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معطيــات عـامـة
التأسيس

تأسس المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا (المصرف) بمقتضى قرار من

مؤتمر القمة العربية السادس المنعقد بالجزائر في  28نوفمبر  ،1973وبدأ عملياته في
ً
ً
ً
رئيسيا له .والمصرف
مقرا
متخذا من الخرطوم عاصمة جمهورية السودان
مارس 1975

مؤسسة مالية دولية مستقلة تتمتع بالشخصية الدولية الكاملة وباالستقالل التام في
المجال ْين اإلداري والمالي ويخضع ألحكام اتفاقية إنشائه ولمبادئ القانون الدولي.
تملك المصرف  18دولة عضو في جامعة الدول العربية ،موقعة على اتفاقية إنشائه

في فبراير .1974

األهداف والمهام

يهدف المصرف إلى دعم التعاون االقتصادي والمالي والفني بين الدول األفريقية

أسس من المساواة
ودول العالم العربي ،وتجسيد تضامن عربي أفريقي قائم على
ٍ
ً
وتحقيقا لهذه األهداف ُع َ
هد إليه بالمهام التالية:
والصداقة.

اإلسهام في تمويل
التنمية االقتصادية
للدول األفريقية

تشجيع مشاركة
رؤوس األموال العربية
في التنمية األفريقية

المستفيدون من التمويالت
الدول األفريقية غير العربية – جنوب الصحراء.

4

اإلسهام في توفير
المعونة الفنية الالزمة
للتنمية في أفريقيا

الهيئات القيادية للم�صرف
مجلس المحافظين

هو السلطة ُ
العليا للمصرف ويتكون من محافظ
ونائب محافظ عن كل دولة عضو ،والمحافظون
في الغالب هم وزراء المالية في دولهم.
ولمجلس المحافظين كافة الصالحيات ،كما له
أن يفوض كل أو بعض هذه الصالحيات لمجلس
اإلدارة ،فيما عدا تلك التي تستثنيها اتفاقية
اإلنشاء ومن بينها زي��ادة رأس المال ،وتعيين
مدير ع��ام المصرف ،وإج���ازة النظام المالي،
والتصديق على الحسابات الختامية ،وتخصيص
صافي الدخل ،وتفسير وتعديل اتفاقية اإلنشاء.

مجلس اإلدارة
يتكون مجلس إدارة المصرف من أح��د عشر
ع��ض� ً
�وا ،ويتمتع بالصالحيات ال��الزم��ة إلدارة
ً
مقتصرا على مجلس
المصرف إال ما كان منها
المحافظين .وتتضمن صالحياته اآلتي:
رسم السياسة العامة للمصرف ومتابعة
تنفيذها ،بما يتفق وأحكام اتفاقية اإلنشاء
وتوجيهات مجلس المحافظين.

ُ
والنظم واتخاذ التدابير
وض��ع القواعد
الالزمة لتسيير أعمال المصرف على أساس
االقتصاد في النفقات.

في المصرف  -بحسب قوتهم في التصويت
في مجلس المحافظين  -في اختيار العضوين
ً
حاليا
غير الدائمين في مجلس اإلدارة وهما
الجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية،
وفترة العضوية أرب��ع سنوات قابلة للتجديد.
ً
رئيسا غير
وينتخب المجلس من بين أعضائه
متفرغ لمدة سنتين قابلة للتجديد.

لجان مجلس اإلدارة
تتفرع عن مجلس اإلدارة أربع لجان وهي:
 /1جلنة ال�شتثمار :وتقوم باإلشراف على إدارة
استثمارات المصرف ،وتتكون من رئيس مجلس
اإلدارة والمدير العام وعضوين يقوم مجلس
اإلدارة باختيارهما من بين أعضائه لمدة سنتين.
 /2جلنة املراجعة :وتقوم باإلشراف على مراجعة
أعمال المصرف الداخلية ،وتتكون من ثالثة
أعضاء يقوم مجلس اإلدارة باختيارهم من بين
أعضائه لمدة سنتين.
 /3جلنة املزايا واملكافاآت :وتنظر في كافة األمور
المتعلقة بالمزايا والمكافآت الخاصة بالموظفين
وتقدم المقترحات بشأنها إلى مجلس اإلدارة،
وتتكون من ثالثة أعضاء يقوم مجلس اإلدارة
باختيارهم من بين أعضائه لمدة سنتين.

تحديد برنامج للعمليات يعين حجمها
ونظمها ،وال��م��واف��ق��ة على ال��ق��روض
والمعونات التي يقدمها المصرف.

 /4جلنة املخاطر والمتثال :وتنظر في كل األمور
المتعلقة ب��إدارة المخاطر واالمتثال وتقوم
بمراجعة تقارير اإلدارة وت��ق��دم المقترحات
بشأنها إلى مجلس اإلدارة ،وتتكون من ثالثة
أعضاء يقوم مجلس اإلدارة باختيارهم من بين
أعضائه لمدة سنتين.

إنشاء وك��االت وف��روع ومكاتب للمصرف،
حسب ما تقتضيه مصلحة العمل.

المدير العام

اتخاذ القرارات الخاصة باالقتراض وإصدار
السندات.
اإلعداد الجتماعات مجلس المحافظين.

ً
إسهاما في رأس
يكون األعضاء التسعة األكثر
مال المصرف أعضاء دائمين ،وينطبق هذا حالياً
على دولة اإلمارات العربية المتحدة ،والجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،والمملكة
العربية السعودية ،وجمهورية العراق ،وسلطنة
عمان ،ودولة قطر ،ودولة الكويت ،ودولة ليبيا،
والمملكة المغربية .ويشترك بقية األعضاء

ً
ً
عاما للمصرف
مديرا
ُيعين مجلس المحافظين
 من غير أعضاء مجلس اإلدارة  -لفترة ثالثسنوات قابلة للتجديد مرتين على األكثر .والمدير
العام هو الممثل القانوني للمصرف والموظف
التنفيذي األعلى المسئول عن تسيير جميع
ً
وفقا
األع��م��ال تحت إش���راف مجلس اإلدارة،
للنظم واللوائح ولتوجيهات مجلس المحافظين
ومجلس اإلدارة.
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مجلس المحافظين
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معالي األستاذ /محمد محمود العسعس

معالي األستاذ /سلطان بن سالم الحبسي

معالي األستاذ /عبيد حميد الطاير

معالي الدكتور /نبيل قسيس

معالي الشيخ /سلمان بن خليفة آل خليفة

معالي األستاذ /علي شريف العمادي

وزير املالية  -اململكة االأردنية الها�صمية
وزير الدولة لل�صوؤون املالية
دولة الإمارات العربية املتحدة

وزير املالية � -صلطنة ُع َمان

رئي�س جمل�س اإدارة هيئة �ش�ق راأ�س املال الفل�شطينية
دولة فل�شطني

وزير املالية واالقت�صاد الوطني  -مملكة البحرين
*

وزير املالية  -دولة قطر

*

معالي األستاذ /علي الكعلي

وزير االقت�صاد واملالية ودعم اال�صتثمار  -اجلمهورية التون�صية
معالي األستاذ /أيمن عبد الرحمن

*

*

معالي األستاذ /خليفة حمادة

وزير املالية  -دولة الك�يت

معالي الدكتور /غازي وزني

*

وزير املالية  -اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية

وزير املالية  -اجلمهورية اللبنانية

معالي األستاذ /محمد بن عبد الله الجدعان

معالي األستاذ /فرج عبد الرحمن بومطاري

وزير املالية  -اململكة العربية ال�صعودية

*

*

معالــي الدكتورة /هبة محمد علي

وزير املالية والتخطيط االقت�صادي املكلف  -جمهورية ال�صودان

اجلمهورية العربية ال�ش�رية

وزير املالية  -جمهورية العراق

معالي الدكتورة /رانيا المشاط

وزيرة التعاون الدويل  -جمهورية م�صر العربية
معالي األستاذ /محمد بنشعبون

**

معالي األستاذ /علي عبد األمير عالوي

وزير املالية  -دولة ليبيا

وزير االقت�صاد واملالية واإ�صالح االإدارة  -اململكة املغربية
*

معالي األستاذ /محمد األمين ولد الذهبي

وزير املالية  -اجلمهورية االإ�صالمية املوريتانية

* مت تعديل التمثيل يف جمل�س املحافظني خالل عام  ،2020فقد كان ميثل اجلمهورية التون�شية معايل الأ�شتاذ /زياد العذاري حتى اأغ�شط�س  ،2020واجلمهورية
اجلزائريـــــــة الدميقراطية ال�شعبيــة معالــي الأ�شتاذ /عبد الرحمن راوية حتى يونيو  ،2020وجمهوريــــــة ال�شودان معايل الدكتور /اإبراهيم البدوي
حتـــــى يونيو  ،2020وجمهورية العراق معالـــي الأ�شتاذ /فوؤاد ح�شني حتى مار�س  ،2020و�شلطنة ُعمان معايل الأ�شتاذ /دروي�س بن اإ�شماعيل البلو�شي حتى
اأغ�شط�س  ،2020واجلمهورية اللبنانية معالـــــــي الأ�شتاذ /علي ح�شن خليل حتى يناير  ،2020ودولة الكويت معالــــــــي الأ�شتاذة /مرمي العقيل حتى فرباير
 2020ومعايل الأ�شتاذ /براك ال�شيتان حتى دي�شمرب  ،2020وجمهورية م�شر العربية معايل الدكتورة� /شحر ن�شر حتى يناير .2020
** مل يح�شر ممثل عن اجلمهورية العربية ال�شورية اجتماعات جمل�س املحافظني منذ عام .2011
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مجلس اإلدارة
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الرئــي�س

�صعادة الدكتور /فهد بن عبد اهلل الدو�صري

اململكة العربية ال�صعودية
الأع�صــــــاء

*

�صعادة الأ�صتاذ /م�صبح حممد ال�صويدي

�صعادة الأ�صتاذة /عطف اجلمو�صي

دولة الإمارات العربية املتحدة

اجلمهورية التون�صية

�صعادة الأ�صتاذ /اإبراهيم جمال ك�صايل

*

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية

�صعادة الأ�صتاذ /خالد �صالح الدين مراد

جمهورية العراق

�صعادة الدكتور /عبد العزيز بن حممد الهنائي

�صعادة الأ�صتاذ /اأحمد �صالح املهندي

�صعادة الأ�صتاذ /مروان عبد اهلل الغامن

�صعادة الدكتور /ن�صر علي غريبي

�صلطنة ُع َمان
دولة الك�يت

*

�صعادة الأ�صتاذ /طارق ال�صعراوي

جمهورية م�صر العربية

دولة قطر
دولة ليبيا

�صعادة الأ�صتاذ /احل�صن الدز

اململكة املغربية

املديــر العـام
معايل الدكتور� /صيدي ولد التاه

اجلمهورية االإ�صالمية املوريتانية

* مت تعديل التمثيل يف جمل�س الإدارة خالل عام  ،2020فقد كان ميثل اجلمهورية اجلزائرية
الدميقراطية ال�شعبية �شعادة الأ�شتاذ /ميلود بوطبة حتى اأبريل  ،2020واململكة العربية ال�شعودية
معايل املهند�س /يو�شف بن اإبراهيم الب�شام حتى يونيو  ،2020وجمهورية م�شر العربية �شعادة
الدكتورة /منى حممد اأحمد وهبة حتى اأغ�شط�س  ،2020واجلمهورية التون�شية �شعادة الأ�شتــاذة/
ملياء بن ميم حتى اأكتوبر .2020
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معايل رئي�س جمل�س املحافظني
امل�شرف العربي للتنمية القت�شادية يف اأفريقيا

معـالي الرئـيس
حتية طيبة،،،

طبق ًا للمواد  6/25و 2/34و 35من اتفاقية إنشاء املرصف
ف بأن أرفع إىل جملس
أترش ُ
العريب للتنمية االقتصادية يف أفريقياّ ،
املحافظني املو ّقر ،باإلنابة عن جملس اإلدارة ،التقرير السنوي عن
أعامل املرصف العريب للتنمية االقتصادية يف أفريقيا خالل عام
ٍ
عرض ألهم أنشطة املرصف وعىل
 .2020ويشتمل التقرير عىل
ٍ
تفصييل لعملياته التنموية اجلديدة يف البلدان األفريقية
وصف
ْ
التي متت املوافقة عليها خالل العام ،كام يشتمل عىل احلسابات
املدققة للسنة املالية .2020

د .فهد بن عبد اهلل الدو�صري
رئي�س جمل�س الإدارة
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التقرير
السنوي

2020

اأهم م�ؤ�صرات ن�صاط امل�صرف ()2020 – 2019

البيـــــــــــــــــــان

599.96

780.43

قرو�ص م�صروعات القطاع العام

240

300

قرو�ص ائتمانية لعمليات القطاع اخلا�ص

100

95.52

خطوط متويل لعمليات متويل التجارة

250

375.06

منح الع�ن الفني

9.96

9.85

اإجمايل عدد العمليات

66

59

م�صاريع القطاع العام

14

19

عمليات القطاع اخلا�ص

3

4

عمليات متويل التجارة

6

8

عمليات العون الفني

43

28

34.9

28.6

اإجمايل تكاليف م�صروعات القطاع العام التي �صاهم امل�صرف يف متويلها (مليون دوالر)

515.66

529.1

�شايف امل�ج�دات (ملي�ن دولر)

5٬376.3 5٬133.3

اإجمايل اللتزامات الكلية (مليون دولر*)

متو�صط عن�صر املنحة لقرو�ص م�صروعات القطاع العام ( )%

اإجمايل الدخل (مليون دوالر)

391.1

282.0

�شايف الدخل (ملي�ن دولر)

321.9

275.1

المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا

2019

2020

* املق�شود بالدولر يف هذا التقرير هو الدولر الأمريكي
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ملحة عن التطـورات القت�صـادية الدولـية
 /1منو القت�صاد العاملي

كانت �صنة  2020ا�صتثنائية بجميع املقايي�ص ،فقد ت�صببت جائحة كوفيد 19 -يف وفاة زهاء مليو ْ
ين �صخ�ص يف العامل ووقوع اأكرث
من  110ماليني �صخ�ص حتت براثن الفقر املدقع .و�صهد االقت�صاد العاملي يف هذه ال�صنة انكما�ص ًا غري م�صبوق منذ احلرب العاملية
الثانية اإذ بلغ  % 4.4ح�شب تقرير �شندوق النقد الدويل ح�ل اآفاق القت�شاد العاملي ال�شادر يف �شهر اأكت�بر .2020هذا املعدل
جتاوز بكثري االنكما�ص الناجم عن االأزمة املالية العاملية يف �صنة  2009والذي بلغ حينها  .% 0.08والإنْ كانت كافة القطاعات
االقت�صادية معنية بهذا االنكما�ص فاإن قطاع اخلدمات هو االأكرث ت�صرر ًا ن�صبة لتاأثر العديد من اأن�صطته كالتجارة وال�صياحة
والنقل باإجراءات احلجر ال�صحي والتباعد االجتماعي التي مت فر�صها يف العديد من الدول للحد من انت�صار اجلائحة .جدي ٌر
ب�صكل فعال يف تخفيف وطاأة االزمة حيث بادرت الكثري من الدول باإقرار برامج دعم
بالذكر اأن االإجراءات احلكومية �صاهمت ٍ
مايل لالأفراد واملوؤ�ص�صات ،جتاوز حجمها  % 20من الناجت املحلي االإجمايل يف االقت�صاديات املتقدمة و % 5يف القت�شاديات
النا�صئة والنامية .وقد م ّكنت هذه االإجراءات من تاليف حتول االأزمة االقت�صادية اإلى اأزمة مالية عاملية.
ومن اأهم موا�صفات االأزمة االقت�صادية احلالية �صموليتها حيث تاأثرت بها جميع دول العامل .ففي الواليات املتحدة االأمريكية
انكم�ص االقت�صاد خالل �صنة  2020بح�ايل  % 4.3بالرغم من الدعم املايل املبا�صر الذي قدمته احلكومة لل�صكان من اأجل
حتفيز الطلب املحلي ،كما انكم�ص اقت�صاد دول منطقة اليورو بحوايل  % 8.3نتيجة لطول و�صرامة اإجراءات احلجر ال�صحي
التي فر�صتها جل دول املنطقة .وقد �صهد قطاع اخلدمات وال�صيما قطاع ال�صياحة الذي ُيعترب من القطاعات االقت�صادية احليوية
يف دول جنوب اأوروبا ركود ًا كبري ًا ،بينما متكن قطاع ال�صناعات املعملية من موا�صلة التعايف يف املنطقة مدفوع ًا بالطلب االأجنبي
على الرغم من ظهور املوجة الثانية جلائحة كوفيد .19 -ورغم الرتاجع غري امل�صبوق للن�صاط االقت�صادي فقد جنحت دول
املنطقة يف و�صع برامج دعم مايل �صخمة وتعزيز الت�صامن بينها من خالل �صيغ معينة مثل اإ�صدار املفو�صية االأوروبية ل�صندات
م�صرتكة يتم توزيع جزء من املبالغ املعبئة مبوجبها كمنح للدول االأكرث ت�صرر ًا من اجلائحة .و�صهد اقت�صاد اململكة املتحدة
انكما�ص ًا ُقدر بحوايل  % 9.8يف �شنة  ،2020حيث كانت من اأكرث الدول االأوروبية ت�صرر ًا من اجلائحة وقد �صجلت اأكرب عدد
وفيات واأطول فرتة حجر �صحي على �صعيد القارة .وباالإ�صافة للجائحة فقد ت�صببت يف هذا االنكما�ص حالة عدم اليقني التي
�صاحبت تعرث مفاو�صات �صياغة االتفاقية املنظمة للعالقات التجارية بني اململكة املتحدة واالحتاد االوروبي خا�ص ًة خالل الربع
االأخري من ال�صنة.
ويف االقت�صاديات املتقدمة االأخرى� ،صهد اقت�صاد اليابان انكما�ص ًا بحوايل  % 5.3حيث عرقلت املوجة الثانية للجائحة توا�صل
التعايف االقت�صادي الذي �صهدته البالد خالل الربع الثالث من ال�صنة بف�صل برامج الدعم املايل التي اأقرتها احلكومة .كما
�صهد االقت�صاد الكندي انكما�ص ًا بحوايل  % 7.1متاأثر ًا باإجراءات احلجر ال�صحي ال�صارمة التي مت فر�صها يف عدد من
مقاطعات البالد .وقد متكن عدد من االقت�صاديات املتقدمة يف اآ�صيا من تخفيف االآثار ال�صلبية للجائحة بف�صل �صرعة اتخاذ
التدابري الوقائية الناجعة وتقيد ال�صكان بها .وقد ا�صتفادت بع�ص الدول من جتربتها ال�صابقة يف مواجهة جائحة ال�صارز مثل
كوريا اجلنوبية التي مل يتجاوز انكما�ص اقت�صادها خالل عام  2020ن�صبة  ،% 1.9وتايوان التي مل ي�صهد اقت�صادها انكما�صا.
ب�صكل رئي�صي على قطاع اخلدمات والتجارة الدولية ،فقد �صجلتا انكما�ص ًا ُقدر
اأما �صنغافورة وهوجن كوجن حيث يعتمد االقت�صاد ٍ
بح�ايل  % 6و % 7.5على التوايل ،ب�صبب الرتاجع الكبري الذي �صهدته املبادالت التجارية الدولية .ويف الرنويج التي ت�صررت
من اجلائحة خالل الن�صف االأول من العام ومن انهيار اأ�صعار النفط� ،صجل االقت�صاد انكما�ص ًا مل يتجاوز  % 2.8بف�صل تعايف
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اأ�صعار النفط خالل الن�صف الثاين من العام .اأما ا�صرتاليا فقد �صجلت انكما�ص ًا يف حدود  % 4.2ب�صبب ت�صافر عدة عوامل
كجائحة ك�فيد 19 -واحلرائق التي �صهدتها البالد يف بداية العام وانخفا�ص الطلب العاملي على �صادرات البالد من املعادن.
ويف ال�صني �صجل معدل النمو االقت�صادي اأقل م�صتوىً له منذ عام  1976فلم يتجاوز  ،% 1.9غري اأن البالد التي كانت من�صاأ
للجائحة جنحت يف تاليف االنكما�ص االقت�صادي بف�صل جناعة االإجراءات احلكومية التي مت اتخاذها ،باالإ�صافة الى �صيا�صة
االنعا�ص االقت�صادي عرب دعم اال�صتثمارات العمومية .وقد �صاهم القطاع ال�صناعي يف تن�صيط عجلة منو االقت�صاد ال�صيني
انطالق ًا من الربع الثاين من ال�صنة حيث كانت البالد امل�صدر الرئي�صي حلاجيات عامل تقبع جل بلدانه حتت احلجر ال�صحي
من معدات طبية وجتهيزات تكنولوجية �صرورية ملواكبة طرق العمل اجلديدة التي فر�صتها االأو�صاع ال�صحية .اأما الهند فقد
كانت من اأ�صد الدول ت�صرر ًا من اجلائحة على ال�صعيد العاملي حيث �صجل اقت�صادها انكما�ص ًا ُقدر بحوايل  % 10.3نتيجة
اعتماد حجر �صحي �صامل طويل نتج عنه تراجع حاد على م�صتوى الطلب املحلي ،كما اأدت حالة عدم اليقني التي خلفتها
اجلائحة اإلى تراجع اال�صتثمارات.

2020

ويف دول جمموعة اآ�صيان �صهدت تايالند انكما�ص ًا بحوايل  % 7.1نتيجة الرتاجع الكبري الذي �صهده القطاع ال�صياحي بفعل
اجلائحة ،كما انكم�ص اقت�صاد الفيليبني وماليزيا بح�ايل  % 8.3و % 6على التوايل نتيجة �صرامة وطول فرتة احلجر
ال�صحي التي اأدت الى تراجع اال�صتهالك .اأما اندوني�صيا فقد متكنت من تخفيف االآثار ال�صلبية للجائحة على اقت�صادها ومل
يتجاوز االنكما�ص امل�صجل  ،% 1.5وذلك باعتماد حجر �صحي اأقل �صدة مقار ًنة بدول املجموعة ،وبف�صل برنامج الدعم املايل
الذي اأقرته احلكومة ملجابهة االأزمة بقيمة حوايل  % 4.3من الناجت املحلي االإجمايل االأمر الذي اأ�صهم يف تخفيف اآثار االأزمة
على م�صتوى الطلب املحلي .وكانت فيتنام الدولة الوحيدة يف املجموعة التي متكنت من حتقيق معدل منو اإيجابي ُقدر بحوايل
وح�صن توجيه االإنفاق احلكومي
 % 1.6نتيجة ل�صرعة وجناعة االإجراءات احلكومية التي مت اتخاذها ملجابهة اجلائحةُ ،
مل�صاندة الطبقات االأكرث ه�صا�ص ًة ،اإلى جانب اعتماد �صيا�صة نقدية مرنة مكنت من دعم و�صول املوؤ�ص�صات االقت�صادية اإلى
التمويالت التي حتتاجها.

المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا

اأما اأمريكا الالتينية فقد �صهدت انكما�ص ًا اقت�صادي ًا حاد ًا بلغ  ،% 8.1حيث �صهدت الربازيل ثاين اأكرب عدد من الوفيات على
ال�صعيد العاملي و�صجل اقت�صادها انكما�ص ًا ُقدر بحوايل  % 5.8بالرغم من برنامج الدعم املايل الذي اأقرته احلكومة ملجابهة
االأزمة والذي ت�صمن تقدمي رواتب �صهرية الأكرث من  67مليون مواطن .كما انكم�ص االقت�صاد املك�صيكي بح�ايل  % 9حيث مل
تقم احلكومة باإقرار اأي برنامج دعم مايل لتن�صيط اال�صتهالك املحلي ،اإلى جانب معاناتها من اأو�صاع اقت�صادية �صعبة نتيجة
حالة عدم اليقني التي ولدتها مراجعة اتفاقية التجارة احلرة مع الواليات املتحدة .و�صهد اقت�صاد االرجنتني انكما�ص ًا حاد ًا قدر
بح�ايل  % 11.8نتيجة لطول فرتة احلجر ال�صحي ،يف حني وا�صل االقت�صاد الفنزويلي االنكما�ص لل�صنة ال�صابعة على التوايل
وبلغ ح�ايل  % 25يف �شنة  2020اإذ فقد نحو ثالثة اأرباع حجمه منذ عام  2013نتيجة للعقوبات الدولية املفرو�صة على البالد.
كذلك �صهدت دول اأوروبا ال�صرقية وتركيا انكما�ص ًا اقت�صادي ًا ُقدر بحوايل  ،% 4.6فقد انكم�ص االقت�صاد الرو�صي بحوايل % 4.1
نظر ًا لرتاجع اال�صتهالك واال�صتثمار وانهيار اأ�صــعار النفط خالل الن�صف االأول من ال�صــنة ،وانكمــ�ص االقت�صــاد الرتكي بحوايل
 % 5اإذ �صرعان ما ا�صطدمت بوادر التعايف االقت�صادي الذي �صهدته البالد خالل ال�صيف بف�صل برنامج الدعم املايل الذي
اأقرته احلكومة بظهور املوجة الثانية من اجلائحة خالل اخلريف.
ويف اأفريقيا جنوب ال�صحراء �صهد االقت�صاد انكما�ص ًا ُقدر بحوايل  % 3وتراجع بذلك متو�صط الدخل الفردي بحوايل % 5.3

ليعود اإلى ما كان عليه يف �صنة  .2013والإنْ �صهد اقت�صاد املنطقة تراجع ًا كبري ًا خالل الن�صف االأول من ال�صنة ب�صبب اإجراءات
احلجر ال�صحي التي مت اتخاذها يف غالبية الدول وانخفا�ص اأ�صعار املواد االأولية كالنفط ،فاإن الن�صف الثاين �صهد بوادر تعاف
13

ب�صبب تخفيف اإجراءات احلجر ال�صحي وارتفاع اأ�صعار املواد االأولية .وقد كانت اأكرث الدول ت�صرر ًا من االأزمة هي التي تعتمد
اقت�صادي ًا على ال�صياحة مثل �صي�صيل والراأ�ص االأخ�صر اللتان �صهد اقت�صاديهما انكما�ص ًا بحوايل  % 13.8و % 6.8على التوايل،
وكذلك الدول التي تعتمد اقت�صادي ًا على ت�صدير املواد االأولية وال �صيما املحروقات ،فلقد انكم�ص االقت�صاد النيجريي بحوايل
 % 4.3نتيجة النخفا�ص اأ�صعار النفط خالل الن�صف االأول من ال�صنة وتراجع الطلب املحلي ب�صبب اإجراءات احلجر ال�صحي،
كما وا�صل االقت�صاد االأنغويل االنكما�ص لل�صنة اخلام�صة على التوايل مبعدل بلغ  % 4نتيجة ال�صتمرار تراجع االإنتاج النفطي
وانخفا�ص االأ�صعار العاملية .بينما كانت الدول ذات االقت�صاد االأكرث تنوع ًا اأقل تاأثر ًا باالأزمة فقد متكن معظمها من حتقيق
معدالت منو اإيجابية واإن كانت بطيئة ،حيث حققت كوت ديفوار منو ًا بحوايل  % 1.8واإثيوبيا منو ًا بحوايل  .% 2اأما يف جنوب
اأفريقيا فقد انكم�ص االقت�صاد بحوايل  % 8نتيجة لفر�ص اإجراءات حجر �صحي �صارمة و�صاملة اأدت اإلى تراجع كبري على م�صتوى
اال�صتهالك واال�صتثمار وال�صادرات.
ويف ال�صرق االأو�صط واآ�صيا انكم�ص االقت�صاد بحوايل  % 4نتيجة لتعطل الن�صاط االقت�صادي ب�صبب اإجراءات احلجر ال�صحي
التي مت اتخاذها يف غالبية دول املنطقة .وقد كانت الدول امل�صدرة للنفط االأ�صد ت�صرر ًا من اجلائحة التي تزامنت مع انهيار
اأ�صعار النفط العاملية خالل الن�صف االأول من ال�صنة وتراجع الطلب العاملي .وعلى الرغم من التعايف الن�صبي الذي �صهدته اأ�صعار
النفط اإثر االتفاق الذي مت بني منظمة االأوبك وعدد من كبار املنتجني غري االأع�صاء فاإنها بقيت اأقل بحوايل  % 40من امل�شت�يات
التي كانت عليها قبل اجلائحة .وقد ناهز انخفا�ص املداخيل املتاأتية من ت�صدير النفط خالل الن�صف االأول من ال�صنة يف بع�ص
دول املنطقة كالعراق ح�ايل  .% 50اأما يف دول املنطقة املوردة للنفط فقد تراجع اال�صتهالك املحلي ب�صبب الرتاجع الذي �صهده
الن�صاط ال�صياحي وحتويالت املغرتبني وهما من م�صادر الدخل االأ�صا�صية يف هذه الدول .كما تراجع الن�صاط ال�صناعي ن�صبة
لالنكما�ص الذي �صهده ال�صركاء االقت�صاديني الرئي�صيني ال �صيما يف اأوروبا ،حيث انكم�ص االقت�صاد املغربي بحوايل  % 7واالأردين
بح�ايل .% 5
 /2الت�صخم والعمالة والبطالة
اأ) الت�صخم
كان اأثر تراجع الطلب النهائي على االقت�صاد العاملي اأ�صد من االأثر الناجم عن اال�صطرابات التي اأحدثتها اأزمة كوفيد19 -

على م�صتوى �صال�صل االإنتاج العاملية ،وهو ما يربز من خالل تراجع معدل الت�صخم اإلى اأدنى م�صتوياته خالل ال�صنوات اخلم�ص
االأخرية اإذ مل يتجاوز  % 2.8على ال�صعيد العاملي .وقد كان هذا الرتاجع اأ�صد حدة يف االقت�صاديات املتقدمة ل�صرامة اإجراءات
احلجر ال�صحي والتباعد االجتماعي ومل يتجاوز معدل الت�صخم  ،% 0.8يف حني تراجع معدل الت�صخم يف االقت�صاديات النا�صئة
والنامية الى  .% 4.3و�صهدت اأ�صعار الطاقة انخفا�ص ًا وتراجعت اأ�صعار النفط باأكرث من  % 60بني �صهري فرباير واأبريل نتيجة
النخفا�ص الطلب العاملي ب�صبب اجلائحة وبروز خماوف من حمدودية القدرة التخزينية وعدم كفايتها ال�صتيعاب االإنتاج ،قبل اأن
ب�صكل حمدود ،حيث التزال اأ�صعار النفط تقل بحوايل  % 40عما كانت
ي�صاهم خف�ص االإنتاج يف ارتفاع االأ�صعار جمدد ًا واإن كان ٍ
عليه يف بداية ال�صنة ،نظر ًا ال�صتمرار تاأثر حركة النقل العاملية �صلبي ًا باجلائحة.
ويف الواليات املتحدة االأمريكية ارتفع معدل الت�صخم ب�صكل طفيف اإلى  % 2.1يف �شنة  ،2020اأما يف منطقة اليورو فقد اأدت
اإجراءات احلجر ال�صحي ال�صارمة اإلى تراجع الطلب املحلي وانخف�ص معدل الت�صخم اإلى  .% 0.1كذلك انخف�ص معدل
الت�صخم يف اململكة املتحدة اإلى  % 0.3لنف�ص االأ�صباب .ويف اليابان انخف�صت االأ�صعار اال�صتهالكية بحوايل  ،% 0.6فباالإ�صافة
اإلى تراجع الطلب املحلي املرتبط باجلائحة وتراجع اأ�صعار املحروقات ،فقد قامت احلكومة باإطالق برنامج لت�صجيع ال�صياحة
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الداخلية جنم عنه انخفا�ص اأ�صعار بع�ص اخلدمات بحوايل  % 50لتتكفل الدولة بدفع ال  % 50املتبقية الحق ًا .ويف ال�صني
تراجع معدل الت�صخم اإلى  % 1.3نتيجة لتباطوؤ النمو االقت�صادي ،كما تراجع يف الهند اإلى  % 3.4نتيجة لرتاجع الن�صاط
االقت�صادي ويف الربازيل اإلى  % 2نتيجة لرتاجع الن�صاط االقت�صادي وبلوغ البطالة معدالت قيا�صية .اأما يف املك�صيك فقد ارتفع
معدل الت�صخم اإلى  % 3.7على خلفية تخفي�ص البنك املركزي ل�صعر الفائدة بحوايل  4نقاط.

2020

يف دول اأفريقيا جنوب ال�صحراء ارتفع معدل الت�صخم يف �صنة  2020ليبلغ  % 10.5نتيجة الرتفاع اأ�صعار املواد الغذائية الناجم
عن ا�صطراب م�صالك التوزيع املرتبط باإجراءات احلجر ال�صحي وغلق احلدود ،وانخفا�ص �صعر �صرف عدد من العمالت املحلية
يف بع�ص الدول ب�صبب انخفا�ص احتياطيات النقد االأجنبي على خلفية االأزمة االقت�صادية املرتبطة باجلائحة.
ب) العمالة والبطالة

ُت�صري اآخر االإح�صائيات ال�صادرة عن منظمة العمل الدولية يف �صبتمرب  2020اإلى اأن عدد �صاعات العمل امل�صجلة على ال�صعيد
العاملي قد انخف�ص بحوايل  % 17.3خالل الربع الثاين من �صنة  2020جراء جائحة كوفيد 19 -مقارن ًة بالربع االأخري من �صنة
 ،2019وهو ما يعادل فقدان  495مليون وظيفة بدوام كامل .ومن اأكرث املناطق املت�صررة من فقدان الوظائف جنوب اآ�صيا التي
فقدت  170مليون وظيفة تليها منطقة جنوب �صرق اآ�صيا ب ـ ـ ـ  49مليون وظيفة .وبلغ عدد الوظائف التي مت فقدانها يف الدول
العربية  23مليون وظيفة ،ويف اأمريكا الو�صطى  24مليون ،ويف اأمريكا اجلنوبية  50مليون ،ويف اأمريكا ال�صمالية  25مليون،
ويف �شرق اآ�شيا  45مليون ،ويف اأوروبا الغربية  7ماليني ،ويف اأوروبا ال�صرقية  3ماليني ،ويف غرب وو�صط اآ�صيا  3ماليني .و ُت�صري
تقديرات منظمة العمل الدولية اإلى اأنه قد مت ا�صرتجاع حوايل  150مليون وظيفة على ال�صعيد العاملي خالل الربع الثالث من
�شنة  2020اأكرث من ن�صفها يف قارة اآ�صيا.
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ويف اأفريقيا جنوب ال�صحراء انخف�ص عدد �صاعات العمل خالل الربع الثاين من �صنة  2020بح�ايل  % 14.5وه� ما يعادل
فقدان  45مليون وظيفة ،منها  19مليون يف منطقة �صرق اأفريقيا التي �صجلت انخفا�ص ًا يف عدد �صاعات العمل بحوايل ،% 14
و 15مليون يف منطقة غرب اأفريقيا التي �صجلت انخفا�ص ًا يف عدد �صاعات العمل بحوايل  ،% 13.9و 7ماليني يف و�صط اأفريقيا
التي �صجلت انخفا�ص ًا يف عدد �صاعات العمل بحوايل  ،% 14.7و 4ماليني يف اأفريقيا اجلنوبية التي �صجلت انخفا�ص ًا يف عدد
�صاعات العمل بحوايل  .% 20.3و ُت�صري تقديرات منظمة العمل الدولية اإلى اأنه قد مت ا�صرتجاع نحو  10ماليني وظيفة يف
اأفريقيا جنوب ال�صحراء خالل الربع الثالث من �ص ــنة � ،2020صــملت  4ماليني يف غرب اأفريقيا و 3ماليني يف �شرق اأفريقي ــا
و 2مليون يف اأفريقيا اجلنوبية ومليون وظيفة يف و�صط اأفريقيا.
اأما يف االقت�صاديات املتقدم ــة فقد ارتفع متو�صط معدل البطالة ليب ــلغ  ،% 7.3حيث بلــغ مع ــدل البطالة يف منطقـ ــة اليـ ــورو
 ،% 8.9ويف جمموعة الدول ال�صناعية ال�صبع  ،% 7.2ويف بقية االقت�صاديات املتقدمة  .% 5غري اأن هذه االإح�صائيات ال تعك�ص
الواقع ب�صكل دقيق وذلك ل�صببني اأولهما تاأثري برامج البطالة الفنية التي انت�صرت يف العديد من االقت�صاديات املتقدمة والتي
قامت مبوجبها الدول بدفع اأجور العمال وهو ما يرجح ارتفاع معدالت البطالة ب�صدة حال انتهاء تلك الربامج ،وثانيهما مرتبط
بتعريف معدل البطالة والذي ياأخذ فقط بعني االعتبار ال�صكان الذي يبحثون عن عمل ب�صكل ن�صط ،فواقعي ًا احلجر ال�صحي قد
منع الكثريين من الذين فقدوا عملهم جراء اجلائحة من البحث عن عمل جديد.
جدي ٌر بالذكر اأن االقت�صاديات املتقدمة قامت باعتماد برامج دعم مايل مهمة تهدف اإلى تعوي�ص نق�ص الدخل الناجت عن فقدان
الوظائف .و ُت�صري اإح�صائيات منظمة العمل الدولية اإلى اأن حجم تلك الربامج يف الدول ذات الدخل املرتفع مثل حوايل % 107
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ب�صكل تام بل قامت اأي�ص ًا ب�صخ اأموال
من نق�ص الدخل املرتتب عن الوظائف املفقودة؛ اأي اأنها مل تكتف فقط بتعوي�ص هذا النق�ص ٍ
اإ�صافية يف االقت�صاد .وعلى ال�صعيد العاملي بلغت هذه الن�صبة حوايل  % 37مع ت�صجيل تباينات مهمة بني الدول ،حيث مل تتجاوز
الن�صبة امل�صجلة يف اأفريقيا جنوب ال�صحراء  .% 14ورغم اأن الن�صبة امل�صجلة يف اأفريقيا اجلنوبية بلغت  % 50اإال اأنها مل تتجاوز
 % 16يف �شرق اأفريقيا و % 11يف غرب اأفريقيا و % 0يف و�صط اأفريقيا.
 /3التجارة العاملية

انخف�ص حجم املبادالت التجارية العاملية بحوايل  % 10.4يف �شنة  2020وهي نف�ص ن�صبة االنخفا�ص التي ُ�صجلت اإبان االأزمة
املالية العاملية يف �شنة  ،2009رغم اأن االنكما�ص االقت�صادي امل�صجل يف  2020يفوق بكثري االنكما�ص امل�صجل يف 2009
و ُيعزى ذلك اإلى اأن اأزمة  2009م�صت باالأ�صا�ص القطاع ال�صناعي الذي ُي�صهم ب�صورة كبرية يف املبادالت التجارية الدولية،
بينما االأزمة احلالية م�صت باالأ�صا�ص قطاع اخلدمات الذي ال ُي�صهم يف املبادالت التجارية اال بن�صبة �صئيلة .و ُيف�صر انخفا�ص
حجم املبادالت التجارية العاملية امل�صجل خالل �صنة  2020برتاجع الطلب العاملي ،بينما اأثرت العوامل االأخرى كالقيود
املفرو�صة على ت�صدير بع�ص ال�صلع مثل املواد الطبية واال�صطرابات التي �صهدتها �صال�صل االنتاج على ال�صعيد العاملي على
هذا االنخفا�ص بن�صبة حمدودة.
وقد تراجع حجم �شادرات القت�شاديات املتقدمة بح�ايل  ،% 11.6اإذ انخف�صت �صادرات دول منطقة اليورو بحوايل ،% 13
و�صادرات جمموعة الدول ال�صناعية ال�صبع بحوايل  ،% 13و�صادرات بقية االقت�صاديات املتقدمة بحوايل  .% 7.9اأما يف
القت�شاديات النا�شئة والنامية فقد تراجع حجم ال�شادرات بح�ايل  ،% 7.7حيث تراجعت �صادرات دول اآ�صيا النا�صئة والنامية
بح�ايل  ،% 5و�صادرات االقت�صادات اخلم�صة االأكرب يف جمموعة اآ�صيان  -دون اعتبار �صنغافورة  -بحوايل  ،% 12.6و�صادرات
دول اأوروبا ال�صرقية وتركيا بحوايل  ،% 11.2و�صادرات دول اأمريكا الالتينية بحوايل  .% 10كما انخف�صت �صادرات منطقة
ال�صرق االأو�صط وو�صط اآ�صيا بحوايل  ،% 10.3و�صادرات دول اأفريقيا جنوب ال�صحراء بحوايل .% 7.3
كما تراجع حجم واردات االقت�صاديات املتقدمة بحوايل  ،% 11.5حيث تراجعت واردات منطقة اليورو بحوايل  ،% 11.7وواردات
جمموعة الدول ال�صناعية ال�صبع بحوايل  ،% 12.5وواردات بقية االقت�صادات املتقدمة بحوايل  .% 8.4اأما يف االقت�صاديات
النا�شئة والنامية فقد تراجع حجم ال�اردات بح�ايل  % 9.4وهي ن�صبة تفوق ن�صبة تراجع �صادراتها؛ مما ت�صبب يف انخفا�ص
عجز امليزان التجاري .وتراجعت واردات دول اآ�صيا النا�صئة والنامية بحوايل  ،% 7.2وواردات االقت�صادات اخلم�صة االأكرب يف
جمموعة اآ�صيان  -دون اعتبار �صنغافورة  -بحوايل  ،% 12.3وواردات دول اأوروبا ال�صرقية وتركيا بحوايل  ،% 9.9وواردات
دول اأمريكا الالتينية بح�ايل  .% 13.4كذلك تراجعت واردات منطقة ال�صرق االأو�صط وو�صط اآ�صيا بحوايل  ،% 12.5وواردات
منطقة اأفريقيا جنوب ال�صحراء بحوايل .% 8.3
 /4الدين اخلارجي والبلدان الفقرية املثقلة بالديون
اأ) الدين اخلارجي

بلغ حجم الدين اخلارجي لدول اأفريقيا جنوب ال�صحراء  -ح�صب اإح�صائيات البنك الدويل -حوايل  625مليار دولر يف
�شنة 2019؛ اأي بزيادة قدرها  % 9.4مقارن ًة ب�صنة  .2018وبذلك يبلغ حجم الدين اخلارجي حوايل  % 42من اإجمايل
الناجت املحلي .ومن حيث تركيبته فاإن  % 85من اإجمايل الدين كان يف �صكل قرو�ص طويلة االأجل و % 10يف �شكل قرو�س
ق�صرية االأجل .وبلغت القرو�ص املقدمة من �صندوق النقد الدويل  % 5من اإجمايل الدين .وقد فاقت الزيادة امل�صجلة على
م�صتوى القرو�ص طويلة االأجل والتي بلغت  % 10.5تلك امل�صجلة على م�صتوى اإجمايل الدين اخلارجي ،كما ارتفع حجم
القرو�س املقدمة من �شندوق النقد الدويل بح�ايل  % 6بينما مل تتجاوز ن�صبة ارتفاع حجم القرو�ص ق�صرية االأجل .% 2
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ب�صكل طفيف اإلى  % 17.1من اإجمايل الدين اخلارجي بينما ارتفعت ن�صبة القرو�ص
وانخف�صت ن�صبة القرو�ص املي�صرة ٍ
املمنوحة من موؤ�ص�صات متعددة االأطراف اإلى  ،% 19.8ون�صبة الدين اخلارجي املُعنْون بالدوالر االأمريكي اإلى % 75.7
واملُعنْون باليورو اإلى .% 7.7

2020

وبلغت متاأخرات ال�شداد ح�ايل  38.3مليار دولر يف �شنة  2019بزيادة نحو  % 5عن �شنة  .2018ومن حيث تركيبتها فاإن % 37

من املتاأخرات تتعلق بالفوائد و % 63تتعلق باأ�صل الدين .كما بلغت ال�صحوبات من الديون يف �صنة  2019ح�ايل  81.8مليار دولر
بزيادة نحو  % 0.4عن ال�شح�بات امل�شجلة يف �شنة  .2018وقد بلغت خدمة الدين حوايل  57.6مليار دولر يف �شنة  2019منخف�ص ًة
بنح�  % 8عن نظريتها امل�صجلة يف �صنة  .2018ومثلت خدمة الدين حوايل  % 14.1من ال�صادرات ،ومن حيث تركيبتها فاإن % 67
منها يتعلق بت�صديد اأ�صل الدين و % 33بت�صديد الفوائد .وانخف�ص متو�صط �صعر الفائدة امل�صتوجب على القرو�ص اجلديدة التي مت
حت�صيلها يف �صنة  2019اإلى  ،% 3.6بينما ارتفع متو�صط مدة القر�ص اإلى � 21صنة وانخف�ص متو�صط فرتة ال�صماح اإلى � 6شن�ات
وارتفع متو�صط عن�صر املنحة اإلى  .% 14.5واإذا مت االقت�صار على القرو�ص اجلديدة املُتح�صل عليها من جهات ر�صمية ،فاإن
متو�صط �صعر الفائدة قد انخف�ص اإلى  % 1.5ومتو�صط مدة القر�ص ارتفع اإلى � 26صنة ومتو�صط فرتة ال�صماح انخف�ص ب�صكل طفيف
الى � 5.6صنوات ومتو�صط عن�صر املنحة ارتفع اإلى .% 37.5
من ناحي ٍة اأخرى فقد ارتفع حجم التدفقات اال�صتثمارية اخلارجية املبا�صرة يف �صنة  2019بح�ايل  % 25ليبلغ  23.5مليار دوالر،
اأما التدفقات اال�صتثمارية يف املحافظ فقد كانت �صلبية للمرة االأولى خالل الع�صرية االأخرية وبذلك فاقت التدفقات املغادرة
للمنطقة تلك الوافدة اإليها بحوايل  5.9مليارات دوالر ،ويعزى ذلك اإلى ارتفاع عوائد املحافظ اال�صتثمارية يف الدول املتقدمة
ال�صيما الواليات املتحدة االأمريكية خالل تلك الفرتة ،اإذ فاق موؤ�صر الليبور للدوالر على مدة �صنة .% 3
وتُ�صري تقديرات �صندوق النقد الدويل اإلى اأن عجز ميزانيات دول اأفريقيا جنوب ال�صحراء قد ارتفع ب�صرعة يف �صنة 2020
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اإلى  % 7.6من الناجت املحلي االإجمايل وهو اأعلى م�صتوى عجز يتم ت�صجيله يف املنطقة ،ويعود هذا االرتفاع اإلى انخفا�ص
املداخيل احلكومية الى  % 15.2من الناجت املحلي االإجمايل وارتفاع النفقات احلكومية اإلى  % 17.3من ذات الناجت .وعليه
ُيتوقع اأن ترتفع املديونية العمومية للدول االأفريقية اإلى  % 56.6من الناجت املحلي االإجمايل؛ اأي اأن املديونية عادت تقريب ًا اإلى
امل�صتوى الذي كانت عليه يف �صنة  2002قبل انطالق مبادرة تخفيف الدين عن الدول الفقرية املثقلة بالديون .كذلك ارتفع عجز
احل�صاب اجلاري مليزان املدفوعات يف الدول االأفريقية اإلى  % 4.8من الناجت املحلي االإجمايل يف �صنة  2020لريتفع بذلك
الدين اخلارجي اإلى  % 45.9من ذات الناجت ،وهي ن�صبة تُقارب امل�صتوى الذي كان عليه الدين اخلارجي يف �صنة  .2002وبلغت
خدمة الدين امل�صتوجبة على الدول االأفريقية يف �صنة  2020ح�ايل  % 36.7من قيمة ال�صادرات وهو اأعلى م�صتوى يتم ت�صجيله
منذ �شنة  ،1999وهنا تربز اأهمية مبادرة دول جمموعة الع�صرين بتعليق خدمة دين الدول الفقرية ،مبا فيها الدول االأفريقية،
حتى منت�صف �صنة .2021
جدي ٌر بالعلم اأن ح�ايل  32دولة يف منطقة اأفريقيا جنوب ال�صحراء ا�صتفادت يف �صنة  2020من برامج دعم مايل من �شندوق
النقد الدويل باإجمايل قدره  15مليار دوالر ،وذلك لتخفيف االآثار ال�صلبية جلائحة كوفيد .19 -وبنهاية �صبتمرب  2020مت
ت�صنيف  5دول اأفريقية كدول تعاين من اأزمة ديون ،و 11دولة كدول ذات خماطر مرتفعة ،و 13دولة كدول ذات خماطر متو�صطة،
و 3دول كدول ذات خماطر منخف�صة.
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ب) البلدان الفقرية املثقلة بالديون

بلغ عدد البلدان التي ا�صتفادت من مبادرة تخفيف الدين عن البلدان الفقرية املثقلة بالديون  36بلد ًا منها  29بلد ًا اأفريقي ًا
م�صتفيد ًا من عون امل�صرف ،وو�صلت جميع هذه البلدان اإلى نقطة االنتهاء يف اإطار املبادرة .وبلغ عدد البلدان املر�صحة لال�صتفادة
من املبادرة والتي مل ت�صل اإلى نقطة االنتهاء  3من بينها بلد اأفريقي واحد م�صتفيد من عون امل�صرف وهو دولة اإريرتيا .وقد
بلغت التكلفة االإجمالية لتخفيف الديون �صمن املبادرة  76.3مليار دوالر ،منها  64.7مليار دوالر للبلدان االأفريقية امل�صتفيدة
من عون امل�صرف .وبلغت م�صاهمة امل�صرف �صمن هذه املبادرة حتى نهاية �صنة  2020ح�ايل  258.8ملي�ن دولر ل�شالح الدول
امل�صتفيدة من عونه والتي و�صلت اإلى نقطة االنتهاء.
 /5توقعات القت�صاد العاملي ل�صنة 2021

ُت�صري التوقعات الواردة يف تقرير �صندوق النقد الدويل ل�صنة  2020حول اآفاق االقت�صاد العاملي اإلى اأن معدل منو االقت�صاد
العاملي �صيبلغ  % 5.2يف �شنة  2021وذلك نتيجة للتعايف املُرتقب اإثر انح�صار جائحة كوفيد ،19 -غري اأن هذا املعدل �صيظل
حمدود ًا؛ اأي اأن حجم االقت�صاد العاملي يف نهاية �صنة  2021لن يفوق ما كان عليه يف نهاية �صنة  2019باأكرث من ح�ايل .% 0.6
ويرتبط ذلك بتوقع ا�صتمرار اإجراءات التباعد االجتماعي يف �صنة  2021واإن كان ب�صورة اأقل ،حيث �صيوؤثر ذلك �صلبي ًا على بع�ص
االأن�صطة االقت�صادية املهمة وال�صيما يف قطاع اخلدمات.
ويف االقت�صاديات املتقدمة تُ�صري التوقعات الى اأن معدل النمو �صيبلغ  % 3.9يف �شنة  2021بعد انكما�ص بحوايل  % 5.8يف
�شنة  ،2020وهو ما يعني اأن الناجت املحلي االإجمايل يف هذه الدول �صيبقى يف نهاية �صنة  2021اأقل مما كان عليه يف نهاية
�شنة  2019بح�ايل  .% 2ومن املُتوقع اأن يبلغ معدل النمو يف �صنة  2021ح�ايل  % 3.1يف ال�ليات املتحدة على خلفية
ميزانية تو�صعية �صتقوم عربها احلكومة بدعم دخل ال�صكان واال�صتهالك املحلي ،واالرتفاع املُرتقب لل�صادرات والذي يرتبط
بتح�صن الو�صعية االقت�صادية لل�صركاء التجاريني الرئي�صيني وبتنفيذ االتفاقية التجارية مع ال�صني التي تن�ص على زيادة
مهمة يف ال�صادرات االأمريكية املوجهة اإليها .كما ُيتوقع اأن يبلغ معدل النمو يف منطقة اليورو  % 5.2نتيجة لبدء تعايف الطلب
املحلي وال�صادرات وال�صيما املوجهة لل�صني .ويعود ارتفاع معدل النمو املُرتقب مبنطقة اليورو مقارن ًة بالواليات املتحدة
الأهمية االنكما�ص االقت�صادي الذي �صهدته القارة يف �صنة  2020والناجم عن اإجراءات احلجر ال�صحي واالغالق االأكرث
�صرام ًة و�صمو ًال .ومن املُتوقع اأن يبلغ معدل النمو يف اململكة املتحدة يف �صنة  2021ح�ايل  % 5.9مدفوع ًا بالطلب املحلي
تعاف بطيء للطلب املحلي .اأما يف االقت�صاديات املتقدمة
واالإنفاق احلكومي ،واأال يتجاوز يف اليابان  % 2.3على خلفية ٍ
االأخرى فمن املُتوقع اأن يبلغ معدل النمو  % 5.2يف كندا مدفوع ًا باال�صتهالك املحلي ،و % 2.8يف كوريا اجلنوبية نتيجة
للتعايف التدريجي لقطاع اخلدمات واعتماد ميزانية تو�صعية ومنو ال�صادرات ب�صبب حت�صن الو�صعية االقت�صادية العاملية.
كما ُيتوقع اأن يبلغ معدل النمو  % 2.9يف ا�شرتاليا نتيجة لتعايف الطلب املحلي وارتفاع حجم ال�صادرات املنجمية ال�صيما اإلى
ال�صني ،و % 3.6يف �صوي�صرا مدعوم ًا بقطاع ال�صناعات الكيميائية.
ويف االقت�صاديات النا�صئة والنامية تُ�صري التوقعات اإلى اأن معدل النمو �صيبلغ حوايل  % 6يف �شنة  ،2021اإذ من املُتوقع اأن
يت�صارع النمو يف ال�صني ليبلغ  % 8.2بف�صل جناحها اال�صتثنائي يف و�صع حد جلائحة كوفيد 19 -منذ ربيع  2020وعدم
تعر�صها ملوجة جديدة يف خريف  ،2020فالن�صاط االقت�صادي يف ال�صني على عك�ص نظرياتها من االقت�صاديات املتقدمة
مما �صيحفز
اأو حتى النا�صئة دخل �صنة  2021دون اأن يواجه اأي عراقيل متعلقة باحلجر ال�صحي اأو التباعد االجتماعيّ ،
ال�صادرات واال�صتهالك املحلي .اأي�ص ًا ُيتوقع اأن يت�صارع معدل النمو يف الهند ليبلغ  % 8.8ب�صبب تخفيف اإجراءات احلجر
ال�صحي ،واأن يبلغ  % 6.1يف اندوني�صيا بف�صل تعايف الطلب املحلي .بينما من املُتوقع اأن يكون معدل النمو �صعيف ًا يف اأمريكا
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الالتينية يف �شنة  2021واأل يتجاوز  % 3.6حيث لن يتجاوز  % 2.8يف الربازيل ب�صبب الرتاجع احلاد الذي �صت�صهده برامج
الدعم املايل للدولة وتاأخر توفري اللقاحات ،و % 3.5يف املك�صيك نظر ًا ال�صتمرار تاأثر قطاع اخلدمات باإجراءات احلجر
ال�صحي .اأما يف االأرجنتني فمن املُتوقع اأن توا�صل اآفاق النمو التاأثر �صلب ًا باختالل التوازنات االقت�صادية الكربى وبا�صتمرار
اإجراءات احلجر ال�صحي ولو ب�صكل جزئي ،وعليه ال ُيتوقع اأن يزيد معدل النمو فيها عن % 4.9؛ اأي اأن حجم االقت�صاد �صيكون
اأقل بح�ايل  % 8عما كان عليه يف �صنة .2019

