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معطيــات عـامـة

التأسيس

تاأ�ص�س امل�صرف العربي للتنمية القت�صادية يف اأفريقيا )امل�صرف( مبقت�صى 
قرار من م�ؤمتر القمة العربية ال�صاد�س املنعقد باجلزائر يف 28 نوفمرب 1973 
وبداأ عملياته يف مار�س 1975 متخًذا من اخلرط�م عا�صمة جمه�رية ال�ص�دان 
بال�شخ�شية  تتمتع  م�صتقلة  دولية  مالية  م�ؤ�ص�صة  وامل�صرف  له�  رئي�صيًا  مقرًا 
الدولية الكاملة وبال�صتقالل التام يف املجالني الإداري واملايل وتخ�صع لأحكام 
دولة  ع�شرة  ثماين  امل�صرف  الدويل� ومتلك  القانون  وملبادئ  اإن�شائها  اتفاقية 
ع�ص� بجامعة الدول العربية م�قعة على اتفاقية اإن�شائه يف 18 فرباير �1974

األهداف والمهام

الدول  بني  والفني  واملايل  القت�صادي  التعاون  دعم  اإلى  امل�صرف  يهدف 
الأفريقية ودول العامل العربي، وجت�صيد ت�صامن عربي اأفريقي قائم على اأ�ص�ٍس 

من امل�صاواة وال�صداقة� وحتقيقًا لهذه الأهداف ُعهَد اإليه باملهام التالية:
- الإ�صهام يف مت�يل التنمية القت�صادية  للدول الأفريقية� 

- ت�شجيع م�شاركة روؤو�س الأموال العربية يف التنمية الأفريقية.
- الإ�شهام يف توفري املعونة الفنية الالزمة للتنمية يف اأفريقيا.

المستفيدون من التمويالت

44 دولة اأفريقية  – جن�ب ال�صحراء�
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جمل�س املحافظني
ونائب  حمافظ  من  ويتكون  للم�شرف  الُعليا  ال�شلطة  هو 
حمافظ عن كل دولة ع�شو، وغالبًا ما يكون املحافظون وزراء 
املالية يف دولهم� وملجل�س املحافظني كافة ال�صالحيات، كما 
اأو بع�س هذه ال�صالحيات ملجل�س الإدارة،   اأن يف��س كل  له 
بينها  ومن  الإن�شاء  اتفاقية  ت�شتثنيها  التي  تلك  عدا  فيما 
زيادة راأ�س املال، وتعيني مدير عام امل�صرف، واإجازة النظام 
وتخ�صي�س  اخلتامية،  احل�صابات  على  والت�صديق  املايل، 
�شايف الدخل، وتف�شري وتعديل اتفاقية الإن�شاء. ويعقد جمل�س 

املحافظني يف العادة اجتماعًا واحدًا يف العام�

جمل�س الإدارة
ويتمتع  اأحد ع�شر ع�شوًا،  امل�شرف من  اإدارة  يتكّون جمل�س 
منها  كان  ما  اإّل  امل�شرف  لإدارة  الالزمة  بال�شالحيات 
مقت�شرًا على جمل�س املحافظني. وتت�شّمن �شالحياته الآتي:

تنفيذها،  ومتابعة  للم�صرف  العامة  ال�صيا�صة  •  ر�صم 
جمل�س  وتوجيهات  الإن�شاء  اتفاقية  واأحكام  يتفق  مبا 

املحافظني� 

•  و�شع القواعد والُنظم واتخاذ التدابري الالزمة لت�شيري 
اأعمال امل�صرف على اأ�صا�س القت�صاد يف النفقات� 

•  حتديد برنامج للعمليات يعني حجمها ونظمها، واملوافقة 
على القرو�س واملعونات التي يقدمها امل�شرف.

واإ�شدار  بالقرتا�س  اخلا�شة  القرارات  •  اتخاذ 
ال�صندات�

•  الإعداد لجتماعات جمل�س املحافظني� 
ما  ح�شب  للم�شرف،  ومكاتب  وفروع  وكالت  •  اإن�شاء 

تقت�صيه م�صلحة العمل� 

يك�ن الأع�صاء الت�صعة الأكرث اإ�صهامًا يف راأ�س مال امل�صرف 

الإمارات  دولة  على  حاليًا  هذا  وينطبق  دائمني،  اأع�صاء 
الدميقراطية  اجلزائرية  واجلمه�رية  املتحدة،  العربية 
العراق،  وجمهورية  ال�شعودية،  العربية  واململكة  ال�شعبية، 
ليبيا،  ودولة  الك�يت،  ودولة  قطر،  ودولة  عمان،  و�صلطنة 
 - امل�شرف  يف  الأع�شاء  بقية  وي�شرتك  املغربية.  واململكة 
يف   - املحافظني  جمل�س  يف  الت�ص�يت  يف  ق�تهم  بح�صب 
وهما  الإدارة  جمل�س  يف  الدائمني  غري  الع�شوين  اختيار 
التون�شية وجمهورية م�شر العربية. وفرتة  حاليًا اجلمهورية 
الع�ص�ية اأربع �صن�ات قابلة للتجديد� كما ينتخب املجل�س من 
للتجديد،  قابلة  �شنتني  ملدة  متفرغ  غري  رئي�شًا  اأع�شائه  بني 
اأو كلما اقت�صى  اأ�صهر،  الإدارة مرًة كل ثالثة  يجتمع جمل�س 

عمل امل�شرف ذلك.

جلان جمل�س الإدارة

تتفّرع عن جمل�س الإدارة جلنتان وهما:

اإدارة  على  بالإ�صراف  وتق�م  ال�ستثمار:  جلنة   /1

الإدارة،  جمل�س  رئي�س  من  وتتكّون  امل�شرف  ا�شتثمارات 
واملدير العام، وع�ص�ين يق�م جمل�س الإدارة باختيارهما من 

بني اأع�صائه ملدة �صنتني�

اأعمال  وتق�م بالإ�صراف على مراجعة  2/ جلنة املراجعة: 

جمل�س  يقوم  اأع�شاء،  ثالثة  من  وتتكّون  الداخلية  امل�شرف 
الإدارة باختيارهم من بني اأع�صائه ملدة �صنتني�

املدير العام

غري  من   - للم�شرف  عامًا  مديرًا  املحافظني  جمل�س  ُيعنّي 
اأع�صاء جمل�س الإدارة - لفرتة ثالث �صن�ات قابلة للتجديد 
مرتني على الأكرث، واملدير العام هو املمثل القانوين للم�شرف 
واملوظف التنفيذي الأعلى وامل�شئول عن ت�شيري جميع الأعمال 
ووفقًا  والل�ائح  للنظم  وفقًا  الإدارة،  جمل�س  اإ�صراف  حتت 

لت�جيهات جمل�س املحافظني وجمل�س الإدارة�

الهيئات امل�سرية لعمل امل�سرف
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اجتماع مجلس المحافظين رقم )44(
الكويت - أبريل 2019
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التقرير السنوي

2019

مجلس المحافظين

معايل الأ�ستاذ/ عمـــر ملحــ�س
وزير املالية - اململكة الأردنية الها�صمية

معايل الأ�ستاذ/ دروي�س بن اإ�سماعيل البلو�سي 
ال�زير امل�شئول عن ال�شوؤون املالية - �صلطنة ُعَمان

معايل الأ�ستاذ/ عبيد حميد الطاير
وزير الدولة لل�شوؤون املالية

دولة الإمارات العربية املتحدة

معايل الدكتور/ نبيـــل ق�سيـــ�س
رئي�س جمل�س اإدارة هيئة �ص�ق راأ�س املال الفل�صطينية 

دولة فل�صطني

معايل ال�سيخ/ �سلمان بن خليفة اآل خليفة
وزير املالية والقت�صاد ال�طني – مملكة البحرين

معايل الأ�ستاذ/ علي �سريف العمادي
وزير املالية - دولة قطر

معايل الأ�ستاذ/ زياد العذاري
وزير التنمية وال�صتثمار والتعاون الدويل

اجلمهورية التون�شية

معايل الدكتور/ نايف فالح احلجرف 
وزير املالية - دولة الك�يت

معايل الأ�ستاذ/ حممـــد لوكـــال*
وزير املالية - اجلمه�رية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

معايل الأ�ستاذ/ علي ح�ســـن خليـــل
وزير املالية - اجلمه�رية اللبنانية

معايل الأ�ستاذ/ حممد بن عبد اهلل اجلدعان 
وزير املالية - اململكة العربية ال�صع�دية

معايل الأ�ستاذ/ فرج عبد الرحمن  اأبو مطاري
وزير املالية – دولة ليبيا

معالــي الدكتور/ اإبراهيم اأحمد البدوي*
وزير املالية والتخطيط القت�صادي - جمه�رية ال�ص�دان

معايل الدكتـــورة/ �سـحـر ن�ســـــــر
وزيرة ال�صتثمار والتعاون الدويل - جمه�رية م�صر العربية

اجلمه�رية العربية ال�ص�رية**
معايل الأ�ستاذ/ حممد بن�سعبــــون

وزير القت�صاد واملالية - اململكة املغربية

معايل الأ�ستاذ/ فــــوؤاد ح�ســـــني
نائب رئي�س ال�زراء لل�شوؤون القت�صادية / وزير املالية

جمه�رية العراق

معايل الأ�ستاذ/ حممد الأمني ولد الذهبي*
وزيــــر املاليـــة

اجلمهورية الإ�شالمية املوريتانية

اأبريل    2 الأ�شتاذ/ عبد الرحمن راوية حتى  ال�شعبية معايل  التمثيل يف جمل�س املحافظني خالل العام، فقد كان ميثل اجلمه�رية اجلزائرية الدميقراطية  *  مت تعديل 
2019 ، وكان ميثل جمه�رية ال�ص�دان معايل الأ�شتاذ/ جمدي ح�صن ي�س  حتى 16 مار�س �2019 وكان ميثل اجلمه�رية الإ�صالمية املوريتانية معايل  الأ�شتاذ/ املختار 

ولد اأجاي حتى 22 اأغ�صط�س �2019

** كان عام 2011 ه� اآخر عام يح�صر فيه ممثل عن اجلمه�رية العربية ال�ص�رية اجتماعات جمل�س املحافظني�
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اجتماع مجلس اإلدارة - جمهورية رواندا - مارس 2019
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التقرير السنوي

2019

9

مجلس اإلدارة
الرئــي�س

معايل املهند�س/ يو�سف بن اإبراهيم الب�سام
اململكة العربية ال�صع�دية

الأع�ســــــاء

�سعادة الأ�ستاذة/ ملياء بن ميم�سعادة الأ�ستاذ/ م�سبح حممد ال�سويدي
اجلمهورية التون�شيةدولة الإمارات العربية املتحدة

ة �سعادة الأ�ستاذ/ خالد �سالح الدين حممد *�سعادة الأ�ستاذ/ ميلود بوطبَّ
جمه�رية العراق       اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

�سعادة الأ�ستاذ/ اأحمد �سالح بومطر املهندي   �سعادة الدكتور/ عبد العزيز بن حممد الهنائي  
دولة قطر�صلطنة ُعَمان

�سعادة الدكتور/ ن�سر علي غريبي*�سعادة الأ�ستاذ/ مروان عبد اهلل يو�سف الغامن 
دولة ليبيادولة الك�يت

�سعادة الأ�ستاذ/ احل�سن الدز�سعادة الدكتورة/ منى حممد اأحمد وهبة
اململكة املغربيةجمه�رية م�صر العربية

املديــر العـام
معايل الدكتور/ �سيدي ولد التاه

اجلمهورية الإ�شالمية املوريتانية

*  مت تعديل التمثيل يف جمل�س الإدارة خالل العام، فقد كان ميثل جمهورية العراق �شعادة الدكتورة/ هدى هادي �شلمان حتى نهاية اأكتوبر 2019، وكان ميثل دولة ليبيا 
�شعادة الأ�شتاذ/ مو�شى من�شور الكانوين حتى يونيو �2019
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معايل رئي�س جمل�س املحافظني
امل�صرف العربي للتنمية االقت�صادية يف اأفريقيا

معـايل الرئـي�س
حتية طيبة،،،

طبقًا للمواد 6/25 و2/34 و35 من اتفاقية إنشاء املرصف العريب 
جملس  إىل  أرفع  بأن  أترّشُف  أفريقيا،  يف  االقتصادية  للتنمية 
السنوي عن  التقرير  نيابًة عن جملس اإلدارة،  املوّقر،  املحافظني 
أفريقيا خالل عام  االقتصادية يف  للتنمية  العريب  أعامل املرصف 
2019. ويشتمل التقرير عىل عرٍض ألهم أنشطة املرصف وعىل 

األفريقية  البلدان  يف  اجلديدة  التنموية  لعملياته  تفصييْل  وصٍف 
عىل  يشتمل  كام  العام،  خالل  متويالته  من  استفادت  التي 

احلسابات املدققة للسنة املالية 2019.

يو�سف بن اإبراهيم الب�سام
رئي�س جمل�س الإدارة
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التقرير السنوي

2019

اأهم م�ؤ�صرات ن�صاط امل�صرف 2018 – 2019

20182019البيان

564.95599.96اإجمايل االلتزامات الكلية )مليون دوالر*(

230240قرو�س م�شاريع القطاع العام

100100قرو�س مت�يل القطاع اخلا�س 

225250قرو�س مت�يل ال�صادرات العربية

9.959.96منح الع�ن الفني 

7366اإجمايل عدد العمليات

1514م�شاريع القطاع العام

83عمليات القطاع اخلا�س 

66عمليات التجارة اخلارجية

4443عمليات الع�ن الفني

35.534.9متو�شط عن�شر املنحة لقرو�س م�شروعات القطاع العام )%(

884.08515.66اإجمايل تكاليف م�شروعات القطاع العام التي �شاهم امل�شرف يف متويلها )مليون دولر(

5,133.3 4,821.4�صايف امل�ج�دات )ملي�ن دولر(

391.1- 11.9اإجمايل الدخل )ملي�ن دولر(

321.9- 39.9 �صايف الدخل )ملي�ن دولر(

* املق�ص�د بالدولر يف هذا التقرير ه� الدولر الأمريكي
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ملحة عن التطـورات القت�سـادية الدولـية

1/ منو القت�ساد العاملي 

تباطاأ من� القت�صاد العاملي يف عام 2019 لل�شنة الثانية على التوايل حيث مل تتجاوز ن�شبة النمو 3 % وهي اأقل ن�شبة يتم ت�شجيلها 
منذ الأزمة املالية العاملية يف �صنة 2008، ح�شب ما ُي�شري اإليه تقرير �شندوق النقد الدويل حول اآفاق القت�شاد العاملي ال�شادر 
يف �صهر اأكت�بر�2019 ويف�صر هذا التباط�ؤ اأ�صا�صا بحالة عدم اليقني املرتتبة عن تعدد العراقيل التي ت�اجهها املبادلت التجارية 
الدولية وعن ت�شاعد التوترات اجليو�شيا�شية، حيث ت�شري التقديرات اإلى اأن احلرب التجارية التي احتدمت يف عام 2019 بني 
الوليات املتحدة وال�شني اإثر زيادة الوليات املتحدة ب�شكل هام للر�شوم اجلمركية امل�شتوجبة على الواردات من ال�شني، ورد هذه 
الأخرية باإجراءات مماثلة بالإ�شافة اإلى تخفي�س حيازتها من �شندات اخلزينة الأمريكية، قد �شاهمت يف تخفي�س معدل النمو 
التي واجهتها عدد من  التباطوؤ عوامل ظرفية مرتبطة بال�شعوبات القت�شادية  0.8 نقطة. كما �شاهمت يف هذا  العاملي بنح� 
البلدان النا�شئة وعوامل هيكلية مرتبطة برتاجع الإنتاجية و�شيخوخة ال�شكان يف القت�شادات املتقدمة. وقطاعيًا يف�شر التباطوؤ 
بالرتاجع الهام امل�شجل على م�شتوى قطاع ال�شناعات املعملية نظرًا لعدة عوامل اأبرزها ارتفاع الر�شوم اجلمركية الذي اأثر �شلبًا 
على ال�شتثمار وعلى طلب ال�شلع التجهيزية. كما �شهد قطاع �شناعة ال�شيارات انكما�شًا هامًا نتيجة ال�شطرابات املرتتبة عن 
املعايري اجلديدة للعوادم التي مت اعتمادها موؤخرًا بالحتاد الأوروبي وال�شني. ويف املقابل فقد وا�شل قطاع اخلدمات حتقيق ن�شب 

منو هامة م�شاهمًا ب�شكل ن�شبي يف تقليل حجم الآثار ال�شلبية املرتتبة عن تراجع القطاع ال�شناعي.

تباطاأ معدل النم� ال�صن�ي لالقت�صاد الأمريكي خالل عام 2019 لي�صتقر يف حدود 2.3 %، وذلك نظرًا حلالة عدم اليقني التي 
تخيم على املبادلت التجارية الدولية والتي كان لها اأثر �شلبي على ال�شتثمار بالإ�شافة اإلى النح�شار التدريجي لالآثار الإيجابية 
املنتهجة  املايل  والتو�شع  احلكومي  الإنفاق  تو�شع  �شيا�شات  اأن  اإل   ،2018 عام  يف  ال�شرائب  خف�س  عن  املتولدة  املدى  ق�شرية 
�شاهمت ب�شكل فعال يف دعم �شوق العمل والطلب املحلي مما مكن القت�شاد الأمريكي من احلفاظ على معدل منو مرتفع ن�شبيًا 
مقارنة ببقية القت�شادات املتقدمة. اأما يف منطقة اليورو فعلى الرغم من توا�شل �شالبة الطلب الداخلي، فقد تباطاأ معدل النمو 
ال�صن�ي لالقت�صاد  لل�شنة الثانية على التوايل لي�شتقر يف حدود 1.1 % يف عام 2019، وذلك بفعل تراجع ال�شادرات وتراجع 
التوايل لي�شتقر يف  الثانية على  لل�شنة  النمو ال�شنوي لالقت�شاد يف اململكة املتحدة  الإنتاج ال�شناعي. كما توا�شل تراجع معدل 
2009، وذلك بفعل تباطوؤ ال�شتثمارات نظرًا حلالة عدم اليقني  اأقل ن�شبة منو ت�شهدها البالد منذ عام  1.2 %، وهي  حدود 

املرتبطة بطول مفاو�شات النف�شال عن الحتاد الأوروبي. 

ويف القت�شادات املتقدمة الأخرى ا�شتقر معدل النمو القت�شادي يف اليابان مدعومًا بالطلب املحلي، يف حني تباطاأ معدل النمو 
يف كندا لل�شنة الثانية على التوايل بفعل الآثار ق�شرية املدى املرتتبة عن اعتماد �شيا�شة نقدية ومالية اأكرث حذرًا تهدف جلعل 
البالد اأكرث قدرة على مواجهة الأزمات القت�شادية. وتراجع كذلك معدل النمو يف كوريا اجلنوبية ويف �شنغافورة وتايوان وهوجن 
كوجن لل�شنة الثانية على التوايل نتيجة تباطوؤ ال�شتثمارات اخلا�شة وتباطوؤ ال�شادرات بفعل تراجع النمو يف ال�شني بالإ�شافة 
اإلى تراجع الطلب العاملي على اأ�شباه املو�شالت. اأما يف الرنويج فقد ت�شارع معدل النمو بف�شل ارتفاع الطلب الداخلي واعتماد 
اإجراءات جبائية حمفزة، يف حني تباطاأ معدل النمو القت�شادي يف اأ�شرتاليا ليبلغ اأدنى م�شتوى له منذ عام 1991 نتيجة تباطوؤ 
ال�شادرات املوجهة اإلى ال�شني التي تعد ال�شريك التجاري الأول للبالد، وال�شعوبات التي تواجهها �شوق العقارات بالإ�شافة اإلى 

الكوارث الطبيعية التي �شهدتها البالد طيلة ال�شنة بفعل ظاهرة القطب الثنائي للمحيط الهندي.
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ويف ال�شني تراجع معدل النمو القت�شادي لل�شنة الثانية على التوايل لي�شتقر يف حدود 6.1 %، وذلك نتيجة تباطوؤ ال�شادرات 
بفعل ارتفاع الر�شوم اجلمركية بالوليات املتحدة بالإ�شافة اإلى تباطوؤ الطلب املحلي نتيجة ت�شديد الرقابة على اأن�شطة الإقرا�س 
القت�شادي يف  النمو  تباطاأ معدل  كما  مالية.  اأزمة  البالد يف  تقليل خماطر دخول  بهدف  البنكية،  املوؤ�ش�شات غري  ل�شيما من 
الهند لل�شنة الثالثة على التوايل بفعل تباطوؤ ال�شتثمارات نتيجة توا�شل �شبابية الإ�شالحات احلكومية املرتقبة يف جمال مناخ 
الأعمال بالإ�شافة اإلى تباطوؤ الطلب املحلي بفعل ت�شديد الرقابة على املوؤ�ش�شات غري البنكية العاملة يف احلقل املايل بعد تزايد 
املخاوف حول اأو�شاعها املالية. ويف دول جمموعة اآ�شيان تباطاأ معدل النمو يف تايالند بفعل تباطوؤ ال�شتثمارات وال�شادرات نتيجة 
اإندوني�شيا وماليزيا والفيليبني على الرغم من تباطوؤ ال�شتثمارات، بف�شل  التوترات التجارية الدولية، وبقي م�شتقرًا ن�شبيًا يف 
�صالبة الطلب املحلي� اأما يف فيتنام فعلى الرغم من الرتاجع الطفيف ملعدل النم� اإلى 6.5 % اإل اأنه بقي مرتفعًا مقارنًة ببقية 

دول املجموعة، وذلك نتيجة لرتفاع ال�شادرات املوجهة للوليات املتحدة لتعوي�س الواردات ال�شينية. 

0.2 %، وذلك نتيجة ت�شافر  وتباطاأ معدل النمو القت�شادي يف اأمريكا الالتينية لل�شنة الثانية على التوايل لي�شتقر يف حدود 
وتباطوؤ  ال�شنة  بداية  يف  املناجم  اأحد  انهيار  كارثة  اإثر  الربازيل  يف  املنجمي  الن�شاط  �شهده  الذي  الهام  كالرتاجع  عوامل  عدة 
ال�شيا�شات  على  تخيم  التي  اليقني  عدم  حالة  وتوا�شل  الفائدة  اأ�شعار  ارتفاع  نتيجة  املك�شيك  يف  وال�شتهالك  ال�شتثمارات، 
القت�شادية املتبعة، وال�شعوبات التمويلية التي تعرفها الأرجنتني والتي عمقت من حدة انكما�س القت�شاد، بالإ�شافة اإلى الأزمة 
القت�شادية اخلانقة التي ت�شهدها فنزويال والتي تراجع ناجتها املحلي الإجمايل بحوايل الثلث يف �شنة واحدة . كما تراجع معدل 
النمو القت�شادي يف دول اأوروبا ال�شرقية وتركيا لل�شنة الثانية على التوايل لي�شتقر يف حدود 1.7 %، نتيجًة لتباطوؤ النمو يف رو�شيا 
اأثر �شلبًا على تناف�شية  بفعل تباطوؤ ال�شتثمارات والطلب املحلي، ويف تركيا بفعل النخفا�س ال�شريع ل�شعر �شرف اللرية الذي 
القطاع ال�شناعي الذي يعتمد ب�شكل كبري على املدخالت امل�شتوردة، بالإ�شافة اإلى تباطوؤ ال�شتثمارات نتيجة الرتفاع الكبري الذي 

�شهدته اأ�شعار الفائدة ب�شبب ال�شيا�شات النقدية الرامية للحد من تراجع �شعر �شرف اللرية. 

3.2 % ، حيث �شاهم الرتفاع الن�شبي لالأ�شعار  اأما يف دول اإفريقيا جن�ب ال�صحراء فقد بقي معدل النم� م�صتقرًا يف حدود 
العاملية للنفط يف ت�شارع النمو يف اأغلبية القت�شادات املنتجة وعلى راأ�شها نيجرييا التي بلغ معدل النمو فيها 2.2 %، يف حني 
التوايل نتيجة توا�شل تراجع حجم الإنتاج. وتوا�شل تباطوؤ معدل النمو  لل�شنة الرابعة على  توا�شل انكما�س القت�شاد الأنغويل 
تفاقم م�شاكل  بفعل  املنجمي  الإنتاج  وتراجع  الإ�شرابات  تعدد  نتيجة  التوايل  الثانية على  لل�شنة  اإفريقيا  القت�شادي يف جنوب 
التزويد بالكهرباء بالإ�شافة اإلى تراجع الإنتاج الزراعي. وعلى عك�س هذه القت�شادات الثالثة الأكرب يف املنطقة فاإن عددًا من 
بقية البلدان خا�شة غري املنتجة للنفط جنح يف حتقيق ن�شب منو مرتفعة حيث متكنت 20 دولة ت�صم ح�ايل 45 % من �صكان 
املنطقة ومتثل ن�شبة 34 % من الناجت املحلي الإجمايل للمنطقة من حتقيق ن�شب منو تفوق 5 % ، كما متكنت 24 دولة من حتقيق 
ن�شب منو للدخل الفردي تفوق الن�شب امل�شجلة يف القت�شادات املتقدمة. وقد تعددت املحركات الرئي�شية للنمو يف هذه الدول 
بني ال�شتثمارات اخلا�شة يف كوت ديفوار ورواندا وال�شنغال، وتعزز اإنتاجية القطاع الزراعي يف بنني، وال�شتثمارات العمومية يف 

موري�ش�س. ويف ال�شرق الأو�شط واآ�شيا الو�شطى تباطاأ معدل النمو لل�شنة الثالثة على التوايل ليبلغ 0.9 %� 

/ الت�سخم والعمالة والبطالة  2
اأ( الت�سخم

اإثر  لالأج�ر  ن�شبي  بارتفاع  2019 مدف�عًا  1.7 % يف عام  ليبلغ  ب�شكل طفيف  املتقدمة  القت�صادات  الت�صخم يف  ارتفع معدل 
بل�غ معدلت البطالة يف العديد من هذه البلدان م�صت�يات قيا�صية دنيا� اأما يف القت�صادات النا�شئة والنامية فقد تراجع معدل 
الن�صبي  ال�صعف  اإلى  بالإ�صافة  الأ�صا�صية  ال�صلع  لأغلب  العاملية  الأ�صعار  با�صتقرار  اأ�صا�صًا  يف�صر  ما  وه�   %  4.6 اإلى  الت�صخم 

ملعدلت النم� القت�صادي التي تراجعت يف ح�ايل 60 % من هذه البلدان�  
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ويف ال�ليات املتحدة الأمريكية ارتفع معدل ت�صخم ال�صلع ال�صتهالكية اإلى 2.1 % يف عام 2019، مدف�عًا بارتفاع الأج�ر� اأما 
يف منطقة الي�رو فقد تراجع معدل الت�صخم اإلى 1.3 % بفعل تباط�ؤ الن�شاط القت�صادي وذلك على الرغم من ال�صيا�صة النقدية 
الثانية على الت�ايل  انتهجها البنك املركزي الأوروبي� ويف اململكة املتحدة وا�صل معدل الت�صخم الرتاجع لل�صنة  الت��صعية التي 
ليبلغ 1.5 %، اإثر النخفا�س الهام الذي �صهدته اأ�صعار الطاقة بعد قيام الهيكل احلك�مي املنظم للقطاع بخف�س �صقف الأ�صعار�

