ت�صنيع �لمخلفات �لثانوية للمجازر 

جمهــورية مـالـي

هدف العون:

الفنية  الجدوى  درا�شة  اإعداد  تمويل  اإلى  الفني  العون  يهدف 
للمجازر،  الثانوية  المخلفات  ت�شنيع    لم�شروع  والقت�شادية 
ق�شد ال�شتفادة من المخلفات بت�شنيعها وتحويلها اإلى م�شدر 
واأمالح  بروتينات  من  به  تزخر  لما  وذلك  للحيوان،  غذائي 

معدنية.

تمويل الم�سرف:  منحة ل ت�شترد مقدارها 400 األف دولر

تاريخ موافقة مجل�س الإدارة:11 يونيو 2014

عنـا�سر الدرا�سـة:  

من بين ما تت�شمنه عنا�شر الدرا�شة ما يلي:

 ح�شر كميات مخلفات المجازر في المناطق التي �شي�شملها 	•
الم�شروع،

ومعالجتها 	• المخلفات  هذه  تجميع  واأ�شاليب  طرق  درا�شة   
وتحويلها اإلى مواد �شالحة لتغذية الحيوان،

 تحديد احتياجات البالد من هذه المواد الغذائية،	•
 تحديد المجازر التي �شي�شملها الم�شروع،	•
 تحديد وحدات الإنتاج الالزمة،	•
 تقدير تكاليف الم�شروع،	•
جدواه 	• لمعرفة  للم�شروع،  ومالي  واقت�شادي  فني  تحليل   

والقت�شادي  المالي  العائد  واحت�شاب  والقت�شادية  الفنية 
للم�شروع،

الآثار 	• من  الحد  وكيفية  البيئة  على  الم�شروع  اآثار  درا�شة   
ال�شالبة،

وت�شغيله 	• واإدارته  الم�شروع  تنفيذ  واأ�شلوب  برنامج  تحديد   
و�شيانته بعد تنفيذه، بما يتطابق مع ال�شيا�شة المتبعة للقطاع 

في جمهورية مالي.
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تمويل برنامج تدريبي في مجال
��صتغالل �لمنتجات �لعر�صية

ومخلفـات �صناعة �ل�صكر

إقليمي

هدف العون:
يهدف البرنامج التدريبي المقترح اإلى تطوير معارف ومهارات 
للمنتجات  الأمثل  ال�شتغالل  مجال  في  الأفارقة  الفنيين 
اأفريقيا، وذلك لدعم  ال�شكر في  العر�شية ومخلفات �شناعة 
من  وحمايتها  اقت�شادياتها  وتح�شين  ال�شكر  �شناعة  وحماية 
وحمايتها  البيئة  على  والمحافظة  العالمية،  الأ�شواق  تقلبات 

من هذه المخلفات.
تمويل الم�سرف: منحة ل ت�شترد مقدارها 284 األف دولر

تاريخ موافقة مجل�س الإدارة :24 �شبتمبر 2014

مكونات البرنامج التدريبي:

ي�شمل برنامج التدريب المقترح المكونات الرئي�شية التالية 
ب�شقيها النظري والعملي:

المحا�شيل ال�شكرية ب�شفة عامة واأهميتها القت�شادية،	•
ا�شتخراج المنتجات الثانوية لم�شانع ال�شكر،	•
اإدارة المخلفات ال�شناعية وقيا�س م�شتوى التلوث،	•
ا�شتخدام مياه ال�شرف ال�شناعي،	•
تكنولوجيا تعظيم القيمة الم�شافة لمخلفات �شناعة ال�شكر،	•
اإ�شتراتيجية التح�شين الوراثي للخميرة ال�شناعية،	•
اإنتاج اليثانول من ق�شب ال�شكر والمخلفات الزراعية الأخرى،	•
اإنتاج الوقود الحيوي من المنتجات الثانوية لل�شكر.	•

الكوادر  ل�شالح  الأولى  دورتين:  التدريبي  البرنامج  يت�شمن 
الناطقة بالنجليزية لفائدة ع�شرين متدربًا، يقوم  الأفريقية 
ال�شكر  �شناعة  تكنولوجيا  وبحوث  درا�شات  معهد  بتنفيذها 
ل�شالح  والثانية  العربية،  م�شر  بجمهورية  اأ�شيوط  بجامعة 
ويقوم  بالفرن�شية،  الناطقة  الكوادر  من  متدربًا،  ع�شرين 
البال�شتيكية  الغذائية  لل�شناعات  التكوين  مركز  بتنفيذها 
بمدينة الدار البي�شاء بالمملكة المغربية، وت�شتغرق كل دورة 
تنفيذ  ويتم  اأ�شبوعين،  فترة  والتطبيقي  النظري  ب�شقيها 
ال�شناعية  للتنمية  العربية  المنظمة  اإ�شراف  تحت  البرنامج 

والتعدين »AIDMO« ومقرها المغرب.

�إعد�د در��صة حول �الآثار �لبيئية و�الجتماعية 
لم�صروع  حماية �ل�صاحل �لغربي لمدينة “كوتونو” 

جمهوريــة بنيــن

هدف العون:
الخطوط العري�شة لحماية  اإلى تحديد  تهدف الدرا�شة عامة 
ومدار�س  منازل  من:  والقت�شادية  الجتماعية  المن�شاآت 
وفنادق  تجارية  ومحالت  والترفيه  النزهة  و�شاحات  ومباٍن 
و�شناعات خفيفة، والتي تقع في المنطقة المهددة بانجراف 
ال�شاطئ  على م�شافة 32 كيلومترًا بين »هيالكونجي« و»جراند 

بوبو«  المطلتين على المحيط الأطل�شي. 

تمويل الم�سرف:منحة ل ت�شترد مقدارها 450 األف دولر

تاريخ موافقة مجل�س الإدارة:24 �شبتمبر 2014

عنا�سـر الدرا�سـة: ت�شتمل درا�شة الآثار البيئية والجتماعية 
للم�شروع على العنا�شر التالية:

حول 	• معلومات  يت�شمن  الم�شروع  لمكونات  �شامل  و�شف 
تنفيذ  وبعد  واأثناء  قبل  بها  العمل  الواجب  الن�شاطات 

الم�شروع،
لمنطقة 	• الأ�شا�شية   والجتماعية  البيئية  البيانات  ح�شر 

الم�شروع، 
ح�شر المكونات البيئية والجتماعية المت�شررة،	•
فح�س الآثار البيئية والجتماعية للمكونات المت�شررة من 	•

الم�شروع،
 تحديد و�شبط مقايي�س الإن�شاءات البحرية،	•
البحرية 	• الحوادث  من  والوقاية  الآمان  مقايي�س  تحديد   

الخطيرة �شمن ت�شاميم الم�شروع، 
الأجنبية 	• بالعمالت  وتفا�شيلها  الم�شروع  تكاليف  تقدير 

والمحلية، بما في ذلك تكاليف اإعداد الدرا�شات التف�شيلية 
والخدمات ال�شت�شارية لالإ�شراف على تنفيذ الأعمال،

القيام باإجراءات الت�شديق والموافقة على الدرا�شة البيئية 	•
المعمول  القوانين  ال�شلطات ح�شب  قبل  الجتماعية  من  و 

بها بجمهورية بنين.
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دعم كليـة �للغـة �ل�صو�حلية و�للغـات
�الأجنبيـة بجامعـة �لدولـة في زنجبـار 

جمهوريـة تنزانيـا المتحـدة 

هدف العون:

واللغات  ال�شواحلية  اللغة  دعم»كلية  اإلى  الفني  العون  يهدف 
وم�شتوى   كفاءة  لرفع  زنجبار،  في  الدولة  بجامعة  الأجنبية« 
اللغة  معلمي  قدرات  وتطوير  وبناء  ال�شواحلية  اللغة  تح�شيل 

ال�شواحلية، والترويج لبرامج ا�شتخدام اللغة ال�شواحلية.

تمويل الم�سرف:منحة ل ت�شترد مقدارها 190 األف دولر

تاريخ موافقة مجل�س الإدارة: 24 �شبتمبر 2014

مكونات العون الفني:

ي�شتمل العون الفني المقترح علي المكونات  التالية:

معمل 	• فيها  بما  بالكلية،  والف�شول  الدرا�شة  قاعات  ترميم 
معدات  توفير  اإلي  بالإ�شافة  ال�شواحلية،  اللغة  تعليم 

معلوماتية وبرمجيات واأثاث مكتبي لهذه المن�شاآت.

 تنمية قدرات الكوادر العاملة بالكلية من خالل عقد دورة 	•
تدريبية في مجال الترجمة الفورية ل�شالح 20 متدربًا، يقوم 

بتنفيذها اأ�شتاذان من جامعة دار ال�شالم ولمدة اأ�شبوع.

اإعــداد 	• خالل  من  ال�شواحلية  اللغة  تعليم  لبرامج  الترويج 
المطبقات  ــاعــة  وطــب واإعــــــداد  الــتــرويــجــيــة،  الــحــمــالت 
والمن�شورات، وت�شميم تطبيق علي الأجهزة الذكية لتعليم 

اللغة ال�شواحلية.

توفير خدمات خبير �قت�صادي عربي لدعم وز�رة 
�لتخطيط و�لتنمية و�لتهيئة �لتر�بية

الجمهورية التوجولية

هدف العون:

يهدف العون الفني اإلي تمويل خدمات خبير اقت�شادي عربي 
لمدة عامين، بغر�س دعم وزارة التخطيط والتنمية والتهيئة 
الترابية في مجال تقييم ومتابعة الم�شاريع والتهيئة الترابية، 

وتدريب الكوادر.

تمويل الم�سرف: منحة ل ت�شترد مقدارها 320 األف دولر

تاريخ موافقة مجل�س الإدارة: 24 �شبتمبر 2014

عنا�سر العون الفني:

اأوًل: توفير خدمات خبير

وتت�شمن بنود اخت�شا�س الخبير العنا�شر الرئي�شية التالية:

تنفيذ -  ومتابعة  لتقييم  اأدوات  و�شع  في  الوزارة  م�شاعدة 
الم�شاريع،

و�شع منهجية لإعداد وتقييم الم�شاريع،- 

م�شاعدة الوزارة في اختيار الم�شاريع ذات الفعالية والأولوية - 
في اإ�شتراتيجية مكافحة الفقر والنمو القت�شادي،

وملفات -  الجهوية،  والتحليالت  الدرا�شات،  تنفيذ  متابعة 
القرى والمحافظات، لإعداد المخططات الرئي�شية للتهيئة 

الترابية،

الم�شاهمة في تعبئة التمويالت الالزمة لتنفيذ الم�شاريع، - 

تدريب الكوادر في مجالت تحليل وتقييم الم�شاريع والتهيئة - 
الترابية.

ثانياً : توفير جهاز حا�شوب وملحقاته للخبير 

ثالثا : توفير و�شيلة النقل للخبير
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توفير خدمات خبير عربي
لدعم وز�رة �لمالية و�لتخطيط

جمهوريـة الرأس األخضر

هدف العون:
يهدف العون الفني اإلى دعم الإدارة الوطنية للتخطيط بتوفير 
الم�شاريع  اإدارة  في  مخت�س  عربي  مهند�س  خبير  خدمات 
التنموية، خا�شة في قطاعي التنمية الريفية والبنية الأ�شا�شية 
هند�شة  اأو  الريفية  الهند�شة  مجالت  اإحدى  في  ومتخ�ش�س 
في  الإدارة  دعم  بغر�س  وذلك  المدنية،  الهند�شة  اأو  المياه 
الأ�شا�شية  القطاعات  في  التنموية  الخطط  اإعداد  مجال 

للبالد، والتقييم ال�شابق والالحق للم�شاريع وتدريب الكوادر.

تمويل الم�سرف:منحة ل ت�شترد مقدارها 320 األف دولر

تاريخ موافقة مجل�س الإدارة: 24 �شبتمبر 2014

بنـود اخت�سـا�س الخـبير:

تت�شمن بنود اخت�شا�س الخبير العنا�شر الأ�شا�شية التالية:

العام 	• والمخطط  الم�شتقبلية  الخطط  و�شع  في  الم�شاعدة 
لتطوير وتنفيذ الم�شاريع في قطاعي التنمية الريفية والبنية 

الأ�شا�شية،
و�شع اأدوات تقييم ومتابعة تنفيذ الم�شاريع التنموية،	•
في 	• والأولوية  الفعالية  ذات  الم�شاريع   اختيار  في  الإ�شهام 

الإ�شتراتيجيات التنموية للبالد،
متابعة تنفيذ وتن�شيق الن�شاطات المتعلقة باإدارة الم�شاريع 	•

التي يمولها الم�شرف والموؤ�ش�شات العربية الأخرى بالبالد،
والمنح 	• والم�شاعدات  القرو�س  متابعة  في  الإ�شهام 

والمعونات الأجنبية،
تقترحها 	• التي  التنمية  وبرامج  الخطط  حول  الراأي  اإبداء 

الوزارات المكلفة بالتنمية الريفية والبنية الأ�شا�شية،
اإبداء الراأي الفني في مجال تقييم العرو�س واإر�شاء العقود 	•

التي تخ�س الإدارة،
توفير و�شيلة النقل للخبير وجهاز حا�شوب وملحقاته. 	•

�إعد�د در��صة �لجدوى �لفنية و�القت�صادية
لم�صروع �إعادة �إعمار وتو�صعة �الأر��صي

�لزر�عية بحو�س »�صافو�ني«

جمهورية السنغال

هدف العون:
م�شاحة  على  لالأرز  المروية  الزراعة  تنمية  اإلى  العون  يهدف 
حوالي 400 هكتار، وذلك لالإ�شهام في تحقيق الأمن الغذائي، 
من  والحد  الم�شروع  بمنطقة  المعي�شية  الظروف  وتح�شين 

الفقر.

تمويل الم�سرف:منحة ل ت�شترد مقدارها  350 األف دولر

تاريخ موافقة مجل�س الإدارة: 24 �شبتمبر 2014

عنـا�سر الدرا�سـة:

�شيتم تنفيذ درا�شة الجدوى المقترحة على مرحلتين و�شت�شمل 
العنا�شر التالية: 

المرحلة الأولى:  	•

القطاعية،  الــدرا�ــشــات  واإعـــداد  الراهنة  الحالة  ت�شخي�س 
مت�شمنة :

الجتماعية -  الخ�شائ�س  ودرا�ـــشـــة  الــبــيــانــات  جــمــع 
والقت�شادية لمنطقة الم�شروع،

بمنطقة -  القائمة  والتجهيزات  الأ�شا�شية  البنية  درا�شة 
الم�شروع،

بالم�شح -  الــخــا�ــشــة  الــمــيــدانــيــة  الـــدرا�ـــشـــات  ـــــداد  اإع
الجيوتقنية  والدرا�شات  التربة  ودرا�شة  الطوبوغرافي 

وتقدير حجم الموارد المائية وجودتها.

المرحلة الثانية:	•

واملالية  والقت�شـادية  الفنيــة  الأولــيـــــة  الــدرا�ــشــات  اإعـــداد 
للم�شــروع.
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تمويل دورة تدريبية في مجال تطوير
 �ل�صر�كات بين �لقطاعين �لعام و�لخا�س

جمهورية يوغندا

هدف العون:

يهدف العون الفني اإلى تعزيز التعاون بين القطاعين الخا�س 
والعام لما يحققه من فوائد جمة تتمثل في: تق�شيم المخاطر 
تحقيق  في  الإ�شهام  وبالتالي  الم�شتدام،  التمويل  وتحقيق 
التنمية القت�شادية والجتماعية، من خالل تطوير القدرات 
والتخطيط  المالية  وزارة  كوادر  بع�س  ل�شالح  المهنية 
والتنمية القت�شادية، بغر�س تح�شين اأدائهم في مجال تنفيذ 

م�شروعات ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�س.