2020

يف اأفريقيا جنوب ال�صحراء ُيتوقع اأن يبلغ معدل النمو  % 3يف �شنة  .2021ورغم اأن بلوغ هذا املعدل يظل مرهون ًا بتطور
اجلائحة يف القارة وتوا�صل تراجع اإجراءات احلجر واالغالق ،اإال اأن بع�ص املوؤ�صرات االأخرى كاحتمالية ارتفاع اأ�صعار النفط
واملواد اال�صا�صية وانخفا�ص اأ�صعار الفائدة و�صروط االإقرا�ص املي�صرة ،تبعث على التفاوؤل حول قدرة املنطقة على بدء التعايف
االقت�صادي .و ُيتوقع اأن ي�صكل منو �صادرات املواد االأ�صا�صية املرتبطة بتعايف االقت�صاد العاملي والتعايف التدريجي للطلب املحلي
وعودة اال�صتثمارات االأجنبية املحرك الرئي�صي للنمو ،ولكن �صيظل التعايف اأقل من الن�صق العاملي ن�صبة ملحدودية برامج الدعم
االقت�صادي احلكومي مقارن ًة باالقت�صاديات املتقدمة وبع�ص االقت�صاديات النا�صئة .واإذا اأخذنا يف االعتبار ن�صق النمو امل�صجل يف
املنطقة قبل جائحة كوفيد 19 -فاإن اخل�صائر االقت�صادية املُتوقعة خالل �صنتي  2020و� 2021صتبلغ نحو  % 14من الناجت املحلي
االإجمايل .و ُت�صري تقديرات �صندوق النقد الدويل اإلى اأن احلكومات االأفريقية بحاجة اإلى تعبئة موارد خارجية اإ�صافية تقدر بنحو
وب�صكل عام ال ُيرتقب عودة اقت�صاد املنطقة اإلى احلجم الذي كان
 290مليار دوالر ،لتحفيز النمو االقت�صادي خالل �صنة .2021
ٍ
عليه قبل اجلائحة اإال يف �صنة .2022
اأما االقت�صاديات الكربى يف املنطقة مثل نيجرييا وانغوال وجنوب اأفريقيا فال ُيتوقع اأن تعود للحجم الذي كانت عليه يف �صنة
 2019قبل حلول  2023اأو  2024ح�صب بع�ص التقديرات ،فمن املُتوقع اأال يزيد معدل النمو يف �صنة  2021عن  % 3يف جن�ب
اأفريقيا نظر ًا لتاأثر اال�صتهالك املحلي بارتفاع معدالت البطالة وتوا�صل �صعف اال�صتثمارات ،وعن  % 1.7يف نيجرييا ب�صبب
توا�صل انخفا�ص اأ�صعار النفط ،وتراجع اال�صتثمارات العمومية ن�صبة النخفا�ص املداخيل احلكومية واال�صتثمارات اخلا�صة ب�صبب
االإفال�ص املرتقب للعديد من ال�صركات املحلية و�صعف ثقة امل�صتثمرين االأجانب ،باالإ�صافة اإلى �صعف منو الطلب املحلي ب�صبب
تراجع دخل الطبقات الفقرية وثقة الطبقات الغنية يف االقت�صاد؛ مما يدفعهم للمزيد من االدخار .ويف اأنغوال من املُتوقع اأن يبلغ
النمو االقت�صادي  % 3.2يف �شنة  2021بف�صل الزيادة املرتقبة لالإنتاج النفطي واإقرار عدد من االإ�صالحات التي من �صاأنها
حت�صني مناخ االأعمال.
المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا

ويف البلدان التي يعتمد اقت�صادها على ال�صياحة ال ُيتوقع اأن يعود عدد ال�صواح اإلى ما كان عليه قبل اجلائحة قبل �صنة
 ،2023وعليه فاإن معدل النمو امل�صجل يف �صنة  2021قد ل يتجاوز  % 4.2يف �صي�صيل و % 4.5يف الراأ�ص االأخ�صر .اأما يف
البلدان التي يعتمد اقت�صادها على ت�صدير املحا�صيل الزراعية فمن املُتوقع اأن يبلغ متو�صط معدالت النمو  ،% 4.5ن�صبة
الرتفاع اأ�صعار هذه املحا�صيل يف االأ�صواق العاملية ومنو اال�صتثمارات مبا فيها اال�صتثمارات االأجنبية املرهونة بالتال�صي
التدريجي حلالة عدم اليقني املرتبطة باجلائحة ،ودخول اتفاقية التجارة احلرة بني الدول االأفريقية حيز النفاذ وموا�صلة
اإقرار اإ�صالحات لتح�صني مناخ االأعمال .ويف هذا االإطار ُينتظر اأن يبلغ معدل النمو يف �صنة  2021ح�ايل  % 6.2يف ك�ت
ديف�ار و % 3يف توجو .ويف ال�صنغال ت�صببت اجلائحة يف تاأخري تنفيذ م�صاريع ا�صتغالل النفط والغاز التي قد ال تنطلق قبل
�شنة  ،2023وبالرغم من ذلك ُيتوقع اأن يبلغ معدل النمو امل�صجل  % 5.2يف �شنة  2021مدفوع ًا بتنوع االقت�صاد .اأي�ص ًا
ُيتوقع اأن يبلغ معدل النمو يف غانا التي تعد رابع اقت�صاد يف املنطقة من حيث احلجم حوايل  % 4.1يف �شنة  2021وذلك
بف�صل �صالبة القطاع الزراعي.
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ونظر ًا الأهمية النمو الدميوغرايف يف منطقة اأفريقيا جنوب ال�صحراء فاإن معدل النمو املُتوقع لدخل الفرد يف املنطقة لن يتجاوز
 % 0.5يف �شنة 2021؛ اأي اأن متو�صط الدخل �صيكون اأقل بحوايل  % 6عما كان عليه يف �صنة  2019ومعاد ُال ملا كان عليه يف
�شنة  .2012و ُت�صري التقديرات االأولية اإلى اأن اجلائحة قد اأ�صهمت بالفعل يف وقوع ع�صرات املاليني يف اأفريقيا حتت براثن الفقر
املدقع وهذا الرقم مر�شح لالرتفاع خالل �شنة 2021؛ مما �صيزيد من حجم التحديات التي تواجهها موؤ�ص�صات التمويل التنموي
العاملة باملنطقة.
اأما يف منطقة ال�صرق االأو�صط وو�صط اآ�صيا فمن املُتوقع اأال يتجاوز معدل النمو  % 3يف �شنة  2021نتيج ًة لتوا�صل االآثار ال�صلبية
جلائحة كوفيد 19 -و�صعف اأ�صعار النفط .ومن املُتوقع اأن يبلغ معدل النمو  % 3.1يف اململكة العربية ال�صعودية مدفوع ًا بارتفاع
الطلب العاملي على النفط وتخفيف قيود االإنتاج والنمو امل�صطرد لال�صتثمارات العمومية التي مت تاأجيل تنفيذها اأثناء اجلائحة،
كما �ص ُي�صهم يف هذا النمو تعايف الطلب املحلي املرتبط بالرفع التدريجي الإجراءات احلجر ال�صحي وبع�ص االجراءات االأخرى.
ومن املُتوقع اأن يبلغ معدل النمو يف ليبيا  % 7.6نتيج ًة لعودة االإنتاج النفطي اإثر التو�صل اإلى اتفاق لوقف اإطالق النار.
ويف دول املنطقة املوردة للنفط من املُتوقع اأن يتاأثر النمو �صلب ًا ب�صعف اال�صتثمارات املرتبط بتوا�صل حالة عدم اليقني جراء
اجلائحة و�صعف الطلب اخلارجي لدى ال�صركاء التجاريني الرئي�صيني وال�صيما يف منطقة اليورو ،كما من املُتوقع اأن يحد �صعف
املوارد املالية لهذه الدول من تنفيذ ميزانيات تو�صعية تدعم النمو بال�صكل املطلوب .ويف هذا االإطار من املُتوقع اأن يتباطاأ معدل
النمو يف م�صر اإلى نحو  % 2.8ب�صبب تراجع الن�صاط ال�صياحي وتباطوؤ بع�ص القطاعات احليوية كقطاع ال�صناعات املعملية،
واأن يبلغ نحو  % 4.9يف املغرب مدفوع ًا بزيادة املحا�صيل الزراعية بعد انتهاء فرتة اجلفاف وتعايف الطلب املحلي اإثر تخفيف
اإجراءات احلجر ال�صحي .اأما يف لبنان التي تواجه واحدة من اأ�صد االأزمات االقت�صادية يف تاريخها احلديث ،فمن املُتوقع اأن
يتوا�صل انكما�ص االقت�صاد.
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الف�صل الأول
النشاط التمويلي
متهــــــــــــــــيد

ُيعترب عام  2020الأول يف ا�شرتاتيجية امل�شرف  2030وخطته اخلم�صية الثامنة ( .)2024 – 2020وقد بلغ اإجمايل االلتزامات
يف هذا العام نحو  780.43مليون دوالر ،منه  300ملي�ن دولر للقطاع العام و 95.52مليون دوالر للقطاع اخلا�ص،
و 375.06مليون دوالر لتمويل التجارة  ،و 9.85ماليني دوالر للعون الفني.
وقد ا�شرتك امل�شرف – خالل العام  -مع موؤ�ص�صات التمويل العربية واالإقليمية والدولية يف متويل  8م�صروعات قطاع عام وبلغت
ن�صبة متويله فيها  ،% 53كما ا�صرتك مع بنوك و�صركات قطاع خا�ص اأفريقية يف متويل  5عمليات وبلغت ن�صبة متويله فيها .% 31.8
ويف اإطار دعم الدول امل�صتفيدة ملجابهة الظروف ال�صعبة التي متر بها ج ّراء جائحة كوفيد ،19 -قدم امل�صرف متويالت بلغت
نحو  171.2مليون دوالر ُخ�ص�صت لتمويل  20عملية .م�صدر هذه التمويالت نوافذ القطاعني العام واخلا�ص واملنح مببلغ 142.7
مليون دوالر من خم�ص�صات عام  ،2020واإعادة تخ�صي�ص بع�ص االأر�صدة غري امل�صتغلة لعمليات مكتملة مببلغ  28.5ملي�ن دوالر.
برنامج ال�صتجابة العاجلة يف اإطار جائحة كوفيد19 -

فور اإعالن منظمة ال�صحة العاملية يف  30يناير  2020اأن انت�صار وباء كوفيد 19 -ميثل حالة طوارئ لل�صحة العاملية� ،صرع
امل�صرف يف متابعة تطورات االأو�صاع وتقدير اآثارها على تدخالته التنموية .وعندما مت ت�صنيف الوباء على اأنه جائحة عاملية يف
 11مار�س  ،2020قام امل�صرف بت�صكيل فريق ر�صد ومتابعة وتكوين غرفة عمليات افرتا�صية ُتعنى بالتن�صيق مع اجلهات العاملة
يف مكافحة اجلائحة ومع املوؤ�ص�صات التنموية العاملة يف اأفريقيا وخ�صو�ص ًا موؤ�ص�صات جمموعة التن�صيق .ويف  27مار�س  2020وافق
جمل�ص اإدارة امل�صرف على تخ�صي�ص مبلغ  100ملي�ن دولر من تعهدات عام  2020لدعم الدول امل�شتفيدة للت�صدي للجائحة.
حتد حقيقي لالقت�صادات واالأنظمة ال�صحية يف الدول امل�صتفيدة ،فقد وافق جمل�ص
وحيث اأن انت�صار اجلائحة يف اأفريقيا ي�صكل ٍ
االإدارة على «برنامج اال�صتجابة العاجلة» مل�صاعدة هذه الدول من خالل متويل عمليات لدعم خططها ،تت�صم بطابعها اال�صتعجايل
ومرونة اآليات تنفيذها .وقد مت اإعداد تقارير هذه العمليات بال�صرعة التي يقت�صيها الو�صع ووفق ًا الإجراءات امل�صرف ولوائحه،
ومبا يحقق ال�صفافية املطلوبة يف التنفيذ واالأثر امل�صتهدف للتدخالت.
ومت توجيه معظم التدخالت لدعم القطاع ال�صحي الذي ميثل احللقة االأهم يف احلد من تف�صي اجلائحة .وي�صمل ذلك دعم
البنية التحتية ،وتوفري التجهيزات الطبية و�صبه الطبية واملعدات املختربية للمن�صاآت ال�صحية ،وتوفري خدمات الكوادر ال�صحية
املوؤهلة ،والتدريب وبناء القدرات وحمالت التوعية وتبادل اخلربات ،وتوفري اللقاحات والعالجات عند اكت�صافها واعتمادها ،اإلى
جانب دعم املوؤ�ص�صات املتو�صطة وال�صغرية وبرامج التمويل االأ�صغر ،وامل�صاعدة يف حماية الفقراء وال�صرائح اله�صة يف املجتمعات.
ويعتمد الربنامج على املوارد املالية التالية:
مبلغ  100مليون دوالر وافق جمل�ص االإدارة على تخ�صي�صه خ�صم ًا على تعهدات عام ( .2020خم�ص�صات القطاعني

العام واخلا�ص واملنح).
أر�صدة غري امل�صتغلة للم�صروعات وعمليات العون الفني التي اكتمل اأو تعذر تنفيذها ،ا�صتئنا�ص ًا مبا مت اعتماده يف
اال
موؤ�ص�صات متويلية دولية.
أي مبالغ اأخرى يقرر جمل�ص االإدارة اعتمادها للربنامج خ�صم ًا على املخ�ص�صات ال�صنوية.
ا
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ﻗﺮوض اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻌﺎم

ﻗﺮوض اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

0.0

25.6

60

77.5

السنوي

وقد بلغ عدد العمليات يف اإطار الربنامج  20عملية بتكلفة اإجمالية بلغت نحو  171.2مليون دوالر ،لفائدة  16دولة اأفريقية
باالإ�صافة اإلى عمليتني اإقليميتني ،موزعة كما هو مو�صح يف الر�صم التايل .

2020

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﻤﻨﺢ

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

28.5

2.9

5.2

142.7

اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺼﺼﺎت 2020

اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ إﻋﺎدة ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻣﻦ أرﺻﺪة ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ

اللتزامات املالية الكلية يف عام 2020

بلغت التزامات امل�شرف املالية الكلية يف عام  2020ل�صالح الدول امل�صتفيدة نحو  780.43مليون دوالر ،متجاوز ًة بذلك متويالت
عام  2019البالغة  600ملي�ن دولر بنح�  ،% 30و ُيعزى ذلك اإلى زيادة متويالت القطاع العام بن�صبة  % 25ومت�يالت القطاع
اخلا�ص والتجارة بن�صبة  .% 34علماً باأنه قد مت ا�صتحداث خم�ص�صات جديدة للتجارة االأفريقية �صمن ن�صاط متويل التجارة.
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﺎم 2020
)  780.43ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر  59 /ﻋﻤﻠﻴﺔ(

375.06

المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا

ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة

8

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻋﻤﻠﻴﺎت
 3ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﺎدرات ﻋﺮﺑﻴﺔ
 5ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺠﺎرة أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم

300

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

19

ﻣﺸﺮوع

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
95.52
4

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﻋﻤﻠﻴﺎت

اﻟﻌﻮن اﻟﻔﻨﻲ
28 9.85

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﻋﻤﻠﻴﺔ
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اجلدول ()1

النشاط التمويلي لعمليات المصرف خالل الفترة 2020 – 1975
ال�شنة
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
)(1

24

القطاع العام
85.500
61.800
66.240
71.620
49.070
71.950
75.700
90.000
83.150
87.050
69.440
57.805
70.673
66.100
71.450
71.960
71.988
71.810
71.974
71.993
75.000
84.960
94.857
104.950
114.520
118.990
124.200
128.990
134.390
139.200
153.950
163.720
173.100
183.250
193.000
192.000
192.000
180.000
192.000
192.000
200.000
210.000
220.000
230.000
240.000
300.000
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0.200
0.050
1.250
0.326
0.783
0.910
4.350
0.800
0.750
0.620
0.550
1.999
2.437
2.216
3.000
3.269
4.930
4.978
4.973
4.950
5.000
4.960
5.200
5.400
5.600
5.770
5.989
6.225
6.500
6.750
7.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
10.000
10.000
9.555
9.950
9.960
9.850

) ( 2منها  45ملي�ن ي�رو

50.000
86.000
100.000
100.000
100.000
95.520

150.000
200.000
200.000
225.000
)256.460(1
)375.060)2

املجموع
85.500
62.000
66.290
72.870
49.070
71.950
76.026
90.000
83.933
87.960
73.790
58.605
71.423
66.720
72.000
73.959
74.425
74.026
74.974
75.262
79.930
89.938
99.830
109.900
119.520
123.950
129.400
134.390
139.990
144.970
159.939
169.945
179.600
190.000
200.000
200.000
200.000
188.000
200.000
200.000
410.000
506.000
529.555
564.950
606.420
780.430

التقرير

التزامات قرو�س القطاع العام يف  2020وتوزيعها ح�صب ركائز ال�صرتاتيجية

السنوي

2020

ا�صتناد ًا اإلى توجهات اخلطة اخلم�صية الثامنة واأولويات الدول املُ�صتفيدة ،واإلى موافقة جمل�ص اإدارة امل�صرف على اإعادة تخ�صي�ص
االأر�صدة غري امل�صتغلة من امل�صروعات املكتملة ،بلغ اإجمايل متويالت القطاع العام  325.7ملي�ن دولر يف عام  ،2020منها مبلغ
 300مليون دوالر تعادل ن�صبة  % 100من املخ�ص�ص لعام  ،2020ومبلغ  25.7مليون دوالر متت اإعادة تخ�صي�صه .ومت توزيع
االإجمالى كالتايل:
 مبلغ  222.6مليون دوالر من خم�ص�صات عام  ،2020للم�صاهمة يف متويل  6م�صاريع اإمنائية.


مبلغ  77.4مليون دوالر من خم�ص�صات عام  2020زائدا مبلغ  25.7مليون دوالر متت اإعادة تخ�صي�صه للم�صاهمة يف

مت�يل  15عملية ا�صتجابة عاجلة ملجابهة جائحة كوفيد.19 -
اجلدول ()2

توزيع قروض القطاع العام على مجاالت التركيز االستراتيجي (  2019و)2020
وعمليات االستجابة العاجلة

جمال الرتكيز ال�شرتاتيجي
اال�صتثمار يف البنية التحتية
تنمية �صال�صل القيمة الزراعية
تنمية ريادة االأعمال واملوؤ�ص�صات
ال�صغرية واملتو�صطة
املجموع

عدد امل�شاريع
2019

املبلغ
(مليون دولر)

الن�شبة %

2020

2019

2020

2019

2020

9

*19

200.5

261.11

83.5

80.2

3

1

35.5

49.55

14.8

15.2

2

**1

4.0

15.00

1.7

4.6

14

21

240.0

325.66

100.0

100.0

* ت�صمل تدخالت اال�صتجابة العاجلة يف قطاع ال�صحة ملجابهة جائحة كوفيد.19 -
** عبارة عن عملية دعم للموؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة املتاأثرة باجلائحة.
المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا

�صروط الإقرا�س

اعتمدت اخلطة اخلم�صية الثامنة خم�ص�صات لتمويل امل�صروعات ب�صروط عادية باالإ�صافة اإلى اإمكانية التمويل املختلط .وتقرر
ذلك ن�صبة الرتفاع طلب الدول امل�صتفيدة على املوارد اخلارجية ،مع االأخذ يف االعتبار ما انتهجته موؤ�ص�صات التمويل التنموي
امل�صابهة من مزاوجة التمويل املي�صر والتمويل العادي .وقد مكنت هذه االآلية الدول من احل�صول على القرو�ص بعن�صر منحة
يتنا�صب مع ظروفها ومع توجهات املوؤ�ص�صات الدولية يف كيفية التعامل معها .بلغ املتو�صط املُرجح لن�صبة الفائدة على قرو�ص
امل�صرف نحو  % 2.2يف عام  2020مقابل نحو  % 1.7يف عام  ،2019ولفرتة ال�صداد نحو � 24شنة يف عام  2020مقابل نحو
� 18شنة يف عام  ، 2019ولفرتة ال�صماح نحو � 5.6شن�ات يف عام  2020مقابل نحو � 6شن�ات يف عام  .2019اأما املتو�صط املُرجح
لعن�صر املنحة لقرو�ص م�صروعات القطاع العام يف  2020فقد بلغ نحو  ،% 28.6م�صج ًال انخفا�ص ًا باملقارنة مع عام  2019حيث
بلغ نحو  .% 34.9و ُيعزى هذا االنخفا�ص باالأ�صا�ص اإلى كون التمويالت يف عام  2020ا�صتملت على متويالت ب�صروط عادية يف
حدود  100مليون دوالر ،اإلى جانب التمويالت املختلطة.
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التزامات قرو�س القطاع العام للفرتة  2020 – 1975وتوزيعها ح�صب ركائز ال�صرتاتيجية

بلغ االإجمايل املرتاكم لتمويالت امل�صرف خالل الفرتة  2020 - 1975نحو  6.5مليارات دوالرُ ،خ�ص�ص منه نحو  6.3مليارات
دوالر لتمويل  718م�صروعاً اإمنائياً .وبلغ �صايف التزامات قرو�ص امل�صاريع نحو  5.4مليارات دوالر.

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻗﺮوض اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

2020 – 1975

ﺣﺴﺐ رﻛﺎﺋﺰ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

3574.146
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺳﻼﺳﻞ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ

1207.154
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ5.42 :

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع ﺗﻨﻤﻴﺔ رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﺨﺎص واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ

398.431
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

235.714
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

وباإ�شافة التزامات قرو�س �شندوق الإقرا�س(() البالغة  214.2مليون دوالر واإجمايل عمليات العون العاجل البالغ  12.6ملي�ن
دوالر اإلى �صايف قرو�ص امل�صاريع ،ي�صل �صايف متويالت القرو�ص اإلى نحو  5.6مليارات دوالر ،وذلك حتى نهاية عام .2020
متويالت القطاع اخلا�س

ُي�صاهم امل�صرف يف متويل عمليات القطاع اخلا�ص يف الدول امل�صتفيدة ب�صورة مبا�صرة عرب تقدمي القرو�ص االئتمانية مل�صاريع
القطاع اخلا�ص وم�صاريع ال�صراكة بني القطاعني العام واخلا�ص واملوؤ�ص�صات احلكومية ذات الطابع التجاري ،اأو ب�صورة غري
مبا�صرة عرب تقدمي القرو�ص االئتمانية للبنوك التجارية املحلية واالإقليمية وموؤ�ص�صات متويل التنمية الوطنية واالإقليمية ،بغر�ص
اإعادة اإقرا�صها لفائدة م�صاريع فرعية بالقطاع اخلا�ص .ومنذ عام  1975وحتى نهاية عام  2020بلغ اإجمايل متويالت هذا
القطاع نحو  567مليون دوالر.
) (1اأُن�صى ال�صندوق العربي لتقدمي القرو�ص للدول االأفريقية (�صندوق االإقرا�ص) يف نوفمرب  1973وبداأ عملياته يف نوفمرب  1974بهدف معاونة تلك الدول التي
وعهِ د باإدارته اإلى جامعة الدول العربية وا�صتمر ذلك اإلى اأن انتقلت اإدارته اإلى امل�صرف
تواجهها �صعوبات يف احل�صول على التمويل اخلارجي ودعم موازين مدفوعاتهاُ ،
ُ
يف عام  1976بعد اأن بداأ مبا�صرة عملياته ،ثم اأُدجمت موارده يف راأ�صمال امل�صرف يف عام  1977وتوقف ن�صاطه االأ�صا�صي (اأي العون غري املرتبط بامل�صاريع).
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من ناحي ٍة اأخرى فقد �صاهم امل�صرف يف راأ�ص مال موؤ�ص�صة متويل اأفريقيا مببلغ  10ماليني دوالر ،ويف راأ�ص مال بنك
التجارة والتنمية لدول �صرق وجنوب اأفريقيا مببلغ  10ماليني دوالر ،ويف راأ�ص مال بنك التنمية لدول و�صط اأفريقيا مببلغ
 1.7مليون دوالر.