زيادة احلك�مة ملقدار  بعد  وذلك   % 1.5 ليبلغ  الت�ايل  الرابعة على  لل�صنة  الرتفاع  الت�صخم  وا�صل معدل  اليابان فقد  اأما يف 
ال�صريبة على ال�صلع ال�صتهالكية� ويف ال�صني وا�صل معدل الت�صخم الرتفاع لل�صنة الثانية على الت�ايل ليبلغ 2.2 % مدف�عًا 
بالرتفاع الهام الذي �صهدته اأ�صعار حل�م اخلنازير اإثر النت�شار ال�ا�صع ل�باء طاع�ن اخلنازير الذي ق�صى على ح�ايل 40 % 
من القطيع املحلي� كما ارتفع معدل الت�صخم يف الهند ليبلغ  3.8 % اإثر الرتفاع الهام الذي عرفته اأ�صعار اخل�صروات ول �صيما 
الب�صل نتيجة لتدين الإنتاج ب�صبب الفي�شانات التي �صهدتها العديد من املناطق� اأما يف الربازيل واملك�صيك ورو�صيا فقد انخف�س 

معدل الت�صخم نتيجة تباط�ؤ الطلب املحلي�

ظاهرة  الناجت عن  اأدى اجلفاف  حيث   ،% 8.9 ليبلغ   2019 الت�صخم يف عام  ارتفع معدل  ال�صحراء  اإفريقيا جن�ب  ويف دول 
النين� الذي �صرب ب�شدة عددًا من دول �صرق وجن�ب القارة مثل كينيا واإثي�بيا وبوت�شوانا ولي�ص�ت� وناميبيا وزامبيا وزميباب�ي، 
�شغوطًا  انخفا�س حجم املحا�صيل الزراعية مما ولد  اإلى  اآخر من دول جن�ب القارة  والأعا�شري التي �صربت م�زمبيق وعددًا 
اإثي�بيا و12 % يف زامبيا� كما �صاهم الرتاجع احلاد يف �صعر  14.5 % يف  بلغ معدل الت�صخم  حيث  ت�صخمية يف هذه الدول، 
�صرف العمالت املحلية يف اأنغول وليبرييا اإلى تعزيز ال�شغوط الت�صخمية يف هاتني الدولتني، حيث بلغ معدل الت�صخم 17 % يف 
اأنغول و20 % يف ليبرييا � اأما يف دول الإحتاد القت�صادي والنقدي لغرب اإفريقيا ويف دول املجم�عة القت�صادية والنقدية ل��صط 
اإفريقيا فقد ظل معدل الت�صخم منخف�صًا حيث مل يتجاوز 1 % يف ك�ت ديف�ار و1.8 % يف جمه�رية الكونغو، وذلك نتيجة ارتباط 

عمالت هذه الدول بالي�رو� 

ب( العمالة والبطالة

بقي معدل البطالة العاملي م�صتقرًا يف عام 2019 يف حدود 5.4 %، اإذ بلغ عدد العاطلني عن العمل ح�ايل 188 ملي�ن �صخ�س، 
40 % منهم من الن�صاء� وبلغ معدل العمالة 60.7 % من عدد ال�صكان البالغني اأكرث من 15 �صنة، بينما مل يتجاوز هذا املعدل 

47.2 % عند الن�صاء� 
ويف القت�صادات املتقدمة وا�صل معدل البطالة الرتاجع لل�صنة ال�صابعة على الت�ايل لي�صتقر يف حدود 4.8 %، حيث �صجلت منطقة 
�2008 كما �صجلت جمم�عة الدول ال�صناعية  ت�شهده املنطقة منذ عام  اأقل معدل  7.6 % وه�  الي�رو معدل بطالة ل يتجاوز 
ال�صبع معدل بطالة ل يتجاوز 4.3 %، وه� اأقل معدل ت�شهده املجم�عة منذ ال�صدمة النفطية الأولى يف عام 1973، بينما بقي 
معدل البطالة يف بقية القت�صادات املتقدمة م�صتقرًا يف حدود 4 %� اأما يف الدول النا�شئة وال�صاعدة فقد وا�صل معدل البطالة 
النخفا�س لل�صنة الثانية على الت�ايل يف دول �صمال اإفريقيا لي�صتقر يف حدود 12.1 %، كما وا�صل النخفا�س لل�صنة الرابعة على 
الت�ايل يف دول الكاريبي لي�صتقر يف حدود 7.2 % ولل�صنة اخلام�صة على الت�ايل يف جزر املحيط الهادي لي�صتقر يف حدود 4.7 % 
ولل�صنة ال�صاد�صة على الت�ايل يف دول �صرق اأوروبا لي�صتقر يف حدود 4.9 %، يف حني وا�صل معدل البطالة الرتفاع لل�صنة الثانية 
على الت�ايل يف دول اأمريكا ال��صطى ليبلغ 3.9 % ، ويف دول جن�ب �صرق اآ�صيا ليبلغ 3 %� كذلك ارتفع معدل النم�  يف دول اأمريكا 
اجلن�بية ليبلغ 9.7 % ، ويف دول جن�ب اآ�صيا ليبلغ 5.4 % ، ويف دول و�صط اآ�صيا ليبلغ 5.8 % ، ويف دول غرب اآ�صيا ليبلغ 11.9 %� 

بينما ظل  م�صتقرًا يف الدول العربية يف حدود 8 % ويف دول �صرق اآ�صيا يف حدود 4.1 % � 
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اأما يف دول اإفريقيا جن�ب ال�صحراء فقد ارتفع معدل البطالة اإلى 5.9 %؛ اأي ما ميثل ح�ايل 24.4 ملي�ن عاطل عن العمل، 
بزيادة قدرها 900 األف �صخ�س مقارنًة بعام �2018 غري اأن هذا املعدل يتباين فيما بني خمتلف املناطق حيث اأنه بقي م�صتقرًا 
يف دول و�صط اإفريقيا يف حدود 4.8 % ، ويف دول �صرق اإفريقيا يف حدود 3.2 % ،ويف دول غرب اإفريقيا يف حدود 6 %، يف حني 

ارتفع يف دول جن�ب القارة ليبلغ 27.2 %�

/التجارة العاملية  3
ن�شبة من� يتم  اأدنى  1.1 % وهي  الت�ايل لي�صتقر يف حدود  الثانية على  لل�صنة   2019 العاملية يف عام  تباطاأ من� حجم التجارة 
تعزيز  واإلى  التجهيزية  ال�صلع  على  الطلب  تراجع  اإلى  اأدى  الذي  ال�صتثمار  تباط�ؤ  اإلى  هذا  ويع�د   ،2009 عام  منذ  ت�صجيلها 
الإجراءات احلمائية بني ال�صني وال�ليات املتحدة� كما �صاهمت يف هذا التباط�ؤ الأزمة التي ي�شهدها قطاع �صناعة ال�صيارات 
ب�صبب التح�لت التكن�ل�جية التي يقت�صيها التط�ر املت�صارع للمعايري التي ينبغي اأن ت�صتجيب لها الع�ادم� وقد تراجع معدل النم� 
ال�صن�ي ل�صادرات القت�صادات املتقدمة لل�صنة الثانية على الت�ايل اإلى 0.9 %، حيث انخف�س معدل النم� ال�صن�ي ل�صادرات 
دول منطقة الي�رو اإلى 2.1 %، وملجم�عة الدول ال�صناعية ال�صبع اإلى 0.7 %، وتراجع حجم �صادرات بقية القت�صادات بح�ايل 

0.2 % وذلك للمرة الأولى منذ عام �2009 
اأما يف القت�صادات النا�شئة والنامية فقد تراجع معدل النم� ال�صن�ي ل�صادراتها لل�صنة الثانية على الت�ايل اإلى 1.8 %، اإذ تقل�س 
معدل النم� ال�صن�ي ل�صادرات دول اآ�صيا النا�شئة والنامية اإلى 2.8 %، والقت�صادات اخلم�س الأكرب يف جمم�عة اآ�صيان دون 
اعتبار �شنغافورة اإلى 2.6 %� كما تراجع معدل النم� ال�صن�ي ل�صادرات دول اأوروبا ال�شرقية وتركيا اإلى 3.3 %، ودول اأمريكا 
الالتينية اإلى 0.9 %، يف حني تعمق النكما�س ل�صادرات دول ال�شرق الأو�صط وو�صط اآ�صيا اإلى 2.1 %� اأما يف دول اإفريقيا جن�ب 

ال�صحراء فقد تراجع معدل النم� ال�صن�ي لل�صادرات اإلى 2.7 %�

وتراجع معدل النم� ال�صن�ي ل�اردات القت�صادات املتقدمة اإلى 1.1 % ول�اردات منطقة الي�رو اإلى 2.5 %، ول�اردات جمم�عة 
الدول ال�صناعية ال�صبع اإلى 1.5 % ، يف حني تراجعت واردات بقية القت�صادات املتقدمة بح�ايل 1 %� اأما القت�صادات النا�شئة 
النا�شئة  اآ�صيا  حيث تراجع معدل النم� ال�صن�ي ل�اردات دول   ،% 0.6 اإلى  والنامية فقد تقل�س معدل النم� ال�صن�ي ل�ارداتها 
والنامية اإلى 0.2 %، ول�اردات القت�صادات اخلم�س الأكرب يف جمم�عة اآ�صيان دون اعتبار �شنغافورة اإلى 2.4 %� كما انخف�س 
معدل النم� ال�صن�ي ل�اردات دول اأوروبا ال�شرقية وتركيا اإلى 2.1 % يف حني تراجعت واردات دول اأمريكا الالتينية بح�ايل 0.7 %، 
وعاودت واردات دول ال�شرق الأو�صط وو�صط اآ�صيا النم� بح�ايل 0.6 % بعد اأن �صهدت تراجعًا يف عام �2018 اأما يف دول اإفريقيا 
جن�ب ال�صحراء فقد تراجع معدل النم� ال�صن�ي لل�اردات اإلى 3.8 %� وعلى الرغم من هذا الرتاجع فقد كانت املنطقة الأكرث 

ديناميكية على ال�صعيد العاملي من حيث ارتفاع حجم ال�اردات�

الفقرية املثقلة بالديون والبلدان  اخلارجي  4/الدين 

اأ( الدين اخلارجي

بلغ حجم الدين اخلارجي لدول اإفريقيا جن�ب ال�صحراء - ح�صب اإح�صاءات البنك الدويل- ح�ايل 583.6 مليار دولر فى 
عام 2018؛ اأي بزيادة قدرها 4 % مقارنًة بعام �2017 وبذلك بلغ حجم الدين اخلارجي ح�ايل 36.2 % من اإجمايل الناجت 
املحلي� ومن حيث تركيبته فاإن 84 % من اإجمايل الدين كان يف �صكل قرو�س ط�يلة الأجل و12 % يف �صكل قرو�س ق�شرية 
الأجل، وبلغت قرو�س �صندوق النقد الدويل 4 % من اإجمايل الدين� وقد فاقت الزيادة امل�صجلة على م�شتوى القرو�س ط�يلة 
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الدويل  النقد  �صندوق  قرو�س  ارتفع حجم  كما  الدين اخلارجي�  اإجمايل  م�شتوى  على  امل�صجلة  تلك   % 6 بلغت  والتي  الأجل 
بح�ايل 5 % يف حني تراجع حجم القرو�س ق�شرية الأجل بح�ايل 3 %� وارتفعت ن�شبة القرو�س املي�صرة ب�شكٍل طفيف اإلى 
17 % من اإجمايل الدين اخلارجي، ون�شبة قرو�س امل�ؤ�ص�صات متعددة الأطراف اإلى 18.9 %، ون�شبة الدين اخلارجي املُعْن�ن 

بالدولر الأمريكي اإلى 64.8 %، ون�شبة الدين اخلارجي املُعْن�ن بالي�رو اإلى ح�ايل 6.6 %�  

وقد بلغت متاأخرات ال�صداد ح�ايل 34.1 مليار دولر يف عام 2018 ؛ اأي بزيادة بلغت 10 % مقارنًة بعام 2017، ومن حيث 
تركيبتها فاإن 32 % من املتاأخرات تتعلق بالف�ائد و 68 % تتعلق باأ�صل الدين� كما بلغت ال�صح�بات من الدي�ن يف عام 2018 
ح�ايل 80.3 مليار دولر، منخف�صة بذلك بح�ايل 8 % عن ال�صح�بات امل�صجلة يف عام �2017 ومن حيث تركيبتها فاإن جميع 

ال�صح�بات تعلقت بقرو�س ط�يلة الأجل، وتعلقت 4 % من ال�صح�بات بقرو�س م�صداة من �صندوق النقد الدويل�

 بلغت خدمة الدين ح�ايل 61.1 مليار دولر يف عام 2018 مرتفعة بح�ايل 31 % عن نظريتها امل�صجلة يف عام �2017 وقد 
71 % منها يتعلق بت�صديد اأ�صل الدين و29 %  حيث تركيبتها فاإن  14.1 % من ال�صادرات� ومن  مثلت خدمة الدين ح�ايل 
يتعلق بت�صديد الف�ائد� ومثلت الزيادة امل�صجلة على م�شتوى ت�صديد اأ�صل الدين 78 % من الزيادة امل�صجلة على م�شتوى خدمة 
الدين� وقد ارتفع مت��صط �صعر الفائدة امل�صت�جب على القرو�س اجلديدة التي مت حت�صيلها يف عام 2018 اإلى 4.7 %، وانخف�س 
مت��صط مدة القر�س ب�شكل طفيف اإلى 20.4 �صنة وارتفع مت��صط فرتة ال�صماح اإلى 11 �صنة، وانخف�س مت��صط عن�صر املنحة 
اإلى 0.1 %� واإذا ما مت القت�صار على القرو�س اجلديدة املتح�صل عليها من جهات ر�صمية، فقد ارتفع مت��صط �صعر الفائدة اإلى 
2.2 % وانخف�س مت��صط مدة القر�س اإلى 24.3 �صنة، وبقي مت��صط فرتة ال�صماح م�صتقرًا يف حدود 5.8 �صن�ات بينما انخف�س 

مت��صط عن�صر املنحة اإلى 30.8  %� 

من جانٍب اآخر فقد ارتفع حجم التدفقات ال�صتثمارية اخلارجية املبا�صرة يف عام 2018 بح�ايل 17 % ليبلغ 23.5 مليار دولر، 
وانخف�س حجم التدفقات ال�صتثمارية يف املحافظ  بح�ايل 83 % لي�صتقر يف حدود 2.4 مليار دولر�

ب( البلدان الفقرية املثقلة بالديون

بلغ عدد البلدان التي ا�صتفادت من مبادرة تخفيف الدين عن البلدان الفقرية املثقلة بالدي�ن 36 بلدًا من بينها 29 بلدًا اإفريقيًا 
م�صتفيدًا من ع�ن امل�صرف� وو�صلت جميع هذه البلدان اإلى نقطة النتهاء يف اإطار املبادرة� وبلغ عدد البلدان املر�صحة لال�صتفادة 
من املبادرة والتي مل ت�صل اإلى نقطة النتهاء 3 بلدان من بينها بلد اإفريقي واحد م�صتفيد من ع�ن امل�صرف وه� دولة اإريرتيا� وقد 
بلغت الكلفة الإجمالية لتخفيف الدي�ن �صمن املبادرة 76.3 مليار دولر، منها 64.7 مليار دولر للبلدان الإفريقية امل�صتفيدة من 
ع�ن امل�صرف� وبلغت م�صاهمة امل�صرف �صمن هذه املبادرة حتى نهاية عام 2019 ح�ايل 258.8 ملي�ن دولر، ا�صتفادت منها 

جميع البلدان الإفريقية امل�ؤهلة لال�صتفادة من ع�ن امل�صرف والتي و�صلت اإلى نقطة النتهاء�

5/ توقعات القت�ساد العاملي لعام 2020

ُت�شري الت�قعات ال�اردة يف تقرير �صندوق النقد الدويل ح�ل اآفاق القت�صاد العاملي لعام 2019 اإلى ارتفاع ن�شبة من� القت�صاد 
العاملي لتبلغ 3.4 % يف عام 2020، بف�صل التح�صن املرتقب لل��صع القت�شادى يف بع�س الدول النا�شئة التي مرت ب�صع�بات 
ظرفية يف عام 2019، حيث من املت�قع اأن ي�صاهم التعايف الن�صبي للنم� يف هذه الدول بح�ايل 70 % من الت�صارع املرتقب للنم� 
على ال�صعيد العاملي� ومن املُت�قع اأن تبقى ن�شبة النم� م�صتقرة يف القت�صادات املتقدمة يف حدود 1.6 %، وذلك بف�صل ت�صارع 
النم� يف  يت�صارع  اأن  ُيت�قع  كما  املتحدة�  ال�ليات  للنم� يف  املرتقب  التباط�ؤ  تدارك  �صيمكن من  الي�رو  للنم� يف منطقة  طفيف 
القت�صادات النا�شئة والنامية اإلى 4.5 %، واأن ي�شمل هذا الت�صارع خمتلف املناطق با�صتثناء بلدان اآ�صيا النا�شئة والنامية والتي 

يت�قع اأن ت�صتقر فيها ن�شبة النم� القت�صادي�
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ويف ال�ليات املتحدة الأمريكية من املُت�قع اأن يت�ا�صل تباط�ؤ النم� القت�صادي يف عام 2020 لل�صنة الثانية على الت�ايل لي�صتقر 
يف حدود 2 %، وذلك بفعل النهاية التدريجية لل�صيا�صات املالية الت��صعية الداعمة وانح�شار الآثار الإيجابية املرتتبة عن �صيا�صة 
تخفيف ال�صرائب ورفع الإنفاق العم�مي� ومن املنتظر اأن يعاود النم� يف منطقة الي�رو الت�صارع ليبلغ 1.3 % بف�صل النتعا�س 
الن�صبي للطلب اخلارجي والتال�صي التدريجي لبع�س الع�امل الظرفية التي اأثرت �صلبًا على النم� يف عام 2019، كالآثار املرتتبة 
عن اعتماد معايري جديدة لع�ادم ال�صيارات، اإذ من املرتقب اأن تتاأقلم �صناعة ال�صيارات تدريجيًا مع التح�لت التكن�ل�جية التي 
تقت�صيها هذه املعايري� كما يرتقب معاودة النم� للت�صارع يف اململكة املتحدة ليبلغ 1.4 % يف عام 2020 ب�صبب انتهاء حالة عدم 
اليقني التي رافقت مفاو�صات انف�شال البالد عن الحتاد الأوروبي وتاليف �صيناري� انف�شال بدون اتفاق الذي كان من املمكن اأن 
ي�ؤدي اإلى دخ�ل البالد يف مرحلة انكما�س اقت�صادي، اإثر م�صادقة الربملان الربيطاين على اتفاقية النف�شال يف بداية العام، 
النتخابية حلزب  لل�ع�د  وفقًا  العم�مي  الإنفاق  املرتقب يف  الرتفاع  املت�لدة عن  املدى  ق�شرية  الإيجابية  الآثار  اإلى  بالإ�صافة 

املحافظني الفائز يف النتخابات الت�شريعية الأخرية التي اأقيمت يف دي�صمرب �2019

ويف اليابان من املُت�قع اأن يتباطاأ النم� القت�صادي لي�صتقر يف حدود 0.4 % يف عام 2020، ن�شبة للتباط�ؤ املرتقب للطلب املحلي 
النم�  يت�صارع  اأن  املُت�قع  من  الأخرى  املتقدمة  القت�صادات  ويف  ال�صتهالكية�  ال�صلع  على  ال�صريبة  ملقدار  احلك�مة  زيادة  بعد 
القت�صادي يف كندا اإلى 1.7 % نتيجة التح�صن الن�صبي لن�شاط �ص�ق العقارات وت�صارع ال�صتثمار والطلب املحليني، ويف ك�ريا 
اجلن�بية  واأ�صرتاليا اإلى 2.2 % نتيجًة لتن�شيط الطلب املحلي وال�صيا�صات النقدية الت��صعية املعتمدة،و يف �ص�ي�صرا اإلى  1.2 % 
مدف�عًا بالطلب املحلي وباحت�صان البالد عددًا من التظاهرات الريا�صية الهامة على ال�صعيد الدويل كبط�لة العامل لله�كي على 

اجلليد� 

من�  تراجع  ب�صب   ،2020 عام  يف   %  5.8 حدود  يف  لي�صتقر  القت�صادي  النم�  تباط�ؤ  يت�ا�صل  اأن  املُت�قع  فمن  ال�صني،  يف  اأما 
يف  القت�صادي  النم�  يت�صارع  اأن  املُت�قع  ومن  كورونا�  فريو�س  وانت�شار  الأمريكية  احلمائية  الإجراءات  عن  املرتتب  ال�صادرات 
الهند ليبلغ 7 % مدف�عًا بال�صيا�صات النقدية الت��صعية املعتمدة وتخفي�س ال�صريبة على ال�شركات بالإ�صافة اإلى الإعالن عن 
الإ�صالحات احلك�مية املرتقبة يف جمال مناخ الأعمال والتي �صتمكن من رفع حالة عدم اليقني التي اأ�صهمت يف تعطيل ال�صتثمار 

خالل الفرتة الأخرية، والربنامج احلك�مي لدعم ال�صتهالك يف املناطق الريفية الذي �صيلعب دورًا هامًا يف دفع عجلة النم�� 

ويف اأمريكا الالتينية من املُت�قع اأن يت�صارع النم� القت�صادي ليبلغ 1.8 % يف عام 2020، حيث من املت�قع اأن يت�صارع النم� يف 
املك�صيك ليبلغ 1.3 % مدف�عًا بالطلب املحلي، ويف الربازيل ليبلغ 2 % مدف�عًا بالإ�صالحات الهيكلية الهادفة لتح�صني مناخ 
الأعمال وبال�صيا�صات النقدية الت��صعية املعتمدة، بينما من املت�قع ت�ا�صل النكما�س القت�صادي يف الأرجنتني ول� بوترية اأقل حدة 
من تلك امل�صجلة يف عام 2019، وذلك ب�صبب ت�ا�صل الآثار ال�صلبية لالأزمة املالية التي مرت بها البالد م�ؤخرًا� ويف دول �صرق 
اأوروبا وتركيا، من املُت�قع اأن يت�صارع النم� القت�صادي اإلى 2.5 % يف عام 2020، حيث من املت�قع اأن يت�صارع النم� يف تركيا اإلى 
2.9 % بف�صل ال�صيا�صات املالية الت��صعية املعتمدة والزيادة الكبرية يف حجم التم�يالت املقدمة من البن�ك التابعة للدولة، ويف 

رو�صيا اإلى 1.8 % مدف�عًا بارتفاع حجم ال�صتثمارات العم�مية�

املحلي  بالطلب  مدف�عًا   %  3.5 ليبلغ   2020 عام  يف  القت�صادي  النم�  يت�صارع  اأن  املُت�قع  من  ال�صحراء  جن�ب  اإفريقيا  ويف 
بغاية دفع  انتهاجها م�ؤخرًا يف عدد من الدول؛  اإلى ت�ا�صل ال�صيا�صات املالية الت��صعية التي مت  وبال�صتثمار اخلا�س، بالإ�صافة 
الن�شاط القت�صادي، والتح�صن الطفيف ملعدلت النم� يف الدول املنتجة للنفط بف�صل حت�صن حجم الإنتاج بالإ�صافة اإلى اجله�د 
املبذولة لتن�يع القت�صاد� كما يت�قع اأن ت�صاهم ال�صيا�صات املالية الت��صعية امل�شتاأنفة يف منطقة الي�رو وال�ليات املتحدة يف حت�صني 
جاذبية املنطقة لال�صتثمارات الأجنبية؛ مما �صيدفع بعجلة النم�� غري اأن ت�صارع النم� القت�صادي يف املنطقة �صيظل حمدودًا 
ن�شبة اإلى التباط�ؤ املرتقب لال�صتثمارات العم�مية والنفقات ال�صتهالكية احلك�مية بعد بل�غ الدين العم�مي م�صت�يات قيا�صية يف 
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اأغلب دول املنطقة� كما اأنه من املُت�قع اأن يتاأثر النم� القت�صادي �صلبًا بتباط�ؤ من� التجارة العاملية وبالنخفا�س املرتقب لأ�صعار 
اأغلب امل�اد الأولية امل�صدرة مبا فيها النفط، بالإ�صافة اإلى ت�ا�صل امل�شاكل الأمنية التي تعاين منها عدد من دول املنطقة�

وُيت�قع اأن يت�صارع النم� القت�صادي ب�شكل طفيف يف نيجرييا ليبلغ 2.5 % بف�صل التح�صن الن�صبي لأداء القطاع غري النفطي، غري 
اأن هذا الت�صارع �صيبقى حمدودًا نظرًا اإلى �صعف البنية الأ�صا�صية وامل�شاكل التي يعاين منها القطاع البنكي وتباط�ؤ ال�صتثمارات 
اخلا�صة� كما ُيت�قع اأن يت�صارع النم� القت�صادي ب�شكل طفيف يف جن�ب اإفريقيا ليبلغ 1 %، بيد اأن هذا الت�صارع �صيبقى كذلك 
حمدودًا نظرًا اإلى تباط�ؤ من� ال�صتثمارات اخلا�صة وال�صادرات يف ظل ت�ا�صل امل�شاكل الهيكلية التي يعاين منها مناخ الأعمال، 
�صن�ات من   4 بعد   2020 النم� يف  الأنغويل  القت�صاد  يعاود  اأن  ُيت�قع  كما  ال�شركات احلك�مية�  جناعة عدد هام من  و�صعف 
اإن   �%  1.1 يتجاوز  ولن  �صعيفًا  �صيك�ن  النم�  هذا  لكن  القت�صاد،  لتن�يع  املبذولة  احلك�مية  اجله�د  بف�صل  وذلك  النكما�س 
�صعف معدلت النم� يف هذه القت�صادات �صي�ا�صل التاأثري �صلبًا على عدد من �صركائهم التجاريني يف املنطقة، خا�صًة من الدول 

املجاورة�

وُيت�قع اأن يبقى النم� القت�صادي �صلبًا يف الدول غري املنتجة للنفط باإفريقيا جن�ب ال�صحراء� حيث من املُت�قع اأن يظل النم� 
مرتفعًا يف اأثي�بيا يف حدود 7.1 %، على الرغم من تباطئه ب�شكل طفيف بحكم اعتماد �صيا�صات مالية ونقدية اأكرث �صرامة تهدف 
اإلى املحافظة على التوازنات الكربى� كما ُيت�قع اأن يبلغ النم� 7.2 % يف ك�ت ديف�ار و7.8 % يف رواندا و6.7 % يف ال�شنغال 
بف�صل ت�صارع من� ال�صتثمارات اخلا�صة� واأي�صًا ُيت�قع اأن يت�صارع النم� القت�صادي يف بنني ليبلغ 6.7 % بف�صل حت�صن اإنتاجية 

القطاع الزراعي ويف موري�ش�س ليبلغ 3.8 % بف�صل ارتفاع حجم ال�صتثمارات العم�مية� 

ومن املُت�قع كذلك اأن يت�صارع النم� يف ال�شرق الأو�صط وو�صط اآ�صيا ليبلغ 2.8 % يف عام 2020، ب�صبب ت�صارع ن�شق ال�صتثمارات 
احلك�مية يف جمال البنية الأ�صا�صية ون�شق ال�صتثمارات اخلا�صة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، نتيجة لالإ�صالحات التي مت 
اإقرارها لتح�صني مناخ الأعمال وت�ا�صل تعايف الطلب املحلي يف العديد من دول املنطقة� كما ُيت�قع اأن ي�صاهم انتعا�س الن�شاط 
  ، ال�صياحي يف �صمال اأفريقيا الذي نتج عن حت�شن الأو�شاع الأمنية واجله�د الرتويجية يف مزيد من دفع عجلة النم� يف هذه الدول

غري اأن الأو�صاع التي مير بها عدد من دول املنطقة �صت�ا�صل التاأثري �صلبًا على اآفاق النم��
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متهـــــــيـد

استراتيجية المصرف  

الرؤية 
اأن يكون امل�صرف املن�صة الرائدة للتعاون االقت�صادي العربي – االإفريقي من اأجل التنمية امل�صتدامة.