تمويل الم�سرف: منحة ل ت�شترد مقدارها 150 األف دولر

تاريخ موافقة مجل�س الإدارة: 24 �شبتمبر 2014

محتويات الدورة التدريبية:

تحتوي الدورة التدريبية علي المو�شوعات الرئي�شية التالية:
التعريف باأنماط �شراكات القطاعين العام والخا�س،	•
اإدارة وتحديد المخاطر،	•
اإعداد خطط لمقابلة اللتزامات الطارئة، 	•
اإدارة العقود، 	•

المتابعة والتقييم لم�شروعات ال�شراكة.	•

الأق�شام  التدريبية كوادر من بع�س  الدورة  ي�شارك في  �شوف 
والموؤ�ش�شات  القت�شادية  والتنمية  والتخطيط  المالية  بوزارة 

التابعة لها.

 )25( فيها  و�شي�شارك  اأ�شبوعين  التدريبية  الدورة  ت�شتغرق 
خم�شة وع�شرون متدربًا يتم تر�شيحهم من قبل وزارة المالية 
الأمم  معهد  و�شيقوم  القت�شادية.  والتنمية  والتخطيط 
الدورة  بتنفيذ   )UNITAR( والبحث  للتدريب  المتحدة 

التدريبية.

�لم�صاهمة في تمويل �لقمة
 �الأفريقية لالبتكار ببر�يا

جمهورية  الرأس األخضر

هدف العون: 

كافة  بين  الحوار  موا�شلة  اأ�ش�س  و�شع  اإلي  القمة  تهدف 
ومبتكرين،  اأعمال،  ورجال  القرار،  اأ�شحاب  من  المتدخلين 
وباحثين، واأكاديميين،  لو�شع ودعم اإ�شتراتيجية لالبتكار في 

اإفريقيا.

تمويل الم�سرف: منحة ل ت�شترد مقدارها 15 األف دولر

تاريخ موافقة املدير العام : 6 يناير2014

�لم�صاهمة في تمويل �لموؤتمر �لعربي �الأفريقي
�لثالث ع�صر ل�صاحبات �الأعمال و�لمهن

إقليمي

هدف العون:

يهدف العون الفني اإلى الم�شاهمة في تمويل الموؤتمر المذكور 
الموؤ�ش�شات  كاأحد  بالم�شرف  التعريف  اأجل  من  وذلك 
التمويلية الداعمة لدور المراأة الأفريقية في المجتمع، وكذلك 
موا�شلة دعم اتحاد �شيدات الأعمال العربيات والأفريقيات– 
الذي تم اإن�شاوؤه من قبل الم�شرف العربي خالل انعقاد ملتقى 
)الإمارات  دبي   – والأفريقيات  العربيات  الأعمال  �شيدات 

العربية المتحدة( في �شهر نوفمبر 2013.

تمويل الم�سرف:منحة ل ت�شترد مقدارها 15 األف دولر

تاريخ موافقة المدير العام:18 فبراير 2014



72

المصرف العربى للتنمية االقتصادية فى أفريقيا

دعم ور�صة �لعمل حول �لجو�نب
�لتكنولوجية �لحديثة للمترولوجيا

إقليمي

هدف العون:

الب�شرية  الموارد  وكفاءة  خبرة  تح�شين  اإلى  الور�شة  تهدف 
القيا�س،  وعلوم  البحوث  موؤ�ش�شات  في  والأفريقية  العربية 
الت�شدير  العربية في  ال�شناعية  المنتجات  والرفع من قدرة 

والمناف�شة.

تمويل الم�سرف:منحة ل ت�شترد مقدارها 15 األف دولر

تاريخ موافقة المدير العام:24 اأبريل 2014

دعم �لمدر�صة
 �لثانوية �الإ�صالمية ببانجول

جمهورية جامبيا

هدف العون:

الثانوية  المدر�شة  تاأهيل  اإعادة  اإلى  الفني  العون  يهدف 
العربية  اللغة  للم�شاهمة في دعم  الإ�شالمية ببانجول، وذلك 

بجامبيا.

تمويل الم�سرف:منحة ل ت�شترد مقدارها 14.5 األف دولر

تاريخ موافقة المدير العام:14 يوليو2014 
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المـوارد المالية

المركز الم�لي في 31 دي�صمبر 2014:

بلغ �شافي موجـودات الم�شـرف في نهاية عام 2014 مبلغ 4,086.8 مليون دولر، مقابل 3,843.3 مليون دولر في نهاية عام 
زائًدا  189.2 مليون دولر،  البالغ قدره   2014 لعام  الدخل  243.5 مليون دولر �شافي  البالغ مقدارها  الزيادة  2013، وتمثل 

الأق�شاط المدفوعة من قبل بع�س الدول الأع�شاء خالل عام 2014 في الزيادة المقررة في راأ�شمال الم�شرف والتي بلغت 75.4 
مليون دولر، وفقا للقرار )4( لمجل�س المحافظين في اجتماعه الثامن والثالثين )دبي – 2 اأبريل 2013(، ناق�شا المنحة التي 
تبلغ 21.1 مليون دولر والتي تم تخ�شي�شها وفقًا للقرار )2( لمجل�س المحافظين في اجتماعه التا�شع والثالثين )تون�س – 8 

اأبريل 2014(.

راأ�س امل�ل:

بلغ ر�شيد راأ�س المال في 31 دي�شمبر 2014 مبلغ 3,575.4 مليون دولر، مقابل 2,800.0 في 31 دي�شمبر 2013 اأي بزيادة قدرها 
775.4 مليون دولر ، منها مبلغ 700.0 مليون دولر تم تحويله من الحتياطي العام ومبلغ 75.4 مليون دولر تم �شداده من قبل بع�س 

الدول الأع�شاء يمثل الدفعة الأولى من ح�شتها في زيادة راأ�س المال، وفقا لقرار مجل�س محافظي الم�شرف رقم )4( لعام 2013 
والذي يق�شي بموجبه زيادة راأ�شمال الم�شرف بمبلغ 1,400 مليون دولر – اأي ما يعادل ن�شبة 50 % من راأ�شمال الم�شرف البالغ 
2,800 مليون دولر اعتبارا من يناير 2014، منها مبلغ 700 مليون دولر بالتحويل من الحتياطي العام والباقي وقدره 700 مليون 

دولر زيادة نقدية من قبل الدول الأع�شاء ت�شدد على خم�س اأق�شاط �شنوية مت�شاوية ي�شتحق اأولها في ابريل 2014.

االحتياطي الع�م:

اأي   -2013 832.4  مليون دولر في نهاية عام  2014، مقابل  322.2 مليون دولر في نهاية عام  بلغ ر�شيد الحتياطي العام 
بانخفا�س قدره 510.2 مليون دولر، عبارة عن �شافي الدخل لعام 2013 ومقداره 210.9 ماليين دولر ناق�شًا المنحة التي تم 
تخ�شي�شها من قبل مجل�س المحافظين ومقدارها 21.1 مليون دولر وناق�شا مبلغ 700.0 مليون دولر الذي تم تحويله لراأ�شمال 

الم�شرف.

االحتياطي اخل��س:

بلغ ر�شيد الحتياطي الخا�س في نهاية دي�شمبر 2014 مبلغ 6.9 ماليين دولر، مقابل 13.0 مليون دولر خالل عام 2013، اأي 
بانخفا�س قدره 6.1 ماليين دولر.

الإيرادات:

 ،2013 عام  دولر خالل  مليون   230.7 مقابل  دولر،  210.2 ماليين  مبلغ   2014 عام  الم�شرف خالل  اإيرادات  اإجمالي  بلغ 
بانخفا�س مقداره 20.5 مليون دولر.
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وقد جاءت تفا�شيـل الإيرادات خالل عامي 2013 - 2014 على النحو الآتي:

الفرق20142013
مليون دولرمليون دولرمليون دولر

)25.0)188.3213.3اإيرادات ال�شتثمار
)0.7)15.316.0اإيرادات الفوائد على القرو�س

)0.4)0.50.9اإيرادات اأخرى
  1.60.55.6ا�شرتجاع من الحتياطي اخلا�س

)20.5)210.2230.7املجموع

يالحظ من هذه البيانات اأن اإيرادات ال�شتثمار انخف�شت بمبلغ 25.0 مليون دولر خالل عام 2014، بالمقارنة مع عام 2013، 
كذلك انخف�شت كل من اإيرادات الفوائد على القرو�س والإيرادات الأخرى بمبلغ 0.7 مليون دولر و 0.4 مليون دولر على التوالي، 

علما باأنه تم ا�شترجاع مبلغ  6.1 ماليين دولر من الحتياطي الخا�س خالل عام 2014.

الأجل ومحافظ  ودائع م�شرفية ق�شيرة  للم�شرف في  ال�شائلة  الموارد  توظيف  يتم  ال�شتثمار،  اإيرادات  بم�شادر  يتعلق  وفيما 
لالأوراق المالية ذات الدخل الثابت ومحافظ لالأ�شهم، في �شوء �شيا�شة ا�شتثمارية محافظة وموجهات و�شوابط محددة تراعي 
اأبرز  اأف�شل العوائد المتاحة. ولعل من  متطلبات ال�شيولة، وتنويع الأوعية ال�شتثمارية، مع المحافظة على راأ�س المال وتحقيق 
يمكن  كان  ما  تفوق في مجموعها  اإيرادات  وتحقيق  الم�شرف،  المحافظة على موجودات  ال�شيا�شة هو  لهذه  الإيجابية  النتائج 
اأو  الثابت  اأو على المحافظ ذات الدخل  الودائع الم�شرفية  اإما على  ا�شتثماراته اقت�شرت  لو كانت  اأن يح�شل عليه  للم�شرف 
محافظ الأ�شهم، اإذ اإن النخفا�س الذي تتعر�س له الإيـرادات الناتجـة عـن اأحد مجالت ال�شتثمار، يتم التعوي�س عنه بزيادة 

الإيرادات التي تتحقق في مجال ال�شتثمار الآخر.

ويمكن تو�شيح ذلك والأ�شباب المو�شوعية لنخفا�س اإيرادات ال�شتثمار خالل عام 2014، من خالل تحليل مكوناتها وذلك على 
النحو الوارد بالبيانات اأدناه، والتي يالحظ منها انخفا�س كل من اإيرادات محافـظ الأ�شهـم بمبلغ 144.5 مليون دولر واإيرادات 
الثابت  الدخل  محافظ  اإيرادات  ارتفعت  بينما   ،2014 عام  خالل  دولر  مليون   0.2 بحوالي  الطلب  تحت  والح�شابات  الودائع 
خالل نف�س الفترة بحوالي 120.3 مليون دولر، الأمر الذي ترتب عليه انخفا�س الإيرادات الناتجة عن توظيف الموارد ال�شائلة 

للم�شرف خالل عام 2014 بحوالي 25.0 مليون دولر، وبن�شبة 11.7 %.

الفرق20142013
مليون دولرمليون دولرمليون دولر

)0.2)0.50.7اإيرادات الودائع واحل�شابات حتت الطلب
120.3)22.0)98.3اإيرادات حمافظ الدخل الثابت

)144.5)88.9233.4اإيرادات حمافظ الأ�شهم
)0.6)0.61.2اإيرادات ت�شليف الأوراق املالية

)25.0)188.3213.3املجموع

وتجدر الإ�شارة اإلى اأن متو�شط فئة الفائدة على الودائع الم�شرفية قد انخف�س من 0.95 % خالل عام 2013 اإلى 0.56 % 
خالل عام 2014.

وُيعزى انخفا�س اإيرادات محافظ الأوراق المالية اإلى انخفا�س القيمة ال�شوقية لمحافظ الأ�شهم نظرًا لتدني اأداء اأ�شواق الأ�شهم 
العالمية خالل عام 2014 بالمقارنة مع عام 2013.
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4 وقد جاءت مكونات اإيرادات المحافظ خالل عام 2014 بالمقارنة مع عام 2013 على النحو التالي:

اإيرادات ال�ستثمارات في المحافظ
الفرق20142013

مليون دولرمليون دولرمليون دولر

المحافظ ذات الدخل الثابت :
)2.6)31.233.8الفوائد على ال�شندات

123.3)52.9)70.4اإيرادات المتاجرة

)0.4))2.9))3.3)فروق عملة وتقييم م�شتقات

120.3)22.0)98.3المجموع 

محافظ الأ�سهم :

19.315.94.3توزيعات اأرباح الأ�شهم

-   0.10.1الفوائد على الح�شابات تحت الطلب

)143.2)69.4212.6اإيرادات المتاجرة

)4.7)0.14.8فروق عملة وتقييم م�شتقات

)144.5)88.9233.4المجموع 

)0.6)0.61.2ت�شليف الأوراق المالية 

)24.8)187.8212.6المجموع 

امل�شروفات:

وقد   .2013 مليون دولر خالل عام   19.9 بمبلغ  دولر، مقارنًا  مليون   21.1 مبلغ   2014 الم�شروفات خالل عام  اإجمالي  بلغ 
ا�شتملت الم�شروفات خالل عام 2014 على م�شروفات اإدارية بمبلغ 14.4 مليون دولر وعلى منح للعون الفني بمبلغ 6.7 ماليين 
دولر، مقابل 13.8 مليون دولر و6.1 ماليين دولر خالل عام 2013 على التوالي. وتجدر الإ�شارة اإلى اأن الم�شروفات الإدارية 

قد مثلت ن�شبة  93.3 % من اإيرادات الفوائد على القرو�س.

�ص�في الدخل: 

بلغ �شافي الدخل خالل عام 2014 مبلغ 189.2 مليون دولر، مقابل 210.9 ماليين دولر لعام 2013- اأي بانخفا�س قدره 21.7 
مليون دولر وبن�شبـة قدرها 10.3 %، ويعزى ذلك اإلى انخفا�س القيمة ال�شوقية لمحافظ الأ�شهم نظرًا لتدني اأداء اأ�شواق الأ�شهم 

العالمية خالل عام 2014 مقارنًا بالعام 2013.

االلتزامات املالية:

بلغ اإجمالي التزامات الم�شرف المالية ل�شالح البلدان المتلقية لعونه خالل عام 2014 مبلغ 200 مليون دولر، ُخ�ش�س منها 
192 مليون دولر لتمويل الم�شاريع و8 ماليين دولر للعون الفني، وذلك بالمقارنة مع التزامات مماثلة في عام 2013، لكل من 
الم�شاريع والعون الفني. وقد بلغ    المجموع المتراكم ل�شافي اللتزامات في نهاية عام 2014 مبلغ 4,030.3 مليون دولر)1)؛ 
منهـا 3,907.1 ماليين دولر عبارة عن التزامات القرو�س، ومبلغ 123.2 مليون دولر عبارة عن التزامات العون الفني، وذلك 
 115.5 3,718.7 مليون دولر للتزامات القرو�س، ومبلغ  2013؛ منها مبلغ  3,834.2 ملـيون دولر)2) حتى نهاية عـام  مقابل 
مليون دولر للعون الفني.هذا وقد بلغت ن�شبة ال�شيولة، )اأي ن�شبة الأ�شول ال�شائلة اإلى اللتزامات القابلة لل�شحب( في نهاية عام 
2014 حوالي 216.4 %، مقابل ن�شبة 212.3 % في نهايـة عام 2013 - اأي اأن الأ�شول ال�شائلة تمثل اأكثر من �شعفي اللتزامات 

القابلة لل�شحب، مما ُي�شير بو�شوح اإلـى �شالمـة المركز المالـي للم�شـرف، ومقدرتـه على الوفاء بالتزاماته.