2020

ويف اإطار ا�شرتاتيجية  2030حدد امل�صرف ركائز اأ�صا�صية ي�صتند عليها لتعزيز مكت�صباته واالرتقاء بدوره ،من بينها ركيزة
«تطوير القطاع اخلا�ص والتجارة من اأجل النمو وخلق فر�ص العمل» ،حيث متت زيادة خم�ص�صات القطاع اخلا�ص لت�صل اإلى
 1000مليون دوالر اإبان اخلطة اخلم�صية الثامنة موزعة على �صنواتها كما هو مو�صح يف الر�صم ادناه.
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يف عام  2020مت منح  4قرو�ص ائتمانية باإجمايل بلغ نحو  95.52مليـون دوالر ،ا�صتفــادت منها �صـركة طيــران اأفريقية مببلغ
 19مليون دوالر �صمن متويل م�صرتك مع عدد من املوؤ�ص�صات التمويلية ،وموؤ�ص�صة متويل امنائي وطنية يف جمهورية ال�صنغال مببلغ
 13.5ملي�ن ي�رو ( ح�ايل  16.52مليون دوالر)  ،وموؤ�ص�صة متويل اإمنائي اإقليمية مببلغ  50مليون دوالر ،وموؤ�ص�صة متويل اإمنائي
وطنية يف جمهورية رواندا مببلغ  10ماليني دوالر .علم ًا باأن العمليتني االأخريتني تندرجان حتت اإطار برنامج اال�صتجابة العاجلة
ملجابهة جائحة ك�فيد.19 -
متويل التجارة

يهتم امل�صرف بتمويل عمليات التجارة بغر�ص امل�صاهمة يف الرفع من م�صتوى التبادالت التجارية بني الدول العربية والدول
االأفريقية والنهو�ص ب�صادراتها الوطنية .ويف هذا االإطار �صاهم امل�صرف يف راأ�ص مال البنك االأفريقي للت�صدير واال�صترياد
مببلغ  10ماليني دولر يف عام  ،1995ثم وافق على زيادة م�صاهمته بحوايل  67.67ملي�ن دولر يف عام  ،2019كما وافق يف
عام  2020على ا�صتخدام  1.262مليون دوالر من ن�صيبه يف اأرباح البنك ل�صراء � 62صهم ًا اإ�صافي ًا.
27

و�شع امل�شرف يف عام  1997برناجم ًا لتمويل ال�صادرات العربية اإلى الدول االأفريقية وخ�ص�ص له مبلغ  100ملي�ن دولر
(دوار) ،وحتى انتهاء الربنامج يف عام  2014بلغ اإجمايل املوافقات نحو  399.5مليون دوالر .واإبان اخلطة اخلم�صية ال�صابعة
( )2019-2015و�صــع امل�صــرف برناجم ـ ًا جديــد ًا لتمويل ال�صــادرات العربية وخ�ص�ص له مبلغ ًا �صنوي ًا دوار ًا يت ــراوح بني
 150و 250مليون دوالر.
ويف اإطار ركيزة «تطوير القطاع اخلا�ص والتجارة من اأجل النمو وخلق فر�ص العمل» ،تقرر زيادة خم�ص�صات برنامج متويل
ال�صادرات العربية لت�صل اإلى مبلغ �صنوي دوار يرتاوح بني  260و  300مليون دوالر ،كما مت ا�صتحداث برنامج جديد لتمويل
التجارة االأفريقية مببلغ �صنوي دوار م�صا ٍو ملبلغ ال�صادرات العربية.

300

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

600

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

260

ﻋﺎم
2024

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

270

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﻋﺎم
2020
ﻋﺎم
2021
ﻋﺎم
2022

580
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﻋﺎم
2023

290
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

540
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

280

520

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

560

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

اﻟﺘﺠﺎرة اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ

ﻋﺎم
2024
ﻋﺎم
2023
ﻋﺎم
2022
ﻋﺎم
2021
ﻋﺎم
2020

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺴﻨﻮي

يف عام  2020مت منح متويالت باإجمايل بلغ نحو  375مليون دوالر ،غطت  3عمليات �صادرات عربية بنحو  200مليون دوالر،
و 5عمليات جتارة اأفريقية بنحو  175مليون دوالر .وقد ا�صتفادت منها موؤ�ص�صة حكومية تعمل وفقا الأ�ص�ص جتارية ،وبنك مركزي
كل من بوركينا فا�صو ومالوي
وطني ،وموؤ�ص�صتا متويل اإمنائي اإقليميتان ،وبنك جتاري اإقليمي وبنك جتاري حملي ،وذلك يف ٍ
ومنطقة غرب اأفريقيا وتوجو واإثيوبيا.
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متويالت العون الفني

السنوي

2020

يتم تقدمي العون الفني لفائدة الدول امل�صتفيدة واملنظمات االإقليمية االأفريقية مبوجب منح غري م�صرتدة لتمويل درا�صات اجلدوى
الفنية واالقت�صادية للم�صروعات االإمنائية ،ومتويل عمليات الدعم املوؤ�ص�صي .وتغطي عمليات الدعم املوؤ�ص�صى اأن�صطة خمتلفة
ت�صمل اإقامة برامج تدريبية لفائدة كوادر اأفريقية من اأجل امل�صاعدة يف بناء قدراتهم يف �صتى املجاالت ،واإيفاد خرباء للدول
االأفريقية لال�صتفادة من خدماتهم ،وتنظيم فعاليات خمتلفة يف جماالت التنمية والتجارة واال�صتثمار يف اأفريقيا ،باالإ�صافة اإلى
دعم الربامج واملبادرات التي ترتقي بحياة املواطن االأفريقي ،وتوفري اأجهزة ومعدات لبع�ص املوؤ�ص�صات.
ويف عام  2020مت تخ�صي�ص نحو  9.85ماليني دوالر لتمويل  28عملية عون فني ،متثل حوايل  % 98.5من املقرر للعام البالغ
 10ماليني دوالر .وقد �صملت العمليات وفقا لالأمناط املعتمدة يف دليل �صيا�صات واإجراءات برنامج العون الفني :درا�صة جدوى
مل�صروع ودرا�صتني قطاعيتني ،وتوفري خدمات خبريين ،وعمليتني لتوفري اأجهزة ومعدات ،وخم�ص عمليات تدريب ،وعملية تبادل
معارف وخربات ،وعملية دعم للبوابة العربية للتنمية ،اإلى جانب عمليتني يف اإطار �صالحيات املدير العام ،و  12عملية يف اإطار
جائحة ك�فيد 19 -هدفت اإلى توفري جتهيزات خمربية و�صحية.

ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﻮن اﻟﻔﻨﻲ

2020 – 1975

 210.04ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى

79.46

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

 153ﺧﺒﻴــﺮ
 32.01ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

125.4١

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

 577ﻋﻤﻠﻴﺔ

 231دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ
 13051ﻣﺘﺪرب أﻓﺮﻳﻘﻲ
 37.96ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ

5.17

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا

262

دراﺳﺔ

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

 851ﻋﻤﻠﻴﺔ

12ﻋﻤﻠﻴﺔ

 193ﻋﻤﻠﻴﺔ أﺧﺮى
 55.44ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
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تطور عمليات العون الفني خالل الفترة ( 2020 - 1975بماليين الدوالرات)

ال�شنة
2004 - 1975

155

42.63

169

35.61

-

-

324

78.24

2005

7

2.00

21

4.00

-

-

28

6.00

2006

8

2.74

16

3.49

-

-

24

6.23

2007

8

2.91

23

3.59

-

-

31

6.50

2008

8

2.77

23

3.98

-

-

31

6.75

2009

9

3.61

18

3.39

-

-

27

7.00

2010

9

3.28

21

4.72

-

-

30

8.00

2011

7

2.33

24

5.67

-

-

31

8.00

2012

8

2.46

24

5.54

-

-

32

8.00

2013

4

1.56

29

6.44

-

-

33

8.00

2014

6

2.55

23

5.45

-

-

29

8.00

2015

9

3.78

26

6.22

-

-

35

10.00

2016

9

3.15

32

6.85

-

-

41

10.00

2017

3

0.73

37

8.83

-

-

40

9.56

2018

7

2.06

37

7.89

-

-

44

9.95

2019

3

0.30

40

9.66

-

-

43

9.96

2020

2

0.60

14

4.08

12

5.17

28

9.85

262

79.46

577

125.41

12

5.17

851

210.04

67.80

59.71

1.41

2.46

100

100

املجموع
الن�صبة ( )%

30

املجموع
كوفيد (9 -
الدعم املوؤ�ش�شي
درا�شات اجلدوى
املبلغ
املبلغ
املبلغ
املبلغ
العدد (مليون دولر) العدد (مليون دولر) العدد (مليون دولر) العدد (مليون دولر)

30.79

37.83
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التوزيع القطاعي لعمليات العون الفني ( 2020 - 1975بماليين الدوالرات)
القطاع
كوفيد 19 -
درا�شـــات اجلــــدوى

البنية الأ�شا�شية الزراعي
%
املبلغ  %املبلغ

ال�شناعي
%
املبلغ

الطــــاقة
%
املبلغ

-

-

-

-

-

2.33 38.9 30.90 49.6 39.41

املـــــــــــايل
%
املبلغ

املبلغ

%

كوفيد 19 -

املجموع
%
املبلغ

-

-

-

-

-

5.17

100

5.17

100

2.9

4.83

6.1

1.99

2.5

-

-

79.46

100

الدعـــــــم املوؤ�ش�شي
اخلبــــــــراء

0.56 24.3 7.78 32.6 10.42

1.7

0.24

40.7 13.01 0.7

-

-

32.01

100

التدريــــــــب

2.11 45.6 17.30 14.3 5.45

5.6

0.28

33.8 12.82 0.7

-

-

37.96

100

عمليات اأخرى

1.15 21.9 12.15 32.2 17.84

2.1

0.91

42.2 23.39 1.6

-

-

55.44

100

املجمـــوع الفرعـــــي

3.82 29.7 37.23 26.9 33.71

3.0

1.43

39.3 49.22 1.1

-

-

100 125.41

املجمـــوع الكلــــــــــي

6.15 32.4 68.13 34.8 73.12

2.9

6.26

5.17 24.4 51.21 3.0

2.5

100 210.04

تطور اللتزامات وال�صحب من القرو�س واملنح خالل الفرتة 2020 – 1975

بلغ اإجمايل التزامات قرو�ص القطاعني العام واخلا�ص ومنح العون الفني خالل الفرتة  2020 – 1975نحو  6٬520.7ملي�ن
دوالر ،منها  6٬310.7ملي�ن دولر للقرو�س و 210مليون دوالر للمنح ،وذلك بدون احت�صاب قرو�ص �صندوق االإقرا�ص وعددها
 59قر�ص ًا مببلغ  214.2مليون دوالر .وبلغ �صايف االلتزامات نحو  5٬820.5مليون دوالر ،منها  5٬642.3ملي�ن دولر للقرو�س
و 178.2مليون دوالر للمنح .و ُيالحظ اأن الفرق بني اإجمايل االلتزامات و�صافيها يبلغ  700.2مليون دوالر ،وهو عبارة عن
اإلغاءات ُميثل بع�صها مبالغ متبقية من م�صــروعات وعمليــات عون فني اكتمل تنفيذها .وبلغ ال�صحب املُرتاكم يف نهاية عـ ــام
 2020نحو  3٬748.4مليون دوالر ،منها  3٬608.7ملي�ن دولر للقرو�س و 139.7مليون دوالر للمنحُ ،مقابل  3٬587.5ملي�ن
دوالر يف نهاية عام  ،2019منها  3٬454.4ملي�ن دولر للقرو�س و 133.1مليون دوالر للمنح .اأما ال�صحب واال�صرتداد يف عام
 2020فقد بلغا  284ملي�ن دولر و 172.2مليون دوالر على التوايل.
المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا

اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض واﻻﺳﺘﺮداد
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 2020 – 2011
اﻟﻔﺮق

872.329
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

اﻟﺴﺤﺐ
ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض

1,459.571
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

اﻻﺳﺘﺮداد ﻣﻦ
أﺻﻞ اﻟﻘﺮوض

587.242
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
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تطور االلتزامات والسحوبات خالل الفترة ( 2020 - 1974بماليين الدوالرات)
ال�شنة
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
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اللتزامات
القطاع العام العون الفني القطاع اخلا�س متويل التجارة �شايف اللتزامات تعهدات �شندوق
الإقرا�س ال�شنوية
ال�شنوية
85.500
61.800
66.240
71.620
49.070
71.950
75.700
90.000
83.150
87.050
69.440
57.805
70.673
66.100
71.450
71.960
71.988
71.810
71.974
71.993
75.000
84.960
94.857
104.950
114.520
118.990
124.200
128.990
134.390
139.200
153.950
163.720
173.100
183.250
193.000
192.000
192.000
180.000
192.000
192.000
200.000
210.000
220.000
230.000
240.000
300.000

0.200
0.050
1.250
0.326
0.783
0.910
4.350
0.800
0.750
0.620
0.550
1.999
2.437
2.216
3.000
3.269
4.930
4.978
4.973
4.950
5.000
4.960
5.200
5.400
5.600
5.770
5.989
6.225
6.500
6.750
7.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
10.000
10.000
9.555
9.950
9.960
9.850

50.000
86.000
100.000
100.000
100.000
95.520
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150.000
200.000
200.000
225.000
256.460
375.060

85.500
62.000
66.290
72.870
49.070
71.950
76.026
90.000
83.933
87.960
73.790
58.605
71.423
66.720
72.000
73.959
74.425
74.026
74.974
75.262
79.930
89.938
99.830
109.900
119.520
123.950
129.400
134.390
139.990
144.970
159.939
169.945
179.600
190.000
200.000
200.000
200.000
188.000
200.000
200.000
410.000
506.000
529.555
564.950
606.420
780.430

79.850
64.650
56.500
13.244

املجموع املرتاكم
لاللتزامات
79.850
230.000
348.300
427.784
500.654
549.724
621.674
697.374
787.374
870.524
957.574
1٬031.364
1٬089.969
1٬161.392
1٬228.112
1٬299.562
1٬373.521
1٬447.946
1٬521.972
1٬596.946
1٬672.208
1٬752.138
1٬842.076
1٬941.906
2٬051.806
2٬171.326
2٬295.276
2٬424.676
2٬559.066
2٬699.056
2٬844.026
3٬003.965
3٬173.910
3٬353.510
3٬543.510
3٬743.510
3٬943.510
4٬143.510
4٬331.510
4٬531.510
4٬731.510
5٬141.510
5٬647.510
6٬177.065
6٬742.015
7٬348.435
8٬128.905

ال�شحوبات
ن�شبة جمموع ال�شحوبات
اإلى جمموع �شايف
املجموع املرتاكم
اجمايل
اللتزامات وال�شندوق
لل�شحوبات
ال�شحوبات
79.850
64.650
58.597
20.862
55.676
51.956
47.855
36.982
36.812
39.654
41.904
41.564
49.214
35.171
24.849
23.631
23.289
42.830
35.393
22.797
35.275
38.879
42.487
42.709
49.726
71.325
56.829
68.056
70.275
77٬722
90.389
90.682
109.401
147.834
140.859
132.940
124.679
136.457
123.269
135.763
134.518
145.761
149.692
181.804
252.418
265.322
283.600

79.850
144.500
203.097
223.959
279.635
331.591
379.446
416.428
453.240
492.894
534.798
576.362
625.576
660.747
685.596
709.227
732.516
775.346
810.739
833.536
868.811
907.690
950.177
992.886
1٬042.612
1٬113.937
1٬170.766
1٬238.822
1٬309.097
1٬386.819
1٬477.208
1٬567.890
1٬677.291
1٬825.125
1٬965.984
2٬098.924
2٬223.603
2٬360.060
2٬483.329
2٬619.092
2٬753.610
2٬899.371
3٬049.063
3٬230.867
3٬483.285
3٬748.607
4٬032.207

% 100
% 63
% 58
% 52
% 56
% 60
% 61
% 60
% 58
% 57
% 56
% 56
% 57
% 57
% 56
% 55
% 53
% 54
% 53
% 52
% 52
% 52
% 52
% 51
% 51
% 51
% 51
% 51
% 51
% 51
% 52
% 52
% 53
% 54
% 55
% 56
% 56
% 57
% 57
% 58
% 58
% 56
% 54
% 52
% 52
% 51
% 50
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حتظى امل�صاريع وعمليات العون الفني ذات الطابع االإقليمي باهتمام امل�صرف ،اإذ ينعك�ص اأثرها االإيجابي على اأكرث من بلد
اأفريقي .وقد �صاهم امل�صرف يف عام  2020يف متويل عدد من العمليات االإقليمية �صملت دورة تدريبية يف جمال ت�صيري املبيدات
منتهية ال�صالحية ،ودعم تبادل املعارف واخلربات بني جمهورية ال�صنغال وع�صر دول اأفريقية لتنمية قدرات املختربات يف جمال
�صخي�ص االأمرا�ص املعدية ،ودعم املرحلة الرابعة للبوابة العربية للتنمية ،واإعداد درا�صة اجلدوى مل�صروع دعم الزراعة امل�صتدامة
يف حو�ص نهر ال�صنغال.
العمليات املكتملة

اكتمل خالل عام  2020تنفيذ  9م�صروعات اإمنائية يف جمايل اال�صتثمار يف البنية التحتية وتنمية �صال�صل القيمة الزراعية،
�صاهم فيها امل�صرف مببلغ  95.2ملي�ن دولر وا�شتفادت منها  8دول اأفريقية .كما اكتمل اأي�ص ًا اإجناز  18عملية عون فني بتكلفة
قدرها  5.64ماليني دوالر� ،صملت درا�صة جدوى واحدة ( 0.34ملي�ن دولر) و 17عملية دعم موؤ�ص�صي ( 5.30ماليني دوالر).
التوقيع على التفاقيات

مت خالل عام  2020التوقيع على  20اتفاقية قر�س مع  15دولة اأفريقية و 4موؤ�ص�صات مالية واإقليمية .وبلغ اإجمايل القرو�ص
املمنوحة مبوجب هذه االتفاقيات  336.45ملي�ن دولر و 67مليون يورو .كما مت اإعالن نفاذ  14اتفاقية قر�س مع  12دولة
اأفريقية وموؤ�ص�صتني اإقليميتني ،باإجمايل قدره  246.8ملي�ن دولر و 7ماليني يورو.
الإ�صهام يف تخفيف عبء املديونية

ُي�صهم امل�صرف يف التخفيف من عبء قرو�صه على الدول املتلقية لعونه ،وذلك من خالل اأ�صلوب اإعادة جدولة �صداد متاأخراتها.
كما ي�صارك امل�صرف منذ عام  1997يف مبادرة معاجلة م�صكلة ديون البلدان الفقرية املثُقلـة بالديون ( ،)HIPCحيث قدم يف
اإطارها حتى نهاية عام  2020م�صاعدات بلغت نحو  258.8ملي�ن دولر لفائدة  29بلد ًا اأفريقيا ،كما هو مو�ص ٌح اأدناه.
(مليون دولر)
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التمويل امل�صرتك

ي�صعى امل�صرف اإلى التن�صيق مع موؤ�ص�صات التمويل االإمنائي وخا�ص ًة العربية منها يف �صاأن التمويل امل�صرتك ،نظر ًا ملا يتيحه هذا
النهج من اإمكانيات التمويل للم�صاريع ال ُكربى التي تتقدم بها الدول املوؤهلة لال�صتفادة من عونه .ففي جمال متويالت القطاع
العام ا�شرتك امل�شرف – خالل عام  - 2020يف مت�يل  8م�صروعات وبلغت ن�صبة م�صاهمته  % 53من تكلفتها الكلية البالغة
 461.975مليون دوالر ،وذلك مع ال�صندوق ال�صعودي للتنمية ( ،)% 15.7والبنك االأفريقي للتنمية( (% 12و«اأوفيد»(،(% 5
وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي ( (% 0.3وحك�مات الدول امل�شتفيدة(.(% 14
اأما يف جمال القطاع اخلا�ص والتجارة فقد ا�صرتك امل�صرف مع عدد من البنوك العاملة يف جمال متويل التجارة يف اأفريقيا وبع�ص
�شركات القطاع اخلا�س يف مت�يل  5عمليات ،وبلغت ن�صبة م�صاهمته  % 31.84من تكلفتها الكلية البالغة  702مليون دوالر.

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 2020 – 1975

اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻌﺮﺑﻲ

اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة

%19.3
4.4

% 20.9
4.8

ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

22.8

ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

%7.3
 1.7ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ

%4.0
0.9

اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻷوﻓﻴﺪ
واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى

ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

%31.3
7.1

ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ

%6.9
1.6

ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
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ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

%10.3
2.3

ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
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الف�صل الثاين
الموافق عليها في عام 2020
وصف تفصيلى للعمليات ُ
( /عمليات ال�صتجابة العاجلة ملجابهة جائحة كوفيد19 -

اأهداف العمليات

تهدف عمليات ال�شتجابة العاجلة ب�شفة
عامة اإلى املُ�شاهمة يف حتقيق الهدف رقم
« »3من اأهداف التنمية امل�شتدامة اخلا�س
بال�شحة اجليدة والرفاه .وتهدف ب�شفة
خا�شة اإلى دعم خطط حكومات الدول
امل�شتفيدة منها يف مــواجــهــة جائحة
كــوفــيــد ،19 -وذلـــك بــتــعــزيــز وتقوية
اأنظمتها ال�شحية ،وتطبيق املمار�شات
اجلــيــدة لــلــوقــايــة ،وتكثيف املــراقــبــة
والتحكم يف انت�شار املر�س على م�شتوى
املـــراكـــز ال�شحية والأمـــاكـــن الــعــامــة،
والتخفيف من حدة اآثــاره الجتماعية
والقت�شادية ال�شالبة.
ويت�شمن اجلــزء التالى من هذا الف�شل
و�شف تف�شيلى لهذه العمليات والــدول
التى ا�شتفادت منها.
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جمهورية بنين
تاريخ املوافقة 12:يونيو 2020

تكلفة العملية 4.06:ماليني دولر
و�صف العملية

ترمي العملية اإلى تقدمي الدعم للمرافق ال�صحية يف بنني وتعزيز مقدراتها على اكت�صاف احلاالت
وفح�صها ،وامل�صاعدة يف تاأهيلها ال�صتيعاب احلاالت امل�صتبه فيها .وت�صتمل على جتهيز املختربات
وتوفري اأدوات الوقاية واملراقبة الوبائية ،واختيار مكتب تدقيق ملتابعة تنفيذها وفق ًا لقواعد امل�صرف
واإجراءاته.
متويل العملية

م�شدر التمويل

املبلغ بالدولر

اإعادة تخ�شي�س الأر�شدة غري املُ�شتغلة لقرو�س امل�شروعات التالية:

 التنمية املائية الزراعية بحو�ص نهر النيجر ت�صييد املعهد العايل للريا�صيات والفيزياء بداجنبو ت�صييد طريق كاندي�-صيجبانا اإجناز ج�صر على نهر مونواإعادة تخ�شي�س الأر�شدة غري امل�شتغلة للمنح التالية:

املجموع ال ُكلي

110٬000

370٬000

3٬060٬000
74٬000
31٬000

170٬000
المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا

 درا�صة اجلدوى مل�صروع ازدواجية الطريق الرابط بني «�صيمي»و«بورتو نوفو»
 خدمات خبري عربي يف جمال املن�صاآت البحرية درا�صة االأثر البيئي واالجتماعي حلماية ال�صاحل الغربيملدينة «كوتونو»

245٬000

4٬060٬000

الأثر التنموي مُاملتوقع

من املُتوقع اأن ُت�صهم العملية يف تعزيز االأنظمة ال�صحية بالبالد ورفع القدرات الت�صخي�صية للموؤ�ص�صات
الطبية ،وزيادة الثقة يف نتائج التحاليل املعملية .ومن �صاأن حزمة التدخالت التنموية التي تتح�صل
عليها البالد مبا فيها عون امل�صرف ،اأن تدعم اإمكانياتها – م�صتقبلي ًا -ملواجهة انت�صار االأوبئة.
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بوركينا فاسو
تاريخ املوافقة 12 :يونيو 2020

قيمة العملية 15.6 :ملي�ن دولر
و�صف العملية

ترمي العملية اإلى تقدمي الدعم للمرافق ال�صحية يف بوركينا فا�صو وتعزيز مقدراتها على اكت�صاف
احلاالت وفح�صها ،وامل�صاعدة يف تاأهيلها ال�صتيعاب احلاالت امل�صتبه فيها .وت�صتمل على جتهيز
املختربات ومراكز االأ�صعة والت�صوير الطبي وغرف العمليات باملعدات وامل�صتلزمات الطبية ،وتوفري
االأجهزة املنقذة للحياة واللوج�صتيات ،وتوفري اأدوات الوقاية واملراقبة الوبائية ،ودعم قدرة الدولة على
االإدارة والتن�صيق واملراقبة واالت�صال للتوعية باجلائحة و�صبل الوقاية منها .كما تت�صمن العملية اختيار
مكتب تدقيق ملتابعة تنفيذها وفق ًا لقواعد امل�صرف واإجراءاته.
متويل العملية

م�شدر التمويل
خم�ش�شات قرو�س القطاع العام ل�شنة 2020

اإعادة تخ�شي�س الأر�شدة غري امل�شتغلة لقرو�س امل�شاريع التالية:

 دعم اأ�صاليب حماية النباتات واملحا�صيل الزراعية مبنطقة «ليبتاكو جورما» -ت�صييد طريق «كوجنو�صي – جيبو» اجلزء «كوجنو�صي – بارجو»

خم�ش�شات املنح ل�شنة 2020

املبلغ بالدولر

12٬000٬000
998٬000

2٬002٬000
400٬000

اإعادة تخ�شي�س الأر�شدة غري امل�شتغلة للمنح التالية:

 درا�صة اجلدوى مل�صروع طريق «كوجنو�صي – جيبو – باراب�يل –حدود مايل»
 درا�صة اجلدوى مل�صروع طريق «توجان – واهيج�يا» درا�صة اجلدوى مل�صروع طريق «تيكودوجو – �شاجنا – حدود ت�ج�»املجموع الكلي

الأثر التنموي مُاملتوقع

140٬000
15٬000
45٬000

15٬600٬000

من املُتوقع اأن ُت�صهم العملية يف تعزيز االأنظمة ال�صحية بالبالد ورفع القدرات الت�صخي�صية للموؤ�ص�صات
الطبية ،وزيادة الثقة يف نتائج التحاليل املعملية .ومن �صاأن حزمة التدخالت التنموية التي تتح�صل
عليها البالد مبا فيها عون امل�صرف ،اأن تدعم اإمكانياتها – م�صتقبلي ًا -ملواجهة انت�صار االأوبئة.
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جمهورية تشاد
تاريخ املوافقة 12 :يونيو 2020

قيمة العملية 8.32 :ماليني دولر
و�صف العملية

ترمي العملية اإلى تقدمي الدعم للمرافق ال�صحية يف ت�صاد وتعزيز مقدراتها على اكت�صاف احلاالت
وفح�صها ،وامل�صاعدة يف تاأهيلها ال�صتيعاب احلاالت امل�صتبه فيها .وت�صتمل على جتهيز املختربات
باملعدات وامل�صتلزمات الطبية ،وتوفري االأجهزة املنقذة للحياة واللوج�صتيات ،وتوفري اأدوات الوقاية
واملراقبة الوبائية .كما تت�صمن العملية اختيار مكتب تدقيق ملتابعة تنفيذها وفق ًا لقواعد امل�صرف
واإجراءاته.
متويل العملية

م�شدر التمويل
اإعادة تخ�شي�س الر�شيد غري امل�شتغل لقر�س امل�شروع التايل:

 -التنمية الريفية مبنطقة �صالمات

اإعادة تخ�شي�س الأر�شدة غري امل�شتغلة للمنح التالية:

 درا�صة اجلدوى مل�صروع طريق «دروبايل – ت�صاوي» ملتقى اال�صتثمار والتعاوناملجموع الكلي

املبلغ بالدولر
7٬860٬000
450٬000
10٬000

8٬320٬000

الأثر التنموي مُاملتوقع

المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا

من املُتوقع اأن ُت�صهم العملية يف تعزيز االأنظمة ال�صحية بالبالد ورفع القدرات الت�صخي�صية للموؤ�ص�صات
الطبية ،وزيادة الثقة يف نتائج التحاليل املعملية .ومن �صاأن حزمة التدخالت التنموية التي تتح�صل
عليها البالد مبا فيها عون امل�صرف ،اأن تدعم اإمكانياتها – م�صتقبلي ًا -ملواجهة انت�صار االأوبئة.
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جمهورية زيمبابوي
تاريخ املوافقة 12 :يونيو 2020

قيمة العملية 10.5 :ماليني دولر
و�صف العملية

ترمي العملية اإلى تقدمي الدعم للمرافق ال�صحية يف زميبابوي وتعزيز مقدراتها على اكت�صاف احلاالت
وفح�صها ،وامل�صاعدة يف تاأهيلها ال�صتيعاب احلاالت امل�صتبه فيها .وت�صتمل على جتهيز املختربات
باملعدات وامل�صتلزمات الطبية ،وتوفري االأجهزة املنقذة للحياة واللوج�صتيات ،وتوفري اأدوات الوقاية
واملراقبة الوبائية ،و�صراء بع�ص االأدوية .كما تت�صمن العملية اختيار مكتب تدقيق ملتابعة تنفيذها وفق ًا
لقواعد امل�صرف واإجراءاته.
متويل العملية

م�شدر التمويل

املبلغ بالدولر

خم�ش�شات قرو�س القطاع العام ل�شنة 2020

10٬000٬000

خم�ش�شات املنح ل�شنة 2020

500٬000

املجموع الكلي

10٬500٬000

الأثر التنموي مُاملتوقع

من املُتوقع اأن ُت�صهم العملية يف تعزيز االأنظمة ال�صحية بالبالد ورفع القدرات الت�صخي�صية للموؤ�ص�صات
الطبية ،وزيادة الثقة يف نتائج التحاليل املعملية .ومن �صاأن حزمة التدخالت التنموية التي تتح�صل
عليها البالد مبا فيها عون امل�صرف ،اأن تدعم اإمكانياتها – م�صتقبلي ًا -ملواجهة انت�صار االأوبئة.