الرسالة
تعزيز التعاون االقت�صادي العربي االأفريقي من خالل الدعم املايل واال�صتثمار والدعم الفني.

األهداف
1 -  حتديد وتطوير فر�س التعاون االقت�صادي اال�صرتاتيجي بني الدول العربية واالإفريقية وتعزيزها.

2 -  امل�صاهمة ب�صكل مبتكر يف حتقيق التنمية امل�صتدامة والتحول الهيكلي للدول االإفريقية على �صوء اأهداف 
التنمية امل�صتدامة وبرامج تنمية اإفريقيا 2063.

من  العديد  فيه  متر  متغري،  لعامل  ا�شتباقي  ب�شكل  ي�شتجيب  اأن  اإلى   2030 الع�شرية  ا�شرتاتيجيته  خالل  من  امل�شرف  ي�شعى 
اقت�شادات الدول الأفريقية والعربية بتحولت كبرية ت�شعى من خاللها الدول لتلبية احتياجات اأجيال من �شبابها الطموح واملنفتح 
على العامل� وُتعترب ا�صرتاتيجية امل�صرف 2030 اإطار عمل للم�شرف ي�شاعده يف القيام بدوره كمن�شة لدعم ال�شراكات العربية 
اإلى �شوق نا�شئة ملا يزيد عن  الأفريقية، وعلى اغتنام الفر�س املتاحة خلدمة التعاون العربي الأفريقي يف ظل حتول املنطقتني 

مليار ن�شمة.

ال�شركاء وبرامج التطوير  اأهداف امل�شرف ، حيث حتدد جمالت تركيز امل�شرف الرئي�شية حل�شد  وتخدم هذه ال�شرتاتيجية 
عالية اجلودة. و�شوف تتيح له ب�شكل انتقائي تويل دور قيادي يف التنمية، و�شيكون قادرًا من خالل اخلطتني اخلم�شية الثامنة 

واخلم�صية التا�صعة على تكييف وتعديل خطته ال�صرتاتيجية وفقًا لذلك�

ويف ظل ثقافة تقوم على التوجه ال�شرتاتيجي والإدارة املبنية على النتائج �شيتمكن امل�شرف من اإعداد كفاءات جديدة مبتكرة 
اإلى موا�شلة دعم جهود التنمية القت�شادية والجتماعية للدول الفريقية من  وعلى نحو تدريجي وبّناء. وت�شعى ال�شرتاتيجية 

ناحية، وحتقيق امل�شلحة العربية الإفريقية امل�شرتكة يف اإطار ال�شراكة ال�شرتاتيجية بني دول املنطقتني من ناحيٍة اأخرى. 

الفصـــل األول

النشــاط التمويــلي
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اإلطار االستراتيجي للمصرف 

ح�سيلة متويالت ومنجزات اخلطة اخلم�سية ال�سابعة  واأ�سواء على اخلطة اخلم�سية الثامنة 

املتاحة  املالية  موارده  بني  ُتوازن  التي  اخلم�شية  اخلطط  نظام   1983 عام  منذ  امل�صرف  اعتمد  وا�صحة  وم�جهات  روؤية  وفق  للعمل 
واحتياجات الدول الأفريقية امل�شتفيدة. ويقوم امل�شرف بزيادة املخ�ش�شات املالية لكل خطة جديدة مقارنًة بالتي قبلها؛ لُي�شهم ب�شورة 

فّعالة يف �شد احتياجات تلك الدول دون اإغفال لأهمية التدرج املعقول يف هذه الزيادة، حت�شبًا لأي م�شا�س قد يلحق مبركزه املايل. 

وبنهاية عام 2019 اختتم امل�صرف خطته اخلم�صية ال�صابعة )2015 - 2019( التي مت اإعدادها على �شوء قرار جمل�س حمافظي 
امل�صرف رقم )4( لعام 2013 القا�صي بزيادة راأ�س مال امل�صرف بن�صبة 50 % ليبلغ 4200 مليون دولر. وقد بلغت خم�ش�شات 
هذه اخلطة 1600 ملي�ن دولر؛ منها 1100 ملي�ن دولر للقطاع العام، و450 ملي�ن دولر للقطاع اخلا�س، و50 مليون دولر للمعونة 

الفنية، اإلى جانب مبلغ �شنوي دوار لتمويل ال�شادرات العربية اإلى الدول الأفريقية ل يتجاوز 250 ملي�ن دولر يف عام �2019

وعلى امل�شتوى التنظيمي واملوؤ�ش�شي مت تعزيز اإطار احلوكمة بامل�شرف باإن�شاء جلنة املراجعة املنبثقة عن جمل�س الإدارة، وعدة 
جلان فنية على م�شتوى الدارة التنفيذية ملراجعة ومتابعة عمليات القرا�س والئتمان وادارة املخاطر. كما مت اعتماد وتطبيق 
املراجعة  م�شتوى  وترفيع  املوؤ�ش�شي  للتطوير  ومكتب  للمخاطر  ادارة  ا�شافة  اخل�شو�س  وجه  على  �شمل  جديد  تنظيمي  هيكل 
الداخلية� كذلك مت خالل الفرتة تط�ير ثقافة اجل�دة واعتماد ا�صاليب عمل جديدة مكنت امل�صرف من احل�ص�ل على �صهادات 

�)ISO20000( وج�دة املعل�مات ،)ISO27001( واأمن نظم املعلومات ،)ISO 9001( اجلودة ال�شاملة

 جديٌر بالعلم اأن امل�شرف قد  جنح يف حتقيق معظم الأهداف املر�شومة يف اإطار اخلطة بن�شبة 99.4 %�



wالمصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا w w . b a d e a . o r g23 22

النشاط التمويلي
التقرير السنويالفصل األول

2019
اخلطة اخلم�سية الثامنة

اإلى  �2030 وتهدف اخلطة  اأولى من ا�صرتاتيجية امل�صرف  الثامنة )2020 -2024( - كمرحلة  يبداأ تنفيذ اخلطة اخلم�صية 
تعزيز مكا�صب اخُلطط ال�صابقة واملُ�صاهمة يف دعم جه�د الدول امل�صتفيدة مل�اجهة التحديات التنم�ية املطروحة على ال�صاحتني 
الإقليمية والدولية. وتنطلق اخلطة يف هذا امل�شعى من توجهات ال�شرتاتيجية الع�شرية القائمة على الجتاهات احلديثة للتنمية، 
خ�ص��صًا اأهداف التنمية امل�صتدامة واأجندة اأفريقيا يف اأفق �2063 كما يتخذ امل�صرف خالل ال�صن�ات اخلم�س من مرتكزات 
ال�شرتاتيجية واخلطة اخلم�شية الثامنة )ال�شتثمار يف البنية التحتية من اأجل ال�شمول والت�شنيع والبتكار، وتنمية �شل�شلة القيمة 
الزراعية من اأجل التمكني، وتعزيز التجارة وتنمية القطاع اخلا�س من اأجل النمو واإن�شاء فر�س عمل، وتطوير امل�شاريع ال�شغرية 

واملتو�شطة وريادة الأعمال( مرجعية لن�شاطه. 

1700 ملي�ن دولر للقطاع العام، و1000 ملي�ن دولر للقطاع اخلا�س، و50 ملي�ن  اعتمدت خم�ص�صات مالية للخطة �صملت 
الدول  اإلى  العربية  ال�صادرات  لتم�يل  دولر  ملي�ن  و300   260 بني  يرتاوح  دوار  �شنوي  مبلغ  جانب  اإلى  الفنية،  للمعونة  دولر 

الأفريقية ومبلغ اآخر م�شاٍو له للتجارة الأفريقية.

ومن بني اأهم ت�جهات اخلطة اخلم�صية الثامنة تعزيز دور امل�صرف كمن�صة للتعاون القت�صادي العربي الأفريقي، والت��صع يف 
توفري التمويل املنا�شب للقطاع اخلا�س لتلبية احتياجاته ال�شتثمارية والت�شغيلية، وت�شجيع تدفق ال�شتثمارات العربية اإلى الدول 
الأفريقية، وتكثيف التبادل التجاري العربي الأفريقي، وم�ا�صلة تقدمي الع�ن الفني مع ا�صتحداث اآليات جديدة ت�اكب التط�ر 

الذي ت�شهده الدول الأفريقية.

اللتزامات املالية  الكلية يف عام  2019

دولر، متجاوزًة مت�يالت عام  ملي�ن   599.96 امل�شتفيدة  الدول  ل�شالح  الكلية  املالية  امل�شرف  التزامات  بلغت   2019 يف عام 
 ،% 4.3 بن�شبة نحو  العام  القطاع  اإلى زيادة متويالت  وُيعزى ذلك   ،% 6.2 بن�شبة نحو  564.95 مليون دولر  البالغة   2018

وال�شادرات العربية بن�شبة نحو 11 %�
توزيع االلتزامات

القطاع
العام

القطاع
الخاص

التجارة
الخارجية

العون
الفني 14

مشروع

3
عمليات

240
مليون دوالر

100
مليون دوالر

250
مليون دوالر

9.96
ماليين دوالر

6
عمليات

43
عملية

599.96
مليون دوالر
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التزامات قرو�س القطاع العام وتوزيعها القطاعي لعام 2019

ا�صتنادًا اإلى ت�جهات اخلطة اخلم�صية ال�صابعة )2015 -2019( واأول�يات الدول الأفريقية املُ�صتفيدة، مت ت�زيع التزامات قرو�س 
القطاع العام البالغة 240 ملي�ن دولر قطاعيًا كالتايل:

107
ماليين دوالر

77.5
مليون دوالر

55.5
مليون دوالر

مشروعات5
(طرق وجسور)

مشروعات4
(تنمية ريفية ورى زراعي)

مشروعات5
(تعليم وتمويل أصغر)

44.6%

23.1%

32.3%

سية
سا

البنية األ

عة
زرا

ال

جتماعي

اال

اجلدول )1(
التوزيع القطاعي لقروض القطاع العام لعامي 2018 و2019

القطاع
الن�صبة  %املبلغ )مليون دوالر(عدد امل�صاريع

201820192018201920182019

85123.0107.053.444.6البنية االأ�صا�صية

4453.555.523.323.1الزراعة والتنمية الريفية

3553.577.523.332.3االجتماعي

1514230240100100املجموع

وكما ُيالحظ يف البيانات باجلدول رقم )1( يبلغ املجموع الكلي للتزامات قرو�س القطاع العام 240 ملي�ن دولر؛ اأي ما ُيعادل 
ن�شبة 100 % من املربمج يف اخلطة اخلم�شية ال�شابعة لعام �2019
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�صروط الإقرا�ض 

رة، مراعاًة لالأو�صاع القت�صادية للدول املقرت�صة والتي هي يف اأغلبها من ذوات الدخل املنخف�س  يتم تقدمي القرو�س ب�شروط ُمي�صَّ
مع مراعاة التح�صن احلا�صل يف اأو�صاع بع�صها� وقد مّكنت هذه ال�شروط تلك الدول من احل�ص�ل على القرو�س بعن�صر منحة 

يتنا�صب مع ظروفها ومع ت�جهات امل�ؤ�ص�صات الدولية يف كيفية التعامل معها� 

بلغ املت��صط املُرجح لن�صبة الفائدة نحو 1.66 % يف عام 2019 ُمقابل نحو 1.70 % يف عام 2018، ولفرتة ال�صداد نحو 18.5 
�صنة يف عام 2019 ُمقابل نحو 25.4 �صنة يف عام 2018، ولفرتة ال�صماح نحو 6.0 �صن�ات يف عام 2019 مقابل نحو 6.7 �صن�ات 
يف عام �2018 اأما املت��صط املُرجح لعن�صر املنحة لقرو�س م�شروعات القطاع العام)الذي يعك�س جمع اأثر مدة القر�س وفرتة 
ال�صماح وفئة الفائدة على القر�س( يف عام 2019 فقد بلغ نحو 34.91 % م�صجاًل انخفا�شًا طفيفًا مقارنة مع عام 2018 حيث 
بلغ نحو 35.50 %� ويع�د هذا النخفا�س اأ�صا�صًا الى تفاوت �شروط الإقرا�س ح�صب الظروف القت�صادية للبلد امل�صتفيد من 
جهة، و�شروط الإقرا�س اخلا�صة بال�شريحة التي تزيد عن 20 ملي�ن دولر بناًء على قرار جمل�س حمافظي امل�شرف اخلا�س برفع 

�صقف التم�يل، من جهٍة اأخرى�  
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اجلدول  )2(
تطور النشاط التمويلي لعمليات المصرف خالل الفترة 1975 – 2019 

)قروض ومنح / مليون دوالر(

متو�صط عن�صر املنحة %  )2( �صايف االلتزامات ال�صنوية )1(اإجمايل االلتزامات ال�صنويةال�صنة

197585.50068.03344.68
197662.00056.82349.78
197766.29064.22629.91
197872.87048.60140.84
197949.07041.91635.20
198071.95048.06625.44
198176.02641.28423.01
198290.00048.18023.84
198383.93362.12019.72
198487.96043.17818.24
198573.79035.78524.05
198658.60536.93735.02
198771.42328.60432.84
198866.72049.15134.90
198972.00053.61837.61
199073.68232.56539.16
199174.23534.61337.43
199273.72654.15740.97
199374.65442.33240.97
199474.30755.99842.00
199579.93073.00043.45
199689.93878.46742.61
199799.83076.53643.75
1998109.94069.53542.70
1999119.52095.70043.70
2000123.950113.79858.15
2001129.200101.29258.80
2002134.390132.15065.40
2003139.990120.00236.40
2004144.970135.77242.72
2005159.939137.31245.11
2006169.945153.39454.94
2007179.600163.08057.94
2008190.000173.15350.48
2009200.000184.17046.58
2010200.000186.18649.52
2011200.000196.21443.18
2012200.000185.54736.26
2013200.000179.33448.04
2014200.000198.36350.74
2015260.000231.42148.76
2016306.000293.87148.81
2017329.555323.19941.45
2018339.950334.88935.50
2019349.960349.96034.91

)1( مت خ�شم الإلغاءات من اإجمايل التمويل لل�شنة التي متت فيها موافقة جمل�س الإدارة.

)2( يعترب القر�س مي�شرًا اإذا بلغت ن�شبة عن�شر املنحة فيه 35 % فاأكرث�
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التزامات القرو�س وتوزيعها القطاعي للفرتة  1975 - 2019

بلغ الإجمايل املرتاكم لتمويالت امل�شرف خالل الفرتة 1975 - 2019 نحو 6.1 مليارات دولر، ُخ�ش�س منه نحو 5.7 مليارات 
5.1 مليارات دولر مت ت�زيعها قطاعيًا كما ه�  676 م�شروعًا اإمنائيًا. وبلغ �شايف التزامات قرو�س امل�شاريع نحو  دولر لتم�يل 

مو�شح يف الر�شم اأدناه.

 صافي التزامات قروض المشاريع
 2019 -  1975 

مليارات 5.1
دوالر

العون العاجل

الطاقة

الزراعة 

البنية االساسية
2.6 مليار دوالر

% 50.5

% 22.9

% 11.4

% 10.3

% 3.6

% 1.0

% 0.3

1.2 مليار دوالر

578.0 مليون دوالر

523.7 مليون دوالر

183.5 مليون دوالر

51.5 مليون دوالر

12.6 مليون دوالر

الخاص

االجتماعي

الصناعة

59 قر�شًا، فقد ُقدمت للدول الأفريقية بغر�س دعم ميزان مدفوعاتها،  اأما فيما يتعلق بقرو�س �صندوق الإقرا�س)*( وعددها 
وبلغ اإجمايل التزامات ال�شندوق نحو 214.2 مليون دولر. وعليه يبلغ اإجمايل �شايف التمويالت �شاماًل قرو�س امل�شاريع وقرو�س 

�شندوق الإقرا�س نحو 5.3 مليارات دولر، وذلك حتى نهاية عام �2019

اخلارجي ودعم موازين مدفوعاتها، وُعهد باإدارته اإلى جامعة الدول العربية وا�شتمر ذلك اإلى اأن انتقلت اإدارته اإلى امل�شرف يف عام 1976 بعد اأن بداأ مبا�صرة عملياته، ثم اأدجمت م�ارده يف راأ�صمال *  اأُن�شى ال�شندوق العربي لتقدمي القرو�س للدول الأفريقية )�شندوق الإقرا�س( يف نوفمرب 1973 وبداأ عملياته يف نوفمرب 1974 بهدف معاونة تلك الدول التي تواجهها �شعوبات يف احل�شول على التمويل 
امل�صرف يف عام 1977 وتوقف ن�شاطه الأ�شا�شي )اأي العون غري املرتبط بامل�شاريع(.
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متويالت القطاع اخلا�س

الوطنية والإقليمية  التنمية  ائتمانية يتم تقدميها لبنوك وموؤ�ش�شات متويل  ُي�شاهم امل�شرف يف متويل القطاع اخلا�س بقرو�س 
بالدول امل�شتفيدة، لإعادة اإقرا�شها لتمويل م�شاريع فرعية بالقطاع اخلا�س. وتتمثل م�صاهمته اأي�صًا يف تقدمي قرو�س للحك�مات 
ُيعاد اإقرا�صها مبا�صرًة اإلى القطاع اخلا�س، هذا اإلى جانب متويل مكونات لدعم هذا القطاع يف اإطار امل�شاريع التي ُي�شهم يف 
مت�يلها� ومنذ عام 1975 وحتى نهاية عام 2014 بلغ عدد القرو�س املوجهة اإلى القطاع اخلا�س بوا�شطة احلكومات 45 قر�صًا، 

ب�شايف التزامات بلغ حوايل 116.9 ملي�ن دولر�

توفري موارد مالية اإ�شافية، اأجاز جمل�س املحافظني »برنامج متويل القطاع اخلا�س«  ولتاأطري دور القطاع اخلا�س ودعمه عرب 
ر تخ�شي�س مبلغ 450 ملي�ن دولر  مب�جب قراره رقم )6( ل�صنة 2014، وبداأ تنفيذه مع بداية اخلطة اخلم�شية ال�شابعة، اإذ َتقرَّ
يتم توزيعها على مدار �شنوات اخلطة كما هو مو�شٌح اأدناه، لتقدمي قرو�س ائتمانية للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية لإعادة اإقرا�شها 
العام  القطاعني  بني  ال�شراكة  وعمليات  التجاري  الطابع  ذات  املوؤ�ش�شات احلكومية  اأن�شطة  للقطاع اخلا�س، عالوًة على متويل 

واخلا�س�

20152016201720182019العــــــــــــــــــــــام

50100100100100القطاع اخلا�س )ملي�ن دولر(

 يف عام 2019 مت منح 3 قرو�س ائتمانية باإجمايل قدره 100 ملي�ن دولر، وه� نف�س اإجمايل القرو�س املمن�حة يف عام �2018
 وا�صتفادت من هذه القرو�س بنك اإمنائي اإقليمي يف منطقة �صرق اأفريقيا مببلغ 20 ملي�ن دولر و�صركتان تعمالن يف جمال الطاقة
 املتجددة مببلغ 40 ملي�ن دولر لكل منهما، ال�شركة الأولى يف جمه�رية جن�ب اإفريقيا وال�شركة الثانية يف جمه�رية مدغ�شقر� وفيما
 يخ�س اتفاقيات قرو�س الئتمان فقد مت خالل عام 2019 ت�قيع 4 اتفاقيات مع م�ؤ�ص�صات مالية مببلغ اإجمايل قدره 55 ملي�ن دولر،

وتخ�س هذه القرو�س عمليات متت امل�افقة عليها يف عام �2018

متويل ال�سادرات العربية اإلى الدول الأفريقية

يهتم امل�صرف بتعزيز التبادل التجاري بني الدول العربية والأفريقية، مِلا للتجارة اخلارجية من دوٍر فّعال يف العملية التنم�ية 
عرب تي�شري انتقال ال�صلع واخلدمات وتوفري املدخالت للعمليات الإنتاجية، ومت�ين الأ�ص�اق املحلية والعاملية، وت�صهيل تداول 

الإنتاج النهائي� 

وقد �صاهم امل�صرف يف عام 1995 يف راأ�س مال البنك الأفريقي للت�شدير وال�شترياد )AFREXIMBANK( مببلغ 10 ماليني 
100 ملي�ن دولر  له مبلغ  الأفريقية وخ�ش�س  الدول  اإلى  العربية  ال�شادرات  لتمويل  1997 برناجمًا  دولر؛ كما و�صع يف عام 
)دوار(، منه 75 مليونًا اأدارتها جمم�عة البنك الإ�صالمي للتنمية ثم امل�ؤ�ص�صة الإ�صالمية الدولية لتم�يل التجارة، ومت منح املُتبقي 

وقدره 25 ملي�ن دولر اإلى بن�ك عربية لتم�يل ال�صادرات العربية اإلى الدول الإفريقية�

وحتى انتهاء الربنامج يف عام 2014 بلغ اإجمايل امل�افقات 399.5 ملي�ن دولر، �ُصحب منه ما يناهز 187 ملي�ن دولر، وذلك 
وال�شنغال وجامبيا،  و�شي�شيل وزامبيا وك�ت ديف�ار وكينيا  وموري�ش�س وزميباب�ي  تنزانيا وغينيا  29 عملية ل�صالح دول  لتم�يل 

ا�صتفادت بع�صها باأكرث من عملية� 
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ومنذ بداية عام 2015، ومب�جب قرار جمل�س املحافظني رقم )6( لعام 2014 املُ�شار اإليه، متت اإجازة »برنامج مت�يل التجارة 

اخلارجية« وُخ�ص�صت له مبالغ �صن�ية كالتايل:

20152016201720182019العــــــــــــــــــــــام

150200200225250ال�صادرات العربية للدول الأفريقية )ملي�ن دولر(

يف عام 2019 مت منح متويالت بقيمة اجمالية بلغت  250 ملي�ن دولر، �صملت خطي مت�يل بقيمة اإجمالية قدرها 60 ملي�ن ي�رو 
)67 ملي�ن دولر(، وخطي مت�يل بقيمة اإجمالية قدرها 20 ملي�ن دولر، وعمليتي تعزيز اعتمادات م�صتندية بقيمة اإجمالية قدرها 
163 ملي�ن دولر� وقد جتاوزت مت�يالت عام 2019 مت�يالت عام 2018 التي بلغت 225 مليون دولر بن�شبة زيادة بلغت 11 %� 

وا�شتفادت من التمويالت جهة �شيادية، وبنك جتاري اإقليمي وبنكني جتاريني حمليني، وموؤ�ش�شة متويل امنائي حملية، وذلك يف كٍل 
من جمهوريات بوروندي وتوغو ومايل واثيوبيا ويوغندا.

العمليات الإقليمية

بلد  من  اأكرث  على  الإيجابي  اأثرها  ينعك�س  اإذ  امل�شرف،  باهتمام  الإقليمي  الطابع  ذات  الفني  العون  وعمليات  امل�شاريع  حتظى 
اأفريقي؛ مما ُيتيح جماًل للربط والتعاون بني هذه البلدان� وقد �صاهم امل�صرف يف عام 2019 يف متويل م�شروع الطريق الإقليمي 
الأ�شغر  للتمويل  اإن�شاء بنك البداع  بوروندي، ومتويل  – نياميتنجا« بجمهورية  الأول: »بوجومبورا  بوروندي - رواندا - اجلزء 
والتقنية  العلوم  تنمية  ودعم  العربية،  اللكرتونية  للبوابة  الرابعة  املرحلة  ودعم  افريقيا،  و�شط  لدول  القت�شادية  باملجموعة 
والهند�شة والريا�شيات يف جمهوريتي غانا وموري�ش�س، ومتويل الربنامج الإقليمي ملكافحة المرا�س احليوانية العابرة للحدود يف 
املنطقتني العربية والأفريقية، ودعم الأمانة الدائمة ملجموعة ال�شاحل، ومتويل برنامج ج�شور التجارة العربية الفريقية، ومتويل 

برنامج تدريبي لوحدات تنفيذ امل�شاريع املتعرثة يف الدول الناطقة بالفرن�شية.