)1) يت�شمن �شحوبـات املنح التي مت خ�شمها على الإيرادات ومقدارها حوايل 98.1 مليون دولر بنهاية عام 2014 وحوايل 91.4 مليون دولر بنهاية عام 2013.

)2) يت�شمن �شحوبـات املنح التي مت خ�شمها على الإيرادات ومقدارها حوايل 91.4 مليون دولر بنهاية عام 2013. 
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ال�شحب واال�شرتداد:

بلغ ال�شحب من قرو�س الم�شاريع خالل عام 2014 مبلغ 127.8 مليون دولر، مقابل 129.6 مليون دولر خالل عام 2013 - اأي 
بنق�شان قدره 1.8 مليون دولر، وبن�شبة نق�شان قدرهـا 1.4 %. كما بلغ ال�شحب من منح العون الفني 6.6 ماليين دولر خالل 
بلغ  %8.2. وقد  وبن�شبة زيادة قدرها  0.5 مليون دولر،  بزيادة  اأي   -2013 6.1 ماليين دولر خالل عام  2014، مقابل  عام 
الإجمالي المتراكم لل�شحب من القرو�س في نهاية عام 2014 مبلغ 2,655.4 مليون دولر، مقابل مبلغ 2,527.6 مليون دولر 
في نهاية عام 2013. وباإ�شافة العون الفني يبلغ اإجمالي ال�شحب المتراكم في نهاية عام 2014 مبلغ 2,753.6 )))مليون دولر، 
مقابل مبلغ 2,619.0 ))) مليون دولر في نهاية عام 2013، وبذلك بلغت ن�شبة ال�شحب المتراكم اإلى �شافي اللتزامات المتراكمة 

في نهاية عام 2014 حوالي 68 %، اأي كما في نهاية عام 2013.

اأما فيما يتعلق بال�شداد، فقد بلغت جملة اأق�شاط القرو�س الم�شددة خالل عام 2014 مبلغ 70.3 مليون دولر، مقابل 51.4 مليون 
دولر خالل عام 2013 - اأي بزيادة قدرها 18.9 مليون دولر، بينما بلغ اإجمالي الدخل من الفوائد والر�شوم خالل عام )01) 
اإجمالي  0.6 مليون دولر. وقد بلغ  اأي بانخفا�س قدره   - 2013 16.0 مليون دولر خالل عام  15.4 مليون دولر، مقابل  مبلغ 
المبالغ الم�شددة من فوائد ور�شوم القرو�س خالل عام 2014 مبلغ 19.9 مليون دولر بالمقارنة مع مبلغ 16.8 مليون دولر خـالل 
عـام 2013- اأي بزيادة قـدرها 3.1 ماليين دولر. وبذلك بلغ اإجمالي المبالغ الم�شددة من اأ�شل وفوائد ور�شوم القرو�س خالل 
عام 2014 مبلغ 90.2 مليون دولر، بالمقارنة مع مبلغ 68.2 مليون دولر خالل عام 2013 – اأي بزيادة 22.0 مليون دولر. 
وتعزى هذه الزيادة اإلى تح�شين اإدارة القرو�س ومتابعتها ول�شداد اإحدى الدول لر�شيد اأربعة قرو�س مقدمًا، وبهذا يبلغ الإجمالي 
المتراكم لما ا�شترده الم�شرف من اأق�شاط اأ�شل القرو�س في نهاية عام 2014 مبلغ  1,303.7 مليون دولر، مقابل1,233.4  
مبلـغ   2014 عـام  بنهاية  الم�شددة  والفوائد  اللتزام  لر�شوم  المتراكم  الإجمالي  بلغ  بينما   ،2013 عام  نهاية  في  دولر  مليون 

513.0 مليون دولر، مقابل 493.1 مليون دولر بنهاية عام 2013.

))( يت�شمن �شحوبـات املنح التي مت خ�شمها على الإيرادات ومقدارها حوايل 98.1 مليون دولر بنهاية عام 2014 وحوايل 91.4 مليون دولر بنهاية عام 2013.

))( يت�شمن �شحوبـات املنح التي مت خ�شمها على الإيرادات ومقدارها حوايل 91.4 مليون دولر بنهاية عام 2013. 
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ويتبين مما تقدم، اأن الم�شرف وا�شل نهجه في المحافظة على مركز مالي �شليم، حيث ارتفع �شافي موجوداته في نهاية عام 
2014 بالمقارنة مع عام 2013 بمبلغ 243.5 مليون دولر، وذلك نتيجة لزيادة اإيراداته من ا�شتثماراته في محافظ الم�شرف 
لالأوراق المالية وتح�شيل جزء من الق�شط الأول في زيادة راأ�س المال، مع موا�شلة التحكم في الإنفاق الإداري نظرًا ل�شيا�شة 

تر�شيد الإنفاق المتبعة من قبل الم�شرف، دون الإخالل بالتنفيذ الكامل لالأهداف والبرامج المقررة.

وتجدر الإ�شارة اإلى اأن �شافي الدخل قد انخف�س من 210.9 ماليين دولر في عام 2013 اإلى مبلغ 189.2 مليون دولر في عام 
 2014 عام  العالميـة خـالل  الأ�شهـم  اأ�شـواق  اأداء  نظرًا لنخفا�س  الأ�شهم؛  لمحافظ  ال�شوقية  القيمة  نتيجة لنخفا�س   ،2014

بالمقارنة مع عام 2013. 
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قائمة المركز المالي في 31 دي�صـمبر 2014م 
)باآلف الدولرات الأمريكية(

20142013اإي�سـاح

الموجـــودات 

151,3821,181نقد في ال�شندوق ولدى البنوك  

42,746,4222,558,240ا�شتثمارات

54,0004,000م�شاهمة في البنك الأفريقي للت�شدير وال�شتيراد 

620,76017,300م�شاهمة في الموؤ�ش�شة العربية ل�شمان ال�شتثمار واإئتمان ال�شادرات  

71,351,7521,294,217اأر�شدة قرو�س 

815,73120,049�شافي فوائد قرو�س م�شتحقة   

914,1216,506موجودات اأخرى 

10344302�شافي موجودات ثابتة 

4,154,5123,901,795المجموع

المطلـوبات 

52,22237,871مطلوبات اأخرى 

118,5197,540مخ�ش�س مكافاأة نهاية الخدمة 

60,74145,411

36,89713,034/د،7/جمخ�ش�س احتياطي خا�س 

67,63858,445المجموع  

4,086,8743,843,350�سافــى الموجـودات 

حقوق الدول الأع�ساء:  

123,575,4052,800,000راأ�س المال المكتتب به والمدفـوع

13322,260832,452احتياطي عـــام

189,209210,898�شافي الدخل  لل�شنة  

4,086,8743,843,350اإجمالي حقوق الدول الأع�ساء  

تعتبر الإي�ساحات المرفقة من رقم 1 اإلى رقم 21

 جزءاً ل يتجزاأ من القوائم المالية
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الم�شرف العربي للتنمية االقت�شادية في اإفريقيا

قائمة الدخل واالإنفاق ال�شامل لل�شنة المنتهية في 31 دي�صـمبر 2014م 
)باآلف الدولرات الأمريكية(

20142013إيضـاح

 الدخــل

14188,309213,330  �شافي الدخل من ال�شتثمارات

15,35116,032   الدخل من القرو�س

491930اأخـرى

204,151230,292اإجمالي الدخـــل

الإنفاق

224216  مجل�س المحافظين

1,1801,003  مجل�س الإدارة

10,2269,715  رواتب ومزايا للموظفين

1,8191,843  �شفر وخدمات

745793  خدمات مرافق

10122119اإهـــالك

14,31613,689

74118 م�شروفات اأخـرى

36,6896,123/ط منح تم �شرفها للدول الم�شتفيدة

21,07919,930 اإجمالي الإنفاق

183,072210,362�سافي الدخل قبل مخ�س�س الحتياطي الخا�س

76,137536/جا�شترجاع مخ�ش�س الحتياطي الخا�س

189,209210,898 �سافي الدخل  لل�سنة

تعتبر الإي�ساحات المرفقة من رقم 1 اإلى رقم 21

 جزءاً ل يتجزاأ من القوائم المالية
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قائمة التغيرات في حقوق الدول االأع�شاء
لل�شنة المنتهية في 31 دي�صـمبر 2014م 

)باآلف الدولرات الأمريكية(

راأ�س المال المكتتب اإي�ساح
به والمدفــوع

احتياطي
المجموع�سافي دخل ال�سنة عـــام

2,800,000672,580177,6363,650,216الر�سـيد كما في 31 دي�سمبر 2012

)17,764)-)17,764)-تخ�شي�س   

    -)177,636)177,636   -13المحٌول اإلى الحتياطي العام 

210,898210,898-  -�شافي الدخل لعام 2013

2,800,000832,452210,8983,843,350الر�سـيد كما في 31 دي�سمبر 2013

--)700,000)13700,000المحول من الحتياطي العام الي راأ�س المال

75,405-   -1275,405الم�شدد من قبل الدول الأع�شاء

)21,090)-)21,090)-تخ�شي�س   

-)210,898)210,898-13المحٌول اإلى  الحتياطي العام

189,209189,209--�شافي الدخل لعام 2014

3,575,405322,260189,2094,086,874الر�سيد كما في 31 دي�سمبر 2014

تعتبر الإي�ساحات المرفقة من رقم 1 اإلى رقم 21

 جزءاً ل يتجزاأ من القوائم المالية
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الم�شرف العربي للتنمية االقت�شادية في اأفريقيا

 قائمة التدفقات النقدية 
لل�شنة المنتهية في 31 دي�صـمبر 2014م 

)باآلف الدولرات الأمريكية(

20142013اإي�ساح 
التدفقات النقدية من الأن�سـطة الت�سغيلية :   

189,209210,898�شافي دخـل ال�شنة  
تعديالت لت�شوية �شافي الدخل مع �شافي النقد الناتج من

الأن�شطة الت�شغيلية :
10122119اإهــالك  

)536))6,137)7/جا�شترجاع مخ�ش�س الحتياطي الخا�س
)44,694))46,111)14اأرباح غير محققة من تقييم القيمة العادلة لال�شتثمارات

�شافي التغير في الموجودات الت�شغيلية : 
)40,089))112,045)ا�شتثمارات 

464-تمويل عمليات التجارة الخارجية 
)78,211))57,535)�شافي الحركة علىالقرو�س

4,318900�شافي فوائد قرو�س م�شتحقة  
)3,195))7,615)�شافي موجودات اأخرى 

�شافي التغير  في المطلوبات الت�شغيلية: 
)8,772))6,739)مطلوبات اأخرى بعد خ�شم التخ�شي�س 
979902�شافي مخ�ش�س مكافاأة نهاية الخدمة 

37,786)41,554)�سافى النقد )الناتج( الم�ستخدم من الأن�سـطة الت�سـغيلية 
التدفقات النقدية من الأن�سـطة ال�ستثمارية :

-)3,460)م�شاهمة في الموؤ�ش�شة العربية ل�شمان ال�شتثمار واإئتمان ال�شادرات
)148))164)10�شافي �شـراء موجودات ثابتة 

)148))3,624)�سافى النقد الم�ستخدم في الأن�سطة ال�ستثمارية 
التدفقات النقدية من الأن�سـطة التمويلية :

-1275,405الم�شدد لزيادة راأ�س المال من الدول الأع�شاء
-75,405�سافى النقد الناتج من الأن�سطة التمويلية

30,22737,638�شافي الزيادة في النقد والنقد المماثل
124,44586,807نقد ونقد مماثل كما في بداية ال�شنة
15154,672124,445نقد ونقد مماثل كما في نهاية ال�شنة

تعتبر الإي�ساحات المرفقة من رقم 1 اإلى رقم 21

 جزءاً ل يتجزاأ من القوائم المالية
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اإي�شاحات حول القوائم المالية
لل�شنة المنتهية في 31 دي�صـمبر 2014م 

1- الت�أ�صي�س واالأهداف

تاأ�ش�س الم�شرف العربي للتنمية القت�شادية في اأفريقيا )»الم�شرف«( بموجب القرار ال�شادر عن موؤتمر القمة العربية 
1973 تطبيقًا لتو�شيات المجل�س القت�شادي لجامعة الدول العربية براأ�شمال قدره  28 نوفمبر  ال�شاد�س المنعقد بتاريخ 
231 مليون دولر اأمريكي وتم زيادته لحقًا بموجب قرارات �شادرة عن مجل�س المحافظين اإلى اأن بلغ 3,575 مليون  دولر 

اأمريكي كما في 31 دي�شمبر2014 )2,800 مليون دولر اأمريكي كما في 31 دي�شمبر 2013(.

يعتبر الم�شرف العربي للتنمية القت�شادية في اأفريقيا موؤ�ش�شة مالية دولية م�شتقلة مركزها الخرطوم ـ جمهورية ال�شودان 
اإن�شائه  اتفاقية  لأحكام  ويخ�شع  والمالي  الإداري  المجالين  في  التام  وبال�شتقالل  الكاملة  القانونية  بال�شخ�شية  ويتمتع 

ولمبادئ القانون الدولي. وعنوان الم�شرف هو كما يلي:

الم�سرف العربي للتنمية القت�سادية في اأفريقيا
�س. ب 2640

الخرطوم 11111
جمهورية ال�سـودان

ذلك  ولتحقيق  العربي  العالم  ودول  الإفريقية  الدول  بين  والفني  والمالي  القت�شادي  التعاون  اإلى دعم  الم�شرف  يهدف 
الهدف يقوم الم�شرف بالوظائف التالية:- 

) اأ ( الم�شاهمة في تمويل التنمية القت�شادية في اأفريقيا.
)ب( ت�شجيع م�شاركة روؤو�س الأموال العربية في التنمية الأفريقية.

)ت( الم�شاركة في توفير المعونة الفنية الالزمة للتنمية في اأفريقيا.

2- اأ�ص�س الإعـداد
) اأ ( التقيد بالمعايير

تم اإعداد القوائم المالية المرفقة وفقًا لمتطلبات المادة 34)2) من اتفاقية اإن�شاء الم�شرف، وتم اإعدادها ا�شتنادًا 
التقاريرالمالية  معايير  جميع  وت�شمل  الم�شرف.  وطبيعة  متطلبات  مع  يتالءم  بما  الدولية  المالية  التقارير  لمعايير 
الدولية وكذلك معيار المحا�شبة الدولي رقم 39 والذي تم تطبيقه على النحو المبين في الإي�شاح رقم 3)د( المتعلق 

بالقرو�س، وذلك لاللتزام بقرار مجل�س المحافظين رقم 1 ل�شنة 1989.
)ب( اأ�س�س القيا�س

تم اإعداد القوائم المالية وفقًا لمبداأ التكلفة التاريخية با�شتثناء ال�شتثمارات المقتناة لأغرا�س المتاجرة وجميع عقود 
الم�شتقات المالية حيث يتم قيا�شها بالقيمة العادلة.