جمهورية كوت ديفوار
تاريخ املوافقة 12 :يونيو 2020

قيمة العملية 5 :ماليني دولر
و�صف العملية

ترمي العملية اإلى تقدمي الدعم للمرافق ال�صحية يف كوت ديفوار وتعزيز مقدراتها على اكت�صاف
احلاالت وفح�صها ،وامل�صاعدة يف تاأهيلها ال�صتيعاب احلاالت امل�صتبه فيها .وت�صتمل على جتهيز
املختربات باملعدات وامل�صتلزمات الطبية ،وتوفري اأدوات الوقاية واملراقبة الوبائية .كما تت�صمن العملية
اختيار مكتب تدقيق ملتابعة تنفيذها وفق ًا لقواعد امل�صرف واإجراءاته.
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املبلغ بالدولر

اإعادة تخ�شي�س الأر�شدة غري امل�شتغلة لقرو�س امل�شروعات التالية:

 التنمية الريفية ملنطقة «باجوي» -الطريق ال�صريع «�صاجنروبو – يامو�صوكرو»  -القر�ص االإ�صايف

1٬550٬000
3٬000٬000

اإعادة تخ�شي�س الر�شيد غري امل�شتغل للمنحة التالية:

 درا�صة اجلدوى مل�صروع طريق «ديفو  -غويرتي  -كوتيار»املجموع الكلي

450٬000

5٬000٬000

الأثر التنموي مُاملتوقع

من املُتوقع اأن ُت�صهم العملية يف تعزيز االأنظمة ال�صحية بالبالد ورفع القدرات الت�صخي�صية للموؤ�ص�صات
الطبية ،وزيادة الثقة يف نتائج التحاليل املعملية .ومن �صاأن حزمة التدخالت التنموية التي تتح�صل
عليها البالد مبا فيها عون امل�صرف ،اأن تدعم اإمكانياتها – م�صتقبلي ًا -ملواجهة انت�صار االأوبئة.


جمهورية مالي
تاريخ املوافقة 12 :يونيو 2020

قيمة العملية 10 :ماليني دولر
و�صف العملية
المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا

ترمي العملية اإلى تقدمي الدعم للمرافق ال�صحية يف مايل وتعزيز مقدراتها على اكت�صاف احلاالت
وفح�صها ،وامل�صاعدة يف تاأهيلها ال�صتيعاب احلاالت امل�صتبه فيها .وت�صتمل على جتهيز املختربات
ومراكز العالج باملعدات وامل�صتلزمات الطبية ،وتوفري االأجهزة املنقذة للحياة واللوج�صتيات ،وتوفري
اأدوات الوقاية واملراقبة الوبائية .كما تت�صمن العملية اختيار مكتب تدقيق ملتابعة تنفيذها وفق ًا لقواعد
امل�صرف واإجراءاته.
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متويل العملية

م�شدر التمويل
خم�ش�شات قرو�س القطاع العام ل�شنة 2020

املبلغ بالدولر

9٬150٬000

اإعادة تخ�شي�س الر�شيد غري امل�شتغل لقر�س امل�شروع التايل:

 -تو�صعة مطار مدينة «كاي»،

450٬000
250٬000

خم�ش�شات املنح ل�شنة 2020

اإعادة تخ�شي�س الر�شيد غري امل�شتغل للمنحة التالية:

 -برنامج رعاية العيون ال�صامل

150٬000

املجموع الكلي

10٬000٬000

الأثر التنموي مُاملتوقع

من املُتوقع اأن ُت�صهم العملية يف تعزيز االأنظمة ال�صحية بالبالد ورفع القدرات الت�صخي�صية للموؤ�ص�صات
الطبية ،وزيادة الثقة يف نتائج التحاليل املعملية .ومن �صاأن حزمة التدخالت التنموية التي تتح�صل
عليها البالد مبا فيها عون امل�صرف ،اأن تدعم اإمكانياتها – م�صتقبلي ًا -ملواجهة انت�صار االأوبئة.


جمهورية مدغشقر
تاريخ املوافقة 12 :يونيو 2020

قيمة العملية 5.5 :ماليني دولر
و�صف العملية

ترمي العملية اإلى تقدمي الدعم للمرافق ال�صحية يف مدغ�صقر وتعزيز مقدراتها على اكت�صاف احلاالت
وفح�صها ،وامل�صاعدة يف تاأهيلها ال�صتيعاب احلاالت امل�صتبه فيها .وت�صتمل على توفري �صيارات ا�صعاف
للمراكز ال�صحية ،وتوفري امل�صتهلكات الطبية ومعدات احلماية ال�صخ�صية الالزمة ،وجتهيز املختربات
باملعدات وامل�صتلزمات الطبية .كما تت�صمن العملية اختيار مكتب تدقيق ملتابعة تنفيذها وفق ًا لقواعد
امل�صرف واإجراءاته.
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متويل العملية

م�شدر التمويل
خم�ش�شات قرو�س القطاع العام ل�شنة 2020

السنوي

2020

املبلغ بالدولر

5٬000٬000
270٬000

خم�ش�شات املنح ل�شنة 2020

اإعادة تخ�شي�س الأر�شدة غري امل�شتغلة للمنح التالية:

 درا�صة اجلدوى الفنية مل�صروع تق�صري االأرز واالأعالف خدمات خبري عربي لدعم هيئة الطرق تدريب ك�ادر مديرية الدين العام متديد خدمات خبري عربي لدعم هيئة الطرقاملجموع الكلي

160٬000
14٬000
48٬000
8٬000

5٬500٬000

الأثر التنموي مُاملتوقع

من املُتوقع اأن ُت�صهم العملية يف تعزيز االأنظمة ال�صحية بالبالد ورفع القدرات الت�صخي�صية للموؤ�ص�صات
الطبية ،وزيادة الثقة يف نتائج التحاليل املعملية .ومن �صاأن حزمة التدخالت التنموية التي تتح�صل
عليها البالد مبا فيها عون امل�صرف ،اأن تدعم اإمكانياتها – م�صتقبلي ًا -ملواجهة انت�صار االأوبئة.


جمهورية جامبيا
تاريخ املوافقة 12 :يونيو 2020
المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا

قيمة العملية 0.643 :ملي�ن دولر
و�صف العملية

ترمي العملية اإلى تقدمي الدعم للمرافق ال�صحية يف جامبيا وتعزيز مقدراتها على اكت�صاف احلاالت
وفح�صها ،وامل�صاعدة يف تاأهيلها ال�صتيعاب احلاالت امل�صتبه فيها .وت�صتمل على جتهيز املختربات،
وتوفري اأدوات الوقاية واملراقبة الوبائية .كما تت�صمن العملية اختيار مكتب تدقيق ملتابعة تنفيذها وفق ًا
لقواعد امل�صرف واإجراءاته.
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متويل العملية

م�شدر التمويل

املبلغ بالدولر

اإعادة تخ�شي�س الر�شيد غري امل�شتغل لقر�س امل�شروع التايل:

 تو�صعة حمطة «كوتو» لتوليد الكهرباءخم�ش�شات املنح ل�شنة 2020

املجموع الكلي

143٬000
500٬000

643٬000

الأثر التنموي مُاملتوقع

من املُتوقع اأن ُت�صهم العملية يف تعزيز االأنظمة ال�صحية بالبالد ورفع القدرات الت�صخي�صية للموؤ�ص�صات
الطبية ،وزيادة الثقة يف نتائج التحاليل املعملية .ومن �صاأن حزمة التدخالت التنموية التي تتح�صل
عليها البالد مبا فيها عون امل�صرف ،اأن تدعم اإمكانياتها – م�صتقبلي ًا -ملواجهة انت�صار االأوبئة.


جمهورية تنزانيا المتحدة
تاريخ املوافقة 12 :يونيو 2020

قيمة العملية 1.730 :ملي�ن دولر
و�صف العملية

ترمي العملية اإلى تقدمي الدعم للمرافق ال�صحية يف تنزانيا وتعزيز مقدراتها على اكت�صاف احلاالت
وفح�صها ،وامل�صاعدة قي تاأهيلها ال�صتيعاب احلاالت امل�صتبه فيها .وت�صتمل على جتهيز املختربات
باملعدات وامل�صتلزمات الطبية ،وتوفري االأجهزة املنقذة للحياة واللوج�صتيات ،وتوفري اأدوات الوقاية
واملراقبة الوبائية ،ودعم جهود التوعية باملخاطر وا�صراك املجتمع .كما تت�صمن العملية اختيار مكتب
تدقيق ملتابعة تنفيذها وفق ًا لقواعد امل�صرف واإجراءاته.
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م�شدر التمويل
اإعادة تخ�شي�س الأر�شدة غري امل�شتغلة لقرو�س امل�شروعات التالية:

 اإمداد املياه وال�صرف ال�صحي ملنطقة «�صنجيدا» جامعة الدولة بزجنبار طريق «ماراجنو راجنوا» -مطار «�صوجنوى» يف «مبيا»

اإعادة تخ�شي�س الأر�شدة غري امل�شتغلة للمنح التالية:

 درا�صة اجلدوى مل�صروع مطار «م�صاالتو» اجلديد مبدينة «دودوما» درا�صة اجلدوى مل�صروع اإعادة تاأهيل وتو�صعة م�صت�صفى «منازيموجا» بزجنبار
 خدمات خبري عربي يف جمال الطرق لدعم وزارة النقل واملوا�صالت خدمات خبري عربي لدعم وزارة املالية والتخطيط بزجنبار دعم وزارة املياهاملجموع الكلي

السنوي

2020

املبلغ بالدولر
38٬076

197٬877
14٬644

521٬361
122٬502
99٬485
250٬000
35٬592

450٬000
1٬729٬537

الأثر التنموي مُاملتوقع

من املُتوقع اأن ُت�صهم العملية يف تعزيز االأنظمة ال�صحية بالبالد ورفع القدرات الت�صخي�صية للموؤ�ص�صات
الطبية ،وزيادة الثقة يف نتائج التحاليل املعملية .ومن �صاأن حزمة التدخالت التنموية التي تتح�صل
عليها البالد مبا فيها عون امل�صرف ،اأن تدعم اإمكانياتها – م�صتقبلي ًا -ملواجهة انت�صار االأوبئة.


المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا

جمهورية غينيا االستوائية
تاريخ املوافقة 12 :يونيو 2020

قيمة العملية 4 :ماليني دولر
و�صف العملية

ترمي العملية اإلى تقدمي الدعم للمرافق ال�صحية يف غينيا اال�صتوائية وتعزيز مقدراتها على اكت�صاف
احلاالت وفح�صها ،وامل�صاعدة يف تاأهيلها ال�صتيعاب احلاالت امل�صتبه فيها .وت�صتمل على تعزيز قدرات
املخترب العام والقدرات الب�صرية وقدرات م�صت�صفيات الباز (ماالبو وباتا) ،وذلك بتوفري املعدات
الطبية وبع�ص لوازم غرف العناية املركزة وتوفري املواد الإدارة احلاالت امل�صابة .كما تت�صمن العملية
اختيار مكتب تدقيق ملتابعة تنفيذها وفق ًا لقواعد امل�صرف واإجراءاته.
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م�شدر التمويل
خم�ش�شات قرو�س القطاع العام ل�شنة 2020

املجموع الكلي

املبلغ بالدولر

4٬000٬000

4٬000٬000

الأثر التنموي مُاملتوقع

من املُتوقع اأن ُت�صهم العملية يف تعزيز االأنظمة ال�صحية بالبالد ورفع القدرات الت�صخي�صية للموؤ�ص�صات
الطبية ،وزيادة الثقة يف نتائج التحاليل املعملية .ومن �صاأن حزمة التدخالت التنموية التي تتح�صل
عليها البالد مبا فيها عون امل�صرف ،اأن تدعم اإمكانياتها – م�صتقبلي ًا -ملواجهة انت�صار االأوبئة.


جمهورية ليبيريا
تاريخ املوافقة 12 :يونيو 2020

قيمة العملية 1.3 :ملي�ن دولر
و�صف العملية

ترمي العملية اإلى تقدمي الدعم للمرافق ال�صحية يف ليبرييا وتعزيز مقدراتها على اكت�صاف احلاالت
وفح�صها ،وامل�صاعدة يف تاأهيلها ال�صتيعاب احلاالت امل�صتبه فيها .وت�صتمل على ر�صد الوباء ومراقبة
نقاط الدخول ،واإن�صاء وجتهيز املختربات ،وتوفري االأجهزة املنقذة للحياة ،وتعزيز اأنظمة الوقاية من
العدوى .كما تت�صمن العملية اختيار مكتب تدقيق ملتابعة تنفيذها وفق ًا لقواعد امل�صرف واإجراءاته.
متويل العملية

م�شدر التمويل

املبلغ بالدولر

اإعادة تخ�شي�س الر�شيد غري امل�شتغل لقر�س امل�شروع التايل:

 -مطار روبرت�س الدويل

900٬000
400٬000

خم�ش�شات املنح ل�شنة 2020

املجموع الكلي
الأثر التنموي املمُتوقع

1٬300٬000

من املُتوقع اأن ُت�صهم العملية يف تعزيز االأنظمة ال�صحية بالبالد ورفع القدرات الت�صخي�صية للموؤ�ص�صات
الطبية ،وزيادة الثقة يف نتائج التحاليل املعملية .ومن �صاأن حزمة التدخالت التنموية التي تتح�صل
عليها البالد مبا فيها عون امل�صرف ،اأن تدعم اإمكانياتها – م�صتقبلي ًا -ملواجهة انت�صار االأوبئة.
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2020
السنوي

جمهورية السنغال
تاريخ املوافقة 12 :يونيو 2020

قيمة العملية 10.12 :ماليني دولر
و�صف العملية

ترمي العملية اإلى تقدمي الدعم للمرافق ال�صحية يف ال�صنغال وتعزيز مقدراتها على اكت�صاف احلاالت
وفح�صها والتكفل بامل�صابني ،وامل�صاعدة يف تاأهيلها ال�صتيعاب احلاالت امل�صتبه فيها .وت�صتمل على
رعاية احلاالت امل�صابة ،وتعزيز القدرة على ر�صد الوباء للحد من انت�صار العدوى ،وتوفري االأجهزة
املنقذة للحياة وتعبئة املوارد اللوج�صتية .كما تت�صمن العملية اختيار مكتب تدقيق ملتابعة تنفيذها وفق ًا
لقواعد امل�صرف واإجراءاته.
متويل العملية

م�شدر التمويل
خم�ش�شات قرو�س القطاع العام ل�شنة 2020

املبلغ بالدولر

5٬800٬000

اإعادة تخ�شي�س الأر�شدة غري امل�شتغلة لقرو�س امل�شروعات التالية:

 اإمداد مياه ال�صرب مبنطقة دلتا نهر «�صني�-صالوم» -ال�صـرف ال�صـحي ملنطقة «�صوالي بداكار»

2٬920٬000
1٬280٬000

اإعادة تخ�شي�س الأر�شدة غري امل�شتغلة للمنح التالية:

 درا�صة اجلدوى مل�صروع اإعادة اإعمار وتو�صعة االأرا�صي الزراعيةبحو�ص «�صافواين»
 درا�صة اجلدوى مل�صروع ال�صرف ال�صحي ملدن «تيا�ص» و»كافرين»و»�صيديو»
 -عون فني لدعم امل�صاريع املدرة للدخل لفائدة الن�صاء الريفيات

10٬000
19٬000

10٬120٬000

المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا

املجموع الكلي

91٬000

الأثر التنموي املمُتوقع

من املُتوقع اأن ُت�صهم العملية يف تعزيز االأنظمة ال�صحية بالبالد ورفع القدرات الت�صخي�صية للموؤ�ص�صات
الطبية ،وزيادة الثقة يف نتائج التحاليل املعملية .ومن �صاأن حزمة التدخالت التنموية التي تتح�صل
عليها البالد مبا فيها عون امل�صرف ،اأن تدعم اإمكانياتها – م�صتقبلي ًا -ملواجهة انت�صار االأوبئة.
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جمهورية غينيا االستوائية
تاريخ املوافقة 14 :اأغ�صط�ص 2020

قيمة العملية 15.4 :ملي�ن دولر
و�صف العملية

ت�صتمل العملية على اإن�صاء من�صة عمل ت�صم اأ�صحاب امل�صلحة والفاعلني يف القطاع اخلا�ص ،واإطالق
تطبيق الإدارة االأعمال وامل�صروعات املتو�صطة وال�صغرية واملتناهية ال�صغر وتطبيق اآخر للدفع الرقمي.
كما ت�صتمل على ان�صاء من�صة للعمل اجلماعي من اأجل تطوير النظام البيئي للقطاعات الرئي�صية
(ال�صياحة ،الزراعة) من خالل مكون تطوير نظم تكنولوجيا املعلومات .و�صيتمكن عدد من البنوك
املحلية – مبوجب هذه العملية  -من اإتاحة التمويالت لعدد مقدر من املوؤ�ص�صات.
متويل العملية

م�شدر التمويل
خم�ش�شات قرو�س القطاع العام ل�شنة 2020

املبلغ بالدولر

15٬000٬000
400٬000

خم�ش�شات املنح ل�شنة 2020

15٬400٬000

املجموع الكلي
الأثر التنموي املمُتوقع

من املُتوقع اأن ُي�صهم اإن�صاء من�صات عمل جماعي للفاعلني يف القطاع اخلا�ص يف خلق عالقات تعاون
مثمرة بينهم وا�صتمراريتها وحت�صني بيئة العمل ،واأن ُت�صاعد التطبيقات التي �صيتم ت�صميمها على
ت�صهيل اإدارة امل�صروعات املتو�صطة وال�صغرية واملتناهية ب�صورة مبتكرة .كما �ص ُي�صهل قر�ص امل�صرف
و�صول املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة اإلى التمويل.


جمهورية الكونغو الديمقراطية
تاريخ املوافقة 14 :اأغ�صط�ص 2020

قيمة العملية 10.5 :ماليني دولر
و�صف العملية

ترمي العملية اإلى تقدمي الدعم للمرافق ال�صحية يف الكونغو الدميقراطية وتعزيز مقدراتها على
اكت�صاف احلاالت وفح�صها ،وامل�صاعدة يف تاأهيلها ال�صتيعاب احلاالت امل�صتبه فيها .وت�صتمل على
اإعادة تاأهيل عدد من املختربات ،وتعزيز القدرات الت�صخي�صية للكادر الطبي ،وتوفري بع�ص املواد
اال�صتهالكية التي ُت�صهم يف احلد من انت�صار اجلائحة.
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متويل العملية

م�شدر التمويل
خم�ش�شات قرو�س القطاع العام ل�شنة 2020

السنوي

2020

املبلغ بالدولر

10٬000٬000
450٬000

خم�ش�شات املنح ل�شنة 2020

املجموع الكلي

10٬450٬000

الأثر التنموي املمُتوقع

من املُتوقع اأن ُت�صهم العملية يف تعزيز االأنظمة ال�صحية بالبالد ورفع القدرات الت�صخي�صية للموؤ�ص�صات
الطبية والكادر الطبي وحت�صني قدرة بع�ص امل�صت�صفيات على اإجراء عمليات االإنعا�ص العاجلة .ومن
�صاأن حزمة التدخالت التنموية التي تتح�صل عليها البالد مبا فيها عون امل�صرف ،اأن تدعم اإمكانياتها
– م�صتقبلي ًا -ملواجهة انت�صار االأوبئة.


جمهورية تشاد
تاريخ املوافقة 14 :اأغ�صط�ص 2020

قيمة العملية 7 :ماليني دولر
و�صف العملية

المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا

ت�صتمل عملية اال�صتجابة العاجلة على مكونني ،االأول اإجناز املرحلة الثانية من م�صروع التنمية
املحلية والتمويل ال�صامل مبنطقة «تاندجلي» الذي مت اإعداده بتن�صيق ودعم من برنامج االأمم املتحدة
للتنمية ( )UNDPواحلكومة الت�صادية ،بهدف متكني �صكان منطقة امل�صروع من ا�صتغالل املن�صاآت
االقت�صادية .ويت�صمن امل�صروع ت�صييد املركز االإقليمي للمهن (ي�صمل ور�صة للتدريب وتهيئة حقول
التجارب ،وت�صييد اأحوا�ص لالأ�صماك ووحدات للتحويل واملعاجلة وحفظ املنتجات الزراعية ،وور�ص
للت�صنيع ،ومركز ات�صاالت واآخر للت�صوق ومطعم ،وغرف لالإقامة ووحدة تعليمية ،ومركز ال�صتعادة
النفايات) ،اإلى جانب تعزيز قدرات ال�صكان امل�صتفيدين ،والتمويل ال�صامل للمنتجني واملهنيني.
اأما املكون الثاين فيتمثل فى م�صروع لدعم الن�صاء والفتيات يف منطقة بحرية ت�صاد ملواجهة االآثار
االقت�صادية ال�صالبة جلائحة كوفيد ،19 -وذلك بتمويل االأن�صطة املدرة للدخل يف ثالث قرى تقع يف
حمافظة «مامدي» وهي «ماتفو» و«مرافياكريي» و«مون» ،من خالل اجلمعيات الن�صائية املوجودة يف
تلك القرى.
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متويل العملية

م�شدر التمويل
خم�ش�شات قرو�س القطاع العام ل�شنة 2020

املبلغ بالدولر

6٬500٬000
500٬000

خم�ش�شات املنح ل�شنة 2020

املجموع الكلي

7٬000٬000

الأثر التنموي املمُتوقع

يتمثل االأثر التنموي املُتوقع للعملية يف بناء قدرات  500جمموعة اإنتاجية (حوايل  1500اأ�شرة) يف
اأن�صطة ذات اإمكانيات عالية ،واإتاحة متويالت لعدد  500جمموعة مبتو�صط  5٬000دوالر ،وزيادة
ن�صبة احل�صول على املياه من  % 31حالي ًا اإلى  % 80يف اأفق عام  .2030ومن املُتوقع كذلك اأن تدعم
العملية  1550امراأة وفتاة ملواجهة االأ�صرار االقت�صادية الناجمة عن اجلائحة.


جمهورية بوتسوانا
تاريخ املوافقة 09 :دي�صمرب 2020

قيمة العملية 0.5 :ملي�ن دولر
و�صف العملية

ت�صتمل العملية على امل�صاعدة يف جتهيز املرافق ال�صحية واملختربات الوطنية يف بوت�صوانا ،وتعزيز
قدراتها على اكت�صاف احلاالت وفح�صها ،وتهيئتها ال�صتيعاب احلاالت امل�صتبه فيها.
متويل العملية

م�شدر التمويل
خم�ش�شات املنح ل�شنة 2020

املجموع الكلي
الأثر التنموي املمُتوقع

املبلغ بالدولر

500٬000
500٬000

من املُتوقع اأن ُت�صهم العملية يف تقوية االأنظمة ال�صحية بالبالد ،مبا يف ذلك حت�صني �صبل احل�صول
على اخلدمات ال�صحية ودعم مراقبة االأمرا�ص واالأوبئة وتدخالت ال�صحة العامة .ومن �صاأن حزمة
التدخالت التنموية التي تتح�صل عليها البالد مبا فيها عون امل�صرف ،اأن تدعم اإمكانياتها –
م�صتقبلي ًا -ملواجهة انت�صار االأوبئة.