عمليات العون الفني وتوزيعها القطاعي  يف عام  2019

مت�يل  خالل  من  م�صرتدة  غري  منح  مب�جب  الأفريقية  الإقليمية  واملنظمات  امل�صتفيدة  الدول  لفائدة  الفني  الع�ن  تقدمي  يتم 
درا�صات اجلدوى الفنية والقت�صادية للم�شروعات الإمنائية التي يحر�س امل�صرف على ح�صر اإعدادها يف بي�ت اخلربة واملكاتب 
ال�شت�شارية العربية والأفريقية اأو العربية الأفريقية امل�شرتكة، ومت�يل عمليات الّدعم امل�ؤ�ص�صي التي تغطي اأن�شطة خمتلفة ت�شمل 
للدول  واإيفاد خرباء عرب  �صتى املجالت،  بناء قدراتهم يف  امل�صاعدة يف  اأجل  اأفريقية من  لفائدة ك�ادر  برامج تدريبية  اإقامة 
الأفريقية لال�صتفادة من خدماتهم، وتنظيم فعاليات خمتلفة يف جمالت التنمية والتجارة وال�صتثمار، بالإ�صافة اإلى دعم الكثري 

من الربامج واملبادرات التي ترتقي بحياة امل�اطن الأفريقي، وتوفري اأجهزة ومعدات مل�ؤ�ص�صات خمتلفة�

ويف عام 2019 مت تخ�صي�س نحو 9.96 ماليني دولر لتم�يل 43 عملية ع�ن فني، متثل 99.6 % من املقرر للعام والبالغ قدره 
الزراعة  لقطاع  ملي�ن دولر  و2.320  الأ�صا�صية،  البنية  لقطاع  ملي�ن دولر   1.070 مبلغ  وقد مت تخ�صي�س  10 ماليني دولر� 

والتنمية الريفية، و4.605 ماليني دولر للقطاع املايل، و1.820 ملي�ن دولر للقطاع الجتماعي، بالإ�صافة اإلى مبلغ 145 األف 
دولر لتم�يل عمليات ع�ن فني يف اإطار �صالحيات املدير العام�
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عمليات العون الفني خالل الفرتة 1975 - 2019

بلغت خم�ص�صات الع�ن الفني خالل الفرتة 1975 - 2019 نحو 200.2 ملي�ن دولر غطت مت�يل 823 عملية، ومت ت�زيعها بني 
درا�صات اجلدوى وعمليات الدعم امل�ؤ�ص�صي كما ه� وارد يف الر�صم اأدناه�

عمليــات العــون الفنـى  
2019 - 1975 

دعم مؤسسيدراسات جدوى 260
عملية

78.85
مليون دوالر

121.35
مليون دوالر

563
عملية

34.40
مليون دوالر

227 دورة تدريبية
(10611 متدربًا)

31.69
مليون دوالر

152خبير عربي

55.26
مليون دوالر

عمليات أخرى

اجلدول )3(
تطور عمليات العون الفني خالل الفترة 1975- 2019 

املجموعالدعم املوؤ�ص�صيدرا�صات اجلدوىالتاريخ
املبلغ )مليون دوالر(العدداملبلغ )مليون دوالر(العدداملبلغ )مليون دوالر(العدد

2004 -197515542.6216935.6332478.25
200572.00214.00286.00
200682.74163.49246.23
200782.91233.59316.50
200882.77233.98316.75
200993.61183.39277.00
201093.28214.72308.00
201172.33245.67318.00
201282.46245.54328.00
201341.56296.44338.00
201462.55235.45298.00
201593.78266.223510.00
201693.15326.854110.00
201730.73378.83409.56
201872.06377.89449.95
201930.30409.66439.96
26078.85563121.35823200.20املجموع

31.5939.3968.4160.61100100الن�صبة )%(
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اجلدول )4(
التوزيع القطاعي لعمليات العون الفني خالل الفترة  1975 - 2019  

)بماليين الدوالرات(

القطاع
املجمـــــوعاملـــــــــــايلالطــــاقةال�صناعيالزراعيالبنية االأ�صــــا�صية

%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ

39.4150.030.3038.02.333.04.836.01.9803.078.85100درا�صات اجلدوى

الدعم املوؤ�ص�صي

10.4233.07.7825.00.572.00.241.012.6939.031.69100اخلرباء

4.0812.016.3047.02.116.00.281.011.6234.034.40100التدريب

17.6832.012.1522.01.162.00.912.023.3642.055.26100عمليات اأخرى

32.1827.036.2330.03.843.01.431.047.6739.0121.35100املجمـوع الفرعي

71.5936.066.5333.06.173.06.263.049.6525.0200.20100املجمـــوع الكلــــي

تطور اللتزامات وال�سحب من القرو�س واملنح للفرتة 1975 – 2019

بلغ اإجمايل التزامات قرو�س القطاعني العام واخلا�س ومنح الع�ن الفني خالل الفرتة 1975 – 2019 نحو 6,115.4 ملي�ن 
دولر، منه 5,915.2 ملي�ن دولر للقرو�س و200.2 ملي�ن دولر للمنح� وبلغ حجم �صايف اللتزامات نحو 5,232.5 ملي�ن دولر، 
منه 5,064.2 ملي�ن دولر للقرو�س و168.3 ملي�ن دولر للمنح، وذلك بدون احت�صاب القرو�س التي منحها �صندوق الإقرا�س 
وعددها 59 قر�صًا مببلغ 214.2 ملي�ن دولر�  وُيالحظ اأن الفرق بني اإجمايل اللتزامات و�صافيها يبلغ 882.9 ملي�ن دولر، وه� 

عبارة عن اإلغاءات بع�صها مُيثل مبالغ متبقية من قرو�س م�شروعات ومنح عمليات ع�ن فني اكتمل تنفيذها� 

للقرو�س   3,330.6 ملي�ن دولر  3,451.2 ملي�ن دولر، منه  بلغ   2019 فقد  نهاية عام  املرُتاكم يف  ال�صحب  اإجمايل  اأما 
3,173.0 ملي�ن دولر للقرو�س  2018، منه  نهاية عام  3,285.8 ملي�ن دولر يف  اإجمايل  و120.6 ملي�ن دولر للمنح، ُمقابل 
جمم�ع  اإلى  املرتاكم  ال�صحب  ن�شبة  وبلغت  الإقرا�س�  �صندوق  قرو�س  من  ال�صحب  ذلك  يف  مبا  للمنح،  دولر  ملي�ن  و112.8 

اللتزامات املرتاكمة للم�صرف وال�صندوق بعد ا�صتبعاد الإلغاءات ح�ايل 66 % حتى نهاية عام 2019 )اجلدول 5(� 

جديٌر بالذكر اأن حجم ال�صحب من القرو�س خالل الأع�ام الع�شرة الأخرية )2010 - 2019( فاق حجم ال�صرتداد لأق�شاط 
اأ�صل القرو�س مببلغ 756.8 ملي�ن دولر، اإذ بلغ ال�صحب 1,301.8 ملي�ن دولر مقابل ا�صرتداد 545 ملي�ن دولر، وُيعزى ذلك 
اإلى حت�صن اإدارة القرو�س واملنح ومتابعتها، وزيادة حجم العمليات خالل الفرتة نف�شها� اأما ال�صحب وال�صرتداد يف عام 2019 

فقد بلغ 157.6 ملي�ن دولر و60.6 ملي�ن دولر على الت�ايل، وهذا م�ؤ�صر على اأن امل�صرف ي�صطلع بدور اإمنائي حقيقي�
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النشاط التمويلي
التقرير السنويالفصل األول

2019

اجلدول )5(
تطور التعهدات والسحوبات خالل الفترة 1974- 2019 

)بماليين الدوالرات(
ن�صبة جمموع ال�صحوبات 

اإلى جمموع �صافى التعهدات 
وال�صندوق (%)

املجموع املرتاكم 
لل�صحوبات 

املجموع املرتاكم 
ل�صافى التعهدات 

وال�صندوق 
تعهدات �صندوق 

االإقرا�س ال�صنوية 
�صافى االإلتزامات 

ال�صنوية 
اإجمالى االإلتزامات 

ال�صنوية  ال�صنة

100 79.850 79.850 79.850 1974
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
62 279.635 451.927 48.601 72.870 1978
67 331.591 493.843 41.916 49.070 1979
70 379.446 541.909 48.066 71.950 1980
71 416.428 583.193 41.284 76.026 1981
71 453.240 631.373 48.180 90.000 1982
71 492.894 693.493 62.120 83.933 1983
73 534.798 736.671 43.178 87.960 1984
75 576.362 772.456 35.785 73.790 1985
77 625.576 809.393 36.937 58.605 1986
79 660.747 837.997 28.604 71.423 1987
77 685.596 887.148 49.151 66.720 1988
75 709.227 940.766 53.618 72.000 1989
75 732.516 973.331 32.565 73.682 1990
77 775.346 1،007.944 34.613 74.235 1991
76 810.739 1،062.101 54.157 73.726 1992
75 833.536 1،104.433 42.332 74.654 1993
75 868.811 1،160.431 55.998 74.307 1994
74 907.690 1،233.431 73.000 79.930 1995
72 950.177 1،311.898 78.467 89.938 1996
72 992.886 1،388.434 76.536 99.830 1997
72 1،042.612 1،457.969 69.535 109.940 1998
72 1،113.937 1،553.669 95.700 119.520 1999
70 1،170.766 1،667.467 113.798 123.950 2000
70 1،238.822 1،768.759 101.292 129.200 2001
69 1،309.097 1،900.909 132.150 134.390 2002
69 1،386.819 2،020.911 120.002 139.990 2003
68 1،477.208 2،156.683 135.772 144.970 2004
68 1،567.890 2،293.995 137.312 159.939 2005
69 1،677.291 2،447.389 153.394 169.945 2006
70 1،825.125 2،610.469 163.080 179.600 2007
71 1،965.984 2،783.622 173.153 190.000 2008
71 2،098.924 2،967.792 184.170 200.000 2009
71 2،223.603 3،153.978 186.186 200.000 2010
70 2،360.060 3،350.192 196.214 200.000 2011
70 2،483.329 3،535.739 185.547 200.000 2012
70 2،619.092 3،715.073 179.334 200.000 2013
70 2،753.610 3،913.436 198.363 200.000 2014
70 2،899.371 4،144.857 231.421 260.000 2015
68 3،029.063 4،438.728 293.871 306.000 2016
67 3،177.867 4،761.927 323.199 329.555 2017
67 3،398.209 5،096.816 334.889 339.950 2018
66 3،587.477 5،446.776 349.960 349.960 2019

3,587.477 5,446.776 214.244 )2( 5,232.532 )1( 6,115.348 املجموع

)1( هذا املبلغ هو املجموع املرتاكم للتزامات امل�شرف قبل الإلغاءات، منه 5,915.170 ملي�ن دولر لقرو�س القطاعني العام واخلا�س و200.178 ملي�ن دولر للمنح�
)2( هذا املبلغ هو املرتاكم ل�شايف التزامات امل�شرف، منه 5,064.218 ملي�ن دولر لقرو�س القطاعني العام واخلا�س و168.314 ملي�ن دولر للمنح� 
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النشاط التمويلي
التقرير السنويالفصل األول
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العمليات التي اكتملت خالل عام 2019

اكتمل خالل عام 2019 تنفيذ 19 م�شروعًا اإمنائيًا يف قطاعي البنية الأ�شا�شية والزراعة والتنمية الريفية والقطاع الجتماعي 
�شاهم فيها امل�شرف مببلغ 186.4 ملي�ن دولر وا�صتفادت منها 16 دول اأفريقية. وقد اكتمل اأي�شًا خالل العام اإجناز 25 عملية 
ع�ن فني بتكلفة قدرها 7.8 ماليني دولر، �صملت 6 درا�شات جدوى بتكلفة قدرها 2.6 ملي�ن دولر و19 عملية دعم م�ؤ�ص�صي 

بتكلفة قدرها 5.2 ماليني دولر�

التوقيع على التفاقيات

مت خالل عام 2019 الت�قيع على 17 اتفاقية قر�س مع 11 دولة اأفريقية و6 موؤ�ش�شات وطنية، وبلغ اإجمايل القرو�س املمنوحة 
واإقليمية  دولية  م�ؤ�ص�صات  و6  اأفريقية  دولة   13 اتفاقية مع   19 نفاذ  اإعالن  329 مليون دولر. كما مت  التفاقيات  مب�جب هذه 

ووطنية، مببلغ اإجمايل قدره 382 ملي�ن دولر�

الإ�سهام يف تخفيف عبء املديونية

ُي�صهم امل�صرف يف التخفيف من عبء قرو�صه على الدول املتلقية لعونه، وذلك من خالل اأ�صل�ب ترتيبات �صداد املتاأخرات� وقد 
�صبقت اإجراءاته يف هذا امل�صمار اإعالن مبادرة البنك الدويل و�صندوق النقد الدويل الرامية اإلى معاجلة م�شكلة دي�ن البلدان 
الفقرية املُثقلـة بالدي�ن )HIPC(� كما مل يت�اَن امل�صرف يف امل�شاركة اإلى جانب امل�ؤ�ص�صات التم�يلية الدوليـة يف تلك املبادرة منذ 
عام 1997، حيث بلغ اإجمايل امل�صاعدات التي قدمها يف اإطارها حتى نهاية عام 2019 نحو 258.848 ملي�ن دولر لفائدة 

29 بلدًا اأفريقيًا، ت�زعت كالتايل )مباليني الدولرات(:

املبلغالدولةاملبلغالدولةاملبلغالدولةاملبلغالدولة

4.041مايل2.600بنني11.300م�زمبيق7.200ي�غندا

14.742تنزانيا6.000اإثي�بيا19.600النيجر16.300ب�ركينا فا�ص�

1.904الكامريون11.847زامبيا1.506مدغ�شقر8.342غانا

15.808بورندي7.011�شاوتومي وبرن�شيب9.766�شرياليون4.216مالوي

17.906الكونغو الدميقراطية7.185غينيا بي�صاو5.180الكونغو8.726اإفريقيا ال��صطى

15.446احتاد القمر10.360غينيا1.771ك�ت ديف�ار0.308ت�ج�

0.817جامبيا2.284ت�شاد24.312رواندا5.100ال�شنغال

17.270ليربيا

التمويل امل�سرتك يف عام 2019

يتيحه هذا  ملا  نظرًا  امل�شرتك،  التمويل  �شاأن  العربية منها يف  التنمية خا�شًة  موؤ�ش�شات متويل  التن�شيق مع  اإلى  امل�شرف  ي�شعى 
النهج من اإمكانيات التمويل للم�شاريع الُكربى التي تتقّدم بها الدول امل�شتفيدة. وقد ا�شرتك امل�شرف مع بع�س موؤ�ش�شات التمويل 
العربية والبنك الإ�شالمي للتنمية و»اأوفيد« يف متويل 11 من امل�شروعات التي وافق عليها جمل�س الإدارة خالل عام 2019 والبالغة 
432.49 مليون دولر.  كما بلغت ن�شبة متويل  38.5 % من تكلفتها الكلية البالغة  14 م�شروعًا، وبلغت ن�شبة متويله فيها نحو 
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ال�شناديق العربية الأخرى )ال�شندوق ال�شعودي للتنمية وال�شندوق الكويتي للتنمية القت�شادية العربية وبرنامج اخلليج العربي 
للتنمية )اأجفند(( والبنك الإ�شالمي للتنمية و»اأوفيد« نحو 51.5 %، وحكومات الدول امل�شتفيدة نحو 10.0 %� وفيما يخ�س 
امل�شاريع املتبقية وعددها 3 م�شروعات بتكلفة قدرها 83.17 ملي�ن دولر، فقد ا�صرتك امل�صرف يف مت�يلها مع حك�مات الدول 

امل�شتفيدة حيث �شاهم فيها مببلغ 73.50 مليون دولر؛ اأي نحو 88.37 % من تكلفتها الكلية�

التمويل امل�سرتك خالل الفرتة  1975 - 2019

 بلغ اإجمايل تكلفة امل�شاريع التي �شاهم امل�شرف يف متويلها �شمن التمويل امل�شرتك مع جميع املوؤ�ش�شات خالل الفرتة 1975 – 2019 
نحو 21.7 مليار دولر، وبلغت ن�شبة متويله فيها نحو 18.21 %� ويف الر�شم اأدناه تف�شيٌل بهذه التمويالت امل�شرتكة.

1.6
مليار دوالر

0.8
مليار دوالر

1.7
مليار دوالر

4.7
مليار دوالر

االتحاد ااألوربي

الدول المستفيدة

 %7.32 %3.57

 %7.70 %21.65

مجموعة البنك الدولي

 3.9
مليار دوالر

المصرف العربي 

 %18.21

2
مليار دوالر

الدول الصناعية

 %9.42

مجموعة البنك األفريقي
للتنمية والمؤسسات التمويلية 

الجهوية في أفريقيا

7
مليار دوالر

الصناديق العربية األخرى
والبنك  اإلسالمي

للتنمية و ” األوفيد”

 %32.13

21.7
مليار دوالر

التمويل المشترك
2019 - 1975
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وصٌف تفصيلي للعمليات
الفصل الثانى

   

حقق المصرف خالل فترة 45 عامًا إنجازات ملموسة أسهمت في تحسين المؤشرات 
االقتصادية واالجتماعية في دول أفريقيا جنوب الصحراء والحد من وطأة الفقر، كما 

أسهمت في تعزيز التعاون العربي األفريقي.

طرق
15815 كلم من الطرق المعبدة
13102 كلم من الطرق الريفية

المياه والصرف الصحي
126 عملية في 33 دولة أفريقية

4829 كلم من شبكات المياه والصرف الصحى

الزراعة والتنمية الريفية
235428 هكتار من األراضى المستصلحة

6295 بئر مياه

الصناعة
15 مشروع ومجمع صناعي في 

12 دولة أفريقية

الطاقة
1368 ميجا واط طاقة مولدة

17503 كلم من شبكات نقل الطاقة

الصحة
221 مستشفى ومركز صحي

2623 سرير

مطارات
16 مطار دولي

24 مطار داخلي

التعليم
289  مؤسسة تعليمية )جامعات/

معاهد/ مراكز / مدارس(
1863 فصل دراسي

48433 طالب وطالبة سنويًا

سكك حديدية
608  كلم من شبكات السكك 

الحديدية

الموانئ
7 عمليات في 6 دول أفريقية
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الثاني
الفصل

وصف  تفصيلي 
للعمليات
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وصٌف تفصيلي للعمليات
الفصل الثانى

�صادق جمل�س اإدارة امل�صرف خالل عــام 2019 علـى متويـل 14 م�صروعــًا اإمنائيـًا يف القطاع العـــام، 
و3 عمليات يف القطاع اخلا�س، و6 عمليات �صادرات عربية، و43 عملية عون فني، وذلك لفائدة بع�س 
و�صٌف  على  الف�صل  هذا  وي�صتمل  امل�صرف.  عون  من  لال�صتفادة  املوؤهلة  االأفريقية  واملوؤ�ص�صات  الدول 

تف�صيلٌي لهذه العمليات. 

1/  م�سروعات القطاع العام
طريق »ديال – بولي – هارو واشو«

القطاع: البنية االأ�صا�صية 

جمهورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية

تاريخ املوافقة: 06 مار�س 2019

قيمة القر�س: 20 ملي�ن دولر

اأهداف امل�سروع

 »11« والهدف رقم  التحتية،  البنية  بال�صتثمار يف  امل�صتدامة اخلا�س  التنمية  اأهداف  »9« من  الهدف رقم  املُ�صاهمة يف حتقيق 
املجاورة  الدول  بني  التجارية  التبادلت  تكثيف  اإلى  امل�شروع  يهدف  كما  املدن�  يف  النقل  منظ�مة  تنمية  يف  بامل�صاهمة  اخلا�س 

واندماج اقت�صاداتها، وربط منطقة امل�شروع بكافة اأنحاء البالد وبالعا�صمة »اأدي�س اأبابا� 

و�سف امل�سروع

ميتد الطريق من مدينة »ديال« التي تقع على بعد نحو 360 كلم جن�ب العا�صمة »اأدي�س اأبابا« اإلى اجلن�ب ال�شرقي من البالد 
خمرتقًا بع�س املدن التجارية والإدارية الهامة حتى ينتهي عند مدينة »هارو وا�ص�«� وي�شتمل امل�شروع على تط�ير الطريق ليك�ن 
القرى واملدن،  2.5 مرت عند  اإلى  1.5 مرت يتح�ل  اأمتار مع كتفني عر�س كل منهما   7 68.7 كلم وعر�س  م�صفلتًا بط�ل ح�ايل 
ال�شت�شارية وا�صتمالك الأرا�صي،  امل�شروع على اخلدمات  ي�شتمل  وت�شييد العّبارات وو�صائل احلماية من الأمطار وال�صي�ل� كما 

وتنظيم ور�صة لبدء اأعمال تنفيذ امل�شروع، اإلى جانب تدقيق ح�صاباته ال�صن�ية�

متويل امل�سروع 

اإجمايل  31.15 % من  20 ملي�ن دولر )متثل  مببلغ  64.20 ملي�ن دولر، وُي�صاهم يف مت�يله امل�صرف العربي  للم�شروع  تبلغ التكلفة الكلية 
التكاليف( واأوفيد مببلغ 22 ملي�ن دولر )34.27 %(، واحلك�مة مببلغ 22.20 ملي�ن دولر )34.58 %(�

الفصـل الثاني

وصف تفصيلي للعمليات
الموافق عليها خالل عام 2019
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تشييد وتجهيز مدارس ثانوية بزنجبار
القطاع: االجتماعي )تعليم(

جمهورية تنزانيا المتحدة

تاريخ املوافقة: 06 مار�س 2019

قيمة القر�س: 13.5 ملي�ن دولر

اأهداف امل�سروع

املُ�صاهمة يف حتقيق الهدف رقم »4« من اأهداف التنمية امل�صتدامة املتعلق بتوفري تعليم جيد، واملُ�صاهمة يف �صمان ح�ص�ل طلبة 
وطالبات املناطق التي ُتعاين من نق�س يف املدار�س الثانوية على فر�س التعليم الثانوي�

و�سف امل�سروع

قرية  »اأجنوجا« يف  الغربية احل�صرية يف جزيرة  املنطقة  تقع يف  زجنبار،  ثانوية يف  ت�شييد ثالث مدار�س  امل�شروع على  ي�شتمل 
»مفيني�صيني«، واملنطقة ال�شمالية يف جزيرة »اأجنوجا« يف قرية »جامبا«، واملنطقة ال�شمالية يف جزيرة »مببا« يف قرية »كيفوندي«� 
وتت�صمن مكونات امل�شروع ت�شييد املدار�س الثالث و�صكن للمدر�صني و�صكن للطالب والطالبات ومق�صف ومطبخ، بالإ�صافة اإلى 
التعليمية  والتجهيزات  الأثاث  توفري  املكونات  تت�صمن  كما  ال�صحي�  وال�صرف  واملياه  الكهرباء  وت��صيالت  اخلارجية  الأعمال 
واحلافالت املدر�صية، واخلدمات ال�شت�شارية، وتنظيم ور�صة لبدء اأعمال تنفيذ امل�شروع، ودعم وحدة تنفيذ امل�شروع ومراجعة 

ح�صاباته ال�صن�ية�

متويل امل�سروع 

90 % من  13.5 ملي�ن دولر )متثل  مببلغ  15 ملي�ن دولر، وُي�صاهم يف مت�يله امل�صرف العربي  للم�شروع  الكلية  التكلفة  تبلغ 
اإجمايل التكاليف(، واحلك�مة مببلغ 1.5 ملي�ن دولر )متثل 10 % من اإجمايل التكاليف(�
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وصٌف تفصيلي للعمليات
الفصل الثانى

إنشاء جسر على نهر »مانجوكي«
القطاع: البنية االأ�صا�صية

جمهورية مدغشقر

تاريخ املوافقة: 06 مار�س 2019

قيمة القر�س: 20 ملي�ن دولر

اأهداف امل�سروع

املُ�صاهمة يف حتقيق الهدف رقم »9« من اأهداف التنمية امل�صتدامة اخلا�س بال�صتثمار يف البنية التحتية، ودعم التكامل القت�صادي 
والتجاري بني حمافظات البالد، ودعم �صبكة الطرق امل�صفلتة، والإ�صهام يف تخفي�س تكاليف �شيانة الطرق وزمن النقل والتنقل، 
وت�صهيل و�ص�ل املنتجات الزراعية اإلى مراكز التح�يل والأ�ص�اق، بالإ�صافة اإلى حت�صني الظروف القت�صادية والجتماعية ل�صكان 

املناطق اجلن�بية بالبالد�

و�سف امل�سروع

نهر »ماجنوكي« حلقة ربط بني جزئي الطريق الق�مي رقم )9( يف النقطة الكيل�مرتية  اإن�شاء ج�صر على  م�شروع  ُي�شّكل 
)700 + 199(، وتت�صمن مكوناته ت�شييد ج�صر بط�ل اإجمايل قدره 880 مرت وعر�س 7 اأمتار، ور�صيفني عر�س كل منهما 
1.35 مرت، وت�شييد طرق الربط مع الطريق ال�طني رقم )9( بط�ل 7 كلم، وتهيئة طريق ريفي لربط التجمعات ال�صكنية 

بط�ل نحو 10 كلم، وحفر وجتهيز 10 اآبار ملياه ال�شرب، وت�شييد وجتهيز مقر للدرك ال�طني ومركز �صحي ومدر�صة� كما 
اإلى  بالإ�صافة  امل�شروع،  تنفيذ  اأعمال  لبدء  ور�صة  وتنظيم  الأرا�صي،  وا�صتمالك  ال�شت�شارية،  املكونات اخلدمات  تت�صمن 

التدقيق الفني للم�ا�صفات وتدقيق احل�صابات ال�صن�ية للم�شروع�

متويل امل�سروع 

تبلغ التكلفة الكلية للم�شروع 64.28 ملي�ن دولر، وُي�صاهم يف مت�يله امل�صرف العربي مببلغ 20 ملي�ن دولر )متثل 31.11 % من 
اإجمايل التكاليف(، وال�صندوق ال�صع�دي للتنمية مببلغ 20 ملي�ن دولر )31.11 %(، وال�صندوق الك�يتي للتنمية القت�صادية 
العربية مببلغ 10 ماليني دولر )15.56 %(، واأوفيد مببلغ 10 ماليني دولر )15.56 %(، واحلك�مة مببلغ 4.28 ماليني دولر 

�)% 6.66(
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2019

تنمية سلسلة قيمة األرز
القطاع: الزراعة والتنمية الريفية

جمهورية جامبيا

تاريخ املوافقة: 06 مار�س 2019

قيمة القر�س: 10 ماليني دولر

اأهداف امل�سروع

املُ�صاهمة يف حتقيق الهدف رقم »1« من اأهداف التنمية امل�صتدامة اخلا�س بالق�صاء على الفقر والهدف رقم »2« اخلا�س بالق�صاء 
التام على اجل�ع، وذلك بغر�س حت�صني الظروف الجتماعية والقت�صادية لل�صكان لل��ص�ل يف عام 2030 اإلى ن�شبة اكتفاء ذاتي 
من الأرز ت�صل اإلى 30 %، وزيادة دخل مزارعي الأرز على امل�شتوى ال�طني بن�صبة 50 %، وخف�س م�شتوى الفقر ال�طني احلايل 
بن�صبة 4 %� كما يهدف امل�شروع  اإلى زيادة الإنتاج الزراعي مبنطقة امل�شروع وحت�صني كفاءة نظم الري وال��ص�ل اإلى املدخالت 
ن�شبة  لتبلغ  الأرز  القطاع اخلا�س على دخ�ل جمال  الفاعلني من  وت�شجيع  الأرز،  الزراعية، وحت�صني �صل�صلة قيمة  والتكن�ل�جيا 

م�صاهمتهم 50 % يف منطقة امل�شروع بعد اكتماله�

و�سف امل�سروع

يقع امل�شروع يف منطقتي و�صط واأعلى النهر، وي�شتمل اجلزء املُمّ�ل من ِقبل امل�صرف على حت�صني الإنتاج والإنتاجية عرب ا�صت�صالح 
ت�شييد  وتوفري معدات زراعية، وتنمية ال�صناعات الزراعية والربط بالأ�ص�اق عن طريق  1275 هكتارًا من الأرا�صي الزراعية 

طرق فرعية، واأعمال الهند�صة املدنية للبنية التحتية ملا بعد احل�صاد، هذا اإلى جانب اخلدمات ال�شت�شارية، ودعم اإدارة امل�شروع، 
وتنظيم ور�س لبدء اأعمال التنفيذ وللتقييم الن�صفي ولإعداد اكتمال امل�شروع�

متويل امل�سروع 

تبلغ التكلفة الكلية للم�شروع 29.80 ملي�ن دولر، وُي�صاهم يف مت�يله امل�صرف العربي مببلغ 10 ماليني دولر )متثل 34 % 
من اإجمايل التكاليف(، والبنك الإ�صالمي للتنمية مببلغ 17.30 ملي�ن دولر )58 %(، واحلك�مة مببلغ 2.50 ملي�ن دولر 

)متثل 8 % من اإجمالى التكاليف(�
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وصٌف تفصيلي للعمليات
الفصل الثانى

كهرباء الريف في مقاطعتي »نياماجابي« و»نياروجورو«
القطاع: الزراعة والتنمية الريفية

جمهورية رواندا

تاريخ املوافقة: 06 مار�س 2019

قيمة القر�س: 20 ملي�ن دولر

اأهداف امل�سروع

املُ�صاهمة يف حتقيق الهدف رقم »7« من اأهداف التنمية امل�صتدامة اخلا�س بتوفري طاقة نظيفة وب�صعر معق�ل، وتوفري الطاقة 
الكهربائية يف مقاطعتي »نياماجابي« و«نياروجورو«، مما ي�صاعد يف حت�صني الظروف الجتماعية والقت�صادية لل�صكان واحلّد من 

الهجرة اإلى املدن�

و�سف امل�سروع

ي�شتمل امل�شروع على ت�ريد وتركيب معدات لإن�شاء خطوط نقل 30 كيل� ف�لت بط�ل اإجمايل قدره نحو 186 كلم، و242 حمول 
فرعي، وخطوط ت�زيع )400 ف�لت( بط�ل اإجمايل قدره نحو 582 كلم، وك�ابل وعّدادات لتوفري الكهرباء حل�ايل 25.6 األف 
منزل �صكني و47 مركز عام وجتاري� كما يت�صمن امل�شروع تركيب ال�شبكات لنقل وت�زيع الكهرباء، وت��صيالت للمنازل واملراكز 
الأرا�صي  وا�صتمالك  امل�شروع،  تنفيذ  وحدة  ودعم  ال�شت�شارية،  اخلدمات  جانب  اإلى  والعامة�  والتعليمية  وال�صحية  التجارية 

ونفقات اإدارة امل�شروع� 

متويل امل�سروع 

تبلغ التكلفة الكلية للم�شروع 22.22 ملي�ن دولر، وُي�صاهم يف مت�يله امل�صرف العربي مببلغ 20 ملي�ن دولر )متثل 90 % من 
اإجمايل التكاليف(، واحلك�مة مببلغ 2.22 ملي�ن دولر )متثل 10 % من اإجمايل التكاليف(�
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2019

دعم الجامعة الوطنية للزراعة
والجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

القطاع: االجتماعي )تعليم(

جمهورية بنين

تاريخ املوافقة: 06 مار�س 2019

قيمة القر�س: 40 ملي�ن دولر

اأهداف امل�سروع

تعليم جيد، وزيادة قدرة ال�صتقبال يف كلتا  بتوفري  املتعلق  امل�صتدامة  التنمية  اأهداف  الهدف رقم »4« من  املُ�صاهمة يف حتقيق 
اجلامعتني، وحت�صني ج�دة التعليم والبحث، وتعزيز القدرات، بالإ�صافة اإلى توفري ك�ادر ذات كفاءة عالية ل�ص�ق العمل�

و�سف امل�سروع

ي�شمل امل�شروع ت�شييد مبنى رئا�صة للجامعة ال�طنية للزراعة يف »بورتونوفو« مب�صاحة اإجمالية قدرها نحو 3045 مرتًا مربعًا وكلية 
الزراعة، وت�شييد مبنى رئا�صة للجامعة ال�طنية للعل�م والتكن�ل�جيا والهند�صة والريا�صيات يف »اأب�مي« مب�صاحة اإجمالية ُتقّدر 
بنح� 3346 مرتًا مربعًا مع ت�شييد املعهد التح�شريي للدرا�صات الهند�صية التابع لها� تت�صمن مكونات امل�شروع كذلك ت�ريد الأثاث 
والتجهيزات، واخلدمات ال�شت�شارية، وتقدمي دعم لتح�صني ج�دة التعليم ودعم ل�حدة تنفيذ امل�شروع، وتنظيم ور�صة لبدء اأعمال 

تنفيذ امل�شروع وتدقيق ح�صاباته ال�صن�ية�

متويل امل�سروع 

تبلغ التكلفة الكلية للم�شروع 45.95 ملي�ن دولر، وُي�صاهم يف مت�يله امل�صرف العربي مببلغ 40 ملي�ن دولر )متثل 87.05 % من 
اإجمايل التكاليف(، واحلك�مة مببلغ 5.95 ماليني دولر )متثل 12.95 % من اإجمايل التكاليف(�
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وصٌف تفصيلي للعمليات
الفصل الثانى

قرض إضافي لمشروع الطريق اإلقليمي بوروندي – رواندا 
الجزء األول: »بوجمبورا – نياميتنجا«

القطاع: البنية االأ�صا�صية

جمهورية بوروندي

تاريخ املوافقة: 06 مار�س 2019

قيمة القر�س: 7 ماليني دولر

اأهداف امل�سروع

 »11« والهدف رقم  التحتية،  البنية  بال�صتثمار يف  امل�صتدامة اخلا�س  التنمية  اأهداف  »9« من  الهدف رقم  املُ�صاهمة يف حتقيق 
وم�صاعدة  املجاورة  الدول  بني  التجارية  التبادلت  تكثيف  يف  واملُ�صاهمة  املدن،  يف  النقل  منظ�مة  تنمية  يف  بامل�صاهمة  اخلا�س 
وفك  النقل،  تكلفة  وخف�س  بوروندي،  جلمه�رية  الغربية  للمنطقة  والركاب  الب�صائع  نقل  حركة  وت�صهيل  اقت�صاداتها،  اندماج 

العزلة عن القرى ال�اقعة على م�صار الطريق�

و�سف امل�سروع

يت�صمن امل�شروع ت�شييد جزء من الطريق ال�طني رقم )5( اإلى طريق مزدوج بط�ل 5.3 كلم وم�صارين يف كل اجتاه بعر�س 
7 اأمتار ومنف�صلني بحاجز خر�صاين، وكتفني بعر�س 1.5 مرت ور�صيفني للم�شاة بعر�س 1.5 مرت� ويت�صمن امل�شروع كذلك 
اأعمدة الإنارة العم�مية وممرين عل�يني للم�شاة والدراجات على م�شتوى اجل�صر القائم يف النقطة الكيل�مرتية رقم 4، ومفرتق 
امل�شروع،  تنفيذ  وحدة  ودعم  الأرا�شي،  وا�شتمالك  ال�شت�شارية،  اخلدمات  يت�شمن  كما  املطار.  مدخل  م�شتوى  على  دائري 

والتدقيق الفني للم�شروع.