)ج( العملة الم�ستخدمة وعملة العر�س
المالية  القوائم  تظهر  الأمريكي.  الدولر  هي  المالية  القوائم  واإعــداد  الم�شرف  عمليات  في  الم�شتخدمة  العملة  اإن 

بالدولر الأمريكي ويتم تقريبها لأقرب األف دولر اأمريكي.
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) د( ا�ستخدام التقديرات في اإعداد القوائم المالية 
يتطلب اإعداد القوائم المالية وفقًا لل�شيا�شات المحا�شبية المعتمدة من قبل مجل�س المحافظين ا�شتخدام التقديرات 
والفترا�شات التي قد توؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات واإي�شاحات الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ 
القوائم المالية، اإ�شافة اإلى مبالغ الإيرادات والم�شروفات خالل ال�شنة المنتهية بذلك التاريخ. تتم مراجعة التقديرات 

با�شتمرار حيث يعتمد على التجارب ال�شابقة وبع�س العوامل الأخرى.
تتمثل البنود الهامة التي ت�شتخدم فيها التقديرات فيما يلي:

1- مخ�س�س الحتياطي الخا�س
الحتياطي  »قرو�س ومخ�ش�س  3 )د(  البند  في  الخا�س  الحتياطي  تحديد مخ�ش�س  الم�شرف في  �شرح طريقة  تم 

الخا�س« وب�شورة تف�شيلية تحت بند 18 )ب( »مخاطر الإئتمان«.

2- القيمة العادلة لالأدوات المالية غير المتداولة
اإن الأدوات المالية غير المتداولة في الأ�شواق الن�شطة والتي ل يمكن تحديد قيمها العادلة بطريقة موثوقة، يتم اإظهارها 

بالتكلفة ناق�شًا مخ�ش�س النخفا�س في القيمة.

)- ملخ�س ال�شـيا�شـات المحا�شـبية الهامـة 
اإن ال�شيا�شات المحا�شبية المتبعة في اإعداد هذه القوائم المالية تتما�شى مع تلك المتبعة في ال�شنة ال�شابقة. وفيما يلي بيان 

باأهم ال�شيا�شات المحا�شبية المتبعة في اإعداد القوائم المالية المرفقة:
) اأ ( تاريخ ال�سـداد

يتم اإثبات كافة العمليات العتيادية المتعلقة ب�شراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ ال�شداد. اإن العمليات العتيادية 
اأن يتم ت�شليم تلك الموجودات خالل فترة زمنية  المتعلقة ب�شراء وبيع الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب 

تن�س عليها الأنظمة اأو تلك المتعارف عليها في ال�شوق.
)ب( الموجودات المالية

الدخل  قائمة  العادلة من خالل  قيمتها  التغييرات في  تقيد  للم�شرف في موجودات مالية  المالية  الموجودات  تتمثل 
والإنفاق ال�شامل )اأوراق مالية ذات دخل ثابت وا�شتثمارات في حقوق ملكية(، ا�شتثمارات متاحة للبيع واأر�شدة قرو�س 

كما يلي:
1- اأوراق مالية ذات دخل ثابت وا�ستثمارات في حقوق ملكية

ت�شنف جميع ال�شتثمارات في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت وحقوق الملكية كا�شتثمارات مقتناة لأغرا�س المتاجرة 
ويتم في الأ�شل اإثباتها بالقيمة العادلة للمبالغ المدفوعة.

يتم اإعادة تقييم هذه ال�شتثمارات با�شتخدام القيمة العادلة المتمثلة في الأ�شعار المتداولة في ال�شوق في تاريخ قائمة 
المركز المالي. يتم اإثبات التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل والإنفاق ال�شامل.

2- ا�ستثمارات متاحة للبيع  
يتم ت�شنيف الموجودات المالية التي ل يمكن فيها قيا�س القيمة العادلة ب�شكل موثوق كا�شتثمارات متاحة للبيع، وت�شجل 

بالتكلفة ناق�شًا مخ�ش�س النخفا�س في القيمة اإن وجد.

3- اأر�سدة قرو�س
يتم ت�شنيف الموجودات المالية التي لها دفعات ثابتة اأو مقررة وغير متداولة في �شوق ن�شط كقرو�س بقيمة المبالغ 

المن�شرفة بعد خ�شم المبالغ الم�شددة.
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واإئتمان  ال�شتثمار  ل�شمان  العربية  والموؤ�ش�شة  )البنك(  وال�شتيراد  للت�شدير  الأفريقي  البنك  في  الم�شاهمة  اإن 
اإن  النخفا�س،  ناق�شًا مخ�ش�س  التكلفة  اأ�شا�س  ادراجها على  يتم  للبيع،  كا�شتثمارات متاحة  والم�شنفة  ال�شادرات 

وجد، لعدم توفر القيمة العادلة لها.
) د( قرو�س ومخ�س�س الحتياطي الخا�س

يتم اعتبار جميع القرو�س المقدمة من قبل الم�شرف كموجودات عندما يتم �شرفها نقدًا وت�شجل بقيمة المبالغ المن�شرفة.
ي�شتبعد الم�شرف من اإيراداته اأية فوائد على اأ�شل القرو�س عندما يتاأخر �شداد هذه الفوائد عن 180 يومًا.

يتم تكوين الحتياطي الخا�س لمتاأخرات القرو�س خ�شمًا من �شافي الدخل الذي يتحقق �شنويًا )والذي تمت ت�شميته 
1 ل�شنة  كمخ�ش�س احتياطي خا�س بهدف العر�س في القوائم المالية( بناًء على قرار مجل�س المحافظين   )قرار 
1989( على اأن يكون مقدار المبلغ الذي يخ�ش�س �شنويًا لهذا الغر�ض م�شاويًا لمجموع     )اأ( ن�شف اأق�شاط �شداد 
اأ�شل القرو�س الممنوحة التي يكون م�شى على ا�شتحقاقها دون �شداد في نهاية ال�شنة المالية مدة تزيد عن �شنة واحدة 
وتقل عن �شنتين و )ب( كامل اأق�شاط �شداد اأ�شل تلك القرو�ض التي يكون قد م�شى على ا�شتحقاقها دون �شداد في 

نهاية ال�شنة المالية مدة �شنتين اأو اأكثر.
يرى الم�شرف اأن عر�س القرو�س ومخ�ش�س الحتياطي الخا�س ب�شكل م�شتقل في قائمة المركز المالي يعك�س العر�س 

المنا�شب الذي يتما�شى مع طبيعة اأعماله.
)هـ( القرو�س المعاد ترتيبات �سدادها 

القرو�س التي تم اإعادة التفاو�س ب�شاأنها وت�شملها اتفاقيات ترتيبات �شداد لم�شتحقاتها اأو اإعادة جدولة اإق�شاطها، بما 
 ،)HIPC( فيها القرو�س التي ت�شملها المبادرة الخا�شة بمعالجة م�شكلة ديون البلدان الفقيرة ذات المديونية العالية

وبالتالي اأ�شبحت اأق�شاطًا قرو�شها جارية )غير متاأخرة ال�شداد(، وتم اعتبارها قرو�شًا جديدة.
) و ( النخفا�س في قيمة الموجودات المالية

يتم اإجراء تقييم بتاريخ كل قائمة مركز مالي للتاأكد من وجود اأي دليل مو�شوعي على انخفا�س قيمة اأي اأ�شل مالي اأو 
مجموعة من الموجودات المالية. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تحديد القيمة المقدرة القابلة لال�شترداد لذلك 

الأ�شل واأي خ�شارة انخفا�س ناجمة عن التغيرات في قيمته الدفترية.
)ز ( تحقق الدخل

يتم اإثبات الدخل من الفوائد على ودائع البنوك والأوراق المالية ذات الدخل الثابت والقرو�س وفقًا لمبداأ ال�شتحقاق..
) ح ( توزيعات الأرباح

يتم اإثبات الدخل من توزيعات الأرباح عند الإعالن عنها.
) ط ( المنـح

يتم ت�شنيف تكاليف درا�شة واإعداد الم�شاريع والم�شاعدة الفنية كمنح وتحّمل على الم�شاريف عند �شرفها.
) ى ( موجودات ثابتة  

با�شتخدام  الثابتة  الموجودات  تكلفة  اإهالك  يتم  المتراكم.  الإهالك  خ�شم  بعد  بالتكلفة  الثابتة  الموجودات  تظهر 
طريقة الق�شط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية المتوقعة للموجودات.
الأعمار الإنتاجية المقدرة لل�شنة الحالية و�شنة المقارنة هي كما يلي :- 

ثالثون �شنة   المبـاني  
خم�س �شنوات  اأثاث ومعدات  
خم�س �شنوات  �شيارات  

) ك ( المخ�س�سات
يتم اإثبات المخ�ش�شات عندما يكون على الم�شرف التزامات قانونية اأو متوقعة نتيجة لأحداث �شابقة ومن المحتمل 

وجود �شرورة ل�شداد تلك اللتزامات.
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)ل( الأدوات المالية الم�ستقة وتغطية المخاطر  
قيا�شها  ويعاد  بالتكلفة  والم�شتقبلية  الآجلة  العقود  على  ت�شتمل  والتي  الم�شتقة  المالية  الأدوات  اإثبات  الأ�شل  في  يتم 
لحقًا بالقيمة العادلة. تحدد القيمة العادلة في العادة بالرجوع اإلى الأ�شعار المتداولة بال�شوق ونماذج خ�شم التدفقات 
النقدية ونماذج الت�شعير ح�شب ما هو مالئم. تدرج التغيرات في القيمة العادلة لالأدوات الم�شتقة المقتناة لالأغرا�س 

التجارية مبا�شرة في دخل ال�شنة.
)م( تحويل العمالت الأجنبية  

تحّول قيمة المعامالت التي تتم بعمالت غير الدولر الأمريكي اإلى الدولر الأمريكي وفقًا لأ�شعار ال�شرف ال�شائدة في 
ال�شوق في تاريخ اإجراء تلك المعامالت. كما تحّول الموجودات والمطلوبات المالية الم�شجلة بالعمالت الأجنبية اإلى 
المعادل لها بالدولر الأمريكي في تاريخ قائمة المركز المالي. يجري قيد فروقات تحويل العمالت الأجنبية في قائمة 

الدخل والإنفاق ال�شامل.
)ن( مخ�س�س مكافاأة نهاية الخدمة 

يتم احت�شاب مخ�ش�س مكافاأة نهاية الخدمة للمدير العام بناًء على المادة رقم )6( من قرار اللجنة الوزارية المختارة 
مخ�ش�س  احت�شاب  ويتم  التنفيذيين.  والمديرين  العربية  المالية  الموؤ�ش�شات  روؤ�شاء  ومخ�ش�شات  رواتب  لمراجعة 
وقرارات  الم�شرف  لموظفي  الأ�شا�شي  النظام  من   )1/13( للمادة  وفقًا  الم�شرف  لموظفي  الخدمة  نهاية  مكافاأة 

مجل�س الإدارة المعٌدلة للنظام.
)�س( النقد والنقد المماثل

لأغرا�س اإعداد قائمة التدفقات النقدية، يتكون النقد والنقد المماثل من نقد في ال�شندوق ولدى البنوك وودائع لأجل 
وح�شابات تحت الطلب والتي ت�شتحق خالل ثالثة اأ�شهر اأو اأقل من تاريخ ال�شراء.

4- ا�شتثمارات 
تتكون من ا�شتثمارات في محافظ مدارة بوا�شطة مدراء محافظ ومحتفظ بها لأغرا�س المتاجرة وودائع لأجل وح�شابات تحت 

الطلب،كما في 31 دي�شمبر مما يلي:
باآلف الدولرات الأمريكية

20142013
محافظ لأغرا�س المتاجرة

1,374,2451,334,419اأوراق مالية ـ دخل ثابت )اإي�شاح 18(
1,138,0681,069,700اأوراق مالية ـ اأ�شهم ملكية )مدرجة في البور�شة( )اإي�شاح 18(
)4,343)23,806القيمة العادلة لالأدوات المالية الم�شتقة، �شافي )اإي�شاح 17(  

11,02011,328فوائد م�شتحقة على ودائع واأوراق مالية 
2,547,1392,411,104

199,283147,136ودائع لأجل وح�شابات تحت الطلب  
2,746,4222,558,240ا�ستثمارات  

تتلخ�س الودائع لأجل والح�شابات تحت الطلب كما في 31 دي�شمبر كما يلي :

باآلف الدولرات الأمريكية
مـــــدارة بوا�ســـــــــــطة

املجمــــــــوع مـدراء حمافـــــظامل�ســــــرف 
2013م2014م2013م2014م2013م2014م

119,50631,321--119,50631,321ودائع لأجل 
17,44435,53062,33380,28579,777115,815ح�شابات حتت الطلب 

136,95066,85162,33380,285199,283147,136الإجمــــايل 
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4 5- م�شاهمة في البنك االأفريقي للت�شدير واال�شتيراد 

وافق مجل�س المحافظين في اجتماعه ال�شنوي التا�شع ع�شر بالقرار رقم )4( ل�شنة 1994 على الكتتاب في راأ�شمال البنك 
الأفريقي للت�شدير وال�شتيراد بمبلغ ع�شرة ماليين دولر اأمريكي والتي تمثل 1.3 % تقريبًا من راأ�س المال الم�شرح به، وقام 

الم�شرف ب�شداد مبلغ 4 ماليين دولر اأمريكي خالل عام 1995 )اأنظر اإي�شاح  20)ج((.

6- م�شاهمة في الموؤ�ش�شة العربية ل�شمان اال�شتثمار واإئتمان ال�شادرات  
وافق مجل�س المحافظين في اجتماعه ال�شنوي ال�شابع والع�شرين بالقرار رقم )6( ل�شنة 2002 على م�شاهمة الم�شرف في 
راأ�شمال الموؤ�ش�شة العربية ل�شمان ال�شتثمار واإئتمان ال�شادرات بمبلغ 17.300 مليون دولر اأمريكي والتي تمثل 9.2 % تقريبًا 
من راأ�س المال الم�شرح به. قام الم�شرف ب�شداد كامل المبلغ. كذلك وافق المجل�س في اجتماعه ال�شنوي التا�شع والثالثون 
بالقرار رقم )3( ل�شنة 2014 على زيادة م�شاهمة الم�شرف في زيادة راأ�س مال الموؤ�ش�شة العربية ل�شمان ال�شتثمار وائتمان 
 2013 باأق�شاط �شنوية مت�شاوية على خم�س �شنوات اعتبارا من �شنة  اأمريكي تدفع  8.650 ماليين دولر  ال�شادرات بمبلغ 
على اأن يتم دفع ق�شطي �شنتي 2013 و2014 خالل �شنة 2014. وقام الم�شرف ب�شدادهما خالل عام 2014، وعليه بلغت 
قيمة م�شاهمة الم�شرف في راأ�س مال الموؤ�ش�شة في 31دي�شمبر 2014 مبلغ 20.760 مليون دولر اأمريكي )2013: 17.300 

مليون دولر()اأنظر اإي�شاح  20)ج((.