50

www.badea.org

التقرير

2020
السنوي

جمهورية ناميبيا
تاريخ املوافقة 09 :دي�صمرب 2020

قيمة العملية 0.5 :ملي�ن دولر
و�صف العملية

ت�صتمل العملية على امل�صاعدة يف جتهيز وتهيئة املرافق ال�صحية واملختربات الوطنية يف ناميبيا ودعم
قدراتها على اكت�صاف احلاالت وفح�صها ،وذلك عرب توفري عدد من االأجهزة والكوا�صف اخلا�صة
بفح�س فايرو�س ك�فيد .19 -كما ت�صتمل على امل�صاهمة يف تعزيز مقدرة هذه املرافق على ا�صتيعاب
احلاالت امل�صتبه فيها.
متويل العملية

م�شدر التمويل
خم�ش�شات املنح ل�شنة 2020

املجموع الكلي

املبلغ بالدولر
500٬000
500٬000

الأثر التنموي املمُتوقع

من املُتوقع اأن ُت�صهم العملية يف تقوية االأنظمة ال�صحية بالبالد من خالل رفع القدرات الت�صخي�صية
للمرافق ال�صحية ،ومن �صاأن حزمة التدخالت التنموية التي تتح�صل عليها البالد مبا فيها عون
امل�صرف ،اأن تدعم اإمكانياتها – م�صتقبلي ًا -ملواجهة انت�صار االأوبئة.


المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا

جمهورية أنجوال
تاريخ املوافقة 09 :دي�صمرب 2020

قيمة العملية 0.5 :ملي�ن دولر
و�صف العملية

ت�صتمل عملية اال�صتجابة العاجلة على دعم املرافق ال�صحية يف اأجنوال للم�صاعدة يف تعزيز قدراتها
على اكت�صاف احلاالت وفح�صها ومعاجلتها ،عرب توفري بع�ص املعدات واالأجهزة املنقذة للحياة والرفع
من جاهزيتها ال�صتيعاب احلاالت امل�صتبه فيها .كما ت�صتمل العملية على توفري امل�صتهلكات الطبية
للحماية ال�صخ�صية بغر�ص مكافحة تف�صي العدوى.
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متويل العملية

م�شدر التمويل
خم�ش�شات املنح ل�شنة 2020

املجموع الكلي

املبلغ بالدولر
500٬000
500٬000

الأثر التنموي املمُتوقع

يتمثل االأثر التنموي للعملية يف دعم القطاع ال�صحي يف اأجنوال ملجابهة اجلائحة بتوفري عدد  123من
االأجهزة واملعدات ،وحت�صني �صبل احل�صول على اخلدمات ال�صحية بتدريب حوايل  1000من الك�ادر
ال�صحية ،وحماية ال�صكان من العدوى با�صتفادة حوايل � 10500صخ�ص ،ورفع قدرة البالد م�صتقبلي ًا
للتعامل مع انت�صار االأوبئة وباالأخ�ص يف  12مقاطعة حدودية.
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 /2م�صروعات القطاع العام النمطية
نقل وتوزيع الكهرباء في ثمان محافظات
ال�شتثمار يف البنية التحتية
جمهورية بنين
تاريخ املوافقة 26 :فرباير 2020

قيمة القر�س 50 :ملي�ن دولر
اأهداف امل�صروع

املُ�صاهمة يف حتقيق الهدف رقم ( )7من اأهداف التنمية امل�صتدامة املتعلق بتوفري طاقة نظيفة باأ�صعار
معقولة ،والهدف رقم ( )1املتعلق بالق�صاء على الفقر ،والهدف رقم ( )8املتعلق بتوفري العمل الالئق
والنمو االقت�صادي .ويهدف امل�صروع ب�صفة خا�صة اإلى تو�صيع �صبكات نقل وتوزيع الكهرباء للمراكز
احل�صرية و�صبه احل�صرية على م�صتوى ثماين حمافظات وتزويدها بالطاقة الكهربائية؛ االأمر الذي
�صيدعم االأن�صطة االقت�صادية واالجتماعية مبنطقة امل�صروع ،و ُي�صاعد على تنفيذها بجودة عالية.
و�صف امل�صروع

ي�صتمل امل�صروع على توريد وتركيب خطوط ال�صغط العايل لنقل الكهرباء ب�صعة  161ك.ف وطول
 108كلم و�شعة  63ك.ف وطول  25كلم ،و 3حمطات حتويل ب�صعة  61/161ك.ف و 20/161ك.ف
و 20/63ك.ف ،و�صبكات التوزيع التي ت�صمل خطوط �صغط متو�صط ب�صعة  20ك.ف وطول  335كلم
وخطوط �صغط منخف�ص ب�صعة  0.4ك .ف وطول  220كلم ،باالإ�صافة اإلى نحو  240حمول لتوزيع
 20/0.4ك.ف ،وكوابل تو�صيالت وعدادات حلوايل  60األف م�صرتك.
متويل امل�صروع

تبلغ التكلفة الكلية للم�صروع  120.14مليون دوالر ،و ُي�صهم يف متويله امل�صرف العربي مببلغ  50ملي�ن
دوالر (متثل  % 41.61من اإجمايل التكاليف) ،وال�صندوق ال�صعودي للتنمية مببلغ  50ملي�ن دولر
(متثل % 41.61من اإجمايل التكاليف) ،واحلكومة مببلغ  20.14مليون دوالر (متثل  % 16.78من
اإجمايل التكاليف).

الأثر التنموي املمُتوقع

من املُتوقع اأن ُي�صهم امل�صروع يف زيادة ن�صبة التزود بالكهرباء على ال�صعيد الوطني من  % 35.2يف عام
 2017اإلى  % 75يف عام  ، 2025وتخفي�ص عدد االنقطاعات بن�صبة  % 10بني عامي  2019و،2023
كما �صيعمل على رفع كفاءة وموثوقية االإمداد بالكهرباء داخل منطقة امل�صروع من خالل تعزيز نظام
النقل والتوزيع .ومن املُتوقع اأن يزيد عدد امل�صرتكني بنحو  60األف م�صرتك بني عامي  2019و،2023
واأن تنخف�ص ن�صبة الفاقد التقني للطاقة الكهربائية من  % 23يف عام  2015اإلى  % 17يف عام ،2023
واأن يتم تزويد املطار اجلديد وامل�صاكن االجتماعية واحلي االإداري يف «ويدو» بالكهرباء.
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تهيئة المنطقة الصناعية “فانجي”
ال�شتثمار يف البنية التحتية
جمهورية غينيا
تاريخ املوافقة 26 :فرباير 2020

قيمة القر�س 28 :ملي�ن دولر
اأهداف امل�صروع

املُ�صاهمة يف حتقيق الهدف رقم ( )9من اأهداف التنمية امل�صتدامة املتعلق بتحفيز ال�صناعة واالبتكار
واإر�صاء البنية االأ�صا�صية ،وحتقيق اأهداف املخطط الوطني للتنمية االقت�صادية واالجتماعية للفرتة
( .)2020-2016ويهدف امل�صروع ب�صفة خا�صة اإلى جذب اال�صتثمارات يف قطاع ال�صناعات املعملية،
وزيادة عدد املوؤ�ص�صات ال�صناعية وحتفيز تناف�صيتها ،وخلق فر�ص عمل جديدة وحت�صني الظروف
املعي�صية لل�صكان.
و�صف امل�صروع

يت�صمن امل�صروع اأعمال التهيئة الداخلية وت�صييد ال�صبكات املختلفة ملنطقة الن�صاط ال�صناعي يف
«فاجني» على م�صاحة اإجمالية ُتقدر بحوايل  30هكتار ،وذلك الإن�صاء حوايل  84م�ؤ�ش�شة �شناعية يف
جمال ال�صناعات الغذائية واحلديدية و�صناعة االأدوية ومواد البناء ،وتوفري جميع اخلدمات لتهيئة
ظروف عمل مالئمة ُت�صاعد على توفري حوايل  5000من�صب عمل مبا�صر.
متويل امل�صروع

المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا

تبلغ التكلفة الكلية للم�صروع  31.5مليون دوالر ،و ُي�صهم يف متويله امل�صرف العربي مببلغ  28ملي�ن
دوالر (متثل  % 88.89من اإجمايل التكاليف) ،واحلكومة مببلغ  3.5ماليني دوالر (متثل % 11.11
من اإجمايل التكاليف).
الأثر التنموي املمُتوقع

بحلول اأفق عام � ،2030ص ُي�صاعد امل�صروع على زيادة م�صاهمة قطاع ال�صناعات املعملية يف الناجت
املحلي االإجمايل من  % 10يف عام  2018اإلى  ،% 20ويف التوظيف من  % 8يف عام  2015اإلى
 ،% 16ويف ال�صادرات من  % 1.5يف عام  2018اإلى  ،% 12.5كما �صريفع امل�صروع م�صاهمة
ال�صناعات الغذائية يف الناجت املحلي االإجمايل من  % 3يف عام  2018اإلى  % 7يف عام .2030
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تشييد وتجهيز المستشفى الجامعي في “أبوبو”
ال�شتثمار يف البنية التحتية
جمهورية كوت ديفوار
تاريخ املوافقة 26 :فرباير 2020

قيمة القر�س 50 :ملي�ن دولر
اأهداف امل�صروع

املُ�صاهمة يف حتقيق الهدف رقم ( )3من اأهداف التنمية امل�صتدامة املتعلق بال�صحة اجليدة
والرفاه .ويهدف امل�صروع ب�صفة خا�صة اإلى توفري اخلدمات ال�صحية وحت�صني الظروف العالجية
بالعا�صمة «اأبيدجان» ،واالإ�صهام يف تغطية العجز يف البنية االأ�صا�صية لقطاع ال�صحة ،والرفع من
كفاءة الكادر الطبي.

و�صف امل�صروع

ي�صتمل امل�صروع على ت�صييد وجتهيز من�صاأة طبية متطورة باأكرب بلدية بالعا�صمة «اأبيدجان» حتتوي على
قطبني متخ�ص�صني يف اأمرا�ص ال ُكلى وت�صفية الدم ،واأمرا�ص الر�صــع وحديثي الوالدة واالأطفال.
و ُتقــدر �صعة امل�صت�صفـى بحــوايل � 600شري ــر و 50جهاز لغ�صيل ال ُكلى ،وتت�صمن االأق�صام الطبية
املختلفة مثل الطوارئ الطبية واجلراحية ،والطب العام ،واجلراحـة العامة ،وطـب الن�صـاء ،وطب
االأطفال ،وطب االأذن واالأنف واحلنجرة ،وطب العيون ،والوالدة واالأمومة ،وطب االأ�صنان ،والعناية
املركزة .ويتكون املبنى من ثالثة طوابق وعدة اأجنحة حتتوي على ال�صيدلية واملعمل ومركز االأ�صعة
وم�صلحة حفظ اجلثث.
كما ي�صتمل امل�صروع على الطرق الداخلية و�صاحات الوقوف والتجهيزات الالزمة للتكييف والتهوية،
واالإمداد الكهربائي ،واالإمداد باملياه ال�صاخنة والباردة وال�صوائل الطبية.
متويل امل�صروع

تبلغ التكلفة الكلية للم�صروع  96.34مليون دوالر ،و ُي�صهم يف متويله امل�صرف العربي مببلغ  50ملي�ن
(متثل  % 51.9من اإجمايل التكاليف) وال�صندوق ال�صعودي للتنمية مببلغ  22.72مليون دوالر (متثل
 % 23.6من اإجمايل التكاليف) ،واحلكومة مببلغ  23.62مليون دوالر (متثل  % 24.5من اإجمايل
التكاليف).
الأثر التنموي املمُتوقع
�ص ُي�صهم امل�صروع يف خف�ص ن�صبة وفيات االأطفال الذين تقل اأعمارهم عن خم�ص �صنوات بن�صبة % 50

وخف�ص ن�صبة وفيات االأمهات اأثناء الوالدة بن�صبة  ،% 50وذلك بحلول اأفق عام .2030
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تشييد طريق “تكونكو -بتمبا – ماتروجون”
(المقطع“ :بتمبا  -ماتروجون”)
ال�شتثمار يف البنية التحتية
جمهورية سيراليون
تاريخ املوافقة 14 :اأغ�صط�ص 2020

قيمة القر�س 25 :ملي�ن دولر
اأهداف امل�صروع

املُ�صاهمة يف حتقيق الهدف رقم ( )8من اأهداف التنمية امل�صتدامة املتعلق بتوفري العمل الالئق والنمو
االقت�صادي والهدف رقم ( )1املتعلق بالق�صاء على الفقر ،وذلك بتخفي�ص تكاليف النقل والتنقل
مبنطقة امل�صروع لدعم التبادالت التجارية ،وت�صهيل الو�صول اإلى املواقع ال�صياحية لتحفيز زيادة اأعداد
ال�صياح ،وزيادة فر�ص العمل وفك العزلة عن مناطق االإنتاج .و ُي�صهم امل�صروع كذلك يف ت�صييد �صبكة
الطرق الوطنية واالإقليمية املتكاملة التي تربط جمهوريتي �صرياليون وليبرييا.
و�صف امل�صروع

إقليمي «بوو » و «بونثي » يف جنوب البالد ،وي�صتمل على ت�صييد طريق
يقع امل�صروع يف منطقة تتبع اإداري ًا ال ْ
م�شفلت بط�ل ح�ايل  42.5كيلومرت ،وت�صييد من�صاآت �صرف مياه االأمطار وج�صور ،وتوفري جتهيزات
ال�صالمة ،باالإ�صافة اإلى االأعمال االأخرى املتفرقة التي تدعم تعزيز التنمية االجتماعية يف منطقة
امل�صروع .كما ي�صتمل امل�صروع على اخلدمات اال�صت�صارية وا�صتمالك االأرا�صي ،ودعم وحدة تنفيذ
امل�صروع ،وتنظيم ور�صة النطالق اأعماله.
متويل امل�صروع

المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا

تبلغ التكلفة الكلية للم�صروع  28.8مليون دوالر ،و ُي�صهم يف متويله امل�صرف العربي مببلغ  25ملي�ن
دوالر (متثل  % 86.8من اإجمايل التكاليف) ،واحلكومة مببلغ  3.8ماليني دوالر (متثل  % 13.2من
اإجمايل التكاليف).

الأثر التنموي املمُتوقع

من املُتوقع اأن ُي�صهم تنفيذ امل�صروع يف خف�ص تكاليف النقل بن�صبة  % 42.8بحل�ل عام  ،2023وخف�ص
زمن التنقل بن�صبة  % 63من � 5.5صاعات اإلى �صاعتني يف اأفق عام  ،2026وزيادة عدد املركبات على
الطريق من  165مركبة يف عام  2019اإلى  526مركبة يف عام .2026
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تشييد وتجهيز كلية العلوم التقنية ومسكن للطالب
بجامعة “دوري” ومسكن للطالب بجامعة “فادا أنجورما”
ال�شتثمار يف البنية التحتية
بوركينا فاسو
تاريخ املوافقة 14 :اأغ�صط�ص 2020

قيمة القر�س 20 :ملي�ن دولر
اأهداف امل�صروع

املُ�صاهمة يف حتقيق الهدف رقم ( )4من اأهداف التنمية امل�صتدامة املتعلق بالتعليم ودعم راأ�ص املال
الب�صري وتطوير احلماية االجتماعية .ويهدف امل�صروع ب�صورة خا�صة اإلى حت�صني جاذبية املركز
اجلامعي يف «دوري» وزيادة ن�صبة ا�صتيعاب الطالب .كما يهدف اإلى خف�ص ن�صبة الر�صوب يف املركز
اجلامعي ويف جامعة «فادا اأجنورما» ،والرفع من جودة الربامج التعليمية وقدرات االأ�صاتذة ،وحت�صني
ظروف التح�صيل العلمي والتطبيقي ،اإلى جانب حت�صني الظروف املعي�صية للطالب.
و�صف امل�صروع

يت�صمن امل�صروع ت�صييد وحدة للعلوم التقنية ومرافق اجتماعية وخدماتية تت�صع حلوايل  1200طالب
وطالبة بجامعة «دوري» .كما يت�صمن ت�صييد م�صاكن الإيواء الطلبة والطالبات �صعة كل م�صكن تقدر
بح�ايل � 1000صرير ،واأعمال البنية االأ�صا�صية للموقع وال�صور اخلارجي ،ومن�صاآت اإدارية ،و�صاالت
لالأن�صطة الطالبية ،وذلك يف كل من جامعتي «دوري» و«فادا -اأجنورما».
متويل امل�صروع

تبلغ التكلفة الكلية للم�صروع  44.75مليون دوالر ،و ُي�صهم يف متويله امل�صرف العربي مببلغ  20ملي�ن
دوالر (متثل  % 44.7من اإجمايل التكاليف) ،و«اأوفيد» مببلغ  23مليون دوالر (متثل  % 51.4من
اإجمايل التكاليف) ،واحلكومة مببلغ  1.75مليون دوالر (متثل  % 3.9من اإجمايل التكاليف).
الأثر التنموي املمُتوقع

االأثر التنموي املُتوقع للم�صروع يتمثل يف ارتفاع ن�صبة االنخراط يف التعليم اجلامعي من  530طالب
لكل  100األف �صاكن يف عام  2017اإلى  829طالب لكل  100األف �صاكن يف عام  ،2030وزيادة ن�صبة
الطالب امل�شجلني يف جمالت مهنية ت�شتجيب لحتياجات القت�شاد ال�طني من  % 8يف عام 2017
اإلى  % 30يف عام  .2025كما �صيكون للم�صروع اأثر مبا�صر يف زيادة عدد طالب املركز اجلامعي متعدد
التقنيات يف “دوري” من  260طالب يف عام  2017اإلى  1200طالب يف عام .2025
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تعزيز اإلنتاجية الزراعية للمناطق
الزراعية الصناعية المتكاملة وتوظيف الشباب
تنمية �شال�شل القيمة الزراعية
جمهورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية
تاريخ املوافقة� 27 :صبتمرب2020

قيمة القر�س 50 :ملي�ن دولر
اأهـداف امل�صـروع

املُ�صاهمة ب�صفة عامة يف حتقيق الهدف رقم ( )1من اأهداف التنمية امل�صتدامة اخلا�ص بالق�صاء على
الفقر والهدف رقم ( )2اخلا�ص بالق�صاء التام على اجلوع والهدف رقم ( )9اخلا�س بال�شناعة والبتكار
واإر�صاء البنية االأ�صا�صية ،وذلك بت�صجيع الت�صنيع الزراعي امل�صتدام .ويهدف امل�صروع ب�صفة خا�صة اإلى
حتقيق زيادة كبرية يف االإنتاج الزراعي من خالل تقليل االعتماد على الزراعة املطرية يف اأربعة اأقاليم
زراعية �صناعية بالبالد وامل�صاهمة يف تطويرها وتوفري املدخالت الكافية لها ،باالإ�صافة اإلى تقدمي الدعم
لل�صباب و�صقل مهاراتهم الغتنام الفر�ص املتاأتية من النهو�ص بهذه املناطق.
و�صف امل�صروع

ُي�صاعد امل�صروع على تعزيز االإنتاجية الزراعية عن طريق تطوير �صبكات الري حول املناطق الزراعية
ال�شناعية املتكاملة يف اأربعة اأقاليم هي جتراي واأمهر واأورومية واالأمم اجلنوبية .كما ُي�صاعد يف دعم
ريادة االأعمال الزراعية لل�صباب يف مناطق امل�صروع بتعزيز قدراتهم يف جمال اإدارة م�صاريع جتارية
زراعية مربحة ،وتوفري برنامج متويل لدعم املزارعني ال�صباب وال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة.
متويـل امل�صروع

المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا

تبلغ التكلفة االإجمالية للم�صروع  114مليون دوالر ،و ُي�صهم يف متويله امل�صرف العربي مببلغ  50ملي�ن
دوالر (متثل  % 42.93من اإجمايل التكاليف) منها  49.55مليون عبارة عن قر�ص و 0.45ملي�ن
عبارة عن منحة عون فني .كما ُي�صهم البنك االأفريقي للتنمية يف متويل امل�صروع عرب �صندوق التنمية
االأفريق ـ ــي مببلغ  55.2ملي ــون دوالر (متثــل  % 50.03من اإجمايل التكاليف) ،واحلكومة مببـ ـ ـلـغ
 8.8ماليني دوالر (متثل  % 7.04من اإجمايل التكاليف).
الأثر التنموي املمُتوقع

ُينتظر اأن ُي�صهم امل�صروع يف خف�ص م�صتوى البطالة و�صط ال�صباب بجذب ا�صتثمارات خا�صة للمدن
الزراعية ت�صل اإلى مليار دوالر بحلول عام  .2024ومن املُتوقع اأن يبلغ عدد امل�صتفيدين املبا�صرين
ح�ايل  30األف اأ�صرة( % 40منها تكفلها ن�صاء) ،و 2500خريج من ال�صباب و 20األف �صاب مل
يتح�صلوا على �صهادات جامعية .واأن يبلغ عدد امل�صتفيدين غري املبا�صرين حوايل  200األف �صخ�ص
مت�صمن ًا جميع مقدمي اخلدمات على طول �صل�صلة القيمة؛ مما �صيوؤدي اإلى خف�ص ن�صبة �صكان املناطق
الريفية الذين يعي�صون حتت خط الفقر ،وزيادة االإنتاج الزراعي ،واحلد من ا�صترياد املواد اخلام
وتنمية ال�صادرات ال�صناعية.
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 /3عمليات القطاع اخلا�س
قرض ائتماني لصالح شركة خطوط جوية أفريقية
قطاع خاص
تاريخ املوافقة 26 :فرباير 2020

قيمة القر�س 19 :ملي�ن دولر

اأهداف العملية والأثر التنموي

حتديث وتو�صيع اأ�صطول النقل اجلوي لل�صركة املقرت�صة .اإن م�صاركة امل�صرف يف هذه العملية ُت�صهم
يف حتقيق العديد من الفوائد التنموية كتعزيز الربط عرب املطارات ،وت�صهيل تنقل امل�صتثمرين ورجال
االأعمال والفاعلني االقت�صاديني ونقل الب�صائع ،وتوفري العمالت ال�صعبة للبالد ،وتقدمي اخلدمات
اللوج�صتية وال�صيانة والتدريب ل�صركات الطريان االأخرى ،وتوفري فر�ص عمل للمواطنني وتطوير
مهاراتهم يف خمتلف جماالت �صناعة الطريان ،اإلى جانب زيادة اإيرادات اخلزينة العامة �صواء اأكان
ذلك عرب ال�صرائب والر�صوم اأو توزيعات االأرباح.

قرض ائتماني لصالح مؤسسة مالية
جمهورية السنغال – قطاع خاص

تاريخ املوافقة 26 :فرباير 2020

قيمة القر�س 13.5 :ملي�ن ي�رو

اأهداف العملية والأثر التنموي

تعزيز قدرة البنك املقرت�ص يف جمال متويل م�صروعات وعمليات القطاع اخلا�ص بجمهورية ال�صنغال
من خالل اإعادة اإقرا�ص موارد القر�ص االئتماين لعمالئه .ويقوم البنك املعني ،منذ اإن�صائه ،بتفعيل
مهمته املتمثلة يف امل�صاهمة يف التنمية االقت�صادية عرب تطوير م�صاريع جديدة ومنو ن�صيج ال�صركات
املحلية ،وذلك بتوفري منتجات وخدمات متنوعة ومتجددة ت�صتهدف ب�صكل خا�ص املوؤ�ص�صات ال�صغرية
واملتو�صطة.
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قرض ائتماني لصالح مؤسسة تمويل إنمائي إقليمية
إقليمي – قطاع خاص

تاريخ املوافقة 27 :اأغ�صط�ص 2020

قيمة القر�س 50 :ملي�ن دولر

اأهداف العملية والأثر التنموي

دعم ا�صتمرارية اأعمال موؤ�ص�صات القطاع اخلا�ص واملوؤ�ص�صات املالية املوؤهلة يف اإطار ا�صتجابة معززة
ملكافحة وباء كوفيد ،19 -حيث �صتوا�صل موؤ�ص�صة التمويل االمنائي املقرت�صة دعم القطاعات احليوية
يف اقت�صادات الدول االأع�صاء ل�صمان تدفق ال�صلع واخلدمات داخل وخارج حدودها ،وتوفري ال�صيولة
للعمالء من ال�صركات ،خا�ص ًة تلك التي تركز على القطاعات اال�صرتاتيجية مثل االأدوية والرعاية
ال�صحية واالأعمال التجارية الزراعية.

قرض ائتماني لصالح مؤسسة مالية
جمهورية رواندا – قطاع خاص

تاريخ املوافقة 26 :اأكت�بر 2020
المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا

قيمة القر�س 10 :ماليني دولر

اأهداف العملية والأثر التنموي

دعم موؤ�ص�صات القطاع اخلا�ص يف جمهورية رواندا يف اإطار برنامج امل�صرف لتمويل القطاع اخلا�ص،
وذلك بتمويل امل�صاريع يف القطاعات االقت�صادية الرئي�صية .ومن املُتوقع اأن تكون لهذه امل�صاريع اأثر ًا
تنموي ًا ملمو�ص ًا يف حتفيز الن�صاط االقت�صادي ،وتوفري فر�ص عمل م�صتدامة خا�ص ًة يف قطاعات البنية
التحتية والت�صنيع والزراعة ،اإلى جانب دعم املوؤ�ص�صات املت�صررة من جائحة كوفيد.19 -
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 /4عمليات متويل التجارة
 1.4ال�صادرات العربية
تعزيز اعتمادات مستندية لصالح مؤسسة مالية
جمهورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية  -صادرات عربية
تاريخ املوافقة 27 :اغ�صط�ص 2020

قيمة القر�س 75 :ملي�ن دولر

اأهداف العملية والأثر التنموي

تعزيز وخ�صم اعتمادات م�صتندية م�صرتكة ل�صالح موؤ�ص�صة مالية بالتعاون مع موؤ�ص�صة متويل امنائي
اإقليمية ،بغر�ص ا�صترياد �صلع ا�صرتاتيجية ذات من�صاأ عربي جلمهورية اإثيوبيا .ويهدف خط التمويل
اإلى تعزيز ال�صادرات العربية املتجهة اإلى الدول االأفريقية غري العربية ،وامل�صاعدة يف توفري ال�صلع
اال�صرتاتيجية ،وتنويع عمليات ومنتجات امل�صرف التمويلية؛ مما ُي�صهم يف تعزيز فر�ص النمو
االقت�صادي وزيادة الدخل القومي ،وحتقيق االأمن الغذائي ،وتطوير القطاع ال�صحي.