متويل امل�سروع 

7 ماليني دولر  مببلغ  العربي  وُي�صاهم يف مت�يله امل�صرف  13 ملي�ن دولر،  للم�شروع )القر�س الإ�صايف(  الكلية  التكلفة  تبلغ 
)متثل 55.56 % من اإجمايل التكاليف(، وال�صندوق ال�صع�دي للتنمية مببلغ 5.9 ماليني دولر )43.91 %(، واحلك�مة مببلغ 

0.1 ملي�ن دولر )متثل 0.53 % من اإجمالى التكاليف(�
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المساهمة في إنشاء بنك اإلبداع للتمويل األصغر
في مجموعة دول وسط أفريقيا

القطاع: االجتماعي )متويل اأ�صغر(

إقليمي

تاريخ املوافقة: 06 مار�س 2019

قيمة القر�س: 2 ملي�ن دولر

اأهداف القر�س

متكني بنك التنمية لدول و�صط اأفريقيا )BDEAC( من املُ�صاهمة يف اإن�شاء بنك الإبداع للتم�يل الأ�شغر يف جمم�عة دول و�صط 
اأفريقيا� ويهدف اإن�شاء بنك الإبداع اإلى مكافحة الفقر عرب اآليات التم�يل الأ�شغر وال�شمول املايل، ومتكني ال�شريحة الأكرث فقرًا 
من ال��ص�ل اإلى اخلدمات املالية ب�ص�رة م�صتدامة� و�صُي�صاعد اإن�شاء البنك يف جمابهة التحديات واملع�قات التي تعرت�س قطاع 
ن�شبة  ارتفاع  املجم�عة، وخا�صًة  تعاين منها دول  التي  امل�شكالت  و�صيلة فعالة حلل  باعتباره  ال�شغر،  الأ�شغر ومتناهي  التم�يل 

البطالة و�صعف دخل �صرائح مهمة ومتعددة من ال�صكان�

متويل امل�سروع 

يبلغ راأ�س مال بنك الإبداع الأ�شغر الذي �صيتم اإن�شاوؤه 5 ماليني دولر، ُي�صاهم فيه بنك التنمية لدول و�صط اأفريقيا مببلغ 2 ملي�ن 
دولر )قر�س امل�صرف( متثل ن�شبة 40 % من راأ�س املال، وبرنامج اخلليج العربي للتنمية )اأجفند( مببلغ 3 ماليني دولر متثل 

ن�شبة 60 % من راأ�س املال�
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وصٌف تفصيلي للعمليات
الفصل الثانى

دعم قطاع التعليم
القطاع: االجتماعي )تعليم(

جمهورية سيراليون

تاريخ املوافقة: 19 يونيو 2019

قيمة القر�س: 20 ملي�ن دولر

اأهداف امل�سروع

وتعزيز  املتكافئ  ال�شامل  اجليد  التعليم  ب�صمان  امل�صتدامة اخلا�س  التنمية  اأهداف  من   »4« رقم  الهدف  املُ�صاهمة يف حتقيق 
فر�س التعليم مدى احلياة للجميع، واملُ�صاعدة يف تطبيق اخلطة ال�صرتاتيجية لقطاع التعليم )2018 – 2020( للدولة الرامية 
اإلى حت�صني �صبل التعليم املجاين وال�شامل للمراحل الأ�صا�صية، و�صمان ح�ص�ل طلبة املناطق التي ُتعاين من نق�سٍ يف املدار�س 
الثانوية على فر�س التعليم الثانوي، ون�شر التعليم العايل والفني يف جميع اأنحاء البالد التي تعاين من تدين م�شتوى اخلدمات 

و�صعف انت�شارها�

و�سف امل�سروع

ي�شتمل امل�شروع على اإعادة اإعمار وت�شييد معهدين فنيني للتعليم الفني والعايل )كلية »بونومبو« للمعلمني وكلية »ميلت�ن مارجاي« 
للتعليم والتكن�ل�جيا(، واإعادة اإعمار وت��صعة اأربع مدار�س حك�مية ثانوية يف اأربع مناطق متفرقة بالبالد )ب� وكينما وماجب�ركا 
والثانوي يف مدينة »فريتاون« العا�صمة مب�صاحة  التعليم العايل  اإداري ل�زارة  اإن�شاء مبنى  اإلى  اأوف والي�س(، بالإ�صافة  وبرن�س 

قدرها 3136 مرتًا مربعًا�

كما ي�شتمل امل�شروع على توفري الأثاث والتجهيزات التعليمية، واخلدمات ال�شت�شارية، ودعم وحدة تنفيذ امل�شروع، وتنظيم ور�صة 
لبدء اأعمال تنفيذ امل�شروع، اإلى جانب التدقيق الفني واملايل حل�صاباته�

متويل امل�سروع 

29.4 % من  20 ملي�ن دولر )متثل  مببلغ  68 ملي�ن دولر، وُي�صاهم يف مت�يله امل�صرف العربي  للم�شروع  الكلية  التكلفة  تبلغ 
اإجمايل التكاليف(، وال�صندوق ال�صع�دي للتنمية مببلغ 25 ملي�ن دولر )36.8 %(، واأوفيد مببلغ 20 ملي�ن دولر )29.4 %(، 

واحلك�مة مببلغ 3 ماليني دولر )4.4 %(�
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استصالح وتهيئة ثالثة أحواض مائية بجزر »سانتياجو«
و»سانت أنتاو« و»بوافيستا«
القطاع: الزراعة والتنمية الريفية

جمهورية الرأس األخضر

تاريخ املوافقة: 19 يونيو 2019

قيمة القر�س: 16.5 ملي�ن دولر

اأهداف امل�سروع

املُ�صاهمة يف حتقيق الهدف رقم »1« من اأهداف التنمية امل�صتدامة اخلا�س بالق�صاء على الفقر والهدف رقم »2« اخلا�س بالق�صاء 
الظروف  وحت�صني  امل�صتدامة،  الزراعة  وتعزيز  املح�صنة  والتغذية  الغذائي  الأمن  توفري  فى  امل�شروع  وي�شهم  اجلوع.  على  التام 

املعي�شية ل�صكان مناطق امل�شروع واحلد من الفقر�

و�سف امل�سروع

تقع منطقة امل�شروع يف جزر »�شانتياجو« و«�شانت اأنتاو« و«ب�افي�صتا« التي يبلغ عدد �شكانها نحو 16.5 األف ن�شمة� ويرتكز امل�شروع 
على تنفيذ خمطط ا�صت�صالح وتهيئة احل��س املائي »ريبريا جراندي« واحل��س املائي »ريبريا كال�«، وا�صتكمال تنفيذ مكونات 
خمطط ا�صت�صالح وتهيئة احل��س املائي »�صاو ج�او بابتي�صتا« )الذي �صاهم امل�صرف يف مت�يل املرحلة الأولى منه مببلغ 
15 ملي�ن دولر يف عام 2017(� و�صيمّكن امل�شروع من تعبئة امل�ارد املائية ال�صطحية واجل�فية بنح� 2.2 ملي�ن مرت مكعب �صن�يًا 

لري نحو 271 هكتارًا من الأرا�صي الزراعية�

وتت�صمن مكونات امل�شروع ت�شييد من�شاآت تعبئة امل�ارد املائية ومن�شاآت احلماية من ال�صي�ل ومن�شاآت حماية الرتبة، وتنمية الأن�شطة 
تنفيذ  اأعمال  لبدء  ور�صتني  وتنظيم  ال�شت�شارية،  اخلدمات  تت�صمن  كما  امل�شروع�  تنفيذ  هياكل  ودعم  والقت�صادية،  الزراعية 

امل�شروع وللتقييم الن�صف مرحلي، اإلى جانب تدقيق احل�صابات ال�صن�ية�

متويل امل�سروع 

تبلغ التكلفة الكلية للم�شروع 36 ملي�ن دولر، وُي�صاهم يف مت�يله امل�صرف العربي مببلغ 16.5 ملي�ن دولر )متثل 45.8 % من 
اإجمايل التكاليف(، وال�صندوق ال�صع�دي للتنمية مببلغ 17 ملي�ن دولر )47.2 %( ، واحلك�مة مببلغ 2.5 ملي�ن دولر )متثل 

7 % من اإجمالى التكاليف(�
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وصٌف تفصيلي للعمليات
الفصل الثانى

تشييد طريق »لوجا – دوتشي« – الجزء الثاني
القطاع: البنية االأ�صا�صية

جمهورية النيجر

تاريخ املوافقة: 19 يونيو 2019

قيمة القر�س: 20 ملي�ن دولر

اأهداف امل�سروع

املُ�صاهمة يف حتقيق الهدف رقم »8« من اأهداف التنمية امل�صتدامة اخلا�س بدعم التنمية القت�صادية والهدف رقم »1« اخلا�س 
بالق�صاء على الفقر املدقع واملجاعة عرب الهدف الفرعي رقم )1- 4( املتعلق بتوفري فر�س ال��ص�ل اإلى اخلدمات ال�صا�صية، 
والهدف رقم »3« اخلا�س بتح�صني ظروف العي�س وم�شتوى الرفاه عرب توفري خدمات �صحية اإ�صافية، كما ي�شهم امل�شروع يف ت�شييد 
�صبكة الطرق ال�طنية والإقليمية املتكاملة التي تربط النيجر بدول اجل�ار، وفك العزلة عن منطقة »دو�ص�« التي تزخر مب�ؤهالت 

فالحية هائلة، ودعم التبادلت التجارية، وتخفي�س تكلفة النقل والتنقل�

و�سف امل�سروع

نحو  ال�شرق، ويربط مدينة »دوت�شي« بقرية »ل�جا« بط�ل  املحاذية للعا�صمة »نيامي« من جهة  حمافظة »دو�ص�«  يقع الطريق يف 
91 كلم، وه� طريق ترابي ميثل جزءًا من الطريق الإقليمي رقم )1( الذي ميثل مقطعًا من �صبكة الطرق الرئي�صية للمجم�عة 

القت�صادية لدول غرب اأفريقيا� 

وقد مت تق�صيم الطريق اإلى عدة اأجزاء، ُي�صهم امل�صرف يف مت�يل اجلزء الثاين منه وتت�صمن مكوناته ت�شييد و�صفلتة طريق بط�ل 
ح�ايل 61 كلم وعر�س 7 اأمتار مع كتفني عر�س كل منهما 1.5 مرت، واإن�شاء وجتهيز حمطتني ملراقبة الأوزان املح�رية، وتهيئة 
نحو  املحاذية للطريق بط�ل  ال�صكنية  للتجمعات  الريفية  وت�شييد امل�صالك  5 كلم،  نحو  الداخلية ملدينة »دوت�شي« بط�ل  الطرق 
15 كلم، وت�شييد قاعتني للعالج، وحفر وجتهيز اآبار ملياه ال�شرب� تت�صمن املكونات كذلك اخلدمات ال�شت�شارية، ودعم وحدة 
تنفيذ امل�شروع، وا�صتمالك الأرا�صي، وتنظيم ور�صتني لبدء اأعمال تنفيذ امل�شروع وللتقييم الن�صف مرحلي، اإلى جانب تدقيق 

احل�صابات ال�صن�ية�

متويل امل�سروع 

تبلغ التكلفة الكلية للم�شروع 53.5 ملي�ن دولر، وُي�صاهم يف مت�يله امل�صرف العربي مببلغ 20 ملي�ن دولر )متثل 37.38 % من 
اإجمايل التكاليف(، وال�صندوق ال�صع�دي للتنمية مببلغ 20 ملي�ن دولر )37.38 %(، وال�صندوق الك�يتي للتنمية القت�صادية 

العربية مببلغ 12 ملي�ن دولر )22.43 %(، واحلك�مة مببلغ 1.5 ملي�ن دولر )متثل2.81 % من اإجمايل التكاليف(�
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تنمية سلسلة قيمة األرز
القطاع: الزراعة والتنمية الريفية

جمهورية غينيا

تاريخ املوافقة: 02 اأكت�بر 2019

قيمة القر�س: 9 ماليني دولر

اأهداف امل�سروع

اخلا�س   »2« رقم  والهدف  الفقر  على  بالق�صاء  اخلا�س  امل�صتدامة  التنمية  اأهداف  من   »1« رقم  الهدف  حتقيق  يف  املُ�صاهمة 
زيادة  اأي�شًا يف  امل�شروع  وي�شهم  لل�صكان�  والقت�صادية  الجتماعية  الظروف  بغر�س حت�صني  وذلك  اجل�ع،  على  التام  بالق�صاء 
الإنتاج والنتاجية لزراعة الأرز، وتط�ير امل�ؤ�ص�صات ال�طنية العاملة يف جمال �صال�صل القيمة، وزيادة عدد املزارعني وامل�صتفيدين 

مبنطقة امل�شروع، وا�صتقطاب الن�صاء وال�شباب واخل�ا�س يف دخ�ل نظام �صال�صل القيمة لزراعة الأرز�

و�سف امل�سروع

يقع امل�شروع يف املنطقة العليا )غينيا العليا( واملنطقة ال�صاحلية )غينيا البحرية(� وت�شمل مكونات اجلزء املُم�ل من ِقبل امل�صرف 
و«ك�رو�صا«  »داجنرياي«  مبحافظات  هكتار   1500 تناهز  مب�صاحة  الأرا�صي  ا�صت�صالح  خالل  من  والإنتاجية  الإنتاج  حت�صني 
ودرا�صة  الإنتاج،  ومناطق  القري  اإلى  لل��ص�ل  الريفية  امل�صالك  من  كلم   150 نحو  وت�شييد  العليا،  غينيا  مبنطقة  و»�صج�يري« 

خ�ص�بة الرتبة لنح� 1500 هكتار� 

الأرز  لتجميع  مركزًا   12 ت�شييد  عرب  بالأ�ص�اق  الروابط  وتعزيز  الإنتاج،  ومعدات  واآليات  مدخالت  توفري  املكونات  ت�شمل  كما 
واخل�صروات ومركزين لتجفيف الأرز و4 وحدات جه�ية لتق�شري الأرز، وتعزيز ال�صيا�صات التمكينية والبيئة امل�ؤ�ص�صية من خالل 
دعم تط�ير اخلدمات املعل�ماتية والإدارية، ودعم القطاع اخلا�س ومنتجي البذور، هذا اإلى جانب اخلدمات ال�شت�شارية ودعم 

وحدة تنفيذ امل�شروع�

متويل امل�سروع 

تبلغ التكلفة الكلية للم�شروع 28.33 ملي�ن دولر، وُي�صاهم يف مت�يله امل�صرف العربي مببلغ 9 ماليني دولر )متثل 31.77 % 
من اإجمايل التكاليف(، والبنك الإ�صالمي للتنمية مببلغ 17.51 ملي�ن دولر )61.80 %(، واحلك�مة مببلغ 1.82 ملي�ن دولر 

)متثل 6.43 % من اإجمايل التكاليف(�
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وصٌف تفصيلي للعمليات
الفصل الثانى

إعادة تأهيل الطريق »سيفاري« – »جاو« 
 المقطع األول: »سيفاري« – »بوري«

القطاع: البنية االأ�صا�صية 

جمهورية مالي

تاريخ املوافقة: 02 اأكت�بر 2019

قيمة القر�س: 40 ملي�ن دولر

اأهداف امل�سروع

والت�صنيع  التحتية  البنية  فى  ال�شتثمار  بت�شجيع  اخلا�س  امل�صتدامة  التنمية  اأهداف  من   »9« رقم  الهدف  حتقيق  يف  املُ�صاهمة 
والبتكار، والهدف رقم »1« اخلا�س بالق�صاء على الفقر، والهدف رقم »8« اخلا�س بالعمل الالئق والنم� القت�صادي� وي�صهم 
امل�شروع فى فك العزلة عن منطقة امل�شروع، وت�شهيل حركة نقل الب�شائع والركاب، وخف�س زمن وتكلفة النقل وحت�صني �صالمة 
الطرق، وتخفيف حدة الفقر، وتعزيز التنمية القت�شادية والجتماعية للمناطق ال�شمالية وو�شط مايل، وتعزيز التبادلت التجارية 

بني جن�ب البالد و�صمالها، وبني جمه�رية مايل ودول اجل�ار�

و�سف امل�سروع

يقع امل�شروع يف منطقة »م�بتي« ال�اقعة و�صط البالد ويبداأ من مدينة »�صيفاري« التي تبعد نحو 621 كلم �صرق مدينة »باماك�« 
العا�صمة� وتت�صمن مكونات امل�شروع اإعادة تاأهيل الطريق بط�ل 111 كلم وت��صعة عر�صه من 6 اأمتار اإلى 7.2 مرت، مع م�صارين 

عر�س كل منهما 3.6 مرت وكتفني عر�س كل منهما 1.5 مرت خارج التجمعات ال�صكنية و2.5 مرت داخلها�

وتوفري  »�صيفاري«،  الدفع مبدينة  وحمطة  املياه  ت�صريف  عّبارات  واإن�شاء  45 مرتًا  بط�ل  اإجناز ج�صر  كذلك  املكونات  تت�صمن 
م�شتلزمات ال�شالمة وتاأمني الطريق. كما تت�شمن اخلدمات ال�شت�شارية، ودعم وحدة تنفيذ امل�شروع، وتنظيم ور�صة لبدء اأعمال 

تنفيذ امل�شروع، اإلى جانب تدقيق احل�صابات ال�صن�ية�

متويل امل�سروع 

تبلغ التكلفة الكلية للم�شروع 65.38 ملي�ن دولر، وُي�صاهم يف مت�يله امل�صرف العربي مببلغ 40 ملي�ن دولر )متثل 61.18 % من 
اإجمايل التكاليف(، واأوفيد مببلغ 20 ملي�ن دولر )30.59 %(، واحلك�مة مببلغ  5.38 ماليني دولر )متثل 8.23 % من اإجمايل 

التكاليف(�
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المساهمة في إنشاء بنك اإلبداع للتمويل األصغر
القطاع: االجتماعي )متويل اأ�صغر(

جمهورية رواندا

تاريخ املوافقة: 02 اأكت�بر 2019

قيمة القر�س: 2 ملي�ن دولر

اأهداف القر�س

متكني جمه�رية رواندا من املُ�صاهمة يف اإن�شاء بنك الإبداع للتم�يل الأ�شغر بالبالد، و�صيعمل البنك على متكني الطبقات ال�صعيفة 
خا�صًة يف قطاعي ال�شباب والن�صاء من ال��ص�ل اإلى اخلدمات املالية، وُي�صاهم يف خف�س ن�شب الفقر عرب اآليات التم�يل الأ�شغر 
رواندا  اإلى بنك  اإقرا�صه  باإعادة  التي �صتق�م  رواندا  اإلى جمه�رية  القر�س  العمل� و�صيتم تقدمي  وتوفري فر�س  وال�شمول املايل 

للتنمية، لُي�شارك بدوره يف راأ�س مال بنك الإبداع�

متويل امل�سروع 

يبلغ راأ�س مال بنك الإبداع الأ�شغر الذي �صيتم اإن�شاوؤه 5 ماليني دولر، ُت�صاهم فيه جمه�رية رواندا مببلغ 2 ملي�ن دولر )قر�س 
امل�صرف( متثل ن�شبة 40 % من راأ�س املال، وبرنامج اخلليج العربي للتنمية )اأجفند( مببلغ 3 ماليني دولر متثل ن�شبة 60 % 

من راأ�س املال�
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وصٌف تفصيلي للعمليات
الفصل الثانى

اخلارجية والتجارة  اخلا�س  القطاع  عمليات   /2

قرض ائتماني لإلسهام في تمويل مشروع محطة طاقة كهربائية
جمهورية جنوب أفريقيا »قطاع خاص«

تاريخ املوافقة: 19 يونيو 2019

قيمة القر�س: 40 ملي�ن دولر

اأهداف القر�س الئتماين

املً�صاهمة يف مت�يل م�شروع حمطة طاقة كهربائية يندرج �صمن �صيا�صة حك�مة جمه�رية جن�ب اأفريقيا الرامية اإلى زيادة انتاج 
للتنمية  املتحدة  الأمم  اأهداف  و�صمن   ،  )IPP( امل�صتقلني  املنتجني  خالل  من  املتجددة  الطاقة  با�صتخدام  البالد  يف  الطاقة 
امل�صتدامة مبا فيها الهدف رقم »7« اخلا�س ب�صمان ال��ص�ل اإلى الطاقة احلديثة والنظيفة للجميع، والهدف رقم 13 اخلا�س 
امل�شروع اإلى توفري الطاقة امل�صتدامة لكل ال�صكان بتكلفة مقب�لة، وزيادة فر�س العمل يف  مبكافحة تغري املناخ وتاأثريه� ويهدف 

منطقة امل�شروع اأثناء مرحلتي التنفيذ والت�شغيل�  

قرض ائتماني لفائدة مؤسسة تمويل إنمائي إقليمية
إقليمي  »قطاع خاص«

تاريخ املوافقة: 11 دي�صمرب 2019

قيمة القر�س: 20 ملي�ن دولر

اأهداف القر�س الئتماين

توفري امل�ارد املالية الالزمة مل�ؤ�ص�صة مت�يل اإمنائي اإقليمية باأفريقيا، وذلك لتوفري امل�صروفات الراأ�صمالية والت�شغيلية املكملة لها 
لفائدة م�شروعات القطاع اخلا�س بالدول الأع�صاء، مبا ُي�صاهم يف دفع النم� القت�صادي وخلق فر�س عمل جديدة، وخف�س ن�شب 

الفقر وحت�صني الظروف املعي�شية لل�صكان�
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قرض ائتماني للمساهمة في تمويل مشروع محطة طاقة كهربائية
جمهورية مدغشقر »قطاع خاص«

تاريخ املوافقة: 11 دي�صمرب 2019

قيمة القر�س: 40 ملي�ن دولر

اأهداف القر�س الئتماين

دعم ال�شركة املُنفذة مل�شروع اإن�شاء حمطة كهربائية بجمه�رية مدغ�شقر� ويهدف امل�شروع اإلى املُ�صاهمة يف زيادة اإنتاج الطاقة 
الكهربائية يف البالد؛ مّما ُي�صاعد على حتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة مبا فيها الهدف رقم »7« اخلا�س ب�صمان ال��ص�ل اإلى 
الطاقة احلديثة والنظيفة للجميع، والهدف رقم »8« اخلا�س ب�صمان احل�ص�ل على العمل الكرمي والنم� القت�صادي، والهدف 

رقم »13« اخلا�س مبكافحة تغري املناخ وتاأثريه�

خط تمويل لصالح مؤسسة مالية 
جمهورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية »تجارة خارجية«

تاريخ املوافقة: ماي� 2019

قيمة القر�س: 63 ملي�ن دولر

اأهداف خط التمويل

تعزيز خطابات اعتماد ُم�صّدرة من م�ؤ�ص�صة مالية بجمه�رية اإثي�بيا بغر�س ا�شترياد مدخالت زراعية من اململكة املغربية� كما 
التم�يل  م�ؤ�ص�صات  مع  امل�صرف  وتعزيز عالقات  ب�صفة عامة،  اأفريقيا  اإلى  العربية  ال�صادرات  تعزيز  اإلى  التم�يل  يهدف خط 
امل�صرف  ومنتجات  وتن�يع عمليات  ب�صفة خا�صة،  الأفريقية  التجارية  البن�ك  ومع  التجارة  النا�صطة يف جمال مت�يل  التنم�ي 

التم�يلية، ودعم القطاع الزراعي يف اإثي�بيا؛ مّما ُي�صاهم يف من� الدخل الق�مي وحتقيق الأمن الغذائي�

خط تمويل لصالح حكومة جمهورية بوروندي
جمهورية بوروندي »تجارة خارجية«

تاريخ املوافقة: 19 يونيو 2019

قيمة القر�س: 10 ماليني دولر

اأهداف خط التمويل

مت�يل ا�شترياد اأدوية وم�صتلزمات طبية من الدول العربية، يف اإطار برنامج امل�صرف لتم�يل ال�صادرات العربية، ومتكني العمالء 
يف املجال الدوائي يف جمه�رية بوروندي من مت�ين ال�ص�ق ال�طني ب�شكٍل منتظم فيما يخ�س الأدوية يف قطاع يحظى بالأول�ية 
ا�شترياد  بوروندي متّكنها من مت�يل عمليات  اإ�صافية حلك�مة  توفري م�ارد مالية  التم�يل يف  مثل قطاع ال�صحة� وُي�صاهم خط 
، الأمر الذي �صُي�صهم بدوره يف ت�ثيق العالقات التجارية، ودعم فر�س التعاون والتكامل بني املنطقتني العربية  ال�صلع عربية املن�شاأ

والأفريقية� 
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خط تمويل لصالح مؤسسة مالية
جمهورية يوغندا »تجارة خارجية«

تاريخ املوافقة: 19 يونيو 2019

قيمة القر�س: 10 ماليني دولر

اأهداف خط التمويل

اإلى  ي�غندا  بجمه�رية  مالية  م�ؤ�ص�صة  ب�ا�صطة  التم�يل  خط  م�ارد  اإقرا�س  اإعادة  عرب  عربية  ومنتجات  �صلع  ا�صتجالب  مت�يل 
امل�صتفيدين بالبالد، وذلك لتحقيق اأغرا�س امل�ؤ�ص�صة املرتبطة بتنفيذ ا�صرتاتيجية الدولة التنم�ية� ويهدف خط التم�يل كذلك 
اإلى ت�شجيع التبادلت التجارية بني الدول العربية والأفريقية، وُي�صاعد على تعريف الأ�ص�اق الأفريقية باملنتجات العربية؛ مّما 

يعزز من� ال�صادرات العربية املتجهة اإلى اأفريقيا جن�ب ال�صحراء�

خط تمويل لصالح مجموعة مصرفية بمنطقة غرب أفريقيا
إقليمي »تجارة خارجية«

تاريخ املوافقة: 02 اأكت�بر 2019

قيمة القر�س: 30 ملي�ن ي�رو

اأهداف خط التمويل

القت�صادية  املجم�عة  ودول  اأفريقيا  لدول غرب  والنقدي  القت�صادي  الحتاد  بلدان  اإلى  العربية  ال�صادرات  الت��صع يف مت�يل 
والنقدية ل��صط اأفريقيا، وذلك من خالل منح خط مت�يل ملجم�عة م�صرفية نا�شطة يف منطقة غرب اأفريقيا مُيّكنها من توفري 
التنمية  م�شتوى  حت�صني  يف  ُي�صهم  مما  الأ�صا�صية،  القت�صادية  للقطاعات  العربية  ال�صلع  ا�شترياد  لعمليات  املنا�صبة  التم�يالت 
القت�صادية وحت�صني الظروف املعي�شية لل�صكان� و�صُيمّكن خط التم�يل امل�صت�ردين من توفري احتياجات ال�صلع ال�صرورية لالإنتاج 

وال�صتهالك، وُي�صاعد يف خلق حلقات اإمداد ومت�ين بني الدول العربية والأفريقية وت�شابك عالقاتها القت�صادية�

خط تمويل لصالح بنك تجاري
جمهورية مالي »تجارة خارجية«

تاريخ املوافقة: 02 اأكت�بر 2019

قيمة القر�س: 30 ملي�ن ي�رو

اأهداف خط التمويل

ُم�صاعدة بنك جتاري بجمه�رية مايل يف مت�يل ا�صتجالب �صلع ومنتجات عربية للبالد، عرب اإعادة اإقرا�س م�ارد خط التم�يل 
الأ�ص�اق  تعريف  وُي�صاعد على  والأفريقية،  العربية  الدول  التجارية بني  التبادلت  تعزيز  اإلى  التم�يل  يهدف خط  لعمالئه� كما 

الأفريقية باملنتجات العربية؛ مما ُي�صاهم يف من� حجم ال�صادرات العربية املتجهة اإلى اأفريقيا جن�ب ال�صحراء�
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خط تمويل لصالح مؤسسة مالية 
جمهورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية »تجارة خارجية«

تاريخ املوافقة: نوفمرب 2019

قيمة القر�س: 100 ملي�ن دولر

اأهداف خط التمويل

تعزيز خطابات اعتماد م�صدرة من ِقبل م�ؤ�ص�صة مالية بجمه�رية اإثي�بيا بغر�س ا�شترياد مدخالت زراعية من اململكة املغربية� 
كما يهدف خط التم�يل اإلى تعزيز ال�صادرات العربية اإلى اأفريقيا ب�صفة عامة، وتعزيز عالقات امل�صرف مع م�ؤ�ص�صات التم�يل 
امل�صرف  ومنتجات  وتن�يع عمليات  ب�صفة خا�صة،  الأفريقية  التجارية  البن�ك  ومع  التجارة  النا�صطة يف جمال مت�يل  التنم�ي 

التم�يلية، ودعم القطاع الزراعي يف اإثي�بيا؛ مّما ُي�صاهم يف من� الدخل الق�مي وحتقيق الأمن الغذائي�

الفني العون  عمليات   /3

إعداد دراسة المخطط التوجيهي لقطاع الزراعة واإلنتاج الغابي بمنطقة حوض نهر جامبيا
إقليمي

تاريخ املوافقة: 02 اأكت�بر 2019

قيمة العون: 250 األف دولر

هدف العون 

اإعداد املخطط الت�جيهي لقطاع الزراعة والإنتاج الغابي مبنطقة ح��س نهر جامبيا التي ت�شمل دول ال�شنغال وجامبيا وغينيا وغينيا 
بي�صاو� ويهدف املخطط اإلى حتديد املحاور ال�صرتاتيجية ل�صيا�صة التنمية واإدارة امل�ارد الطبيعية يف املنطقة، واقرتاح برنامج 
لت�شخي�س  والجتماعية  القت�صادية  البيانات  الدرا�صة جمع وحتليل  وتت�صمن  والغابية�  واحليوانية  الزراعية  القطاعات  لتنمية 
امل�ارد التي تزخر بها املنطقة، واإعداد املخطط الت�جيهي الذي ي�شمل حتديد الروؤية والأهداف وبدائل التنمية الزراعية، واإعداد 

درا�صة جدوى اأولية للمخطط�
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إعداد دراسة الجدوى لمشروع تشغيل الشباب وتنمية ريادة األعمال في القطاع الزراعي
جمهورية يوغندا

تاريخ املوافقة: 11 دي�صمرب 2019

قيمة العون:     270 األف دولر

هدف العون 

اإلى  الذي يهدف  الزراعي  القطاع  الأعمال يف  ال�شباب وتنمية ريادة  ت�شغيل  مل�شروع  الفنية والقت�صادية  اجلدوى  اإعداد درا�صة 
واجلغرايف  القت�صادي  امل�صح  اإجراء  الدرا�صة  بن�د  ت�شمل  ي�غندا�  الزراعية بجمه�رية  القيمة  �صال�صل  ودعم  البطالة  م�اجهة 
للبالد لتحديد حمركات النم� والفر�س والتحديات، ودرا�صة فر�س العمل يف قطاع الزراعة والبنية التحتية يف م�ؤ�ص�صات التعليم 
الزراعي العايل، ودرا�صة تط�ير �صال�صل القيمة الزراعية يف ال�صلع ذات الأول�ية، وتنمية راأ�س املال الب�شري يف العل�م والبتكار 

وريادة الأعمال�

برنامج تدريبي لصالح كوادر من وزارة المالية والتعاون االقتصادي
جمهورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية

تاريخ املوافقة: 06 مار�س 2019

قيمة العون: 200 األف دولر

هدف العون 
الب�شرية )10 متدربني(، والإدارة املالية  اإدارة وتنمية امل�ارد  50 كادرًا من العاملني ب�زارة املالية باإثي�بيا يف جمالت  تدريب 
للقطاع العام )20 متدربًا(، وتخطيط القت�صاد الكلي واإدارة امل�شروعات )20 متدربًا(، وذلك لرفع قدراتهم الوظيفية يف هذه 
 ESAMI التخ�ص�صات؛ مّما ُي�صاعد ال�زارة يف القيام مبهامها على ال�جه الأمثل� يق�م معهد �صرقي وجن�ب اأفريقيا لالإدارة

بتنفيذ التدريب مبقره يف مدينة »اأرو�صا« بجمه�رية تنزانيا املتحدة�

برنامج تدريبي لوحدات تنفيذ المشاريع المتعثرة في الدول الناطقة بالفرنسية
إقليمي

تاريخ املوافقة: 11 دي�صمرب 2019

قيمة العون:     250 األف دولر

هدف العون 
املُ�صاهمة يف حت�صني ج�دة تنفيذ امل�شاريع املُم�لة من ِقبل امل�صرف، عن طريق رفع قدرات ك�ادر وحدات تنفيذ امل�شاريع املتعرثة� 
العق�د  واإدارة  امل�صرف،  وق�اعد  اإجراءات  عن  عرو�س  تقدمي  خالل  الفردي من  امل�شتوى  على  القدرات  بناء  التدريب  وي�شمل 
وتخفيف املخاطر، والر�صد والتقييم� كما يت�صمن التدريب بناء القدرات امل�ؤ�ص�صية، وي�شمل تعريف وحدات تنفيذ امل�شاريع بنهج 
معاجلة التحديات ال�صعبة من خالل التفاعل عرب النرتنيت مع خرباء امل�صرف� ي�صتفيد من التدريب 40 كادرًا من 13 دولة 

اأفريقية ناطقة بالفرن�شية، وتنفذه كلية نيل�شون مانديال التابعة جلامعة كيب تاون – جمه�رية جن�ب اأفريقيا�
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تمديد خدمات خبير عربي لدعم وزارة االقتصاد والتخطيط والتعاون
جمهورية أفريقيا الوسطى

تاريخ املوافقة: 06 مار�س 2019

قيمة العون: 250 األف دولر

هدف العون 
دعم الإدارة العامة للربجمة القت�صادية ب�زارة القت�صاد والتخطيط والتعاون، وذلك بتمديد خدمات اخلبري العربي املتخ�ص�س 
يف الهند�صة املدنية ملدة عامني� وتت�صمن مهام اخلبري املُ�صاهمة يف اإعداد الدرا�صات الفنية والقت�صادية للم�شاريع القطاعية، 
والإ�صراف على الدرا�صات التي تق�م بها جهات خارجية، واإعداد وثائق املناق�صات وتقييم العرو�س واإر�صاء العق�د، والإ�صراف 
على امل�شاريع التي مي�لها امل�صرف وامل�ؤ�ص�صات العربية الأخرى، وتعزيز قدرات موظفي امل�صالح الفنية يف جمال ق�اعد واإجراءات 

امل�صرف وامل�ؤ�ص�صات املانحة الأخرى، وتدريبهم يف جمالت تنفيذ واإدارة امل�شاريع ونقل املعرفة�

توفير خدمات خبير عربي لدعم وزارة المالية والتخطيط االقتصادي
جمهورية رواندا

تاريخ املوافقة: 06 مار�س 2019

قيمة العون: 320 األف دولر

هدف العون 
دعم ق�صم التم�يل اخلارجي ب�زارة املالية والتخطيط القت�صادي بتوفري خدمات خبري عربي اقت�صادي/ مهند�س ملدة عامني، 
ميلك اخلربة يف جمال اإدارة امل�شروعات التنم�ية� وُي�صاعد اخلبري الق�صم يف جمال تعزيز امل�شاورات والت�صالت مع م�ؤ�ص�صات 
جمم�عة التن�صيق العربية مبا فيها امل�صرف واإدارة ومتابعة والإ�صراف على امل�شاريع ودرا�صات اجلدوى املم�لة من ِقبلها، وذلك 

من اأجل ت�صريع وترية تنفيذها� كما يق�م اخلبري بنقل خربته ومعرفته للعاملني بالق�صم�

تمديد خدمات خبير عربي لدعم برنامج تعليم اللغة العربية بجمهورية تشاد
إقليمي

تاريخ املوافقة: 06 مار�س 2019

قيمة العون: 250 األف دولر

هدف العون 
م�ا�صلة دعم املركز الرتب�ي الإقليمي التابع للمنظمة الإ�صالمية للرتبية والثقافة والعل�م )الأي�صي�صك�( يف جمه�رية ت�شاد بتمديد 
خدمات خبري عربي ملدة عامني يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها� وُي�صهم اخلبري يف تعزيز وتن�شيط اأعمال املركز 
الثقافية  الأن�شطة  الن�شرات والبح�ث، والإ�صراف على  واإعداد  التدريبية،  الدورات  الربامج الرتب�ية وتنظيم  من خالل اقرتاح 

والعلمية، واإيجاد ال�صبل املالئمة لتمكني ك�ادر احلك�مة الناطقني باللغة الفرن�شية من تعلم اللغة العربية�
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توفير خدمات خبير عربي لدعم وزارة االقتصاد والتخطيط التنموي
جمهورية تشاد

تاريخ املوافقة: 11 دي�صمرب 2019

قيمة العون:     360 األف دولر

هدف العون 
ومتابعة  اأداء  حت�صني  يف  التنم�ي  والتخطيط  القت�صاد  ب�زارة  املركزية  الإدارة  لدعم  عامني  ملدة  عربي  خبري  خدمات  توفري 
امل�شروعات املم�لة من امل�صرف وم�ؤ�ص�صات جمم�عة التن�صيق العربية، والتعريف باإجراءاتهم لتخفي�س ن�شبة امل�شاريع املتعرثة 
وحت�صني ن�شب ال�صح�بات من القرو�س� وتت�صمن مهام اخلبري متابعة تنفيذ امل�شروعات وعمليات الع�ن الفني القائمة، والتن�صيق 
بني امل�صرف وم�ؤ�ص�صات املجم�عة ب�شاأن امل�شروعات ذات التم�يل امل�شرتك، ونقل اخلربة يف جمال اإدارة ومتابعة امل�شاريع اإلى 

ك�ادر الإدارة، واملُ�صاعدة يف و�صع اخلطط امل�صتقبلية وبرامج ال�صتثمار العم�مي ويف اختيار امل�شاريع الفعالة� 

توفير خدمات خبير عربي لدعم وزارة االقتصاد والمالية
جمهورية مالي

تاريخ املوافقة: 11 دي�صمرب 2019

قيمة العون:     360 األف دولر

هدف العون 
اأداء ومتابعة  خبري عربي ملدة عامني لدعم املديرية العامة للدين العم�مي ب�زارة القت�صاد واملالية يف حت�صني  توفري خدمات 
امل�شروعات املم�لة من امل�صرف وم�ؤ�ص�صات جمم�عة التن�صيق العربية، والتعريف باإجراءاتهم لتخفي�س ن�شبة امل�شاريع املتعرثة 
وحت�صني ن�شب ال�صح�بات من القرو�س� وتت�صمن مهام اخلبري متابعة تنفيذ امل�شروعات وعمليات الع�ن الفني القائمة، والتن�صيق 
بني امل�صرف وم�ؤ�ص�صات املجم�عة ب�شاأن امل�شروعات ذات التم�يل امل�شرتك، ونقل اخلربة يف جمال اإدارة ومتابعة امل�شاريع اإلى 

ك�ادر املديرية، واملُ�صاعدة يف و�صع اخلطط امل�صتقبلية وبرامج ال�صتثمار العم�مي ويف اختيار امل�شاريع الفعالة� 

تمديد خدمات خبيرين وتوفير أجهزة معلوماتية لوزارة التخطيط والتنمية
جمهورية كوت ديفوار

تاريخ املوافقة: 11 دي�صمرب 2019

قيمة العون:     210 األف دولر

هدف العون 
دعم املكت�صبات التي حققها اخلبريان العربي واملحلي يف اإطار ع�ن فني �صابق بتمديد خدماتهما ملدة عام، وذلك لتمكني ال�زارة 
من اكت�صاب خربات اإ�صافية لتح�صني حمفظة امل�شاريع القائمة واأثرها التنم�ي� ُي�صهم اخلبري العربي يف حت�صني اأداء امل�شاريع 
املم�لة من طرف ال�شركاء العرب وتدريب ك�ادر ال�زارة يف جمالت التخطيط ال�صرتاتيجي، واملُ�صاعدة يف اإعداد ا�صرتاتيجية 
التنمية )2021 – 2025(� كما يت�لى اخلبري العربي نقل اخلربة اإلى اخلبري املحلي املكلف بدعم ال�زارة يف جمالت التخطيط 
والربجمة ومتابعة امل�شاريع واإعداد دليل يف هذه املجالت، وتعبئة امل�ارد لتم�يل امل�شروعات اجلديدة، وتقييم وحتليل ادماج املراأة 

يف عملية التنمية� ي�شتمل الع�ن الفني كذلك على توفري اأجهزة مكتبية ومعل�ماتية لك�ادر ال�زارة�
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2019

دعم المرحلة الرابعة للبوابة االلكترونية العربية
إقليمي

تاريخ املوافقة: 06 مار�س 2019

قيمة العون: 160 األف دولر

هدف العون 
يندرج الع�ن �صمن م�صاهمة امل�صرف يف اإحداث الب�ابة اللكرتونية العربية التي اأن�شاأتها جمم�عة التن�صيق العربية يف عام 2006، 
الثغرات يف جمال املعرفة بالعامل العربي، و�صد احتياجات احلك�مات والقطاع اخلا�س وامل�صتثمرين  تغطية العديد من  بغر�س 
بتكلفة  للب�ابة  والتط�ير  والتحديث  وال�شيانة  الت�شغيل  اإلى م�ا�صلة  الرابعة  املرحلة  التنم�ية� وتهدف  املعرفة  والأكادمييني من 
ُقّدرت بنح� 1.6 ملي�ن دولر، تت�شاركها م�ؤ�ص�صات املجم�عة� يق�م برنامج الأمم املتحدة الإمنائي بتنفيذ م�شروع الب�ابة حتت 

اإ�صراف اأوفيد�

دعم مؤسسي لوزارة المياه  والصرف الصحي
جمهورية السنغال

تاريخ املوافقة: 06 مار�س 2019

قيمة العون: 350 األف دولر

هدف العون 
خبري عربي  بتوفري خدمات  وذلك  ال�صحي،  وال�صرف  املياه  ل�زارة  التابعة  املائية  امل�ارد  وت�شيري  التخطيط  اإدارة  رفع قدرات 
مهند�س يف جمال املياه وال�صرف ال�صحي ملدة عامني، وتوفري معدات وجتهيزات� ويق�م اخلبري بتقدمي امل�شورة الفنية لتط�ير 
ذات الأول�ية وتقدير تكاليفها  امل�شاريع  قطاع املياه، واإعداد املخططات الرئي�صية يف جمال اإمداد املياه، كما ُي�صاهم يف اختيار 

وتعبئة التم�يالت الالزمة لها، هذا اإلى جانب تدريب الك�ادر الفنية بالإدارة يف جمال اإدارة ومتابعة تنفيذ امل�شاريع�

دعم هيئة النهوض باالستثمار 
جمهورية بوروندي

تاريخ املوافقة: 19 يونيو 2019

قيمة العون: 350 األف دولر

هدف العون 
توفري التدريب ونظم الإدارة احلديثة لرفع القدرات الفنية للك�ادر العاملة يف هيئة النه��س بال�شتثمار بجمهورية بوروندي، مّما 
ُي�صاعدها على جذب ال�صتثمارات الأجنبية وُيعزز من قدراتها التناف�صية� وت�شمل مكونات الدعم تنفيذ دورات تدريبية يف جمال 
تط�ير وتنفيذ ا�صرتاتيجيات ت�شجيع ال�صتثمار، وتنفيذ حملة »الك�مي�صا« للت�ص�يق وجذب وحتفيز ال�صتثمار، وتط�ير نظام تتبع 
ال�صتثمار )ITS( ، وتط�ير امل�قع الإلكرتوين للهيئة ليك�ن ثنائي اللغة، اإلى جانب الإعالن عن بدء برنامج الدعم امل�ؤ�ص�صي املقّدم 

من طرف امل�صرف�
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وصٌف تفصيلي للعمليات
الفصل الثانى

)STEM( دعم تنمية العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات
جمهوريتيْ غانا وموريشص

تاريخ املوافقة: 19 يونيو 2019

قيمة العون: 250 األف دولر

هدف العون 
دورها  تفعيل  وذلك من خالل  وموري�ش�س،  غانا  والريا�صيات )STEM( يف جمه�ريتي  والهند�صة  والتقنية  العل�م  تنمية  دعم 
لُت�صاهم يف بل�رة ا�صرتاتيجيات وطنية متط�رة للنه��س بالت�صنيع، وت�شجيع رواد الأعمال واملبتكرين على ت�ص�يق البحث العلمي 
نا�شئة وربطها مع امل�صتثمرين  م�شاريع  البحث العلمي، واإيجاد  ال�شباب واملراأة يف جمال  والتط�ير يف اأفريقيا، وتعزيز م�صاهمة 
وبرنامج  املجالت،  تلك  يف  النرتنيت  عرب  النا�شئة  وال�شركات  املبدعني  من   100 تدريب  الع�ن  وي�شمل  التجاريني�  وال�شركاء 
اأبطال  امل�شاريع اجلديدة� تق�م منظمة مبادرة  وبرنامج التحفيز لت�صريع عملية ت�ص�يق  احلا�صنات لحت�صان الأفكار املتميزة، 

اأفريقيا بالإ�صراف على تنفيذ الع�ن، وذلك بالتن�صيق مع امل�صرف�

 )G5( دعم األمانة الدائمة لمجموعة  الساحل
إقليمي

تاريخ املوافقة: 19 يونيو 2019

قيمة العون: 300 األف دولر

هدف العون 
اإطار  امل�شاريع املندرجة يف  املالية ال�صرورية لتم�يل  للم�ارد  الفعلية  للتعبئة  ال�صاحل يف م�صعاها  الأمانة الدائمة ملجم�عة  دعم 
مل�صاعدة  خبريين  خدمات  توفري  على  الع�ن  وي�شتمل   �2021 –  2019 الأول�ية  ذات  ال�صتثمارات  برنامج  من  الأولى  املرحلة 
الأمانة يف جمال اإعداد ال�ثائق الفنية للم�شروعات وطلبات التم�يل، والتعبئة الفعلية لل�ع�د التم�يلية التي تلقتها وتعبئة م�ارد 
جديدة، وت�صهيل الت�صالت مع املم�لني وال�شركاء مبا فيها املحادثات التفاو�صية ح�ل اتفاقيات مت�يل امل�شاريع، وتقدمي بع�س 

ال�شت�شارات لالأمني الدائم لالأمانة�

دعم تعليم اللغة العربية لفائدة جامعة الدولة في زنجبار
جمهورية تنزانيا المتحدة

تاريخ املوافقة: 11 دي�صمرب 2019

قيمة العون: 330 األف دولر

هدف العون 
املُ�صاهمة يف رفع كفاءة وم�شتوى حت�صيل اللغة العربية يف جامعة الدولة بزجنبار، وبناء وتط�ير قدرات مدر�صي اللغة العربية، 
العربية يف  اللغة  ا�صتخدام  لتعزيز  اإطار جه�د احلك�مة  وذلك يف  العربية،  باللغة  اخلا�صة  الأكادميية  الربامج  وحت�صني ج�دة 
البالد� وت�شتمل مكونات الع�ن على اإعداد املنهج الدرا�صي لربنامج ماج�شتري تعليم اللغة العربية وتدري�صه ملدة عامني واإتاحته 

لفائدة 20 طالبًا، وجتهيز قاعة اللغة العربية بالأثاثات والكتب واأجهزة احلا�ص�ب�
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2019

المساهمة في تمويل منتدى االستثمار العالمي لرواد األعمال
إقليمي

تاريخ املوافقة: 19 يونيو 2019

قيمة العون: 350 األف دولر

هدف العون 
املُ�صاهمة يف مت�يل املنتدى الثاين لال�صتثمار العاملي لرواد الأعمال حتت �صعار »ال��ص�ل اإلى اأهداف التنمية امل�صتدامة من خالل 
ينظمه  – الذي  امللتقى  ويهدف  الرقمي«�  والقت�صاد  الرابعة  ال�صناعية  الث�رة  يف  وال�صتثمار  والبتكار  الأعمال  ريادة  تعزيز 
مكتب ترويح ال�صتثمار والتكن�ل�جيا التابع لليونيدو - اإلى عر�س اأف�صل املمار�صات الدولية والنجاحات يف جمال ريادة الأعمال 
والبتكار، وت�صهيل ال�شراكات التجارية وال�صتثمارات لإن�شاء امل�شاريع املحلية، واإن�شاء من�صة لأ�صحاب امل�شاريع من جميع اأنحاء 

العامل لتط�ير ا�صتثمارات م�شرتكة�

المساهمة في رعاية المنتدى األفريقي لالستثمار
إقليمي

تاريخ املوافقة: 19 يونيو 2019

قيمة العون: 300 األف دولر

هدف العون 
املُ�صاهمة يف رعاية املنتدى الأفريقي لال�صتثمار الذي يهدف اإلى ت�صريع تدفق روؤو�س الأم�ال نحو تنمية قطاعات التنمية الرئي�صية 
التنمية  الفاعلة يف  وتن�صيق جه�د اجلهات  والقطاعات الجتماعية(،  والزراعة  والت�صنيع  والطاقة  التحتية  اأفريقيا )البنية  يف 
القت�صادية يف اأفريقيا من حك�مات دول وم�ؤ�ص�صات وم�صتثمرين؛ خللق اإطار للتعاون بينها� ويت�لى تنظيم املنتدى البنك الأفريقي 

للتنمية، وذلك يف جوهان�شربج بجمه�رية جن�ب اأفريقيا�

المساهمة في رعاية المنتدى األفريقي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
إقليمي

تاريخ املوافقة: 02 اأكت�بر 2019

قيمة العون:     300 األف دولر

هدف العون 
مزيد من التعريف بربنامج امل�صرف لتم�يل القطاع اخلا�س واملنتجات التي ي�فرها للم�ؤ�ص�صات ال�شغرية واملت��صطة من اأجل 
تعزيز ريادة الأعمال والنه��س بالقطاع اخلا�س يف اأفريقيا، واملُ�صاهمة يف ربط امل�ؤ�ص�صات ال�شغرية واملت��صطة مب�ؤ�ص�صات التم�يل 
لتتمكن من ال�صتفادة من املخ�ص�صات التي ر�صدها امل�صرف لتم�يل القطاع اخلا�س يف خطته اخلم�صية الثامنة� ويتم تنظيم 
املنتدى حتت رعاية امل�صرف يف »جوهان�شربج« بجمه�رية جن�ب اأفريقيا، بالتزامن مع املنتدى الأفريقي لال�صتثمار الذي ينظمه 

البنك الأفريقي للتنمية�



المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا 60

وصٌف تفصيلي للعمليات
الفصل الثانى

تمويل الملتقى الثاني لتعزيز التجارة العربية األفريقية
إقليمي

تاريخ املوافقة: 11 دي�صمرب 2019

قيمة العون:     400 األف دولر

هدف العون 
ُمتابعة تنفيذ خمرجات امللتقى الأول لتعزيز التجارة العربية الأفريقية الذي نظمه امل�صرف يف اأدي�س اأبابا يف عام 2018، واإبراز 
دور امل�صرف كم�ؤ�ص�صة مت�يلية ُتعنى بتنمية وتعزيز التبادل التجاري بني املنطقتني العربية والأفريقية� ويبحث امللتقى الثاين – 
الذي ينظمه امل�صرف بالقاهرة بجمه�رية م�صر العربية - املع�قات التي تعرت�س �صبل التجارة البينية بني املنطقتني وال�صعي 
وتعزيز  وامل�صت�ردين،  للم�صدرين  ذات قيمة م�صافة  ال�صادرات عرب تقدمي خدمات  مكانة  تعزز  بيئة مالئمة  ملعاجلتها؛ وخلق 