7- اأر�شدة القرو�س ومخ�ش�س االحتياطي الخا�س

اأ - اأر�سدة القرو�س:

فيما يلي تفا�شيل اأر�شدة القرو�س كما في 31 دي�شمبر:
باآلف الدولرات الأمريكية

2013م2014م
املجمـــوعاملجمـــوع قرو�س �شندوق االإقـرا�س  قرو�س امل�شـاريع 

3,692,902214,2443,907,1463,718,688القرو�س املقررة

)25,000))72,900)-)72,900)يطرح : القرو�س غري املوقعة

3,620,002214,2443,834,2463,693,688اإجمايل القرو�س املوقعة

)187,700))132,200)-)132,200)يطرح : القرو�س غري النافذة

3,487,802214,2443,702,0463,505,988اإجمايل القرو�س النافذة

)978,355))1,046,584)-)1,046,584)يطرح : قرو�س غري م�شحوبة

2,441,218214,2442,655,4622,527,633اإجمايل امل�شحوب من القرو�س

)1,233,416))1,303,710))183,853))1,119,857)يطرح : اأق�شاط القرو�س امل�شددة

1,321,36130,3911,351,7521,294,217الر�سيد القائم كما يف 31 دي�سمرب

تمثل قرو�س �شندوق الإقرا�س »ال�شندوق« مبالغ قدمت من ال�شندوق للدول الأفريقية غير العربية قبل دمج قرو�س ال�شندوق 
في راأ�س مال الم�شرف في �شنة 1977م.



90

المصرف العربى للتنمية االقتصادية فى أفريقيا

تتلخ�س حركة القرو�س خالل ال�شنتين المنتهيتين كما في 31 دي�شمبر مما يلي:
باآلف الدولرات الأمريكية

قـرو�س �شنـدوق االإقـرا�سقرو�س امل�شـاريع
املجمــــــوع

2013م2014م

1,262,77831,4391,294,2171,216,006الر�شيد كما في 1 يناير 
127,829129,640-127,829�شـحوبات خالل ال�شنة
)51,429))70,294))1,048))69,246)ال�شـداد خالل ال�شنة  

1,321,36130,3911,351,7521,294,217الر�سيد كما في 31 دي�سمبر 

ب - وافق مجل�س اإدارة الم�شرف على ال�شتراك في مبادرة �شندوق النقد الدولي والبنك الدولي الخا�شة بمعالجة م�شكلة ديون 
البلدان الفقيرة ذات المديونية العالية )HIPC( على اأن تعر�س كل حالة على حدة على مجل�س الإدارة للنظر فيها في �شوء 
التفاو�س مع الدول المعنية ويكون الإ�شهام في المبادرة من خالل ترتيبات �شداد المتاأخرات و/اأو اإعادة جدولة اأق�شاطها و/
اأو خف�س �شعر الفائدة على الأق�شاط التي ت�شتحق. بلغ اإجمالي القرو�س المعاد جدولتها تحت هذا البند حتى 31 دي�شمبر 

2014 مبلغ 395.188 مليون دولر اأمريكي دون زيادة عما كان عليه في عام 2013 )395.188 مليون دولر(.

جـ - مخ�س�س الحتياطي الخا�س:
فيما يلي تفا�شيل مخ�ش�س الحتياطي الخا�س كما في 31 دي�شمبر:

باآلف الدولرات الأمريكية

2013م2014م
13,03413,570الر�شيد كما في 1 يناير 

)536))6,137)�شافى الحركة على المخ�ش�س 
6,89713,034الر�سيد كما في 31 دي�سمبر  

8- �شافي فوائد قرو�س م�شـتحقة 
يتلخ�س �شافي فوائد القرو�س الم�شتحقة كما في 31 دي�شمبر مما يلي : 

باآلف الدولرات الأمريكية
2013م2014م

80,04986,096فوائد قرو�س م�شتحقة 
)66,047))64,318)يطرح : فوائد م�شتبعدة

15,73120,049�سايف فوائد قرو�س م�ستحقة

9- الموجودات االأخـرى
يتلخ�س �شافي الموجودات الأخرى كما في 31 دي�شمبر مما يلي : 

باآلف الدولرات الأمريكية

2013م2014م
11,7495,435م�شروع اإعادة تاأهيل وتو�شعة مبنى مقر الم�شرف )تحت التنفيذ( *

2,3721,071اأخــرى
14,1216,506�سافي الموجودات الأخرى  

* يت�شمن مبلًغا مدفوًعا مقدمًا للمقاول مقابل �شمان بنكي، بالإ�شافة اإلى م�شروفات راأ�شمالية تم �شرفها على الم�شروع. وقد تم الإف�شاح عن 
اللتزامات الراأ�شمالية المتعلقة بالم�شروع في الإي�شاح رقم 20 )ب( التزامات راأ�شمالية.
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10- �شافي موجودات ثابتة
تتكون الموجودات الثابتة كما في 31 دي�شمبر مما يلي:

باآلف الدولرات الأمريكية

الإجمـــالي�ســياراتاأثاث ومعـداتمبانـــي
التكلفـــة :

7,6151,0492488,912كما في 1 يناير 2014
11355168-اإ�شافات خالل ال�شـنة

)39))39)--ا�شتبعادات خالل ال�شـنة
7,6151,1622649,041كما في 31 دي�شمبر 2014

الإهـالك المتـراكم:
7,5888281948,610كما في 1 يناير 2014

29624122المحّمل على ال�شـنة
)35))35)--ا�شتبعادات خالل ال�شـنة

7,5909241838,697كما في 31 دي�شمبر 2014
�سافي القيمة الدفترية 

2523881344كما في 31 دي�سمبر 2014
2722154302كما في 31 دي�شمبر 2013

تم تجديد حكر اإيجار الأر�س المقام عليها المبنى لمدة 30 عامًا تبداأ من 1 يناير 1997م.

11- مخ�ش�س مكافاأة نهاية الخدمة
يتم توظيف ر�شيد مخ�ش�س مكافاأة نهاية الخدمة في ودائع لأجل بح�شاب م�شتقل يحمل فائدة وتتم اإدارته من قبل الم�شرف.

12- راأ�س الم�ل المكتتب به والمدفوع
بلغت م�شاهمة كل دولة في راأ�س مال الم�شرف كما في 31 دي�شمبر 2014م و2013م كما يلي:

مبلغ الم�ساهمة باآلف الدولرات الأمريكية
2013م2014مالدولـة

7,4205,708المملكة الأردنية الها�شمية 
428,095342,476دولة الإمارات العربية المتحدة  

7,4205,708مملكة البحرين  
30,83623,783الجمهورية التون�شية  

148,406114,159الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�شعبية  
890,439684,952المملكة العربية ال�شعودية  

7,1355,708جمهورية ال�شودان 
4,7573,805الجمهورية العربية ال�شورية 

519,422399,556جمهورية العراق
42,80934,248�شلطنة عمـان 
7,1355,708دولة فل�شطين 

296,813228,318دولة قطـر 
523,228418,582دولة الكـويت

23,78319,026الجمهورية اللبنانية 
570,794456,635دولة ليبيا

7,4205,708جمهورية م�شر العربية 
54,41541,858المملكة المغربية 

5,0784,062الجمهورية الإ�شالمية الموريتانية 
3,575,4052,800,000الإجمــالي 
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2013 القا�شي بزيادة راأ�شمال الم�شرف بمبلغ  4 ل�شنة  2013 قراره رقم  اأبريل   2 اأ�شدر مجل�س محافظي الم�شرف في 
1,400 مليون دولر – اأي ما يعادل ن�شبة 50 % من راأ�شمال الم�شرف البالغ 2,800 مليون دولر اعتبارًا من يناير 2014، 

الدول  قبل  من  نقدية  زيادة  دولر  مليون   700 وقدره  والباقي  العام  الحتياطي  من  بالتحويل  دولر  مليون   700 مبلغ  منها 
الأع�شاء ت�شدد على 5 دفعات �شنوية مت�شاوية ت�شتحق اأولها في اأبريل 2014.بلغ راأ�س المال المدفوع في نهاية دي�شمبر 2014 
مبلغ 3,575.405 مليون دولر )2013: 2,800 مليون دولر( بزيادة 775.405 مليون دولر بالمقارنة بنهاية دي�شمبر 2013 
الدول  بع�س  قبل  �شداده من  تم  دولر  مليون   75.405 ومبلغ  العام  الحتياطي  تحويله من  تم  دولر  مليون   700 مبلغ  منها 

الأع�شاء يمثل الدفعة الأولى من ح�شتها في زيادة راأ�س المال. 

13- االحتياطي العــام

بموجب المادة رقم 36 من اتفاقية الإن�شاء، يقوم مجل�س المحافظين �شنويًا وبناًء على تو�شية مجل�س الإدارة بتحديد الجزء 
من �شافي الدخل الذي يجب تحويله اإلى الحتياطي العام اأو اإلى راأ�شمال الدول الأع�شاء اأو اأي تحويالت اأخرى تتما�شى مع 
اأهداف الم�شرف. وفقا لقرار مجل�س محافظي الم�شرف رقم 4 )2( ل�شنة 2013 بتاريخ 02 ابريل 2013 تم تحويل مبلغ 
700 مليون دولر من الحتياطي العام اإلى راأ�س المال، كما تم تحويل مبلغ 210.898 مليون دولر )2013: 177.636 مليون 

دولر( اإلى الحتياطي العام وفقًا لقرار مجل�س المحافظين رقم 4 ل�شنة 2014 بتاريخ 8 اأبريل 2014.

14- �شافي الدخل من اال�شتثمارات
يتكون الدخل من الودائع لأجل والح�شابات تحت الطلب لل�شنتين المنتهيتين في 31 دي�شمبر مما يلي : 

باآلف الدولرات الأمريكية

مـــــدارة بوا�شـــــــــــطة
املجمــــــــوعمـدراء حم�فـــــظامل�شــــــرف

2013م2014م2013م2014م2013م2014م
525691--525691ودائع لأجل 

15146012375137ح�شابات حتت الطلب 
54070560123600828الإجمــــايل 

يتكون �شافي دخل محفظة الأوراق المالية المحتفظ بها لأغرا�س المتاجرة لل�شنتين المنتهيتين في 31 دي�شمبر مما يلي:
باآلف الدولرات الأمريكية

2013م2014م
34,47437,669فوائد من اأوراق مالية ذات دخل ثابت   

21,32717,768توزيعات اأرباح اأوراق مالية – اأ�شهم ملكية
1,924)3,146)فروق عملة وتقييم م�شتقات

139,750159,591�شافي دخل المتاجرة 
)4,450))4,696)ر�شوم الإدارة ـ مديرو المحافظ 

187,709212,502الإجمــالي   
0))،)1)188,309�شافي الدخل من ال�شتثمارات 

يت�شمن �شافي دخل المتاجرة لل�شنة المنتهية في 31 دي�شمبر 2014 اأرباًحا غير محققة بمبلغ  46.1 مليون دولر اأمريكي 
تقريبًا مقابل اأرباح غير محققة لل�شنة المنتهية في 31 دي�شمبر 2013 بمبلغ 44.7 مليون دولر اأمريكي تقريبًا، ناتجة عن 

تقييم ال�شتثمارات بالقيمة المتداولة في نهاية ال�شنة كما يلي:
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باآلف الدولرات الأمريكية

2013م2014م
96,456)7,582))خ�شائر( اأرباح غير محققة من ا�شتثمارات في حقوق الملكية

)51,762)53,693اأرباح غير محققة من ا�شتثمارات في اأوراق مالية ذات دخل ثابت

46,11144,694

النقد والنقد المماثل  -15

لأغرا�س اإعداد قائمة التدفقات النقدية، يتكون النقد والنقد المماثل كما في 31 دي�شمبر من الأر�شدة التالية:

باآلف الدولرات الأمريكية

2013م2014م
1٫3821٫181نقد في ال�شندوق ولدى البنوك

153٫290123٫264ودائع لأجل وح�شابات تحت الطلب )ت�شتحق خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ التعاقد(
 154٫672124٫445

القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  -16
اإن القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم بموجبه تبادل اأ�شل اأو �شداد التزام ما بين اأطراف على علم ورغبة في ذلك وتتم 
بنف�ض �شروط التعامل التجاري العادي مع الأطراف الأخرى، وبالتالي يمكن اأن تنتج فروقات بين القيمة الدفترية والقيمة 

العادلة المقدرة.

الخارجية  التجارة  عمليات  وتمويل  القرو�س  با�شتثناء  المالي،  المركز  قائمة  داخل  المالية  لــالأدوات  العادلة  القيمة  اإن 
والم�شاهمة في الموؤ�ش�شة العربية ل�شمان ال�شتثمار واإئتمان ال�شادرات والم�شاهمة في البنك الأفريقي للت�شدير وال�شتيراد، 
ل تختلف جوهريًا عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية. ل يقوم الم�شرف حاليًا ببيع ما لديه من قرو�س ول 
يعتقد باأن هناك �شوقًا م�شابهًا لهذه المنتجات. وعليه، فاإنه من غير الممكن من الناحية العملية تحديد القيمة العادلة لهذه 

القرو�س بطريقة كافية لالعتماد عليها.

الم�شــتقات  -17
ت�شمح موجهات ال�شتثمار في محافظ الأوراق المالية للم�شرف با�شتخدام العقود الآجلة والم�شتقبلية لالأدوات الم�شتقة. 
اإن العقود الآجلة والم�شتقبلية هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية ل�شراء اأو بيع عملة اأو �شلعة اأو اأداة مالية معينة ب�شعر وتاريخ 
محددين في الم�شتقبل. اإن العقود الآجلة هي عقود يتم ت�شميمها خ�شي�شًا والتعامل بها خارج الأ�شواق المالية النظامية، 
اأما العقود الم�شتقبلية فيتم التعامل بها وفق اأ�شعار محددة في الأ�شواق المالية النظامية ويتم ت�شديد التغيرات في قيمة 

العقود الم�شتقبلية يوميًا.

يلخ�س الجدول التالى القيمة العادلة الإيجابية وال�شلبية لالأدوات المالية الم�شتقة مع تحليل للمبالغ الإ�شمية للفترة المتبقية 
حتى تاريخ ال�شتحقاق. فالمبالغ الإ�شمية التي تعتبر موؤ�شرًا لحجم المعامالت القائمة في نهاية ال�شنة، ل تعك�س بال�شرورة 
مبالغ التدفقات النقدية الم�شتقبلية المتعلقة بها. وبالتالي، فاإن هذه المبالغ الإ�شمية ل تعبر عن مخاطر الإئتمان، التي 

يتعر�س لها الم�شرف والتي تقت�شر عادة على القيمة العادلة الإيجابية للم�شتقات، اأو على مخاطر ال�شوق.
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باآلف الدولرات الأمريكية

املبالغ الإ�سمية للفرتة املتبقية حتى تاريخ ال�ستحقاق 
القيمة

العادلة 
الإيجابية 

القيمة
العادلة 
ال�سلبية 

اإجمايل 
املبالغ الإ�سمية 

خــالل 
3 اأ�سـهر 

 12 – 3
�ســهر 

5 – 1
�سـنوات

اأكرث من 
5 �سـنوات

2014م
---27,3603,5542,162,1382,162,138العقود الآجلة

---12,75312,753--العقود امل�ستقبلية  
27,3603,5542,174,8912,174,891---

2013م
---9,35913,7022,125,3762,125,376العقود الآجلة

---12,03312,033--العقود امل�شتقبلية  

9,35913,7022,137,4092,137,409---

اإدارة المخاطر  -18
ت�شتند �شيا�شة ال�شتثمار التي ينتهجها الم�شرف، والمو�شوعة من قبل مجل�س اإدارته، على اأن الم�شرف هو موؤ�ش�شة اإنمائية 
راأ�شماله وزيادة موارده دون تعري�س موجوداته  اإلى المحافظة على  اإنما يهدف  واأن دخوله مجال ال�شتثمار  متخ�ش�شة، 
لمخاطر جوهرية، وعليه فطبيعة الم�شرف اقت�شت و�شع �شيا�شة ا�شتثمارية محافظة تتوخى الحيطة والحذر لتقليل مخاطر 
ال�شتثمار �شاأنه في ذلك �شاأن موؤ�ش�شات التمويل الإنمائي الم�شابهة. لذلك اعتمدت �شيا�شة ال�شتثمار للم�شرف على الجمع 
بين التوظيف في الإيداعات الم�شرفية ق�شيرة الأجل وفي محافظ الأوراق المالية، مع تعديل ن�شب الموارد الموظفة في كل 

من الودائع والمحافظ في �شوء التطورات ال�شائدة والمتوقعة في الأ�شواق المالية.