تعزيز وخصم اعتمادات مستندية لصالح مؤسسة مالية
جمهورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية  -صادرات عربية
تاريخ املوافقة 27 :اغ�صط�ص 2020

قيمة القر�س 75 :ملي�ن دولر

اأهداف العملية والأثر التنموي

تعزيز وخ�صم اعتمادات م�صتندية م�صرتكة ل�صالح موؤ�ص�صة مالية بالتعاون مع موؤ�ص�صة متويل اإمنائي
اإقليمية ،بغر�ص ا�صترياد �صلع ا�صرتاتيجية من الدول العربية جلمهورية اإثيوبيا .ويهدف خط التمويل
الى دعم ال�صادرات العربية املتجهة اإلى الدول االأفريقية غري العربية ،وتقوية عالقات التعاون مع
موؤ�ص�صات التمويل التنموي النا�صطة يف جمال متويل التجارة ومع البنوك التجارية االفريقية؛ مما
يتيح لها املزيد من فر�ص النجاح .و ُي�صهم خط التمويل كذلك يف تعزيز النمو االقت�صادي وتوفري ال�صلع
ال�صرورية ،وحتقيق االأمن الغذائي ،ودعم القطاع ال�صحي.
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خط تمويل لصالح مؤسسة تمويل
إنمائي إقليمية بمنطقة غرب أفريقيا
إقليمي – صادرات عربية
تاريخ املوافقة 26 :اأكت�بر 2020

قيمة القر�س 50 :ملي�ن دولر

اأهداف العملية والأثر التنموي

املُ�صاهمة يف دعم ال�صادرات العربية املتجهة اإلى دول غرب اأفريقيا ،وذلك من خالل منح خط متويل
لبنك اإقليمي نا�صط يف املنطقة .ويهدف خط التمويل اإلى حتقيق االأمن الغذائي لدول غرب اأفريقيا
وتخفي�ص فاتورة اال�صترياد من خالل احل�صول على البذور واالأ�صمدة الالزمة للقطاع الزراعي من
الدول العربية من جهة ،ومتويل �صادرات ال�صلع مثل القطن واملنتجات الزراعية من جهة اأخرى .كما
ُت�صهم موارد خط التمويل يف حتفيز النمو االقت�صادي وتوفري االأيدي العاملة وزيادة دخل ال�صكان.
 2.4التجارة الفريقية
خط تمويل مشترك بالتعاون مع مؤسسة دولية لتمويل
التجارة لصالح دولة بمنطقة غرب أفريقيا
تجارة أفريقية
تاريخ املوافقة 26 :فرباير 2020
المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا

قيمة القر�س 10 :ماليني ي�رو

اأهداف العملية والأثر التنموي

النهو�ص بقطاع القطن يف البلد امل�صتفيد من خالل متكني اجلهة املنفذة من املح�صول وت�صديره
اإلى اخلارج .و ُي�صهم خط التمويل يف تطوير وتنمية اأعمال املوؤ�ص�صات النا�صطة يف هذا القطاع
ويف القطاعات االأخرى املرتبطة ب�صل�صلة قيمة حم�صول القطن ،كما ُي�صهم يف تعزيز القاعدة
االإنتاجية وا�صتقرار ال�صكان واحلد من الهجرة الريفية .ومن املُتوقع اأن يكون للعملية اأثر اإيجابي
على منو الدخل القومي وزيادة اإيرادات الدولة من النقد االأجنبي؛ وبالتايل تعزيز امليزان
التجاري وميزان املدفوعات.
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خط تمويل مشترك بالتعاون مع مؤسسة دولية
لتمويل التجارة لصالح دولة بمنطقة غرب أفريقيا
تجارة أفريقية
تاريخ املوافقة 09 :دي�صمرب 2020

قيمة القر�س 35 :ملي�ن ي�رو

اأهداف العملية والأثر التنموي

النهو�ص بقطاع القطن يف البلد امل�صتفيد من خالل متكني اجلهة املنفذة من املح�صول وت�صديره
اإلى اخلارج .و ُي�صهم خط التمويل يف تطوير وتنمية اأعمال املوؤ�ص�صات النا�صطة يف هذا القطاع ويف
القطاعات االأخرى املرتبطة ب�صل�صلة قيمة حم�صول القطن ،كما ُي�صهم يف تعزيز القاعدة االإنتاجية
وا�صتقرار ال�صكان واحلد من الهجرة الريفية .ومن املُتوقع اأن يكون للعملية اأثر اإيجابي على منو الدخل
القومي وزيادة اإيرادات الدولة من النقد االأجنبي؛ وبالتايل تعزيز امليزان التجاري وميزان املدفوعات.

خط تمويل لصالح مؤسسة تمويل إنمائي
بمنطقة غرب أفريقيا
إقليمي  -تجارة أفريقية
تاريخ املوافقة 09 :دي�صمرب 2020

قيمة القر�س 50 :ملي�ن دولر

اأهداف العملية والأثر التنموي

توفري املوارد املالية الالزمة للبنك املقرت�ص لتمويل العمليات املتعلقة بالزراعة (االإنتاج الزراعي،
ا�صترياد املدخالت ،احلمالت الزراعية جلميع امل�صاربات الزراعية) والطاقة ،وموا�صلة دعم عمالئه
من ال�صركات وموؤ�ص�صات القطاع اخلا�ص والبنوك املحلية ،خا�ص ًة تلك التي مت تاأ�صي�صها يف دول االحتاد
االقت�صادي والنقدي لغرب اإفريقيا .كما ُيوفر خط التمويل الدعم الالزم لل�صادرات الوطنية للدول
الثماين االأع�صاء يف البنك و ُي�صاعد يف املحافظة على الوظائف القائمة وخلق فر�ص عمل جديدة؛ مما
ُي�صهم يف حتفيز النمو االقت�صادي.
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التقرير
السنوي

2020

خط تمويل مهيكل ودوار لصالح البنك المركزي
إلحدى دول منطقة جنوب أفريقيا
تجارة أفريقية
تاريخ املوافقة 09 :دي�صمرب 2020

قيمة القر�س 30 :ملي�ن دولر

اأهداف العملية والأثر التنموي

تعزيز التجارة البينية االأفريقية ودعم وتنمية التجارة االأفريقية املتجهة اإلى خمتلف اأنحاء العامل،
حيث يقوم البنك املقرت�ص باإعادة اإقرا�ص موارد خط التمويل اإلى عمالئه عرب خمتلف البنوك التابعة
له وذلك الإنتاج وت�صدير �صلع ومنتجات اأفريقية امل�صدر؛ االأمر الذي �صيحفز القطاعات االإنتاجية يف
دول اأفريقيا جنوب ال�صحراء.

خط تمويل لصالح مجموعة مصرفية أفريقية
إقليمي  -تجارة أفريقية
تاريخ املوافقة 09 :دي�صمرب 2020

قيمة القر�س 40 :ملي�ن دولر

اأهداف العملية والأثر التنموي
المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا

تعزيز التجارة البينية االأفريقية ودعم وتنمية التجارة االأفريقية املتجهة اإلى خمتلف اأنحاء العامل،
حيث تقوم املجموعة امل�صرفية املقرت�صة باإعادة اإقرا�ص موارد خط التمويل اإلى عمالئها عرب خمتلف
البنوك التابعة لها وذلك الإنتاج وت�صدير �صلع ومنتجات اأفريقية امل�صدر؛ االأمر الذي �صيحفز القطاعات
االإنتاجية يف دول اأفريقيا جنوب ال�صحراء.

65

 /5عمليات العون الفني

دعم مؤسسي لتعليم اللغة العربية
جمهورية تشاد

 1.5عمليات العون الفني النمطية

تاريخ املوافقة 26 :فرباير 2020

خدمات خبير عربي لدعم وزارة االقتصاد
والمالية والتخطيط
جمهورية غينيا االستوائية
تاريخ املوافقة 26 :فرباير 2020

قيمة العون 320 :األف دوالر
اأهداف العملية

دعم وزارة االقت�صاد واملالية والتخطيط يف غينيا اال�صتوائية
بتوفري خدمات خبري عربي ملدة عامني .و ُي�صاعد اخلبري يف
تعزيز قدرات كوادر االإدارة العامة للمنظمات االقت�صادية
واملالية الدولية بالوزارة يف جمال اإدارة امل�صاريع التنموية
ومتكينهم من اكت�صاب اخلربات ،وتعبئة موارد من جمموعة
التن�صيق العربية ،وا�صتقطاب ا�صتثمارات خارجية ل�صد
الفجوة التمويلية للخطة الوطنية ،باالإ�صافة اإلى امل�صاهمة
يف تن�صيط التعاون مع امل�صرف ومع موؤ�ص�صات جمموعة
التن�صيق.
الأثر التنموي املمُتوقع

نقل اخلربات يف جماالت متابعة وتنفيذ امل�صاريع وتعبئة املوارد
اخلارجية اإلى كوادر االإدارة العامة للمنظمات االقت�صادية
واملالية الدولية بالوزارة؛ مما ي�صهم يف جذب اال�صتثمارات
االأجنبية و�صد الفجوة يف متويل امل�صاريع احلكومية.
●●●

قيمة العون 180 :األف دوالر
اأهداف العملية

دعم جهود حكومة ت�صاد يف جمال النهو�ص بتعليم اللغة
العربية ون�صر الثقافة اللغوية املزدوجة ،من خالل تنمية
قدرات االأطر العلمية والتقنية يف جمال اللغة العربية،
وحت�صني قدرات املدر�صني والدار�صني للتمكن منها واإجادتها،
وتطوير اأ�صاليب تدري�صها با�صتخدام و�صائل بيداغوجية
ع�صرية.
الأثر التنموي املمُتوقع

من املُتوقع اأن ُي�صهم العون يف تعليم اللغة العربية لعدد  50من
ك�ادر القيادات الإدارية و 120طالب وطالبة يف  4مدار�س
ناطقة باللغة الفرن�صية (فرانكفونية) ،وتدريب  60معلم
و 100موظف من دواوين الدولة املختلفة يف اللغة العربية.
●●●

دورة تدريبية في مجال تسيير
المبيدات المنتهية الصالحية
إقلــــــيمي
تاريخ املوافقة 26 :فرباير 2020

قيمة العون 160 :األف دوالر
اأهداف العملية

دعم قدرات الكوادر املكلفة بت�صيري املبيدات املنتهية
ال�صالحية يف الدول االأفريقية الناطقة باللغة الفرن�صية ،من
اأجل احلد من اآثارها ال�صالبة على �صحة ال�صكان والبيئة.
الأثر التنموي املمُتوقع

من املُتوقع اأن ُي�صاعد العون يف تدريب وتنمية قدرات
موظف متخ�ص�صني زراعي ًا يف جمال التخل�ص من املبيدات
منتهية ال�صالحية ،واأن ُي�صهم يف احلد من املخاطر البيئية
عرب التخل�ص من اأطنان من املبيدات املنتهية ال�صالحية.
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التقرير

جمهورية سيراليون

السنوي

دعم مؤسسي لتعزيز ريادة األعمال للشباب

دعم مؤسسي لوزارة المالية
والتخطيط االقتصادي والتنمية

2020

جمهورية مالوي

تاريخ املوافقة 26 :فرباير 2020

تاريخ املوافقة 26 :فرباير 2020

قيمة العون 200 :األف دوالر

قيمة العون 180 :األف دوالر

اأهداف العملية

دعم برنامج ريادة االأعمال لل�صباب يف �صرياليون ،وذلك
لتعزيز جهود الدولة الرامية اإلى احلد من ا�صت�صراء البطالة
والفقر وخلق فر�ص عمل لل�صباب؛ مما ُي�صهم يف تقليل
الهجرة اجلماعية غري ال�صرعية.
الأثر التنموي املمُتوقع

من املُتوقع اأن ُي�صاعد العون يف تدريب  500كادر
منهم ن�صاء) من ال�صباب املوؤهل لريادة االأعمال واأ�صحاب
امل�صاريع املتو�صطة وال�صغرى املبتدئة.
(% 50

اأهداف العملية

دعم قدرات كوادر اإدارة الدين واملعونة بالوزارة يف عدة
جماالت من اأهمها ،اإدارة ومراقبة وتقييم امل�صروعات،
وتعبئة املوارد املالية ،واإدارة ال�صجالت واملعلومات ،وتوفري
الو�صائل التكنولوجية احلديثة.
الأثر التنموي املمُتوقع

توفري معدات وجتهيزات الإدارة الدين واملعونة ت�صتمل على
خادم ( )Serverلالإنرتنت و 8اأجهزة كمبيوتر مكتبي
و 10اأجهزة كمبيوتر حممول و 5طابعات ،باالإ�صافة اإلى
تدريب  15موظف ًا من كوادر االإدارة.
●●●

●●●

إعداد خطة استثمار في سالسل
قيمة القطن (الفاو)
جمهورية مالي
تاريخ املوافقة 26 :فرباير 2020

اأهداف العملية

اإعداد خطة لتطوير �صال�صل قيمة القطن من خالل
جذب اال�صتثمارات للقطاع ورفع االإنتاج والقيمة امل�صافة
حملي ًا وزيادة القدرة التناف�صية؛ مما ُي�صاعد يف خلق
فر�ص عمل اإ�صافية وحت�صني دخل االأ�صر واملزارعني
واحلد من الفقر.
الأثر التنموي املمُتوقع

اإعداد خطة لال�صتثمار يف �صال�صل قيمة القطن بجمهورية
مايل م�صتندة على بيانات واقعية ،وتعبئة املوارد الالزمة
لتنفيذها.

جمهورية غينيا
تاريخ املوافقة 26 :فرباير 2020

قيمة العون 500 :األف دوالر
اأهداف العملية

دعم االأن�صطة املدرة للدخل لفائدة الن�صاء لتح�صني ظروفهن
املعي�صية ،وامل�صاعدة يف هيكلة اجلمعيات الن�صائية التي تن�صط
يف جمال حتويل املنتجات الزراعية من خالل ت�صييد وجتهيز
من�صاآت حتويل بع�ص املنتجات الزراعية مثل االأرز والدخن
واخل�صروات والفواكه ،وتدريب الن�صاء الريفيات على تقنيات
حتويل وتعليب املنتجات الزراعية وريادة االأعمال.

المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا

قيمة العون 300 :األف دوالر

تمويل مشروع نموذجي لتمكين النساء

الأثر التنموي املمُتوقع

توفري معدات وجتهيزات ت�صمل  40طاحونة حبوب و 40اآلة
تق�صري و 20فرن تبخري ،وتدريب  2100كادر ن�صوي يف
جماالت حتويل وتخزين املنتجات الزراعية وريادة االأعمال
واإدارة امل�صاريع ال�صغرى وت�صويق املنتجات ،واإدارة امل�صروع
والتي تت�صمن م�صاريف متابعة تنفيذه وتقييمه.
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مشروع نموذجي لتعزيز األمن الغذائي
في المناطق المتأثرة بالملوحة

دعم تبادل المعارف والخبرات
بين السنغال و 10دول أفريقية

جمهورية توجو

إقلــــيمي

تاريخ املوافقة 26 :فرباير 2020

تاريخ املوافقة :اأغ�صط�ص 2020

قيمة العون 500 :األف دوالر

قيمة العون 500 :األف دوالر

اأهداف العملية

اأهداف العملية

احلد من الفقر ودعم الأمن الغذائي ل�شغار املزارعني
خ�صو�ص ًا الن�صاء يف املناطق املتاأثرة بامللوحة؛ مما ميكنهم
من حت�صني ظروفهم املعي�صية .وي�صمل الدعم اإدخال
املحا�صيل التي تتحمل امللوحة ،وا�صتخدام اأف�صل املمار�صات
يف االإدارة الزراعية وتطوير �صال�صل القيمة ،وبناء قدرات
املزارعني والعاملني يف جمال خدمات الإر�شاد الزراعي.
الأثر التنموي املمُتوقع

امل�صاهمة يف احلد من ات�صاع م�صاحة االأرا�صي املهددة
بارتفاع امللوحة وزيادة اإنتاجية املحا�صيل؛ وبالتايل تعزيز
االأمن الغذائي.
●●●

التمويل األصغر لتمكين األشخاص
ذوي االحتياجات الخاصة
جمهورية جامبيا
تاريخ املوافقة 26 :فرباير 2020

قيمة العون 500 :األف دوالر
اأهداف العملية

دعم قدرات ذوي االحتياجات اخلا�صة وتنمية مهاراتهم
و�صقل مواهبهم من خالل تدريبهم ،بهدف اإدماجهم يف
الدورة االقت�صادية ومتكينهم من ممار�صة االأن�صطة املدرة
للدخل ومن الو�صول اإلى م�صادر التمويل املالئم الأعمالهم.
الأثر التنموي املمُتوقع

تدريب ح�ايل � 245صخ�ص ًا من ذوي االحتياجات اخلا�صة يف
جمال ريادة االأعمال لتطوير مهاراتهم واأفكارهم االبتكارية،
واإن�صاء موؤ�ص�صات �صغرية وجتهيزها مبعدات للخياطة
ومطاحن وثالجات وامل�صاهمة يف راأ�صمالها الت�صغيلي.
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تعزيز ال�صراكة القائمة بني امل�صرف والبنك االإ�صالمي
للتنمية واملوؤ�ص�صة االإ�صالمية الدولية لتمويل التجارة بغر�ص
دعم جهود دول اأفريقيا جنوب ال�صحراء ملواجهة خماطر
انت�صار جائحة كوفيد ،19 -من خالل م�صاعدتها على تنمية
قدراتها يف جمال الوقاية من انت�صار العدوى ومتكينها من
و�صائل الر�صد والتوا�صل �صد خماطر هذا الوباء ومكافحته.
الأثر التنموي املمُتوقع

تعزيز ا�صتعداد وا�صتجابة البلدان االأفريقية لتخفيف اآثار
جائحة ك�فيد 19 -من خالل تبادل املعارف واخلربات بينها،
وخلق �صبكة تن�صيق وتعاون بني املختربات الطبية لت�صخي�ص
االأمرا�ص املعدية يف اأفريقيا ،اإلى جانب تعزيز القدرات الفنية
لنح�  200فني خمترب ،وتوفري من�صة للتعليم االإلكرتوين
وتبادل املعارف واخلربات.
●●●

مشروع المناطق الزراعية الصناعية
المتكاملة وتوظيف الشباب
جمهورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية
تاريخ املوافقة� 27 :صبتمرب 2020

قيمة العون 450 :األف دوالر
اأهداف العملية

متويل التكاليف االإجمالية لور�صة انطالق امل�صروع والتقييم
الن�صفي وتقرير اكتمال امل�صروع ودعم وحدة تنفيذه ،وذلك
ا�صتكماال مل�صروع ت�صييد املناطق الزراعية ال�صناعية املتكاملة
املندرج حتت اإطار «اخلطة الوطنية الثانية للنمو والتحول
( )2019-2015يف اإثيوبيا ،والتي من �صمن ركائزها زيادة
القدرة االإنتاجية والكفاءة للقطاعات االنتاجية من خالل
حت�صني اجلودة والتناف�صية ،خ�صو�ص ًا يف قطاع الزراعة الذي
يعترب قطاع حيوي وم�صدر مهم للعمالت االأجنبية.

التقرير

حت�صني االنتاج واالإنتاجية يف املناطق املجاورة للمناطق
ال�صناعية بن�صبة  ،% 15ورفع م�صاهمة الت�صنيع الزراعي
يف الناجت املحلي االإجمايل اإلى حوايل  ،% 7وجذب
اال�صتثمارات اخلا�صة للمدن الزراعية لت�صل اإلى مليار دوالر
بحل�ل عام  ،2024وخف�ص ن�صبة الفقر يف املناطق الريفية
اإلى  % 16ومعدالت البطالة اإلى  % 12بحل�ل عام ،2024
ودعم ح�ايل  30األف اأ�صرة ( % 40منهم ن�صاء) و2500
خريج من ال�صباب ،اإلى جانب ا�صتفادة حوايل  200األف
�صخ�ص ب�صكل غري مبا�صر من امل�صروع.
●●●

دراسة الجدوى لمشروع الزراعة المستدامة
في حوض نهر السنغال
إقلــــيمي
تاريخ املوافقة� 27 :صبتمرب 2020

إقلـــــــيمي
تاريخ املوافقة 09 :دي�صمرب 2020

قيمة العون 160 :األف دوالر
اأهداف العملية

ياأتي هذا العون يف اإطار م�صاهمات �صابقة للم�صرف يف اإن�صاء
البوابة العربية للتنمية ،التي اأحدثتها جمموعة التن�صيق العربية
يف عام  .2006و�صيغطي العون اأتعاب اال�صت�صاري الذي مت
تكليفه با�صتكمال نقل البوابة اإلى �صندوق النقد العربي.
الأثر التنموي

من املُتوقع اأن ي�صهم العون يف توفري حمرك بحث ديناميكي
وفعال ،واإجراء البحوث يف املوؤ�صرات من خالل ا�صتخدام
قائمة املوؤ�صرات املن�صدلة ،واإتاحة خا�صية طباعة الكلمات
الدليلية باللغة االجنليزية يف واجهة اال�صتخدام باللغة العربية
للح�صول على قائمة موؤ�صرات باللغة العربية ،والعك�ص.

قيمة العون 300 :األف دوالر
اأهداف العملية

اإعداد درا�صة اجلدوى الفنية واالقت�صادية والت�صاميم
االأولية وتقديرات التكلفة والفح�ص البيئي مل�صروع دعم
الزراعة امل�صتدامة يف حو�ص نهر ال�صنغال� ،صمن برنامج
اإقليمي لتح�صني املحا�صيل املروية يف حو�ص نهر ال�صنغال
بحلول اأفق .2025
اإدخال تقنيات الري احلديثة وتطوير ممار�صات الزراعة
املائية ،وتنويع املحا�صيل باإدخال حما�صيل عالية القيمة،
وزيادة اإنتاج واإنتاجية االأرز ،وحتقيق االكتفاء الذاتي من
املواد الغذائية وزيادة دخل املزارعني.
●●●

●●●

التمكين االقتصادي للنساء الريفيات
جمهورية كوت ديفوار
تاريخ املوافقة 09 :دي�صمرب 2020

قيمة العون 400 :األف دوالر
اأهداف العملية

التمكني االقت�صادي ملجموعة من الن�صاء الريفيات يف كل من
بلدية» األيباي» التي تقع على بعد  45كيلومرت ًا �صمال �صرق
العا�صمة «اأبيدجان» ومنطقة «غباكاي» يف و�صط كوت ديفوار،
من خالل تنفيذ عملية يف جمال ت�صفيف ال�صعر واخلياطة
يف بلدية» األيباي» ،وعملية يف جمال حتويل وت�صويق املنتجات
الزراعية يف «بواكي» و»�صاكا�صو» و»ديابو» يف منطقة «غباكاي».

المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا

الأثر التنموي املمُتوقع

السنوي

الأثر التنموي املمُتوقع

المرحلة الرابعة للبوابة العربية للتنمية

2020

الأثر التنموي املمُتوقع

حت�صني م�صتوى وعي الن�صاء بحقوقهن وفر�ص م�صاركتهن
القت�شادية واملجتمعية ،وخلق اأن�صطة مدرة للدخل ،والتدريب
على ت�صويق املنتجات واخلدمات و�صمان الو�صول اإلى االأ�صواق
املحل ّية ،وتدريب  70امراأة يف جمال ت�صفيف ال�صعر واخلياطة
و 100امراأة يف جمال حتويل وت�صويق املنتجات الزراعية.
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خبير لمساعدة أنجوال في تحسين أداء
محفظة مشاريعها الممولة من المصرف

مخطط عام لتوفير خدمات إمداد
المياه والصرف الصحي

جمهورية أنجوال

جمهورية غينيا

تاريخ املوافقة :يناير 2020

تاريخ املوافقة :دي�صمرب 2020

قيمة العون 15 :األف دوالر

قيمة العون 18 :األف دوالر

اأهداف العملية

اأهداف العملية

حت�صني اأداء حمفظة م�صاريع جمهورية اأجنوال املمولة من
ِقبل امل�صرف ،وذلك بت�صريع توقيع ال�صلطات االأجنولية على
اتفاقيتي القر�صني اللذين متت املوافقة عليهما يف مار�ص
 2017والبدء الفعلي يف تنفيذ امل�صروعني ،وتوقيعها على
معني ذاكرة املهمة التي قام امل�صرف باإيفادها اإلى اأجنوال
يف اأغ�صط�ص  2019لتقييم م�صروع زراعي والبدء الفعلي يف
تنفيذ امل�صروع بعد م�صادقة امل�صرف عليه ،باالإ�صافة اإلى
تعريف ال�صلطات وممثلي القطاع اخلا�ص والبنوك التجارية
يف اأجنوال بامل�صرف وا�صرتاتيجيته اجلديدة  2030وخطته
اخلم�صية الثامنة.

امل�صاهمة يف حتقيق الهدف رقم ( )6من اأهداف التنمية
امل�صتدامة اخلا�ص بتوفري املياه النظيفة يف جمهوريتي غينيا
وتون�ص ب�صورة عامة ،ومتويل اخلدمات اال�صت�صارية الإعداد
خمطط عام لتوفري خدمات اإمداد املياه وال�صرف ال�صحي
يف جمهورية غينيا ب�صورة خا�صة.