�صراكات امل�صرف احلالية مع امل�ؤ�ص�صات املالية املعنية بتم�يل التجارة� 

رعاية منتدى الرؤساء التنفيذيين األفارقة في سنة 2020
إقليمي

تاريخ املوافقة: 11 دي�صمرب 2019

قيمة العون:     150 األف دولر

هدف العون 
القت�صادية  امل�ؤ�ص�صات  لروؤ�صاء  الفر�صة  اإتاحة  على  �صيعمل  الذي   2020 �صنة  يف  الأفارقة  التنفيذيني  الروؤ�صاء  منتدى  رعاية 
املنتدى�  اإلى  �صيتحدث�ن  الذي  العاملي  ال�صعيد  على  واخلرباء  ال�شت�شاريني  كبار  من  عدد  جتربة  من  لال�صتفادة  الأفريقية 
ويهدف املنتدى اإلى تعزيز احل�ار بني امل�ؤ�ص�صات القت�صادية الأفريقية وخمتلف اأطراف القطاع اخلا�س كامل�ؤ�ص�صات امل�صرفية 
وامل�صتثمرين، وا�صتعرا�س جتارب امل�صتثمرين واملم�لني واأ�صحاب القرار ، وذلك ل�صياغة اأف�صل الطرق لنجاح القطاع اخلا�س 

واخلروج بحزمة ت��صيات يف هذا ال�صدد�

رعاية الدورة الثانية لمؤتمر االستثمار والتجارة بمنطقة البحيرات الُكبرى
إقليمي

تاريخ املوافقة: 11 دي�صمرب 2019

قيمة العون:     70 األف دولر

هدف العون 
رعاية الدورة الثانية مل�ؤمتر ال�صتثمار والتجارة مبنطقة البحريات الكربى الذي يهدف اإلى دعم ال�شراكات بني م�ؤ�ص�صات القطاع 
البيئة  توفري  واملُ�صاهمة يف   ،2016 الأول يف عام  امل�ؤمتر  التي مت عقدها يف  التم�يلية، وجت�صيد ال�صفقات  وامل�ؤ�ص�صات  اخلا�س 
اجلديدة  امل�صرف  مت�يل  بن�افذ  التعريف  اإلى  امل�ؤمتر  يهدف  كما  والأفارقة�  العرب  امل�صتثمرين  بني  ال�شراكات  لربط  امل�اتية 
ومنتجاته لتم�يل القطاع اخلا�س ومت�يل التجارة اخلارجية� ُي�شرف على تنفيذ الع�ن مكتب املبع�ث اخلا�س لالأمني العام لالأمم 

املتحدة ملنطقة البحريات الُكربى�
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رعاية الدورة األولى للمنتدى الدولي لالستثمار بجمهورية أنجوال
إقليمي

تاريخ املوافقة: 11 دي�صمرب 2019

قيمة العون:     130 األف دولر

هدف العون 
العربية لال�صتثمار يف جمه�رية  ت�شجيع تدفق روؤو�س الأم�ال  اإلى  للمنتدى الدويل لال�صتثمار الذي يهدف  رعاية الدورة الأولى 
اأجنول ومتكني امل�صتثمرين العرب من التعرف على الفر�س ال�صتثمارية التي تزخر بها البالد، وربط ال�شراكات بني امل�ؤ�ص�صات 
القت�صادية الأجنولية ونظرياتها من الدول العربية، ومتكني روؤ�صاء امل�ؤ�ص�صات يف اأجنول من النتفاع بتجربة عدٍد هام من كبار 
ال�شت�شاريني واخلرباء الذين �صيتحدث�ن اإلى املنتدى، هذا اإلى جانب تن�شيط التعاون بني امل�صرف وجمه�رية اأجنول ومزيٍد من 

التعريف بامل�صرف وا�صرتاتيجيته ومنتجاته لتم�يل التنمية يف اأفريقيا� 

رعاية منتدى حول تمكين المرأة والشباب في أفريقيا على هامش االجتماع
السنوي )53( لوزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية بالدول األفريقية

إقليمي
تاريخ املوافقة: 11 دي�صمرب 2019

قيمة العون:     100 األف دولر

هدف العون 
املُ�صاهمة يف حتقيق اأهداف وبرامج الدول الأفريقية يف جمال متكني املراأة وال�شباب، وذلك عن طريق تعريف ال�زراء الأفارقة 
املتعلقة  الركيزة  اإطار  يف  ال�شرائح  تلك  متكني  يف  للم�صاهمة  امل�صرف  ي�فرها  التي  التم�يلية  باملنتجات  املنتدى  يف  امل�شاركني 
بتط�ير امل�ؤ�ص�صات ال�شغرى واملت��صطة وريادة الأعمال من ا�صرتاتيجيته اجلديدة �2030 كما يهدف املنتدي اإلى خلق �صراكات 

مع مم�لني اآخرين يف جمال متكني املراأة وال�شباب، وا�شتنباط عمليات جديدة ت�اءم الت�جهات احلك�مية� 

المساهمة في رعاية النسخة الرابعة للمنتدى األفريقي 
لألعمال والمسؤولية االجتماعية

إقليمي
تاريخ املوافقة: 11 دي�صمرب 2019

قيمة العون:     55 األف دولر

هدف العون 
التنمية  اأهداف  لتحقيق  الجتماعية  امل�ص�ؤولية  يف  النخراط  على  الأفريقية  القت�صادية  امل�ؤ�ص�صات  وحث  ت�شجيع  يف  املُ�صاهمة 
امل�صتدامة، وتعريف هذه امل�ؤ�ص�صات بربامج ومنتجات امل�صرف يف اإطار ا�صرتاتيجيته الع�شرية �2030 وُيناق�س املنتدى م�ا�صيع 
هامة من بينها القطاع اخلا�س يف م�اجهة التغريات املناخية، وا�شتغالل اخلربات يف جمال املبادرات الداعمة لريادة الأعمال 
يف اأفريقيا، والتح�ل يف الزراعة الأفريقية ك�صرورة لتحقيق الأمن الغذائي، ومناذج ال�شراكات بني القطاعني العام واخلا�س، 

واإطالق مبادرة الأعمال الأفريقية من اأجل م�صتقبٍل م�صتدام� يتم تنظيم املنتدى يف مدينة مراك�س باململكة املغربية�
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وصٌف تفصيلي للعمليات
الفصل الثانى

المساهمة في تطوير سالسل قيمة تصدير المانجو 
والكاجو  في إطار برنامج تبادل المعارف والخبرات

جمهورية غينيا
تاريخ املوافقة: 19 يونيو 2019

قيمة العون: 300 األف دولر

هدف العون 
»ب�كي«  منطقتي  يف  الكاج�  ت�صدير  قيمة  و�صل�صلة  و«كانكان«  »كنديا«  منطقتي  يف  املاجنو  ت�صدير  قيمة  ب�صل�صلة  الع�ن  ُيعنى 
وذلك عرب  املاجنو والكاج�  التناف�صية لل�صادرات من  اإلى املُ�صاهمة يف تط�ير وحت�صني القدرة  و«كانكان، ويهدف ب�صفة عامة 
نقل اخلربة التون�شية يف هذا املجال� وي�شتمل الع�ن على حت�صني بيئة عمل �صال�صل القيمة، واإ�صافة القيمة ل�صل�صلة قيمة املاجنو، 
ودعم ال��ص�ل اإلى الأ�ص�اق، وتن�صيق ومتابعة الإعالم عن تنفيذ الع�ن� ُقّدرت تكلفة الع�ن الفني مببلغ 1.58 ملي�ن دولر، ُي�صاهم 

يف توفريها امل�صرف مع جهات اأخرى�

المساهمة في تمويل البرنامج اإلقليمي لمكافحة األمراض الحيوانية 
العابرة للحدود في المنطقتين العربية واألفريقية

إقليمي
تاريخ املوافقة: 19 يونيو 2019

قيمة العون: 500 األف دولر

هدف العون 
دعم الربنامج الذي يهدف اإلى مكافحة الأمرا�س احليوانية العابرة للحدود يف املنطقتني العربية والأفريقية، ويت�صمن عددًا من 
ان�شياب حركة التجارة  اآثار اقت�صادية واجتماعية �صالبة، وخا�صًة على  احليوانية التي لها  الن�شطة امل�جهة ملكافحة الأمرا�س 
البينية للحيوانات احلية، وهي احلمى القالعية والجها�س املعدي وحمى ال�ادي املت�صدع وطاع�ن املجرتات ال�شغرية� وت�صتفيد 
من الع�ن ب�ركينا فا�ص� والكامريون وت�شاد واأفريقيا ال��صطى واإثي�بيا وكينيا ومايل والنيجر ونيجرييا وتنزانيا وجن�ب اأفريقيا 

وجن�ب ال�ص�دان� تبلغ تكلفة الربنامج 29 ملي�ن دولر ُي�صاهم يف توفريها امل�صرف مع جهات اأخرى�

المساهمة في تمويل برنامج جسور التجارة العربية – األفريقية
إقليمي

تاريخ املوافقة: 02 اأكت�بر 2019

قيمة العون:     500 األف دولر

هدف العون 
لتم�يل  الإ�صالمية  الدولية  امل�ؤ�ص�صة  تن�صيقه  تت�لى  الذي  الأفريقية   – العربية  التجارة  ج�ص�ر  برنامج  مت�يل  يف  املُ�صاهمة 
الع�ن  ُيغطي  املنطقتني�  بني  ن�شاطاته  وت��صيع  اخلارجية  التجارة  لتم�يل  امل�صرف  برنامج  اأهداف  ويخدم   )ITFC( التجارة
جمم�عة من الفعاليات التي من �شاأنها الإ�صهام يف تعزيز التدفقات التجارية بني املنطقتني العربية والأفريقية، وحتديث درا�صة 

فر�س الت�صدير، واإن�شاء من�صة على �صبكة النرتنيت )2019 – 2020(� 
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2019

المساهمة في إنجاز التعداد العام للسكان والمساكن
جمهورية كوت ديفوار

تاريخ املوافقة: 19 يونيو 2019

قيمة العون: 330 األف دولر

هدف العون 
2019 بجمه�رية ك�ت ديف�ار، بهدف دعم اآليات التخطيط  اإجناز التعداد العام اخلام�س لل�صكان وامل�صاكن لعام  املُ�صاهمة يف 
اتخاذ القرارات املتعلقة بر�صم ال�صيا�صات ال�طنية وحتديد الأول�يات وال�صتثمار  يف البالد، واإتاحة الأ�ص�س التي �صُتبني عليها 
يف امل�ارد الب�شرية، ومعاجلة ق�صايا ال�صكان� ُقَدرت التكلفة الإجمالية لربنامج التعداد بنح� 41 ملي�ن دولر، و�صيتم تخ�صي�س 
م�صاهمة امل�صرف لتم�يل جزء من حمالت الت�عية والتغطية الإعالمية للتعداد العام، واإعداد الربامج املعل�ماتية والإح�صائية، 

وتوفري بع�س التجهيزات والأثاث املكتبي�

إعداد منصة لمتابعة تنفيذ المشروعات
 باستخدام نظام المعلومات الجغرافية

إقليمي
تاريخ املوافقة: 02 اأكت�بر 2019

قيمة العون:     470 األف دولر

هدف العون 
ت�صريع تنفيذ امل�شروعات وحت�صني ن�شب ال�صحب من القرو�س من اأجل تعظيم الأثر التنم�ي على الدول امل�صتفيدة، وذلك با�صتخدام 
نظام املعل�مات اجلغرافية )GIS(� وُيخ�ص�س الع�ن لتم�يل اإن�شاء من�صة على �صبكة النرتنيت ت�صمح ل�حدات تنفيذ امل�شاريع 
بالدول امل�صتفيدة باحل�ص�ل على املعل�مات اجلغرافية املتعلقة بامل�شاريع من خالل الأقمار ال�صناعية وت�شاعد يف توفري حتليل 
قائم على الأقمار ال�صناعية لي�صبح جزء من مراقبة امل�شاريع، وذلك ل�صمان جناحها واإجنازها يف ال�قت املحدد� وقد مت اختيار 

50 م�شروع يف 27 دولة كمرحلة جتريبية� ُي�شرف على تنفيذ الع�ن معهد الأمم املتحدة للتدريب والبحث�

تمويل المشروع النموذجي لتعزيز األمن الغذائي في المناطق المتأثرة بالملوحة 
جمهورية ناميبيا

تاريخ املوافقة: 02 اأكت�بر 2019

قيمة العون:     500 األف دولر

هدف العون 
املزارعني  �شغار  الفقر بني  الغذائي واحلد من  الأمن  للم�صاعدة يف حتقيق  ناميبيا  باملل�حة يف جمه�رية  املتاأثرة  املناطق  دعم 
والعاملني وتعزيز قدراتهم يف جمال خدمات الإر�صاد الزراعي واإدارة الأرا�صي، واإدخال املحا�صيل التي تتحمل املل�حة، وتط�ير 
�صل�صلة القيمة الزراعية للمزارعني� وي�صتفيد من الع�ن ب�شكٍل مبا�صر عدد كبري من �شغار املزارعني املقيمني يف املناطق املاحلة؛ 
   )ICBA(مّما ميّكنهم من حتقيق اإنتاجية زراعية اأعلى وحت�صني دخلهم� يتم تنفيذ الع�ن ب�ا�صطة املركز الدويل للزراعة امللحية

بال�صرتاك مع وزارة الزراعة بناميبيا وال�صندوق الدويل للتنمية الزراعية�
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وصٌف تفصيلي للعمليات
الفصل الثانى

تمويل مشاريع صغرى في جهة البي
جمهورية غينيا

تاريخ املوافقة: 11 دي�صمرب 2019

قيمة العون:     400 األف دولر

هدف العون 
املُ�صاهمة يف مت�يل م�شروع اإمداد مياه ال�شرب ببع�س اأحياء مدينة »لبي« وم�شروع دعم ا�صتقاللية الن�صاء بجهة »لبي«� وُي�صاعد 
امل�شروع الأول على متكني �صكان 5 اأحياء باملدينة من احل�ص�ل على مياه ال�شرب، عرب حفر 5 اآبار وتركيب م�صخات تعمل بالطاقة 
ال�شم�شية وبناء خزان وتوفري نقطة مياه يف كل حي� كما يدعم امل�شروع الثاين 9 تعاونيات زراعية ن�شائية عاملة يف جمال اإنتاج 
اخل�صر وذلك بتوفري معدات ال�صقي ومدخالت الإنتاج وبناء خمازن وتوفري و�صائل نقل، و5 تعاونيات ن�شائية عاملة يف جمال اإنتاج 

ال�صاب�ن وذلك بت�شييد وحدات �شغرية لإنتاج ال�صاب�ن وتوفري التجهيزات واملدخالت ال�صرورية�

تمويل المشروع النموذجي لتعزيز األمن الغذائي في المناطق المتأثرة بالملوحة
جمهورية سيراليون

تاريخ املوافقة: 11 دي�صمرب 2019

قيمة العون:     500 األف دولر
هدف العون 

الغذائي واحلد من الفقر  للُم�صاهمة يف حتقيق الأمن  �شرياليون؛  دعم القطاع الزراعي يف املناطق املتاأثرة باملل�حة بجمه�رية 
لدى �شغار املزارعني خ�ص��صًا الن�صاء، واملُ�صاهمة يف بناء قدرات املزارعني والعاملني يف جمال خدمات الر�صاد الزراعي واإدارة 
الأرا�صي، واإدخال املحا�صيل التي تتحمل املل�حة، وا�صتخدام اأف�صل ممار�صات الإدارة الزراعية، وتط�ير �صل�صلة القيمة الزراعية 
للمحا�صيل� ي�شرف على تنفيذ امل�شروع املركز الدويل للزراعة امللحية  )ICBA( بالتعاون مع وزارة الزراعة ب�شرياليون وال�صندوق 

الدويل للتنمية الزراعية�

تمويل المنتدى األفريقي لألعمال والمسؤولية االجتماعية
جمهورية رواندا

تاريخ املوافقة: مار�س 2019

قيمة العون: 15 األف دولر
هدف العون 

املناهج  اإلى تفعيل دور �صركات القطاع اخلا�س الأفريقية يف جمال تط�ير  اإطار ت�جهات امل�صرف الهادفة  يندرج الع�ن حتت 
امل�ص�ؤولية  جمال  يف  املمار�صات  باأف�صل  اخلا�س  القطاع  �صركات  تعريف  اإلى  املنتدى  ويهدف  نوعية�  وظائف  وخلق  التعليمية 
الجتماعية، وحتفيز ال�شركات ال�شغرية ومت��صطة احلجم وال�شركات النا�شئة على النخراط يف امل�ص�ؤولية الجتماعية، ومكافاأة 

ال�شركات الأفريقية الأكرث ابتكارًا يف جمال التنمية امل�صتدامة�
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2019

دعم الزراعة بدون حرث
جمهورية تشاد

تاريخ املوافقة: مار�س 2019

قيمة العون: 15 األف دولر

هدف العون 
دعم الزراعة بدون حرث يف جمه�رية ت�شاد من خالل املُ�صاهمة يف توفري خدمات ا�شت�شارية بالتن�صيق مع الهيئة العربية لال�صتثمار 
حما�شيل احلب�ب  لإنتاج  تقانة الزراعة بدون حرث كنظام تقني جديد  ون�شر  نقل وتط�ير  والإمناء الزراعي� وُي�صهم الع�ن يف 

واملحا�صيل الزيتية والقطن، خا�صًة بعد اأن اثبت هذا النظام جناحًا كبريًا يف زيادة الإنتاجية واملحافظة على الرتبة� 

إعداد دراسة حول سوق األسمدة في أربع دول أفريقية
إقليمي

تاريخ املوافقة: ي�لي� 2019

قيمة العون: 10 اآلف دولر

هدف العون 
توفري خدمات خبري لإعداد درا�صة �صاملة ح�ل �ص�ق الأ�صمدة يف دول ك�ت ديف�ار وال�شنغال وب�ركينا فا�ص� ومايل؛ مّما ي�صهم 
يف تط�ير املبادلت التجارية العربية الأفريقية يف جمال الأ�صمدة� وُي�جد طلب متزايد على الأ�صمدة يف الدول الأربع من اأجل 
تط�ير الإنتاج والإنتاجية يف كافة املحا�صيل الزراعية وخ�ص��صًا القطن؛ وتعزيز ال�صادرات، وحتقيق الأمن الغذائي وزيادة دخل 

املزارعني�

المساهمة في تمويل الدورة الرابعة ألسبوع التصنيع
)SADC( 2019 لمجموعة التنمية ألفريقيا الجنوبية

إقليمي
تاريخ املوافقة: ي�لي� 2019

قيمة العون: 15 األف دولر

هدف العون 
ال�صناعات  لتط�ير  والبتكار  بالتكن�ل�جيا  يتعلق  فيما  املعل�مات  لتبادل  الفر�صة  �صتتيح  التي  الفعالية  املُ�صاهمة يف مت�يل هذه 
ذات ال�صلة، وتبادل اخلربات يف جمال تط�ير القطاع اخلا�س والتجارة، واإن�شاء من�صة لت�صهيل ال�شراكات بني القطاعني العام 
واخلا�س، وتعزيز املناخ لإيجاد فر�س ال�صتثمار يف جمال ال�صناعة يف اأفريقيا، بالإ�صافة اإلى تعزيز التكامل الإقليمي بني دول 

اجلن�ب الأفريقي�
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وصٌف تفصيلي للعمليات
الفصل الثانى

إعداد دراسة حول واقع وآفاق التعليم المزدوج الفرنسي – العربي
جمهورية غينيا

تاريخ املوافقة: اأكت�بر 2019

قيمة العون: 15 األف دولر

هدف العون 
اإعداد درا�صة بطلب من جمه�رية غينيا لت�شخي�س واقع التعليم املزدوج فرن�شي – عربي بجمه�رية غينيا وحتديد اأهم امل�شاكل 
التي ُيعاين منها واقرتاح احلل�ل املنا�صبة لها� وتهدف الدرا�صة اإلى بحث كيفية حت�صني هذا الن�ع من التعليم مبا يف ذلك زيادة 
الإقبال عليه وجت�يد الربامج التعليمية ورفع كفاءة املعلمني، بالإ�صافة اإلى تط�ير البنية التحتية والتجهيزات يف املدار�س واملعاهد 

العاملة يف هذا املجال�

تمويل خدمات استشارية لدعم التحول الرقمي في الدول األفريقية
إقليمي

تاريخ املوافقة: اأكت�بر 2019

قيمة العون: 15 األف دولر

هدف العون 
مت�يل خدمات خبري متخ�ص�س يف التح�ل الرقمي لدعم عملية التح�ل لالقت�صاد الرقمي يف الدول الأفريقية، وتط�ير قدرات 
امل�ارد الب�شرية لدعم القت�صادات ال�طنية وتعزيز الإنتاج والقدرة التناف�صية� وت�شمل اخلدمات التي �شيقدمها اخلبري حتديد 
املجال، و�صياغة  الرائدة يف هذا  باملبادرات  والتعريف   ،2030 ا�صرتاتيجية امل�صرف  بناء على  الرقمي  للتح�ل  املطل�بة  املهام 

خارطة طريق للتح�ل الرقمي، وا�شتنباط م�شروعات جديدة يف هذا الجتاه ميكن للم�صرف اأن ُي�صهم يف مت�يلها�

 إعداد مشروع نموذجي للزراعة بدون حرث
جمهورية تشاد

تاريخ املوافقة: اأكت�بر 2019

قيمة العون: 15 األف دولر

هدف العون 
توفري خدمات ا�شت�شارية خلرباء متخ�ص�صني لإعداد م�شروع منوذجي لدعم الزراعة بدون حرث التي اأثبتت جدواها يف جمه�رية 
ت�شاد� وتت�صمن اخلدمات ا�صتكمال الدرا�صات وحتديد املناطق التي ميكن تطبيق هذا النمط من الزراعة فيها، وجمع وحتليل 
بيانات عن الرتبة واملناخ، وجمع البيانات اخلا�صة بت�فر املعدات واملدخالت الزراعية، واإعداد تقرير امل�شروع النموذجي للزراعة 

بدون حرث مت�صمنًا الأهداف واملكونات�
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المساهمة في رعاية النسخة الثانية من يوم المالية األفريقية
إقليمي

تاريخ املوافقة: اأكت�بر 2019

قيمة العون: 15 األف دولر

هدف العون 
اجلديدة  التط�يرية  الن�شاطات  بحزمة  القت�صاديني  الفاعلني  لتعريف  الفعالية  هذه  من  الثانية  الن�صخة  رعاية  يف  املُ�صاهمة 
للم�صرف وخا�صًة برناجمه لتط�ير القطاع اخلا�س والتجارة اخلارجية� ويهدف اللقاء اإلى التعريف باملالية الأفريقية والرتويج 
الرقمية،  املالية  العاملي من خالل اخلدمات  اأفريقيا يف القت�صاد  اإدماج  بالقارة، ودعم  املالية  لفر�س ال�صتثمار يف اخلدمات 

والعمل على حتقيق النم� القت�صادي من خالل تطبيقات العل�م والتكن�ل�جيا والبتكار�

المساهمة في رعاية جلسة خاصة باالستثمار العربي األفريقي 
في إطار منتدى المستثمر العربي الدولي

إقليمي
تاريخ املوافقة: اأكت�بر 2019

قيمة العون: 15 األف دولر

هدف العون 
رعاية جل�صة خا�صة بال�صتثمار العربي الأفريقي يف اإطار املنتدى� ويندرج الع�ن حتت الهدف الثاين من اإن�شاء امل�صرف واخلا�س 
بت�شجيع م�شاركة روؤو�س الأم�ال العربية يف تنمية اأفريقيا، ويهدف اإلى تعريف امل�صتثمرين العرب با�صرتاتيجية امل�صرف اجلديدة 
ول �صيما برناجمه لتم�يل القطاع اخلا�س،  وتاأمني م�شاركة فاعلني اقت�صاديني بارزين على �صعيد القارة الأفريقية يف املنتدى من 

اأجل فتح اآفاق التعاون مع نظرائهم العرب� 

المساهمة في رعاية القمة الثانية للصكوك اإلسالمية
إقليمي

تاريخ املوافقة: نوفمرب 2019

قيمة العون: 15 األف دولر

هدف العون 
امل�صاهمة يف رعاية القمة التي نظمها البنك الإ�صالمي للتنمية وتهدف اإلى ت�صليط ال�ص�ء على الدور الهام لل�صك�ك )�صك�ك 
اإ�صالمية( كاأداة ا�صتثمارية تتميز بكونها منتج مايل �صريع النت�شار� وت�صعى القمة اإلى خلق فر�س جللب ال�صندات الإ�صالمية اإلى 
الجتاه ال�صائد لال�صتثمارات املالية املتن�عة على نطاق عاملي، بالإ�صافة اإلى اإبراز اإمكانية ال�صك�ك الإ�صالمية يف امل�صاهمة يف 

التنمية القت�صادية العاملية�
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املركز املايل يف  31 دي�سمرب 2019

بلغ �شايف موجودات امل�شرف يف نهاية عام 2019 مبلغ 5,133.301 ملي�ن دولر مقابل 4,821.442 مليون دولر يف نهاية عام 
2018. ومُتثِّل الزيادة التي بلغت 311.859 ملي�ن دولر �صايف الدخل لعام 2019 البالغ قدره 321.852 مليون دولر، زائدًا مبلغ 

7 اآلف دولر عبارة عن اأق�شاط مدفوعة من ِقبل بع�س الدول الأع�شاء خالل عام 2019 يف الزيادة املُقررة يف راأ�صمال امل�صرف 
وفقًا للقرار رقم )4( ملجل�س املحافظني يف اجتماعه الثامن والثالثني )دبي – اأبريل 2013(، ناق�شًا املنحة التي تبلغ 10.0  
 – ماليني دولر والتي مت تخ�صي�صها وفقًا لقرار جمل�س املحافظني رقم )2( ال�صادر يف اجتماعه الرابع والأربعني )الك�يت 

اأبريل 2019(�

راأ�س املال

بلغ ر�صيد راأ�س املال يف 31 دي�صمرب 2019 مبلغ 3,999.271 ملي�ن دولر ُمقابل 3,999.264 ملي�ن دولر يف 31 دي�صمرب 2018 
- اأي بزيادة قدرها 7 اآلف دولر� ومتثل هذه الزيادة الأق�شاط املدف�عة من ِقبل بع�س الدول الأع�صاء يف زيادة راأ�س املال وفقًا 
لقرار جمل�س حمافظي امل�صرف رقم )4( لعام 2013 والذي يق�صي بزيادة راأ�صمال امل�صرف مببلغ 1400 ملي�ن دولر – اأي ما 
ُيعادل ن�شبة 50 % من راأ�صمال امل�صرف البالغ 2800 ملي�ن دولر اعتبارًا من يناير 2014، منها مبلغ 700 ملي�ن دولر بالتح�يل 
من الحتياطي العام، والباقي وقدره 700 ملي�ن دولر زيادة نقدية من ِقبل الدول الأع�صاء، ُت�صدد على خم�صة اأق�شاط �صن�ية 

مت�صاوية وُي�صتحق اأولها يف اأبريل �2014

الحتياطي العام

بلغ ر�صيد الحتياطي العام 812.178 ملي�ن دولر يف نهاية عام 2019 ُمقابل 862.137 ملي�ن دولر يف نهاية عام 2018 - اأي 
بانخفا�س قدره 49.959  ملي�ن دولر وه� عبارة عن املبلغ املح�ل من الحتياطي لتغطية �صايف اخل�صارة لعام 2018 وقدرها 

39.959 ملي�ن دولر، ومبلغ املنحة التي مت تخ�صي�صها من ِقبل جمل�س املحافظني وقدرها 10 ماليني دولر�

خم�س�س القرو�س ومتويل التجارة 

بلغ ر�صيد خم�ص�س القرو�س ومت�يل التجارة يف نهاية دي�صمرب 2019 مبلغ 46.372  ملي�ن دولر ُمقابل 4.768 ملي�ن دولر يف 
نهاية دي�صمرب 2018 - اأي بزيادة قدرها 41.604 ملي�ن دولر�

اإجمايل الدخل

بلغ اإجمايل دخل امل�صرف خالل عام 2019 مبلغ 391.1 ملي�ن دولر ُمقابل خ�صارة 11.9 ملي�ن دولر خالل عام 2018 – اأي 
للم�صرف يف ودائع  ال�صائلة  امل�ارد  توظيف  يتم  اأنه  اإلى  ال�صدد  الإ�صارة يف هذا  403.0 ملي�ن دولر� وجتدر  بزيادة مقدارها 

الفصـــل الثالث

الموارد المالية
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م�صرفية ق�شرية الأجل ويف حمافظ الدخل الثابت وحمافظ الأ�صهم وحمفظة مت�يل التجارة العاملية، يف �ص�ء �صيا�صة ا�صتثمارية 
حُماِفظة وم�جهات و�ص�ابط حمدّدة تراعي متطلبات ال�صي�لة وتن�يع الأوعية ال�صتثمارية، مع املحافظة على راأ�س املال وحتقيق 
اأف�صل الع�ائد املتاحة� ولعل من اأبرز النتائج الإيجابية لهذه ال�صيا�صة ه� املحافظة على م�ج�دات امل�صرف، وحتقيق دخل يف�ق 
حمافظ  اأو على  اأن يح�صل عليه ل� اقت�صرت ا�صتثماراته ح�صريًا على ال�دائع امل�صرفية  يف جمم�عه ما كان ميكن للم�صرف 
الدخل الثابت اأو حمافظ الأ�صهم، اإذ اأن النخفا�س الذي يتعر�س له الدخل الناجت عـن اأحد جمالت ال�صتثمار، يتم التع�ي�س عنه 

بزيادة الدخل الذي يتحقق يف جمال ا�صتثمار اآخر� 

وقد جاءت تفا�صيل اأداء الدخل خالل عامي 2019 و2018 على النح� الآتي:

البيان
الفرق20192018

مليون دوالرمليون دوالرمليون دوالر

401.2)35.5(365.7الدخل )اخل�صارة( من ال�صتثمارات

22.320.81.5الدخل من القرو�س

2.92.30.6الدخل من مت�يل التجارة 

)0.3(0.20.5اأخرى

403.0)11.9(391.1املجموع

باملقارنة مع عام   2019 401.2 ملي�ن دولر خالل عام  زاد مببلغ  ال�شتثمارات قد  الدخل من  اأن  البيانات  وُيالحظ من هذه 
2018، كما زاد الدخل من القرو�س مببلغ 1.5 مليون دولر والدخل من متويل التجارة مببلغ 0.6 ملي�ن دولر� 

وميكن ت��صيح الأ�صباب امل��ص�عية لزيادة الدخل من ال�صتثمارات يف عام 2019، من خالل حتليل مكوناته وذلك على النحو 
اإلى زيادة الدخل من حمافظ الأ�شهم مببلغ 302.8 ملي�ن دولر،  الوارد بالبيانات اأدناه، والتي ُيالحظ منها اأن الزيادة ُتعزى 
وزيادة الدخل من حمافظ الدخل الثابت مببلغ 95.2 مليون دولر، وزيادة الدخل الناجت عن الودائع لدى البنوك واحل�شابات حتت 

الطلب مببلغ 5.3 ماليني دولر، وزيادة الدخل من حمفظة متويل التجارة العاملية مببلغ 0.2 ملي�ن دولر �

تفا�صيل الدخل
الفرق20192018

مليون دوالرمليون دوالرمليون دوالر

12.37.05.3فوائد الودائع لدى البنوك واحل�شابات حتت الطلب

111.115.995.2الدخل من حمافظ الدخل الثابت

302.8)68.8(234.0الدخل من حمافظ الأ�شهم

)2.2(7.810.0الدخل من ال�صك�ك

0.2-0.2الدخل من حمفظة متويل التجارة العاملية

)0.1(0.30.4الدخل من ت�صليف الأوراق املالية

401.2)35.5(365.7املجموع
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عام  وال�شندات خالل  لالأ�شهم  العاملية  الأ�شواق  اأداء  اإلى حت�شن  اأ�شا�شية  ب�شفة  ال�شتثمارية  املحافظ  الدخل من  زيادة  وتعود 
2019. وقد جاءت مكونات الدخل من املحافظ ال�شتثمارية خالل عام 2019 باملقارنة مع عام 2018 على النح� التايل:

الدخل من املحافظ اال�صتثمارية 
الفرق20192018

مليون دوالرمليون دوالرمليون دوالر

الدخل الثابت
33.231.31.9الف�ائد على ال�صندات

0.20.10.1فوائد الودائع لدى البنوك واحل�شابات حتت الطلب
103.3)26.4(76.9الدخل من املتاجرة

)8.6(5.213.8فروق عملة وتقييم م�شتقات
)1.5()2.9()4.4(ر�شوم الإدارة واحلفظ

111.115.995.2املجموع 
االأ�صهم

)3.1(18.421.5ت�زيعات اأرباح الأ�صهم
0.40.10.3فوائد الودائع لدى البنوك واحل�شابات حتت الطلب

299.1)95.9(203.2الدخل من املتاجرة
13.97.06.9فروق عملة وتقييم م�شتقات

)0.4()1.5()1.9(ر�شوم الإدارة واحلفظ
302.8)68.8(234.0املجموع

متويل التجارة العاملية
0.2-0.2الدخل من مت�يل التجارة العاملية 

---ر�شوم احلفظ والإدارة
0.2-0.2املجموع

ال�صكوك
10.98.22.7هام�س ربح ال�شكوك 

)4.9(1.8)3.1(فروق عملة وتقييم م�شتقات
)2.2(7.810.0املجموع

)0.1(0.30.4ت�صليف الأوراق املالية 
395.9)42.5(353.4املجموع الكلي

الإنفاق

بلغ اإجمايل الإنفاق خالل عام 2019 مبلغ 27.6 مليون دولر مقارنًا مببلغ 25.8 ملي�ن دولر خالل عام �2018 وقد ا�صتمل 
الإنفاق على نفقات اإدارية مببلغ 19.8 مليون دولر ومنح للعون الفني مببلغ 7.8 ماليني دولر، مقابل 18.7 ملي�ن دولر 

و7.1 ماليني دولر خالل عام 2018 على الت�ايل�
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�سايف الدخل

بلغ �شايف الدخل يف عام 2019 مبلغ 321.9 ملي�ن دولر، مقابل خ�صارة 39.9 ملي�ن دولر يف عام 2018 - اأي بزيادة قدرها 
الأ�شهم  ال�شوقية ملحافظ  القيمة  الزيادة يف  اإلى  اأ�شا�شية  ب�شفة  وُيعزى ذلك   .% 906.8 قدرها  وبن�صبة  دولر  ملي�ن   361.8

والدخل الثابت، نتيجًة لتح�شن اأداء الأ�شواق املالية العاملية خالل عام 2019 مقارنًا بالعام �2018

اللتزامات املالية

بلغ اإجمايل التزامات امل�صرف املالية ل�صالح البلدان املتلقية لعونه خالل عام 2019 مبلغ 349.96 ملي�ن دولر، ُخ�ص�س منه 
240 ملي�ن دولر لتم�يل القطاع العام، و100 ملي�ن دولر لتم�يل القطاع اخلا�س و9.96 ماليني دولر للع�ن الفني، وذلك مقارنًة 

باإجمايل التزامات يف عام 2018 بلغ 339.95 ملي�ن دولر، ُخ�ص�س منه 230 ملي�ن دولر لتم�يل القطاع العام، و100 ملي�ن 
دولر لتم�يل القطاع اخلا�س و9.95 ماليني دولر للع�ن الفني� 

اأّما املجم�ع املرتاكم ل�صايف اللتزامات يف نهاية عام 2019 فقد بلغ 5,446.8 ملي�ن دولر، منها  5,278.5 ملي�ن دولر للقرو�س 
و168.3 ملي�ن دولر للع�ن الفني، مقابل 5,146.5 ملي�ن دولر يف نهاية عام 2018، منها 4,987.3 ملي�ن دولر للقرو�س 
و 159.2 ملي�ن دولر للع�ن الفني� كما بلغ اإجمايل التزامات امل�صرف لتم�يل ال�صادرات العربية 993.4 ملي�ن دولر يف نهاية 

عام 2019 مقارنًة باإجمايل بلغ 755 ملي�ن دولر يف نهاية عام �2018

ال�سحب وال�سرتداد

خالل عام 2019 بلغ ال�صحب من القرو�س 181.5 ملي�ن دولر ُمقابل 213.3 ملي�ن دولر خالل عام 2018 - اأي بانخفا�س 
قدره 31.8 ملي�ن دولر ميثل ن�شبة 14.9 %� وبلغ ال�صحب من منح الع�ن الفني 7.8 ماليني دولر خالل عام 2019 ُمقابل 
7.1 ماليني دولر خالل عام 2018- اأي بزيادة قدرها 0.7 ملي�ن دولر متثل ن�شبة 9.9  %� كذلك بلغ ال�صحب من خطوط 

ال�صادرات العربية خالل عام 2019 مبلغ 76.1 ملي�ن دولر�

وقد بلغ الإجمايل املرتاكم لل�صحب من القرو�س يف نهاية عام 2019 مبلغ 3,454.4 ملي�ن دولر مقابل 3,273.0 ملي�ن دولر 
يف نهاية عام �2018 وباإ�صافة خطوط مت�يل التجارة ومنح الع�ن الفني يبلغ اإجمايل ال�صحب املرتاكم يف نهاية عام 2019 مبلغ 
3,748.6 ملي�ن دولر)1( ُمقابل مبلغ 3,483.9 ملي�ن دولر)2( يف نهاية عام 2018، وبذلك بلغت ن�شبة ال�صحب املرتاكم اإلى �صايف 
اللتزامات املرتاكمة يف نهاية عام 2019 ح�ايل 66 % وهي نف�س الن�شبة يف نهاية عام 2018، وباإ�صافة مت�يل التجارة تك�ن 

الن�صبة ح�ايل 58 % يف عام 2019 مقابل 59 % يف عام �2018

اأما فيما يتعلق بال�صداد، فقد بلغت جملة اأق�شاط القرو�س املُ�صّددة خالل عام 2019 مبلغ 76.6 ملي�ن دولر ُمقابل 57 ملي�ن 
دولر خالل عام 2018 - اأي بزيادة قدرها 19.6 ملي�ن دولر، بينما بلغ اإجمايل الدخل من الف�ائد والر�ص�م خالل عام 2019 
مبلغ 22.3 ملي�ن دولر ُمقابل 20.8 ملي�ن دولر خالل عـام 2018 - اأي بزيادة قدرها 1.5 ملي�ن دولر� وقد بلغ اإجمايل املبالغ 
املُ�صّددة من ف�ائد ور�ص�م القرو�س خالل عام 2019 مبلغ 23.2 ملي�ن دولر باملقارنة مع مبلغ 19.8 ملي�ن دولر خالل عام 

2018- اأي بزيادة قدرها 3.4 ماليني دولر�

)1( يت�صمن �صح�بات املنح التي مت خ�صمها على الإيرادات ومقدارها ح�ايل 133.059 ملي�ن دولر بنهاية عام 2019  وح�ايل 125.3 ملي�ن دولر بنهاية عام �2018
)2( يت�صمن �صح�بات املنح التي مت خ�صمها على الإيرادات ومقدارها 125.3 ملي�ن دولر بنهاية عام �2018
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وبلغ اإجمايل املبالغ املُ�صّددة من اأ�صل خطوط مت�يل التجارة مبلغ 45 ملي�ن دولر خالل عام 2019 مقابل 34 ملي�ن دولر خالل 
عام �2018  كما بلغ اإجمايل املبالغ املُ�صّددة من ف�ائد ور�ص�م قرو�س مت�يل التجارة مبلغ 2.8 ملي�ن دولر خالل عام 2019 

مقابل 2.3 ملي�ن دولر خالل عام �2018 

ويف عام 2019 بلغ اإجمايل املبالغ املُ�شّددة من اأ�شل وفوائد ور�شوم القرو�س 147.6 مليون دولر مقارنًة مببلغ 113.1 ملي�ن 
دولر يف عام 2018 – اأي بزيادة قدرها 34.5 مليون دولر. وبهذا يبلغ الإجمايل املرُتاكم ملا ا�شرتده امل�شرف من اأق�شاط 
اأ�شل القرو�س يف نهاية عام 2019 مبلغ 1,690.7 ملي�ن دولر مقابل 1,569.1 مليون دولر يف نهاية عام 2018. بينما يبلغ 
الإجمايل املرُتاكم لر�ص�م اللتزام والف�ائد امل�صددة بنهاية عام 2019 مبلغ 617.8 ملي�ن دولر مقابل 591.8 ملي�ن دولر 

بنهاية عام �2018

اخلال�سة

اأن امل�شرف قد وا�شل نهجه يف املحافظة على مركز مايل �شليم، حيث ارتفع �شايف موجوداته يف نهاية عام  يّت�شح مما تقّدم 
الإنفاق  التحكم يف  اإيراداته املختلفة، وموا�شلة  للزيادة يف  2018، نظرًا  بنهاية عام  311.9 مليون دولر مقارنًة  2019 مببلغ 

الإداري وفقًا ل�شيا�شة الرت�شيد املّتبعة دون الإخالل بالتنفيذ الكامل لالأهداف والربامج املُقررة. وجتدر الإ�شارة اإلى اأن �شايف 
الدخل قد بلغ 321.9 مليون دولر يف نهاية عام 2019 مقارنة مع خ�شارة قدرها 39.9 مليون دولر يف نهاية عام 2018، نتيجًة 

لزيادة القيمة ال�شوقية ملحافظ الأوراق املالية الناجتة عن حت�شن اأداء الأ�شواق العاملية لالأ�شهم وال�شندات خالل عام �2019 
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◄ اختتم امل�صرف يف عام 2019 خطته اخلم�صية ال�صابعة )2015 – 2019( التي ر�صد لها خم�ص�صات مالية 
بلغت 1600 ملي�ن دولر منها 1100 ملي�ن دولر للقطاع العام و450 ملي�ن دولر للقطاع اخلا�س و50 ملي�ن 
دولر للمعونة الفنية، اإلى جانب مبلغ �شنوي دوار يرتاوح بني 150 – 250 ملي�ن دولر لتم�يل التجارة اخلارجية� 

وقد جنح امل�شرف يف الإيفاء بالتزاماته خالل �شنوات اخلطة بن�شبة بلغت 99.4 %� 

متويل  يف  امل�شاهمة  خالل  من  وذلك  الأفريقي،  العربي  التعاون  لتعزيز  جهوده  العام  خالل  امل�شرف  ◄ وا�شل 
امل�شروعات الإمنائية يف البلدان الأفريقية جنوب ال�شحراء يف �شتى القطاعات وتقدمي العون الفني وت�شجيع 

ا�صتثمار راأ�س املال العربي فيها  بالإ�صافة اإلى زيادة حجم التبادل التجاري بني املنطقتني العربية والأفريقية�

◄ يف عام 2019 متت امل�صادقة على امل�صاهمة يف مت�يل 14 م�شروعًا اإمنائيًا يف القطاع العام بقرو�ٍس بلغت 240 
ملي�ن دولر، منها 5 م�شروعات يف قطاع البنية الأ�صا�صية و4 م�شروعات يف قطاع الزراعة والتنمية الريفية و5 

م�شروعات يف القطاع الجتماعي�

◄  يف اإطار برنامج مت�يل القطاع اخلا�س، مت منح 3 قرو�س ائتمانية مل�ؤ�ص�صات مالية ودوٍل اأفريقية مببلغ اإجمايل 
قدره 100 ملي�ن دولر�

◄ فيما يخ�س برنامج مت�يل ال�صادرات العربية اإلى الدول الإفريقية فقد مت منح 6 خطوط مت�يل مل�ؤ�ص�صات مالية 
ودوٍل اأفريقية مببلغ اإجمايل قدره 250 ملي�ن دولر�

 3 43 عملية ع�ن فني، �صملت  لتم�يل  9.96 ماليني دولر يف �صكل منٍح ل ت�صرتد  امل�شرف مبلغ  ◄ كذلك قّدم 
درا�صات جدوى فنية واقت�صادية و40 عملية دعم م�ؤ�ص�صي يف جمالت خمتلفة�

الريفية  والتنمية  والزراعة  الأ�صا�صية  البنية  قطاعي  يف  اإمنائيًا  م�شروعًا   19 تنفيذ   2019 عام  خالل  ◄ اكتمل 
اأفريقية� كما  16 دول  186.4 ملي�ن دولر وا�صتفادت منها  مببلغ  والقطاع الجتماعي، �صاهم امل�صرف فيها 
اكتمل اأي�صًا اإجناز 25 عملية ع�ن فني بتكلفة قدرها 7.8 ماليني دولر، �صملت 6 درا�صات جدوى باإجمايل  

2.6 ملي�ن دولر  و19 عملية دعم م�ؤ�ص�صي باإجمايل 5.2 ماليني دولر�
◄ فيما يخ�س ال��صع املايل للم�صرف، ُتظهر امل�ؤ�صرات اأنه وا�صل نهجه يف املحافظة على مركز مايل �صليم، وذلك 
بارتفاع �صايف م�ج�داته يف نهاية عام 2019 مببلغ 311.9 ملي�ن دولر مقارنًة بنهاية عام 2018، وُيعزى ذلك 
لإيراداته املتن�عة وم�ا�صلة التحكم يف الإنفاق الإداري دون الإخالل بتنفيذ براجمه املقررة� اأما �صايف الدخل 

يف عام 2019 فقد بلغ 321.9 ملي�ن دولر، ويع�د ذلك اإلى حت�صن اأداء الأ�ص�اق العاملية لالأ�صهم وال�صندات� 

خـالصة 
عــامة للتقريــر



البيانات للسنة المالية 
المنتهية في

31 ديسمبر 2019
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الملحق األول
تطور العمليات التمويلية (1975 ــ 2019)

)القيم مباليني الدولرات(

املجموع75201420152016201720182019 - 2013 البنـد

566201816161414664عدد قرو�س امل�شروعات املوافق عليها

36-1   --3221عدد القرو�س الئتمانية املوافق عليها

14-    -    -    -    -    -    14عدد عمليات الربنامج اخلا�س 

4888331    -    -   عدد عمليات القطاع اخلا�س 

591293541404543824عدد املعونات الفنية املوافق عليها 

59-    -    -    -    -    -    59عدد قرو�س �صندوق القرا�س

566172512322513690عدد اإتفاقيات القرو�س امل�قعة

528223011282415658عدد اإتفاقيات القرو�س النافذة

91,4596,6896,1408,4425,4547,0677,808133,059قيمة معونات فنية مت خ�شمها على اليرادات 

معونات فنية مت خ�شمها على اليرادات ح�شب 
104,9665,4855,9136,1015,6373,6681,289133,059�صنة امل�افقة 

142,7138,00010,00010,0009,5559,9509,960200,178تعهدات املنح والع�ن الفني  

29,845-28,2300,4900,5790,1290,3560,061 قيمة املنح ودرا�شات اجلدوى امللغاة  

4,329,883200,000210,000220,000229,555239,950249,9605,679,348 قيمة مت�يالت امل�صرف - القطاع العام  

50,00086,000100,000100,000100.000436,000-- قيمة مت�يالت امل�صرف - القطاع اخلا�س 

882,816-829,0541,63728,57912,1296,3565,061 قيمة التعهدات امللغاة 

3,456,206192,000200,000210,000220,000230,000240,0004,748,206 قيمة قرو�س امل�صرف  

3,500,829198,363231,421293,871323,199334,889349,9605,232,532 قيمة قرو�س امل�شرف مبا يف ذلك املنح والعون  

214,244------214,244 قيمة قرو�س �صندوق القرا�س  

214,244------214,244 قيمة �صح�بات �صندوق القرا�س  

2,313,389127,829139,621121,250143,350213,275181,4603,240,174 قيمة �صح�بات امل�صرف  

2,800,000775,405120,613101,743101,211100,2920,0073,999,271 راأ�س املال املدف�ع   
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الملحق الثاني
توزيع �صافي التعهدات ح�صب البلدان الم�صتفيدة  (1975 ــ 2019)

)مباليني الدولرات(

املجمــــوع75201420152016201720182019 - 2013البلـــــــد 
209,432 20,050-131,1489,98313,25015,00020,001اإثي�بيا
28,369 - - ---28,3400,029اإريرتيا

0,14243,285-0,05013,000-  -30,093اأفريقيا ال��صطى
0,13030,226- 19,950 - - -10,146اأجنول

171,340 40,000-  --112,2489,091.610,000بنني
81,033 - - - - - -81,033بوت�شوانا

280,705-179,38920,109.19,40019,00012,30740,500ب�ركينا فا�ص�
15,5747,350115,884 15,000-66,0790,281.111,600بورندي

19,68615,50320,0140,364177,311 10,271-111,473ت�شاد
0,30013,830169,654- 10,571.3-133,13711,816تنزانيا

65,779- 0,033 --9,023 46,71010,013اجلمه�رية الت�ج�لية
9,621-0,0610,0020,350 - -9,208اجلاب�ن
10.000115,053 0,500 --10,034 87,5197,000جامبيا

10,00016,500143,050 13,522-91,0100,01812,000جزر الراأ�س الأخ�صر
150,918 22,320 - --102,39211,20615,000رواندا
83,124 - -- 10,000 --73,124زامبيا

53,944 - --  -- 50,9443,000زميباب�ي
27,356 - - --11,9027,5327,922�شاوتومي وبرن�شيب

222,42911,155.110,0329,000.013,50011,5000,350277,966ال�شنغال
69,731 --0,29110,00015,000 -44,440�شوازيالند
88,776 20,500- 0,450 - --67,826�شرياليون

55,311 - --37,7066,505.511,0000,099�شي�شيل
156,485- 13,500 - - - -142,985غانا

159,95311,662.10,01220,17816,00015,6509,710233,165غينيا
8,667 - - - - - -8,667غينيا ال�صت�ائية

21,930 -- 11,218-10,5300,062.10,120غينيا بي�صاو
146,449- - 12,338-110,81111,30012,000الكامريون

56,123-  - - --46,12310,000الكنغو برازافيل
66,393 - - - --56,33110,062.1الكنغو الدميقراطية

97,93710,04112,4500,35020,2750,3000,540141,893ك�ت ديف�ار
154,371- 15,320-11,000 10,000-118,051كينيا

29,051 - -- 12,000- 7.05110,000ليبرييا
91,110 -- 14,000 - --77,110لي�ص�ت�

40,360218,453 0,300-0,15020,000 157,2430,400مايل
10,0500,5000,0080,08320,000137,235 95,57911,015مدغ�شقر

96,859- 10,250 - --86,6030,005.5مالوي
87,345- 20,000 - --67,3090,035.5موري�ش�س

239,744- 20,280-186,0349,90013,08010,450م�زمبيق
0,50025,647 - - - - -25,147ناميبيا
90,3130,062.80,11920,63010,37020,98120,000162,476النيجر

8,000 - - - --  -8,000نيجرييا
0,270129,082 15,000-87,1760,04015,09611,500ي�غندا

7,996 - - - - -- 7,996جزر القمر
22,000 2,000 - - - --20,000جمم�عة دول )قطاع خا�س(

86,00094,000100,000100,000402,000 22,000-  -قطاع خا�س
0,6180,552.50,6081,694.71,1180,8943,6479,132.2املنظمات

104,9665,4855,9136,1015,6373,5601,397133,059منح خ�صمت على الإيرادات
3,500,829198,363231,421293,871323,199334,889349,9605,232,532الإجمايل
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الملحق الرابع

التوزيع القطاعي الفرعي للتعهدات ال�صافية )1975 - 2019(
)مباليني الدولرات(

املجموع201420152016201720182019 1975 - 2013القطــــــاع

قطاع البنية الأ�شا�شية 

1,165,66441,00060,00098,50064,00078,00087,0001,594,164الطرق

30,796      30,796ال�صكك احلديدية

18,245      18,245النقل النهري

148,599    138,59910,000النقل اجل�ي

20,928      20,928امل�ا�صالت ال�صلكية والال�صلكية

42,50020,000499,537 355,73739,50041,800املياه واملجاري

139,407 20,000   107,80711,600ال�صدود والكباري

105,592 7,35311,00010,00020,000 57,239املرافق العامة

1,895,015109,453112,800108,500126,50098,000107,0002,557,268املجم�ع الفرعي 

قطاع الزراعة والتنمية الريفية
466,73543,50035,60049,00038,50073,50055,500762,335الزراعة والتنمية الريفية

238,275      238,275الإنتاج الغذائي

43,221      43,221تربية املا�صية والدواجن

70,524      70,524�صيد الأ�صماك

23,749      23,749ال�صناعات الغذائية

19,500      19,500تنمية الغابات

862,00443,50035,60049,00038,50073,50055,5001,157,604املجموع الفرعي 

قطاع ال�شناعة
48,40748,407�صناعة م�اد البناء والت�شييد 

3,1223,122ال�صناعات الكيماوية 
51,52951,529املجموع الفرعي 

قطاع الطاقة:
172,46911,000183,469هياكل واإنتاج الكهرباء

282,99932,90046,60040,50044,00053,50077,500577,999القطاع الجتماعي

111,7145,00027,00086,00094,000100,000100,000523,714القطاع اخلا�ص 
الربنامج اخلا�ص :

12,63512,635برنامج العون العاجل

العون الفني

6,8801,472.52,9002,075.32,4445,3275,02426,123الدول

0,6180,552.50,6081,694.71,1180,8943,6479,132املنظمات 

104,9665,4855,9136,1015,6373,6681,289133,059منح ُخ�صمت على الإيرادات 

112,4647,5109,4219,8719,1999,8899,960168,314املجموع الفرعي 

3,500,829198,363231,421293,871323,199334,889349,9605,232,532املجموع الكلي 
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الملحق الخامس
ُم�صاهمة الدول االأع�صاء المدفوعة في راأ�س المال  وتوزيع االأ�صوات حتى 12/31/ 2019

الــدول االأع�صـــاء
القوة الت�صويتيةاالأ�صهــــم

اإجمايل راأ�س املال املدفوع
مباليني الدوالرات

الن�صبة املئويةعدد االأ�صهم
الن�صبة املئويةعدد االأ�صواتمن املجموع

من املجموع

18.56285.620.22285.620.66-اململكة الأردنية الها�شمية

2428.0954,280.9510.704,480.9510.28- دولة الإمارات العربية املتحدة

38.56285.620.22285.620.66- مملكة البحرين

435.674356.740.89556.741.28- اجلمهورية التون�شية

5171.2381,712.384.281,912.384.39-اجلمه�رية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

61,027.42910,274.2925.6910,474.2924.03-اململكة العربية ال�صع�دية

78.56285.620.22285.620.65- جمه�رية ال�ص�دان

84.75747.570.12247.570.57-اجلمه�رية العربية ال�ص�رية

9599.3335,993.3314.996,193.3314.21- جمه�رية العراق

1051.372513.721.29713.721.64- �صلطنة عمان

118.56285.620.21285.620.65- دولة فل�صطني

12342.4763,424.768.563,624.768.31- دولة قطر

13627.8736,278.7315.706,478.7314.86- دولة الك�يت

1428.540285.400.71485.401.11- اجلمهورية اللبنانية

15570.7945,707.9414.275,907.9413.55- دولة ليبيا

168.56285.620.21285.620.65-جمه�رية م�صر العربية

1762.787627.871.57827.871.90- اململكة املغربية

186.09360.930.15260.930.60- اجلمهورية الإ�شالمية املوريتانية

3,999.27139,992.71100.0043,592.71100.00املجمـــوع