) اأ ( مخاطر الحفظ:
بحفظ  الحفظ  اأمين  يقوم  رئي�شي.  اأمين حفظ  اإلى  المالية  لــالأوراق  مكونات محافظه  بوظيفة حفظ  الم�شرف  عهد 
بها مديرو  يقوم  التي  ال�شتثمار  بت�شوية عمليات  ويقوم  لكل محفظة  م�شتقلة  بح�شابات  والحتفاظ  المحافظ  مكونات 

المحافظ.

)ب( مخاطر الإئتمان:
تعرف مخاطر الإئتمان على اأنها عدم قدرة الطرف المقابل على اللتزام ب�شداد الم�شتحق عليه عند ا�شتحقاقها.

بالن�شبة للودائع والمحفظة ال�شتثمارية المحتفظ بها لغر�س المتاجرة فاإنه يتم اإدارة مخاطر الإئتمان عن طريق و�شع 
حدود مقررة لالإئتمان وموجهات لال�شتثمار من قبل مجل�س الإدارة بناًء على التقييم الإئتماني وحجم الطرف المقابل 
والدولة اأو العملة. وتقوم اإدارة الم�شرف ولجنة ال�شتثمار المعينة من قبل مجل�س المحافظين بمتابعة هذه الموجهات 

بانتظام.
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تتركز ا�شتثمارات الم�شرف في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت كما في 31 دي�شمبر كما يلي: 
1- ح�شب التوزيع القطاعي للجهات الم�شتثمر بها

باآلف الدولرات الأمريكية

2013م2014م
الن�شـبة المئويةالمبلـــغالن�سـبة المئويةالمبلـــغ

70 %68930,402 %937,111حكـومات 
19 %23255,780 %318,632�شـركات 

5 %670,155 %77,712وكالت حكومية 
6 %378,082 %40,790موؤ�ش�شات وهيئات دولية 

100 %1001,334,419 %1,374,245الإجمــالي

2- ح�شب التوزيع الجغرافي للجهات الم�شتثمر بها

باآلف الدولرات الأمريكية

2013م2014م
الن�شـبة المئويةالمبلـــغالن�سـبة المئويةالمبلـــغ

49 %51655,671 %699,045الوليات املتحدة وكندا  
35 %33472,874 %449,408اأوروبا  

7 %689,614 %77,376اليابان  
4 %650,982 %90,668جنوب �شرق اأ�شيا  

5 %465,278 %57,748اأخــرى   
100 %1001,334,419 %1,374,245الإجمــايل

3- ح�شب درجة الت�شنيف الإئتماني للجهات الم�شتثمر بها وذلك وفقًا لت�شنيف وكالة �شتاندرد وبورز

باآلف الدولرات الأمريكية

2013م2014م
الن�شـبة المئويةالمبلـــغالن�سـبة المئويةالمبلـــغ

AAA444,236% 32406,852% 30

AA642,778% 47701,620% 53

A138,468% 1093,653% 7

BBB147,303% 11130,580% 10

BB1,460-1,714-
100 %1001,334,419 %1,374,245الإجمــالي
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تتركز ا�شتثمارات الم�شرف في الأوراق المالية ـ اأ�شـهم الملكية كما في 31 دي�شمبر كما يلي:  

1- ح�شب التوزيع القطاعي للجهات الم�شتثمر بها
باآلف الدولرات الأمريكية

2013م2014م
الن�شـبة املئويةاملبلـــغالن�سـبة املئوية املبلـــغ 

25 %25265,893 %284,787�شلع ا�شتهالكية    
9 %891,244 %94,273طاقة 

21 %20226,026 %226,932موؤ�ش�شات مالية 
12 %13127,312 %152,822عناية �شحية 

11 %11121,605 %121,439�شناعية 
13 %13140,803 %145,318تقنية املعلومات 
5 %648,734 %64,587اإنتاج مواد اأولية 

3 %235,350 %27,721ات�شالت 
1 %212,733 %20,189مرافق عامة 

100 %1001,069,700 %1,138,068الإجمــايل

 

2- ح�شب التوزيع الجغرافي للجهات الم�شتثمر بها
باآلف الدولرات الأمريكية

2013م2014م
الن�شـبة املئويةاملبلـــغالن�سـبة املئوية املبلـــغ 

54 %55582,664 %630,073الوليات المتحدة وكندا 
31 %30329,277 %344,872اأوروبا  

8 %886,430 %93,464اليابان  
5 %349,080 %30,335جنوب �شرق اأ�شيا  

2 %422,249 %39,324اأخــرى   
100 %1001,069,700 %1,138,068الإجمــالي

يهدف برنامج الإقرا�س لدى الم�شرف اإلى دعم البرامج التنموية في الدول الأفريقية غير العربية، تخ�شع طلبات القترا�س 
واعتمادها للدرا�شة من قبل الم�شرف. يقت�شر البرنامج القترا�شي لدى الم�شرف على منح القرو�س لجهات حكومية اأو ب�شمان 
الحكومات، وتعتبر القرو�س القائمة �شيادية. يقوم الم�شرف بمراقبة انتظام تح�شيل اأق�شاط القرو�س من الدول المقتر�شة، 

ويتم وقف الإقرا�س للدول التي تتخلف عن ال�شداد. ويقوم الم�شرف باإعداد تقارير دورية عن موقف �شداد جميع القرو�س.
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باآلف الدولرات الأمريكية

الدولة
 عدد

القرو�س
 اإجمالي*
القرو�س

 القرو�س غير
الموقعة

 القرو�س
غير النافذة

 القرو�س غير
الم�سحوبة

 الر�سيد
2014

 الن�سبة
المئوية

 الر�سيد
2013

2,00027,74745,7093.3839,216-2675,456بنين
7,70419,4901.4420,658--1627,194بوت�شوانا
20,04824,2721.8020.995--1244,320بوروندي 

32139,31910,00022,20022,32084,7996.2782,661بوركينا فا�شو
21,1256,5630.496,563--827,688اأفريقيا الو�شطى

30,13754,6474.0456,584--1884,784ت�شاد
43,04735,6082.6333,619-1589,95511,300الكاميرون

18,4627,1800.537.480-735,64210,000الكونغو
10,00030,01322,9111.7019,815-962,924الكونغو الديمقراطية

17,8071.3217,807      ---417,807جزر القمر
23,51634,4892.5529,660--1858,005جزر الراأ�س الأخ�شر

1,3208980.071,223--52.219غينيا ال�شتوائية
3,36617,9741.3318,725--421,340اإرتريا
62,66070,3805.2168,830--18133,040اإثيوبيا

8,3481,6520.121,652--210,000الجابون
24,51851,2923.7951,648-2383,8108,000غانا

2066,3142,0005,00016,13843,1763.2042,067جامبيا
6,8970.516,897     ---46,897غينيا بي�شاو

2689,95611,6007,50016,55454,3024.0248,614غينيا
53,31939,0122.8933,361--1492,331الكوت ديفوار

20,00037,80632,6082.4133,214-       1890,414كينيا
9,7160.729,716     -631,71610,00012,000ليبيريا
25,05134,9132.5829,479-       -       1659,964لي�شوتو

11,0002,10746,3053.4344,655-       2159,412مدغ�شقر
46,06033,1842.4631,096-       -       1179,244مالوي 

24,1245550.0416,630-       -       1424,679موري�ش�س
25,27166,9144.9561,069-       -       3092,184مالي

55,60588,6816.5682,463-       -        30144,286موزمبيق
6,70011,8190.8712,741-       -       518,519ناميبيا 
2,9765,0240.373,288-       -       18,000نيجيريا
27,03643,5403.2242,300-       -       2070,576النيجر
45,61635,3052.6132,833-       -       1980,921رواندا

62,77394,0706.9691,647-       -       41156,843ال�شنغال 
15,76717,3471.2815,438-       -       1133,114�شي�شيل 

15,51147,3063.5045,349-       -       1362,817�شيراليون 
7,5006,8745,6860.425,681-       820,060�شاوتومي وبرن�شيب 

7,87919,0631.4118,069-             736,94210,000�شوازيالند
22,00056,15253,8673.9950,499-       21132,020تنزانيا 

10,00027,7929,6550.718,512-       947,447توجو
51,46321,6271.6019,691-       -       1573,090يوغندا
39,86416,0951.1916,488-       -       1255,959زامبيا

3,0009,81513,4140.9913,284-       926,229زيمبابوي 
24,0006,0000.442,000-       -       730,000دول مختلفة

6252,603,43772,900132,2001,046,5841,351,7521001,294,217
* با�شتثناء القرو�س الم�شددة والقرو�س الملغاة
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يقوم الم�شرف بمتابعة �شداد م�شتحقاته لدى الدول المقتر�شة وتقييم موقف ال�شداد وفقًا لقرار مجل�س المحافظين
)رقم 1 ل�شنة 1989(. ويبين الجدول التالي مدى انتظام الدول في �شداد الم�شتحقات كما في 31 دي�شمبر2014:

باآلف الدولرات الأمريكية

عدد البيــــــــــــــان
قرو�س قرو�س الم�ساريعالدول

ال�سندوق
المجموع
2014

مخ�س�س 
الحتياطي 

الخا�س
 اأ ( دول منتظمة ال�سداد

22782,1053,827785,932لي�س لديها متاأخرات
227,196-5227,196لديها متاأخرات لأقل من �شنة

271,009,3013,8271,013,128مجموع فرعي
ب ( دول لديها ترتيبات ل�سداد المتاأخرات ومنتظمة ال�سداد

15305,24626,481331,727لي�س لديها متاأخرات
----لديها متاأخرات لأقل من �شنة

15305,24626,481331,727مجموع فرعي
ج ( دول لديها ترتيبات ل�سداد المتاأخرات ومتوقفة عن ال�سداد

----متاأخرات ل�شنة واأقل من �شنة
----متاأخرات لأكثر من �شنة واأقل من �شنتين

16,814836,8976,897متاأخرات ل�شنتين واأكثر
16,814836,8976,897مجموع فرعي

د ( دول لي�س لديها ترتيبات ل�سداد المتاأخرات ومتوقفة عن ال�سداد
متاأخرات ل�شنة واأقل من �شنة

متاأخرات لأكثر من �شنة واأقل من �شنتين
متاأخرات ل�شنتين واأكثر

مجموع فرعي

431,321,36130,3911,351,7526,897مجموع كلي2014

ويبين الجدول التالي مدى انتظام الدول في �شداد الم�شتحقات كما في 31 دي�شمبر2013:
باآلف الدولرات الأمريكية

عدد البيــــــــــــــان
قرو�س قرو�س الم�ساريعالدول

ال�سندوق
المجموع
2013

مخ�س�س 
الحتياطي الخا�س

 اأ ( دول منتظمة ال�سداد
22689.9163.966693,882لي�س لديها متاأخرات

279,276-5279,276لديها متاأخرات لأقل من �شنة
27969,1923,966973,158مجموع فرعي

ب ( دول لديها ترتيبات ل�سداد المتاأخرات ومنتظمة ال�سداد
15280,55227,473308,025لي�س لديها متاأخرات

----لديها متاأخرات لأقل من �شنة
15280,55227,473308,025مجموع فرعي

ج ( دول لديها ترتيبات ل�سداد المتاأخرات ومتوقفة عن ال�سداد
----متاأخرات ل�شنة واأقل من �شنة

----متاأخرات لأكثر من �شنة واأقل من �شنتين
13,03413,034-113,034متاأخرات ل�شنتين واأكثر

13,03413,034-113,034مجموع فرعي
د ( دول لي�س لديها ترتيبات ل�سداد المتاأخرات ومتوقفة عن ال�سداد

متاأخرات ل�شنة واأقل من �شنة
متاأخرات لأكثر من �شنة واأقل من �شنتين

متاأخرات ل�شنتين واأكثر
مجموع فرعي

431,262,77831,4391,294,21713,034مجموع كلي2013
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تمثل مخاطر ال�شيولة عدم مقدرة الم�شرف على تلبية متطلبات التمويل وب�شكل رئي�شي المتعلقة بالتزامات القرو�س. يحتفظ 
ح�شب  والمطلوبات  الموجودات  التالي  التحليل  يبين  ت�شتحق.  عندما  اللتزامات  هذه  مثل  لمقابلة  كاف  بتمويل  الم�شرف 

الفترات المتبقية حتى تاريخ ا�شتحقاق كل منها:
باآلف الدولرات الأمريكية

خــالل
3 اأ�سـهر

12 – 3
�ســهر

5 – 1
�سـنوات

اأكرث من
5 �سـنوات

بــدون
الإجمــايلفوائــد

2014 - الموجـودات :
1,382----1,382نقد في ال�شندوق ولدى البنوك

1,147,9352,746,422--1,554,67843,809ا�شتثمارات
4,0004,000----م�شاهمة في البنك الأفريقي للت�شدير وال�شتيراد
م�شاهمة في الموؤ�ش�شة العربية ل�شمان ال�شتثمار 

20,76020,760----وائتمان ال�شادرات
1,351,752-114,31236,401208,526992,513اأر�شدة قرو�س

15,73115,731----�شافي فوائد قرو�س م�شتحقة
14,12114,121----موجودات اأخرى

344344----�شافي موجودات ثابتة
1,670,37280,210208,526992,5131,202,8914,154,512المجمــوع

2014 - المطلوبات وحقوق الدول الأع�ساء:
52,22252,222----مطلوبات اأخرى

8,5198,519----مخ�ش�س مكافاأة نهاية الخدمة
6,8976,897----مخ�ش�س احتياطي خا�س

4,086,8744,086,874----حقوق الدول الأع�شاء
4,154,5124,154,512----المجمــوع

-)2,951,621)1,670,37280,210208,526992,513الفجوة داخل قائمة المركز المالي

باآلف الدولرات الأمريكية

خــالل
3 اأ�سـهر

12 – 3
�ســهر

5 – 1
�سـنوات

اأكثر من
5 �سـنوات

بــدون
الإجمــاليفوائــد

2013 - الموجـودات :
1,181   -   -   -   -1,181نقد في ال�شندوق ولدى البنوك

1,067,5412,558,240   -   -1,483,2507,449ا�شتثمارات

4,0004,000   -   -   -   -م�شاهمة في البنك الأفريقي للت�شدير وال�شتيراد
م�شاهمة في الموؤ�ش�شة العربية ل�شمان ال�شتثمار 

17,30017,300   -   -   -   -واإئتمان ال�شادرات

   -   -   -   -   -   -تمويل عمليات التجارة الخارجية
1,294,217   -118,60337,345207,310930,959اأر�شدة قرو�س

20,04920,049   -   -   -   -�شافي فوائد قرو�س م�شتحقة
6,5066,506   -   -   -   -موجودات اأخرى

302302   -   -   -   -�شافي موجودات ثابتة
1,603,03444,794207,310930,9591,115,6983,901,795المجمــوع

2013  - المطلوبات وحقوق الدول الأع�ساء:
37,87137,871   -   -   -   -مطلوبات اأخرى

7,5407,540   -   -   -   -مخ�ش�س مكافاأة نهاية الخدمة
13,03413,034   -   -   -   -مخ�ش�س احتياطي خا�س

3,843,3503,843,350----حقوق الدول الأع�شاء
3,901,7953,901,795----المجمــوع

-)2,786,097)1,603,03444,794207,310930,959الفجوة داخل قائمة المركز المالي
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المصرف العربى للتنمية االقتصادية فى أفريقيا

) د ( مخاطر اأ�سعار الفائدة:

تعرف مخاطر اأ�شعار الفائدة على اأنها احتمالت تاأثر المركز المالي للم�شرف وتدفقاته النقدية بالتقلبات الم�شتقبلية في 
اأ�شعار الفائدة، فقد يزداد الدخل من الفوائد ب�شبب هذه التقلبات اأو قد ينخف�س في حالة حدوث تقلبات غير متوقعة.