الأثر التنموي املمُتوقع

تعزيز فر�ص التعاون بني امل�صرف وجمهورية اأجنوال،
وت�صريع خطى تنفيذ امل�صاريع وعمليات العون الفني املمولة
من ِقبل امل�صرف.
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الأثر التنموي املمُتوقع

امل�صاهمة يف توفري املياه النظيفة وخدمات ال�صرف ال�صحي
يف جمهورية غينيا.
●●●

التقرير

2020
السنوي

 2-5منح يف اإطار برنامج ال�صتجابة العاجلة ملجابهة جائحة كوفيد19 -
تواريخ املوافقة :يونيو واأغ�صط�ص ودي�صمرب 2020

القيمة الإجمالية للمعونات 5.17 :ماليني دولر
اأهداف العمليات

االنخراط مع اجلهود الدولية لال�صتجابة العاجلة ملجابهة جائحة كوفيد 19 -وتخفيف االأ�صرار الناجمة عنها ،وذلك من خالل
حت�صني قدرات القطاع ال�صحي يف  12دولة اأفريقية موؤهلة لال�صتفادة من عون امل�صرف على مكافحة هذا الوباء.
وتتلخ�ص اأهداف العون املُق ّدم  -ب�صورة عامة  -يف جتهيز وتاأهيل املرافق ال�صحية الحتواء احلاالت امل�صتبه فيها ومعاجلتها،
وتوفري اأدوات واأنظمة املراقبة والوقاية للحد من تف�صي العدوى .ويف اجلدول اأدناه تف�صي ٌل بهذه العمليات:

البلد

املبلغ (األف دولر)

مايل
ب�ركينا فا�ش�
زميبابوي
مدغ�صقر
جامبيا
ليبرييا
الكوجنو الدميقراطية
غينيا اال�صتوائية
ت�صاد
بوت�صوانا
ناميبيا
اأجن�ل

250

تاريخ املوافقة

400
500
270

يونيو 2020

500
400
450
400

اأغ�صط�ص 2020

500
500
المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا

500

دي�صمرب 2020

500

 /6منحة ا�صتثنائية جلمهورية ال�صودان
يف اإطار امل�صوؤولية االجتماعية للم�صرف ،وافق جمل�ص املحافظني املوقر يف دي�صمرب  2020على منح جمهورية ال�صودان منحة
ا�صتثنائية قدرها  10ماليني دوالر ،وذلك للم�صاهمة يف تخفيف االآثار االقت�صادية واالجتماعية ال�صالبة التي جنمت عن تف�صي
جائحة ك�فيد ،19 -وتخفيف االأ�صرار اجل�صيمة التي حلقت بالبالد ج ّراء الفي�صانات غري امل�صبوقة يف خريف .2020
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الرؤيـــة

الرسالة

«اأن يكون امل�صرف املن�صة
الرائدة للتعاون االقت�صادي
العربي الأفريقي من اأجل
التنمية امل�صتدامة»

«تعزيز التعاون االقت�صادي العربي
الأفريقي من خالل الدعم املايل
واال�صتثمار والدعم الفني»

www.badea.org

األهداف

♦ حتديد وتطوير فر�ص التعاون االقت�صادي
ال� ـشــرتات ـي ـجــي ب ــني الــ ــدول الـعــربـيــة
واالأفريقية وتعزيزها.
♦ امل�صاهمة ب�صكل مبتكر يف حتقيق
التنمية امل�صتدامة والتحول الهيكلي
لـلــدول االأفريقية على �صوء اأهــداف
التنمية املـ�ـصـتــدامــة وبــرامــج تنمية
اأفريقيا .2063

التقرير
السنوي

2020

 /7تنفيذ ا�صرتاتيجية امل�صرف 2030
اأ /متهيد

ي�صعى امل�صرف من خالل ا�صرتاتيجيته الع�صرية  2030اإلى اأن ي�صتجيب ب�صكل ا�صتباقي لعامل متغري متر فيه العديد من
اقت�صادات الدول االأفريقية والعربية بتحوالت كبرية ت�صعى من خاللها الدول لتلبية احتياجات اأجيال من �صبابها الطموح.
وتُعترب ا�صرتاتيجية امل�صرف  2030اإطار عمل للم�صرف ي�صاعده يف القيام بدوره كمن�صة لدعم ال�صراكات العربية االأفريقية،
وعلى اغتنام الفر�ص املتاحة خلدمة التعاون العربي االأفريقي يف ظل حتول املنطقتني اإلى �صوق نا�صئة ملا يزيد عن مليار ن�صمة.
وترمي اال�صرتاتيجية اإلى موا�صلة دعم جهود التنمية االقت�صادية واالجتماعية للدول االأفريقية من ناحية ،وحتقيق امل�صلحة
العربية االأفريقية امل�صرتكة من ناحية اأخرى.
ولتحقيق اأهدافه اال�صرتاتيجية وتنفيذ خطته اخلم�صية الثامنة بكفاءة و�صمان ا�صتدامته املالية ،عمل امل�صرف على توفري
املتطلبات التنظيمية والب�صرية الالزمة ،حيث مت تعزيز اإطار احلوكمة باإن�صاء جلنة املخاطر وجلنة املزايا واملكافاآت املنبثقتني عن
جمل�ص االإدارة واعتماد اإطار املخاطر ،وحتديث الهيكل التنظيمي املعتمد يف عام  .2017و�صمل التحديث على وجه اخل�صو�ص
اإن�صاء اإدارة العمليات – القطاع اخلا�ص ومتويل التجارة ،واإدارة العمليات – القطاع العام ،و�صم التطوير واال�صرتاتيجية
والنزاهة واالمتثال والتقييم الالحق اإلى مكتب املدير العام ،وو�صع ق�صم تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت حتت االإ�صراف املبا�صر
للمدير العام ،وتغيري م�صميات اأق�صام اإدارة اال�صتثمار ،و�صم مكتب القاهرة اإداري ًا اإلى اإدارة املوارد الب�صرية واالإدارية .كذلك مت
ان�صاء وتاأثيث قاعتني لقمرة القيادة والإدارة امل�صاريع ال�صادرة من قمرة القيادة.
كما مت رفع عدد الوظائف يف هيكل الرتب الوظيفية من  204اإلى  237وظيفة % 62 ،منها وظائف قيادية ومهنية .ويف اإطار
�صعي امل�صرف لتكوين كوادر ب�صرية ذات كفاءة متكنه من حتقيق غاياته بداأ يف عام  2016تنفيذ برنامج املهنيني املبتدئني الذي
يتم من خالله تدريبهم يف اإدارات امل�صرف لفرتة ترتاوح من عامني اإلى ثالثة اأعوام ،واإخ�صاعهم لدورات تدريبية يف موؤ�ص�صات
عاملة يف نف�ص املجال .ويف ذات االإطار ي�صتمر امل�صرف يف تطوير مقدرات كوادره الب�صرية حيث ي�صتند يف ذلك على درا�صة
لتقييم االحتياجات التدريبية اأجراها مكتب ا�صت�صاري دويل.
ب/ات�صاق متويالت  2020مع حماور ال�صرتاتيجية

جمال الرتكيز
اال�صتثمار يف البنية التحتية
تنمية �صال�صل القيمة الزراعية
تط�ير التجارة والقطاع اخلا�س
النهو�ص بريادة االأعمال واملوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة

احلدود
الدنيا

احلدود
الق�شوى

امل�شتهدف

مبالغ
التمويل

الن�شبة

% 35

% 45

% 40

241.798

% 31

% 15

% 25

% 20

251.26

% 32

% 30

% 40

% 35

210.58

% 27

%4

%6

%5

76.78

% 10
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حددت اخلطة اخلم�صية الثامنة ن�صب متويل حماور الرتكيز اال�صرتاتيجي مع مراعاة املرونة يف التوزيع بني هذه الن�صب خالل
فرتة تنفيذ اخلطة .ويف عام  2020بلغت املخ�ص�صات  970مليون دوالر وبلغت املوافقات الفعلية نحو  780مليون دوالر .و ُيو�صح
اجلدول اأدناه ن�صب التمويل املربجمة وما مت حتقيقه خالل العام.
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الف�صـــل الثالث
الموارد المالية
املركز املايل يف  31دي�صمرب 2020

بلغ �صايف موجودات امل�صرف يف نهاية عام  2020مبلغ  5٬376.251ملي�ن دولر مقابل  5٬133.301مليون دوالر يف نهاية عام
ُ .2019ومت ِّثل الزيادة التي بلغت  242.950ملي�ن دولر �شايف الدخل لعام  2020البالغ قدره  275.135مليون دوالر ،ناق�ص ًا
املنحة التي تبلغ  32.185مليون دوالر والتي مت تخ�صي�صها وفق ًا لقرار جمل�ص املحافظني رقم ( )2لعام ( 2020قرار متريري).

راأ�س املال

بلغ ر�شيد راأ�س املال يف  31دي�صمرب  2020مبلغ  4٬200.000مليون دوالر ُمقابل  3٬999.271ملي�ن دولر يف  31دي�صمرب
 - 2019اأي بزيادة قدرها  200.729مليون دوالر .ومتثل هذه الزيادة ر�صملة اجلزء غري املُ�صدد من ِقبل بع�ص الدول االأع�صاء
يف زيادة راأ�ص املال مع نهاية مار�ص  ،2020خ�صم ًا من االحتياطي وفق ًا لقرار جمل�ص حمافظي امل�صرف رقم ( )5لعام 2019
ت�صدد م�صاهمتها يف زيادة راأ�ص املال بالقيام بذلك لغاية نهاية مار�ص .2020
والذي يق�صي باإتاحة فر�صة للدول التي مل ُ

الحتياطي العام

بلغ ر�شيد الحتياطي العام  901.116مليون دوالر يف نهاية عام ُ 2020مقابل  812.178مليون دوالر يف نهاية عام - 2019
اأي بزيادة قدرها  88.938مليون دوالر وهي عبارة عن �صايف الدخل لعام  2019ومقداره  321.852مليون دوالر ناق�ص ًا مبلغ
 32.185مليون دوالر قيمة املنحة التي مت تخ�صي�صها وفق ًا لقرار جمل�ص املحافظني رقم ( )2لعام  ( 2020قرار متريري)
ومبلغ  200.729مليون دوالر املحول من االحتياطي اإلى راأ�ص املال لر�صملة اجلزء غري املُ�صدد من ِقبل بع�ص الدول االأع�صاء يف
زيادة راأ�ص املال مع نهاية مار�ص 2020م وفق ًا لقرار جمل�ص حمافظي امل�صرف رقم ( )5لعام .2019
خم�ص�س القرو�س ومتويل التجارة

بلغ ر�صيد خم�ص�ص القرو�ص ومتويل التجارة يف نهاية دي�صمرب  2020مبلغ  26.993مليون دوالر ُمقابل  46.372ملي�ن دولر يف
نهاية دي�صمرب  - 2019اأي بانخفا�ص قدره  19.379مليون دوالر.
اإجمايل الدخل

بلغ اإجمايل دخل امل�صرف لعام  2020مبلغ  282.030مليون دوالر ُمقابل  391.098ملي�ن دولر لعام  – 2019اأي بانخفا�ص
قدره  109.068مليون دوالر .وجتدر االإ�صارة يف هذا ال�صدد اإلى اأنه يتم توظيف املوارد ال�صائلة للم�صرف يف ودائع م�صرفية
ق�صرية االأجل ويف حمافظ الدخل الثابت وحمافظ االأ�صهم وحمفظة متويل التجارة العاملية ،يف �صوء �صيا�صة ا�صتثمارية ُحما ِفظة
وموجهات و�صوابط حمد ّدة تراعي متطلبات ال�صيولة وتنويع االأوعية اال�صتثمارية ،مع املحافظة على راأ�ص املال وحتقيق اأف�صل
العوائد املتاحة.
ولعل من اأبرز النتائج االإيجابية لهذه ال�صيا�صة هو املحافظة على موجودات امل�صرف ،وحتقيق دخل يفوق يف جمموعه ما كان
ميكن للم�صرف اأن يح�صل عليه لو اقت�صرت ا�صتثماراته ح�صري ًا على الودائع امل�صرفية اأو على حمافظ الدخل الثابت اأو حمافظ
االأ�صهم ،اإذ اأن االنخفا�ص الذي يتعر�ص له الدخل الناجت عـن اأحد جماالت اال�صتثمار ،يتم التعوي�ص عنه بزيادة الدخل الذي
يتحقق يف جمال ا�صتثمار اآخر.
76

www.badea.org

التقرير
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السنوي

رسم بياني رقم ()1
تفاصيل أداء الدخل بنهاية عامي  2020و2019
مليون دوالر

391.1

365.7
282.00

247.5

22.3 26.5
اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات

6.4

اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض

2.9

1.6

اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة

2020

0.2
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ

أﺧﺮي

2019

و ُيالحظ من الر�صم البياين اأن الدخل من اال�صتثمارات قد انخف�ص مببلغ  118.2ملي�ن دولر خالل عام  2020باملقارنة مع عام
 ،2019كما زاد الدخل من القرو�ص مببلغ  4.2ماليني دوالر والدخل من متويل التجارة مببلغ  3.5ماليني دوالر .وميكن تو�صيح
االأ�صباب املو�صوعية لنق�صان الدخل من اال�صتثمارات يف عام  2020من خالل حتليل مكوناته .و ُيعزى االنخفا�ص ب�صفة اأ�صا�صية
اإلى انخفا�ص الدخل من حمافظ الدخل الثابت مببلغ  6.9ماليني دوالر ،وانخفا�ص الدخل من حمافظ االأ�صهم مببلغ  107.6ملي�ن
دوالر ،وانخفا�ص الدخل الناجت عن الودائع لدى البنوك واحل�صابات حتت الطلب مببلغ  7.4ماليني دوالر .ويعود انخفا�ص الدخل
من املحافظ اال�صتثمارية اإلى انخفا�ص اأداء االأ�صهم والدخل الثابت خالل عام  ،2020كما هو مو�صح بالر�صم البياين رقم (:)2
رسم بياني رقم ()2
250

اﻻأﺳﻬﻢ

المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا

150
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺜﺎﺑﺖ

50

2019

2020

ويعزي انخفا�ص الدخل من املحافظ اال�صتثمارية ب�صفة اأ�صا�صية اإلى انخفا�ص اأداء االأ�صواق العاملية لالأ�صهم وال�صندات خالل
عام  2020مقارنة بعام  ،2019علم ًا باأنه قد مت �صحب مبلغ  237مليون دوالر من حمفظتي االأ�صهم ومتويل التجارة العاملية –
املدارة خارجي ًا.
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الجدول رقم ()1

مكونات الدخل من المحافظ االستثمارية بنهاية عام  2020بالمقارنة مع عام 2019

الدخل من املحافظ ال�شتثمارية
الدخل الثابت
الفوائد على ال�صندات
فوائد الودائع لدى البنوك واحل�صابات حتت الطلب
الدخل من املتاجرة
(خ�صائر) /اأرباح غري حمققة
فروق عملة وتقييم م�صتقات
ر�صوم االإدارة واحلفظ
املجموع
الأ�شهم
توزيعات اأرباح االأ�صهم
فوائد الودائع لدى البنوك واحل�صابات حتت الطلب
الدخل من املتاجرة
اأرباح غري حمققة
فروق عملة وتقييم م�صتقات
ر�صوم االإدارة واحلفظ
املجموع
متويل التجارة العاملية
الدخل من مت�يل التجارة العاملية
ر�صوم احلفظ واالإدارة
املجموع
ال�شكوك
هام�ص ربح ال�صكوك
فروق عملة وتقييم م�صتقات
املجموع
ت�شليف الأوراق املالية
املجموع الكلي
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2020

2019

م.د

م.د

الفرق
م.د

32.7

33.2

()0.5

0.3

0.3

-

80.5

36.2

44.3

()23.6

40.7

()64.3

19.2

5.2

14.0

()4.8

()4.4

()0.4

104.2

111.1

()6.9

13.3

18.4

()5.1

0.3

0.4

()0.1

68.2

90.2

()22.0

43.8

113.0

()69.1

2.7

13.9

()11.2

()2.0

()1.9

()0.1

126.3

234.0

()107.6

()0.6

0.2

()0.8

()0.2

-

()0.2

()0.8

0.2

()1.0

10.9

10.9

-

1.6

()3.1

4.6

12.4

7.8

4.6

0.1

0.3

()0.2

242.4

353.4

()111.0

التقرير

رسم بياني رقم ()3

السنوي

2020

مكونات الدخل من المحافظ االستثمارية بنهاية عام  2020بالمقارنة مع عام 2019
مليون دوالر

234.0

111.1 104.2

126.4

7.8 12.4

ﻣﺤﺎﻓﻆ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺜﺎﺑﺖ

ﻣﺤﺎﻓﻆ
اﺳﻬﻢ

ﻣﺤﻔﻈﺔ
اﻟﺼﻜﻮك

2020

-0.8

0.2

0.1

0.0

ﻣﺤﻔﻈﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﺤﻔﻈﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺪارة داﺧﻠﻴﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺪارة ﺧﺎرﺟﻴﺎ

0.3 0.1

ﺗﺴﻠﻴﻒ
اوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

2019

الإنفاق

بلغ اإجمايل االإنفاق خالل عام  2020مبلغ  26.3مليون دوالر مقارن ًا مببلغ  27.6ملي�ن دولر خالل عام  .2019وقد ا�صتمل
االإنفاق على نفقات اإدارية مببلغ  19.7مليون دوالر ومنح للعون الفني مببلغ  6.6ماليني دوالر ،مقابل  19.8ملي�ن دولر
و 7.8ماليني دولر خالل عام  2019على التوايل.

�صايف الدخل

المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا

بلغ �شايف الدخل يف عام  2020مبلغ  275.135مليون دوالر مقابل مبلغ  321.852ملي�ن دولر يف عام  - 2019اأي بانخفا�ص
قدره  46.717مليون دوالر وبن�صبة قدرها  .% 14.5و ُيعزى ذلك ب�صفة اأ�صا�صية اإلى تراجع اأداء حمافظ االأ�صهم والدخل الثابت،
نتيج ًة لتاأثر اأداء االأ�صواق العاملية �صلب ًا بجائحة كورونا خالل عام .2020
اللتزامات املالية

بلغ اإجمايل التزامات امل�صرف املالية ل�صالح البلدان املتلقية لعونه خالل عام  2020مبلغ  405.371مليون دوالرُ ،خ�ص�ص منه
 300مليون دوالر للقطاع العام ،و 95.518ملي�ن دولر للقطاع اخلا�س و 9.853مليون دوالر للعون الفني ،وذلك مقارن ًة باإجمايل
التزامات يف عام  2019بلغ  349.960مليون دوالرُ ،خ�ص�ص منه  240مليون دوالر للقطاع العام ،و 100ملي�ن دولر للقطاع
اخلا�س و 9.960ماليني دوالر للعون الفني.
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رسم بياني رقم ()4
توزيع التزامات القروض والمنح بنهاية عام  2020بالمقارنة مع عام 2019
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

405.35
300.0

349.96

240.0
100.0 95.5
9.96

9.85
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم

اﻟﻤﻨﺢ

2020

اﻟﻤﺠﻤﻮع

2019

اأ ّما املجموع املرتاكم ل�صايف االلتزامات يف نهاية عام  2020فقد بلغ  5٬820.5مليون دوالر ،منها  5٬642.3ملي�ن دولر
للقرو�س و 178.2مليون دوالر للعون الفني ،مقابل  5٬446.8مليون دوالر يف نهاية عام  ،2019منها  5٬278.5ملي�ن دولر
للقرو�س و 168.3مليون دوالر للعون الفني.
رسم بياني رقم ()5
توزيع المجموع المتراكم لصافي االلتزامات بنهاية عام  2020مقارنة بعام 2019

5642.3

5820.5

5278.5

178.2
اﻟﻘﺮوض
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5446.8

168.3

اﻟﻤﻨﺢ

2020

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

اﻟﻤﺠﻤﻮع

2019

التقرير

ال�صحب وال�صرتداد

السنوي

2020

خالل عام  2020بلغ ال�شحب من قرو�س القطاع العام  144.2مليون دوالر ُمقابل  157.7ملي�ن دولر خالل عام  - 2019اأي
بانخفا�ص قدره  13.5مليون دوالر ميثل ن�صبة  .% 8.5وبلغ ال�صحب من قرو�ص القطاع اخلا�ص  10.0ماليني دوالر ُمقابل
 23.8ملي�ن دولر خالل عام  - 2019اأي بانخفا�ص قدره  13.8مليون دوالر ميثل ن�صبة  .% 58كما بلغ ال�صحب من منح العون
الفني  6.6ماليني دولر خالل عام ُ 2020مقابل  7.8ماليني دولر خالل عام  - 2019اأي بنق�صان قدره  1.2مليون دوالر ميثل
ن�صبة  .% 15.4اأما ال�صحب من خطوط متويل التجارة فقد بلغ  123.2ملي�ن دولر خالل عام  2020مقابل  76.1ملي�ن دولر
خالل عام  ،2019اأي بزيادة قدرها  47.1مليون دوالر متثل ن�صبة  % 62تقريب ًا.
رسم بياني رقم ()6
وضعية السحب من القروض بنهاية عام  2020بالمقارنة مع عام 2019
284.0

157.7 144.2

مليون دوالر

265.4

123.2
76.1
23.8 10.0

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم

6.6

اﻟﻘﻄﺎع اﺧﺎص

7.8
اﻟﻤﻨﺢ

2020

ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة

اﻟﻤﺠﻤﻮع

2019

المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا

وقد بلغ االإجمايل املرتاكم لل�صحب من القرو�ص يف نهاية عام  2020مبلغ  3٬608.7ملي�ن دولر مقابل  3٬454.4ملي�ن دولر
يف نهاية عام  .2019وباإ�صافة خطوط متويل التجارة ومنح العون الفني يبلغ اإجمايل ال�صحب املرتاكم يف نهاية عام  2020مبلغ
 4٬032.7ملي�ن دولر)ُ (1مقابل مبلغ  3٬748.6ملي�ن دولر) (2يف نهاية عام  ،2019وبذلك بلغت ن�صبة ال�صحب املرتاكم اإلى
�صايف االلتزامات املرتاكمة يف نهاية عام  2020ح�ايل  % 64مقابل ح�ايل  % 66يف نهاية عام  ،2019وباإ�صافة متويل التجارة
تكون الن�صبة حوايل  % 56يف عام  2020مقابل  % 58يف عام .2019
اأما فيما يتعلق بال�صداد ،فقد بلغت جملة اأق�صاط قرو�ص القطاع العام املُ�صدّدة خالل عام  2020مبلغ  62.6مليون دوالر ُمقابل
 58.3ملي�ن دولر خالل عام  - 2019اأي بزيادة قدرها  4.3ماليني دوالر ،وبلغ اإجمايل املبالغ املُ�صدّدة من فوائد قرو�ص القطاع
العام خالل عام  2020مبلغ  20.2ملي�ن دولر مقابل  17ملي�ن دولر خالل عام  - 2019اأي بزيادة قدرها  3.2ماليني دوالر.

) (1يت�صمن �صحوبات املنح التي مت خ�صمها على االإيرادات ومقدارها ح�ايل  139.7ملي�ن دولر بنهاية عام  2020وح�ايل  133.1ملي�ن دولر بنهاية عام .2019
) (2يت�صمن �صحوبات املنح التي مت خ�صمها على االإيرادات ومقدارها  133.1ملي�ن دولر بنهاية عام .2019
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وبالن�صبة للقطاع اخلا�ص ،فقد بلغت اأق�صاط القرو�ص املُ�صدّدة خالل عام  2020مبلغ  12.5مليون دوالر ُمقابل  18.3ملي�ن دولر
خالل عام  - 2019اأي بانخفا�ص قدره  5.8ماليني دوالر ،بينما بلغ اإجمايل املبالغ املُ�صدّدة من فوائد ور�صوم قرو�ص القطاع
اخلا�س خالل عام  2020مبلغ  7.5ماليني دولر مقابل  6.2ماليني دولر خالل عام  - 2019اأي بزيادة قدرها  1.3مليون دوالر.
وبالن�صبة خلطوط متويل التجارة ،فقد بلغ اإجمايل املبالغ املُ�ص ّددة من االأ�صل خالل عام  2020مبلغ  64.9ملي�ن دولر مقابل
 45ملي�ن دولر عام  - 2019اأي بزيادة قدرها  19.9مليون دوالر .كما بلغ اإجمايل املبالغ املُ�ص ّددة من الفوائد والر�صوم خالل
عام  2020مبلغ  4.9ماليني دولر مقابل  2.8ملي�ن دولر خالل عام  ،2019اأي بزيادة قدرها  2.1مليون دوالر.
�صددة من اأ�صل وفوائد ور�صوم القرو�ص وخطوط متويل التجارة خالل عام  2020اإلى
وبذلك و�صل اإجمايل املبالغ املُ ّ
 172.6مليون دوالر مقارن ًة باإجمايل  147.6ملي�ن دولر خالل عام  – 2019اأي بزيادة قدرها  25مليون دوالر متثل ن�صبة % 17
تقريبا .كما جتدر االإ�صارة اإلى اأن اإجمايل الدخل من فوائد ور�صوم القرو�ص قد و�صل خالل عام  2020اإلى  26.5ملي�ن دولر
ُمقابل  22.3ملي�ن دولر خالل عـام  - 2019اأي بزيادة قدرها  4.2ماليني دوالر متثل ن�صبة  % 19تقريب ًا.
رسم بياني رقم ()7
وضعية استرداد أصل القروض والفوائد والرسوم المسددة بنهاية عام f 2020بالمقارنة مع عام 2019
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

2020

172.6

2019

147.6

64.9

58.3 62.6

أﺻﻞ ﻗﺮوض
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم

17 20.2

18.3 12.5

ﻓﻮاﺋﺪ ورﺳﻮم
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم

أﺻﻞ ﻗﺮوض
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

45

6.2 7.5
ﻓﻮاﺋﺪ ورﺳﻮم
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

2.8 4.9
أﺻﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ
اﻟﺘﺠﺎرة

ﻓﻮاﺋﺪ ورﺳﻮم
ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة

اﻟﻤﺠﻤﻮع

وقد بلغ االإجمايل املُرتاكم ملا ا�صرتده امل�صرف من اأق�صاط اأ�صل القرو�ص يف نهاية عام  2020مبلغ  1٬830.8ملي�ن دولر مقابل
 1٬690.7مليون دوالر يف نهاية عام  .2019بينما بلغ االإجمايل املُرتاكم لر�صوم االلتزام والفوائد امل�صددة بنهاية عام 2020
مبلغ  650.4ملي�ن دولر مقابل  617.8ملي�ن دولر بنهاية عام .2019
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اخلال�صة

يتّ�صح مما تق ّدم اأن امل�صرف قد وا�صل نهجه يف املحافظة على مركز مايل �صليم ،حيث ارتفع
�صايف موجوداته يف نهاية عام  2020مببلغ  243.0مليون دوالر مقارن ًة بعام  ،2019نظر ًا
للزيادة يف راأ�ص املال املدفوع ،وموا�صلة التحكم يف االإنفاق االإداري وفق ًا ل�صيا�صة الرت�صيد
املتّبعة دون االإخالل بالتنفيذ الكامل لالأهداف والربامج املُقررة.
وجتدر االإ�صارة اإلى اأن �صايف الدخل قد انخف�ص من  321.852مليون دوالر يف نهاية عام
 2019اإلى  275.135مليون دوالر يف نهاية عام  ،2020نتيج ًة لرتاجع اأداء حمافظ االأوراق
املالية ب�صبب تاأثر اأداء االأ�صواق العاملية لالأ�صهم وال�صندات �صلب ًا بجائحة كورونا خالل عام
.2020
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ت�صكيل الإي�صاحات املرفقة جزءاً ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية.
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