بالن�شبة للودائع والأوراق المالية ذات الدخل الثابت فاإن هدف الم�شرف الأ�شا�شي هو حماية الموجودات والمحافظة على 
�شيولتها. وعلى �شوء هذه العوامل فاإن الم�شرف يبحث عن اأعلى عائد ممكن. وتتم مراقبة الأداء بانتظام  وتعديل مكونات 

المحافظ في �شوء تطورات الأ�شواق.

اأما بالن�شبة للقرو�س وتمويل عمليات التجارة الخارجية فاإنه يتم تحديد �شعر الفائدة ب�شكل م�شتقل عن قوى ال�شوق بموجب 
قرار من قبل مجل�س الإدارة وعلى م�شتويات متوافقة مع التوجه الإ�شتراتيجي للم�شرف وفي حدود اإطار اأهدافه التنموية.

)هـ( مخاطر �سرف العمالت الأجنبية 

تعّرف مخاطر �شرف العمالت الأجنبية على اأنها التقلبات المحتملة في اأ�شعار �شرف العمالت الأجنبية وتاأثيرها على المركز 
المالي للم�شرف وتدفقاته النقدية. و�شع الم�شرف �شوابط للعمالت الأجنبية التي يجوز التعامل بها ون�شب مكوناتها والتي 
يتم مراقبتها بانتظام من قبل الم�شرف. ي�شتخدم الم�شرف في عمليات الإقرا�س والتعامل مع البنوك الدولر الأمريكي. 
وفيما يتعلق بالمحفظة ال�شتثمارية المحتفظ بها لغر�س المتاجرة، فاإنه ي�شمح بالتعامل بعدد محدد من العمالت الأخرى. 
ومع ذلك فاإن الدولر الأمريكي يعتبر العملة الأ�شا�شية حيث يجب اأن يمثل ما ل يقل عن 65 بالمائة من اإجمالي المحفظة 

التجارية بما فيها الم�شتقات.

يبين التحليل التالي الموجودات والمطلوبات ح�شب عمالتها كما في 31 دي�شمبر:
باآلف الدولرات الأمريكية

العمــــــالت

الن�سبة املئويةالإجمــايلاأخــرىجنيـه اإ�سرتلينييــورودولر اأمـريكي
للدولر الأمريكي

2014م

75 %3,099,352436,394216,837401,9294,154,512جمموع املوجودات

100 %60,741-   -   -   60,741جمموع املطلوبات

2013م

68 %2,638,978406,086235,994620,7373,901,795جمموع املوجودات 

100 %45,411-   -   -   45,411جمموع املطلوبات

الح�شانة ال�شريبية  -19

وفقًا لن�س المادة )40( من اتفاقية الإن�شاء، يعفى الم�شرف من جميع ال�شرائب والر�شوم في اأرا�شي الدول الأع�شاء، كما 
يعفى الم�شرف من القيود على ا�شتيراد المهمات الالزمة لأداء اأعماله ومن الر�شوم الجمركية عليها، ول ي�شري ذلك على 
الر�شوم التي توؤدى مقابل خدمات فعلية للم�شرف. ويعفى الم�شرف من اأية م�شوؤولية تتعلق بتح�شيل اأو دفع اأية �شريبة اأو 

ر�شم.
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) اأ ( تعهدات القرو�س والمنح  

اإن جميع القرو�س والمنح محكومة بموجب اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الدول الم�شتفيدة ذات ال�شيادة، ل يمثل اإجمالي 
هذه التعهدات المحتملة بال�شرورة احتياجات نقدية م�شتقبلية حيث اأن كثيرًا من هذه التعهدات تكون غير نافذة ب�شبب عدم 
توقيع التفاقيات اأو خطابات التفاهم اأو اإلغاوؤها اأو عدم اإتمام اإجراءات النفاذ. فيما يلي تفا�شيل هذه التعهدات كما في 31 

دي�شمبر: 

باآلف الدولرات الأمريكية

2013م2014م

72,90025,000قرو�س غري موقعة )اإي�شاح 18(

132,200187,700قرو�س غري نافذة )اإي�شاح 18(

1,046,584978,355قرو�س غري م�شحوبة )اإي�شاح 18(

25,06624,060منح غري م�شحوبة 

1,276,7501,215,115الإجمـــايل

)ب( التزامات راأ�سمالية

بلغت اللتزامات الراأ�شمالية في 31 دي�شمبر 2014 المتعلقة بم�شروع اإعادة تاأهيل وتو�شعة مبنى مقر الم�شرف مبلغ 4.539 
ماليين دولر اأمريكي )2013: 8.228 ماليين دولر اأمريكي()اأنظراإي�شاح رقم 9(.

)ج( التزامات اأخـرى

كما في 31 دي�شمبر 2014 فاإن الم�شرف ملتزم ب�شداد المبالغ التالية)اأنظر اإي�شاح رقم 5(:
- 6.000 ماليين دولر اأمريكي )2013: 6.000 ماليين دولر اأمريكي( المتبقي من م�شاهمته في راأ�شمال البنك الأفريقي 

للت�شدير وال�شتيراد عند الطلب من الم�شاهمين .

واإئتمان  ال�شتثمار  ل�شمان  العربية  الموؤ�ش�شة  راأ�شمال  زيادة  في  م�شاهمته  من  المتبقي  اأمريكي  دولر  ماليين   5.190  -
ال�شادرات.

21- موافقة مجل�س االإدارة

اأو�شى مجل�س الإدارة بتاريخ 4 مار�س 2015 باإ�شدار وعر�س هذه القوائم المالية على مجل�س المحافظين بغر�س الح�شول 
على الموافقة النهائية.
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المصرف العربى للتنمية االقتصادية فى أفريقيا

خالصة عامة للتقرير 

في خطته  والأخيرة  الخام�شة  – ال�شنة  اأفريقيا  في  القت�شادية  للتنمية  العربي  الم�شرف  م�شيرة  في   2014 عام  يعتبر  •(1(

الخم�شية ال�شاد�شة )2010 – 2014(، التي خ�ش�س لها مجل�س محافظي الم�شرف مبلغ مليار دولر في اجتماعه الذي 
ذ  انعقد في اأبريل 2009، موزعًا بالت�شاوي على �شنوات الخطة الخم�س. وقد تمّكن الم�شرف - بتوفيٍق من اهلل – اأن ينفِّ
برنامج عملياته لهذه   ال�شنة – الأخيرة – كاماًل، حيث تمت الموافقة خالل العام على 22 قر�شَا بقيمة 192 مليون دولر 
100 % من قيمة المخ�ش�س للعام. وقد حظيت م�شروعات قطاع  اأي ما يعادل  اأفريقيا،  اأمريكي لم�شروعات تنموية في 
البنية الأ�شا�شية بالن�شيب الأوفر من هذه التمويالت حيث بلغت ن�شبة ما تم تخ�شي�شه لها 57.60 %، وحاز قطاع الزراعة 
17.14 % من التمويالت. وفيما يتعلق بالعون  اأّما القطاع الجتماعي فنال ن�شبة   ،% 22.66 والتنمية الريفية على نحو 
م في �شكل منٍح ل ت�شترد وتم اللتزام به كاماًل لتمويل 29 عملية  الفني خالل العام فقد بلغت تمويالته 8 ماليين دولر، ُتقدَّ
منها 6 درا�شات جدوى و23 عملية دعم موؤ�ش�شي �شملت تمويل دورات تدريبية لالأطر الأفارقة، وخدمات خبراء عرب لفائدة 
دوٍل اأفريقية. وقد بلغ عدد الدول الأفريقية الم�شتفيدة من برنامج تمويالت الم�شرف – قرو�س وعون فني – خالل العام 

26 بلدًا.

)2)•اكتمل خالل العام تنفيذ 32 م�شروعًا اإنمائيًا بتمويالت بلغت 246.62 مليون دولر لفائدة 19 دولة و19 عملية عون فني 

بتكلفة حوالي 3.3 ماليين دولر. كما تم اأي�شًا خالل العام توقيع 17 اتفاقية قر�س مع 17 دولة. واأُعلن نفاذ 22 اتفاقية مع 
15 دولة بمبلغ اإجمالي 199.6 مليون دولر.

لتمويل  الدولية  الإ�شالمية  الموؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  الأفريقية،  الدول  اإلى  العربية  ال�شادرات  تمويل  في  الم�شرف  وا�شتمر  •(3(

التجارة )ITFC) . وبلغ اإجمالي التمويالت الممنوحة خالل عام 2014 ما قدره 25 مليون دولر، اأي 33.3 % من موارد 
 AFREXIM( البرنامج. كما توا�شل دعمه لهذا الن�شاط من خالل  اإ�شهامه في راأ�شمال البنك الأفريقي لال�شتيراد والت�شدير

.(BANK

)4)•وفيما يخ�س الو�شع المالي للم�شرف فتظهر الموؤ�شرات اأنه وا�شل نهجه في المحافظة على مركز مالي �شليم، وذلك بارتفاع 

�شافي موجوداته في نهاية العام 2014 اإلى 4,086.8 مليون دولر، مقابل 3,843.3 مليون دولر في نهاية 2013، وذلك 
نتيجة لزيادة اإيرادات محافظه لالأوراق المالية وا�شتالم جزء من الق�شط الأول في زيادة راأ�شماله مع موا�شلة التحكم في 

الإنفاق الإداري.

وجدير بالذكر اأي�شا اأن �شافي الدخل قد اإنخف�س اإلى 189.2 مليون دولر في عام 2014 بالمقارنة مع مبلغ 210.9 ماليين دولر 
في عام 2013، ويعزى ذلك اإلى تدني اأداء اأ�شواق الأ�شهم العالمية خالل عام 2014 بالمقارنة مع عام 2013. 
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)5)•اأما عن اإ�شهام الم�شرف في تفعيل التعاون مع المنظمات العربية والأفريقية والدولية فاإنه قد اأولى اهتمامًا بعملية التن�شيق 

مع موؤ�ش�شات التمويل وخا�شًة العربية منها؛ لآثارها الإيجابية والفعالة في عملية التنمية ل�شالح البلدان النامية. وحر�شًا 
الجتماع  في  �شارك  ملمو�شًا حيث  ن�شاطًا   2014 عام  �شهد  فقد  الخبرات،  وتبادل  التن�شيق  ا�شتمرار  على  الم�شرف  من 
في  بتون�س  الم�شتركة  العربية  المالية  للهيئات  ال�شنوية  والجتماعات  بالكويت،  يناير  �شهر  في  التن�شيق  لمجموعة  الدوري 
اأبريل 2014 والجتماعات ال�شنوية لمجموعة البنك الأفريقي بكيجالي في مايو 2014، والجتماعات ال�شنوية لمجموعة 

البنك الإ�شالمي للتنمية بجدة في يونيو 2014. والجتماعات ال�شنوية للبنك و�شندوق النقد الدوليين في اأكتوبر.

كما �شارك الم�شرف في القمة الأفريقية باأدي�س اأبابا في يناير 2014، والقمة العربية في الكويت في مار�س 2014، وح�شر 
الجتماع رفيع الم�شتوى لموؤ�ش�شات مجموعة التن�شيق العربية مع لجنة العون الإنمائي )DAC)،  ومنظمة التعاون القت�شادي 
للتنمية  القومية  الإ�شتراتيجية  لتمويل  ال�شت�شارية  المجموعة  واجتماعات   ،2014 يناير  في  بالكويت   (OCED( للتنمية  
القت�شادية والجتماعية لل�شنغال بباري�س في فبراير 2014، والدورة ال�شابعة لمنتدى القطاع الخا�س الأفريقي بكينيا في 

دي�شمبر 2014.

 ،2014 اأبريل  ال�شراكة العربية الأفريقية بالقاهرة، م�شر في  كذلك �شارك في الجتماع ال�شتثنائي الأول للجنة تن�شيق 
وح�شر  و�شارك   .2014 �شبتمبر  في  اأثيوبيا  اأبابا،  باأدي�س  الم�شوؤلين  كبار  م�شتوى  على  نف�شها  للجنة  ال�شاد�س  والجتماع 
الجتماع الثالث للجنة الت�شيير العربية الأفريقية لخطة العمل الم�شتركة حول التنمية الزراعية والأمن الغذائي في القاهرة 

�شبتمبر 2014، مما ي�شهم في تعزيز عالقات التعاون العربية الأفريقية. 
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تطور عمليات امل�شرف التمويلية )1975 ــ 2014)

تقرر منذ بداية اخلطة اخلم�شية الثالثة )1995ـ1999( اأن تكون مبالغ املعونة الفنية التي تخ�ش�س لدرا�شات اجلدوى منحًا ل ترد �شواء اأفرزت الدرا�شة م�شروعًا �شاحلًا للتمويل اأم مل تفرز، بينما كانت هذه املبالغ تعترب ( 1)
حتى عام 1994 جزءًا من القر�س اإذا قرر امل�شرف امل�شاهمة يف متويل امل�شروع حمل درا�شة اجلدوى.

اأن�شئ ال�شندوق العربي لتقدمي القرو�س للدول الأفريقية )�شندوق الإقرا�س( يف نوفمرب 1973 وبداأ عملياته يف عام 1974.  )((
تت�شمن متويالت امل�شرف قيمة املعونات الفنية واملنح التي مت خ�شمها على الإيرادات واللتزامات امللغاة.  )(( 

عبارة عن قيمة قرو�س وعون فني األغيت بناء على طلب احلكومات امل�شتفيدة، اأو اأر�شدة متبقية مت اإلغاوؤها من قيمة القر�س اأو العون الفني بعد اكتمال تنفيذ العملية ومت اخل�شم بالرجوع اإلى ال�شنة التي متت فيها املوافقة   )((
النهائية.

ت�شمنت اخلطة اخلم�شية اخلام�شة )-2005 2009( 122 قر�شًا لتمويل 120 م�شروعًا اإمنائيًا، وبذا يبلغ عدد امل�شاريع 499  م�شروعًا حتى نهاية 2010. ويف عام 2011 بلغ عدد القرو�س املمنوحة )) قر�شًا لتمويل   *
22 م�شروعًا حيث �شملت قر�شني اإ�شافيني مل�شروعات �شابقة، وبذا يكون عدد امل�شاريع 521 م�شروعًا. ويف عام 2012 بلغ عدد القرو�س املمنوحة )) قر�شًا لتمويل 0) م�شروعًا حيث �شملت ) قرو�س اإ�شافية وبذا يكون 
عدد امل�شاريع 541 م�شروعًا.اأما يف عام 2013 فعدد قرو�شه 22 قر�شًا لتمويل 21 م�شروعًا حيث �شملت قر�شًا اإ�شافيًا واحدًا وبذا يكون عدد امل�شاريع ))) م�شروعًا. ويف عام )01) كان عدد القرو�س 22 قر�شًا منها  

قر�س اإ�شايف واحد فيكون عدد امل�شاريع )8) م�شروعًا.
**     يت�شمن مبلغ 99).7) مليون دولر، متثل قيمة اإلغاءات لبع�س املنح والأر�شدة املتبقية لبع�س العمليات مقدارها 80).)) مليون دولر، وذلك بعد اكتمال تنفيذها خالل الفرتة  )1976-2014(، ويت�شمن 019.) 

مليون دولر ميثل ما خ�ش�شه امل�شرف لتمويل اإعداد  درا�شات جدوى اأفرزت م�شاريع �شاهم امل�شرف يف متويلها. واعترب املبلغ جزءًا من القرو�س املمنوحة.

املجموع1975200920102011201220132014-2008البنـد

586*452262324212020عدد قرو�س امل�شروعات املوافق عليها

2132222234عدد القرو�س الئتمانية املوافق عليها

14------14عدد عمليات برنامج العون العاجل

31323328619 30 27 438عدد املعونات الفنية املوافق عليها )1(

59--   -   -   -   -   59عدد قرو�س �شندوق الإقرا�س))(

22242317583 21 28 448عدد اتفاقيات القرو�س املوقعة

23152822550 23 26 413عدد اتفاقيات القرو�س النافذة

معونات فنية مت خ�شمها على الإيرادات(
98,148 6,689 6,123 5,509 5,319 4,490 4,934 65,084 �شنويًا )مباليني الدولرات

معونات فنية مت خ�شمها على الإيرادات
98,148 783 2,662 3,382 5,100 4,848 5,531 75,842 ح�شب �شنة املوافقة

150,713** 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 7,000 103,713 التزامات العون الفني )مباليني الدولرات(

25,480 -   147 195 284 1,500 694 22,660 املنح ودرا�شات اجلدوى امللغاة )مباليني الدولرات(

4,529,883 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 3,329,883 متويالت امل�شرف )مباليني الدولرات())(

713,767 -   147 195 284 1,500 10,694 700,947 اللتزامات امللغاة )مباليني الدولرات())(

3,692,902 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 183,000 2,549,902 قرو�س امل�شرف )مباليني الدولرات(

�شايف متويالت  امل�شرف مبا يف ذلك 
3,816,116 200,000 199,853 199,805 199,716 198,500 189,306 2,628,936 العون الفني )مباليني الدولرات(

214,244  -   -  -   -   -   -   214,244 قرو�س �شندوق الإقرا�س )مباليني الدولرات(

ال�شحب من �شندوق الإقرا�س
214,244  -   -  -   -   -   -   214,244 )مباليني الدولرات(

مبلغ ال�شحب  بدون �شندوق الإقرا�س
2,441,218 127,829 129,640 117,760 131,138 120,189 128,006 1,686,656 )مباليني الدولرات(

3,575,405 775,405  -  -   -   -   600,000 2,200,000 راأ�س املال املدفوع )مباليني الدولرات(
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امللحـــق الثاين
تفا�شيل توزيع �شافي االلتزامات ح�شب البلدان الم�شتفيدة )1975-2014( )بماليين الدوالرات(

املجموع1975200920102011201220132014 -2008البلد امل�ستفيد
 143,733 10,22010,000 10,300 10,001 10,000  10,001 83,211اإثيوبيا
 27028,610 14- - 28,326اإريرتيا

 30,665  10,350 300 8,485 11,530اأفريقيا الو�شطى
 10,146       10,146اأجنول

 123,723  10,514.6 13 295 10,400 10,036 1,469    90,995بنني
 82,078     8,000   74,078بوت�شوانا

 203,868 20,512.1 12,450 260 11,530 10,000 1,500 147,616بوركينا فا�شو
 66,776 10,093542.1   10,000 8,000 38,141بورندي

 113,038  10,000 10,000 8,338   84,700ت�شاد
 145,575 12,075 10,465 10,000 8,250 10,000 18,335 76,450تنزانيا

 10,32057,802  9,654 10,237 5,000 6,049 16,542اجلمهورية التوجولية
 17,556       17,556اجلابون
 94,982 7,014.5- 9,262 7,000 177 71,528جامبيا

 94,648 338.5 7,504 5,000 70 1,989 9,000 70,746جزر الراأ�س الأخ�شر
 113,855 11,206 10,333 5,300 11,000 9,981- 66,035رواندا
 73,354 5,400275 10,000 10,000 47,679زامبيا

 60,133 3,000    5,000- 52,133زميبابوي
 19,557 7,532 14 19 3,200- 4,102   4,690�شاوتومي وبرن�شيب

 242,109 10,00011,412.1 16,000 10,206  18,000 176,491ال�شنغال
 44,440    10,000 450  33,990�شوازيالند
 68,098  8,000 480 5,853-- 53,765�شرياليون

 47,125 6,505.5 283 - 250 40,086�شي�شيل
 153,698 8,000 8,696 8,000 129,002غانا

 172,635 11,662.1 7,636 9,513 200 8,110 135,514غينيا
 9,988       9,988غينيا ال�شتوائية

 10,896 62.1 250    10,584غينيا بي�شاو
 125,966 11,300 7,775 300 10,024 7,000 7,000    82,567الكامريون

 10,00056,132   8,000  10,009 28,123الكنغو برازافيل
 66,670 10,062.1 8,900 10,208 8,000  6,000 23,500الكنغو الدميقراطية

 108,352 10,350 14,860 10,065 6,000 8,000  8,000 51,077كوت ديفوار
 118,356  10,000 10,000 10,000 10,304 6,000 72,052كينيا

 29,051 10,000 12,000  40   7,011ليبرييا
 90,356  8,700 5,000  10,000 6,000 60,656لي�شوتو

 159,888 400   4,000 20,000   10,000  125,488مايل
 107,916 11,292      96,624مدغ�شقر

 87,731 5.5 10,013 10,000 4,000 6,980 7,000 49,732مالوي
 82,831 35.5 14 12,000 196  70,585موري�ش�س

 196,322 9,900 10,530 12,000 10,401 9,000 10,000 134,491موزمبيق
 25,147       25,147ناميبيا
 92,822 356.8  5,175 9,963- 6,200 71,127 النيجر

 8,000       8,000نيجرييا
 91,567 190 7,014 12,000 5,026 10,000 10,000 47,337يوغندا

 7,996       7,996جزر القمر
 30,000 10,000 5,000 5,000 10,000جمموعة دول ) قطاع خا�س(

 3,780 2,358.5 985  204 173   --59املنظمات
 98,148 2,662783 3,382 5,100 4,848 5,531 75,842منح خ�شمت على الإيرادات

 3,816,116  200,000 199,853 199,805 199,716 198,500 189,306 2,628,936 الإجمايل
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ف ال�شافية )2014-1975) )

ت امل�شر
اللتزاما

طاعي ال�شنوى 
خ�س التوزيع الق

مل

ي�شمل اأي�شًا القرو�س الإئتمانية.
 *

**  يت�شمن مبلغ 98.1 مليون دولر عبارة عن قيمة منح خ�شمت على الإيرادات. 

ال�سنة
البنية الأ�سا�سية والبيئة

الزراعة والتنمية 
الريفية

ال�سناعة
طاقة

ال
برنامج العون 

العاجل
طاع الجتماعي

الق
خلا�س*

طاع ا
الق

العون الفني
املجموع

القيمة
%

القيمة
%

القيمة
%

القيمة
%

القيمة
 %

القيمة
%

القيمة
%

القيمة
%

القيمة
%

2008-1975
 1,457,836 

55.45
  647,223 

24.62
   51,529 

1.96
 172,674 

6.57
  12,635 

0.48
  139,534 

5.31
68,471

2.60
 79,034 

3.01
2628936

100.00

2009
      94,040 

49.68
    55,200 

29.16
 

0.00
          -   

0.00
 

0.00
    26,000 

13.73
   7,760 

4.10
   6,306 

3.33
189306

100.00

2010
    102,000 

51.39
    47,000 

23.68
 

0.00
          -   

0.00
 

0.00
    33,000 

16.62
 10,000

5.04
   6,500 

3.27
198500

100.00

2011
    122,600 

61.39
    28,200 

14.12
 

0.00
          -   

0.00
 

0.00
    35,700 

17.88
   5,500

2.75
   7,716 

3.86
199716

100.00

2012
      89,000 

44.54
    56,600 

28.33
 

0.00
          -   

0.00
 

0.00
    38,400 

19.22
   8,000 

4.00
   7,805 

3.91
199805

100.00

2013
    101,500 

50.79
    45,300 

22.67
 

0.00
          -   

0.00
 

0.00
    33,000 

16.51
 12,200

6.10
   7,853 

3.93
199853

100.00

2014
    110,600 

55.30
    43,500 

21.75
 

0.00
          -   

0.00
 

0.00
    32,900 

16.45
   5,000

2.50
   8,000 

4.00
200000

100.00

المجموع
2077,576

54.44
923,023

24.19
51,529

1.35
172,674

4.52
12,635

0.33
338,534

8.87
116,931

3.06
123,214

3.23
3816,116

100.00
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امللحق الرابع
تفا�شيل التوزيع القطاعى الفرعى اللتزامات امل�شرف ال�شافية )1975 ــ 2014) )مباليني الدوالرات(

املجموع1975200920102011201220132014-2008القطاع

البنية الأ�سا�سية:

906,67242,00060,00075,00069,50032,00041,0001,226,172 الطرق 

30,79630,796 ال�شكك احلديدية 

18,245 18,245 النقل النهري 

132,3968.00010,00010.000160,396 النقل اجلوي 

  27,117 27,117 املوا�شالت ال�شلكية والال�شلكية 

208,04038,04033,00031,20019,50040,00039,500409,280 املياه واملجاري

16,4007,50011,600122,282 86,782 ال�شدود والكباري 

47,7886,0009,00012,0008,50083,288 املرافق العامة 

94,040102,000122,60089,000101,500110,6002,077,576 1,457,836 املجموع الفرعي 

226,67049,00047,00018,20056,60045,30043,500526,275الزراعة والتنمية الريفية: 

222,0756,20010,000238,275الإنتاج الغذائي

43,38443,384تربية املا�شية والدواجن

71,84571,845�شيد الأ�شماك 

23,74923,749ال�شناعات الغذائية 

19,50019,500تنمية الغابات 

647,22355,20047,00028,20056,60045,30043,500923,023املجموع الفرعي 

ال�سناعة: 

48,40748,407�شناعة مواد البناء والت�شييد 
3,1223,122ال�شناعات الكيماوية 

51,52951,529املجموع الفرعي 

172,674172,674الطاقة : هياكل اإنتاج الكهرباء:

139,53426,00033,00035,70038,40033,00032,900338,534القطاع الجتماعي:

68,4717,76010,0005,5008,00012,2005,000116,931القطاع اخلا�س:* 

الربنامج اخلا�س: 

12,63512,635عون عاجل 

العون الفنى:
3,1337751,6522,4434,2194,2064,858.521,286.5الدول

1732049852,358.53,779.5--59املنظمات 

75,8425,5314,8485,1003,382266278398,148منح خ�ش�شت على الإيرادات 

79,0346,3066,5007,7167,8057,8538,000123,214املجموع الفرعي 

2,628,936189,306198,500199,716199,805199,853200,0003,816,116املجموع الكلي 

*ي�شمل اأي�شًا القرو�س الإئتمانية
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اإجمالى التمويالت امل�شرتكة للم�شرف  )2014-1975)
)مباليني الدوالرات(

املجموع

18598.125التكلفة الكلية للم�شروعات

3125,580امل�شرف العربي

ال�شناديق العربية والبنك الإ�شالمي للتنمية و�شندوق الأوبك للتنمية الدولية 
5284,285)اوفيد(

1584,090جمموعة البنك الدويل*

1720.080جمموعة البنك الأفريقي للتنمية 

771,960جمموعة الحتاد الأوربي

1666,080جمموعة الدول ال�شناعية

4364,250الدول واجلهات املحلية امل�شتفيدة

81.800جمموعات اأخرى**

67.614.2**33.79*

امللحق ال�ص�د�س

التمويالت املوافق عليها �شمن برنامج امل�شرف لتمويل ال�شادرات العربية اإلى الدول االأفريقية2014  

املبلغ املمولال�سلع املمولةاملوؤ�س�سة امل�ستفيدةالدولة

1COMESA  دولPTA Bank)*( 20مواد برتولية

�شرياليون)
NPA

الهيئة القومية للطاقة
5مواد برتولية

25 الإجمايل

ول عدة عمليات وفى عّدة دول. *   على �شكل خط متويل قد مُيّ
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امللحق ال�شابع

بيان االأ�شهم املكتتب بها واملدفوعة فى راأ�س املال من جانب الدول االأع�شاء

بامل�شرف العربى وتوزيع االأ�شوات 

توزيع الأ�ســواتالأ�سهــــمالــدول الأع�ســـاء

الن�سبة املئويةعدد الأ�سهمالقيمة بالدولر
الن�سبة املئويةعدد الأ�سواتمن املجموع

من املجموع

17,420,318.1374.203180.207538274.203180.696760-اململكة الأردنية الها�شمية

428,095,277.404280.9527811.9733384480.9527811.386256)- دولة الإمارات العربية املتحدة

7,420,318.1374.203180.207538274.203180.696760)- مملكة البحرين

30,835,158.87308.351590.862424508.351591.291739)- اجلمهورية التون�شية

148,406,362.831484.063634.1507571684.063634.279264)-اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

890,438,177.018904.3817724.9045439104.3817723.134551)-اململكة العربية ال�شعودية

77,134,921.2871.349210.199556271.349210.689508- جمهورية ال�شودان

84,756,614.2047.566140.133037247.566140.629074-اجلمهورية العربية ال�شورية

9519,422,269.915194.2227014.5276505394.2227013.706907- جمهورية العراق

1042,809,527.76428.095281.197334628.095281.596012- �شلطنة عمان

117,134,921.2871.349210.199556271.349210.689508- دولة فل�شطني

296,812,725.662968.127268.3015143168.127268.050322)1- دولة قطر

523,227,561.275232.2756114.6340795432.2756113.803601)1- دولة الكويت

23,783,071.00237.830710.665185437.830711.112543)1- اجلمهورية اللبنانية

570,793,703.205707.9370315.9644515907.9370315.012273)1- دولة ليبيا

7,420,318.1374.203180.207538274.203180.696760)1-جمهورية م�شر العربية

1754,415,666.37544.156661.521944744.156661.890928- اململكة املغربية

185,077,721.4650.777220.142018250.777220.637234- اجلمهورية الإ�شالمية املوريتانية

3,575,404,633.8935,754.04634100.00000039,354.04634100.000000املجمـــوع





املقــــر الرئي�شــــى :

�سارع عبد الرحمن املهدى - رمز بريدى 11111
�س.ب: 2640 - اخلرطوم،جمهورية ال�سودان
هاتف : 249-183-773646/773709
فاك�س : 249-183-770498/770600

badea@badea.org :الربيد الإلكرتونى
website:www.badea.org :املوقع على الإنرتنت

مكتب امل�شرف بالقاهرة:

82 �سارع املريغنى الدور الثانى �سقة 7 - م�سر اجلديدة
جمهورية م�سر العربية

هاتف: 20-2-26903644
فاك�س: 20-2-24175501

الت�سميم و الطباعة
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