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مدير عام املصرف يف فرتة والية ثالثة

 -أبريل 2012

أضواء على التعاون مع جزر الرأس األخضر

82.855مليون دوالر خمصصات جديدة لتمويل تسع عشرة عملية تنموية يف أفريقيا

اجتماعــــــــــــــات
جملس اإلدارة يعقد اجتماعه األول لعام  2012بكوت ديفوار
عقد جملس إدارة املصرف العربي للتنمية االقتصادية يف أفريقيا اجتماعه األول لعــام  2012مبدينة ابدجان ،عاصمة مجهورية
الكوت ديفوار ،وذلك خالل الفرتة من  7إىل  9مارس  .2012وترأس االجتماع معالي املهندس/يوسف بن إبراهيم البسام رئيس جملس
اإلدارة؛ حبضور معالي األستاذ /عبد العزيز خلف املدير العام.
وقد استعرض اجمللس يف هذا االجتماع عدداً من املوضوعات اهلامة على رأسها تقرير املدير العام عن نشاط املصرف خالل الفرتة
ْ
من يناير إىل فرباير  ،2012وعدداً من التقارير املالية تشمل تقريراً مالياً عن الربع األخري لعام  2011وحتى نهاية يناير  .2012كما
ناقش اجمللس اإلعداد الجتماع جملس حمافظي املصرف السابع والثالثني ،وا ُ
مل ْز َم ْع عقده يف اململكة املغربية خالل الفرتة 18-17
أبريل  .2012كذلك اطلع اجمللس على التقرير السنوي عن أعمال املصرف خالل عام  ،2011إىل جانب تقرير مراقيب احلسابات والقوائم
املالية للعام نفسه.
ّأما يف جمال متويل املشاريع والعون الفين ،فقد وافق اجمللس على متويل دفعة جديدة من العمليات لصاحل  15دولة من الدول
األفريقية املستفيدة من عون املصرف ،بقيمة إمجالية بلغت  82.855مليون دوالر؛ منها مبلغ  80.600مليون دوالر؛ ُخصص
لتمويل عشرة مشروعات تنموية ،ومبلغ  2.255مليون دوالر؛ ُخصص لتمويل تسع عمليات عون الفين.
جتدر اإلشارة إىل أنه بإضافة هذه التمويالت اجلديدة سيبلغ إمجالي متويالت املصرف لصاحل الدول األفريقية املستفيدة من عونه حوالي
 4226.982مليون دوالر ،وذلك حتى مارس .2012
شرح بالعمليات املوافق عليها:
وفيما يلي ٌ
أوالً :املشروعات التنموية:

 /1عشرة ماليني دوالر لتمويل مشروع كهرباء الريف مبنطقة جودي  -قربيدار جبمهورية إثيوبيا االحتادية الدميقراطية.
 /2مخسة ماليني دوالر لتمويل مشروع الصرف الصحي مبدينة اسرباجوس جبزيرة سال (املرحلة األوىل) جبمهورية جزر الرأس األخضر.
 /3تسعة ماليني دوالر لتمويل مشروع توسعة حمطة كوتو لتوليد الكهرباء جبمهورية جامبيا.
 /4عشرة ماليني دوالر لتمويل مشروع إعادة إعمار وجتهيز ثالث مؤسسات تدريب مهين جبمهورية كوت ديفوار.
 /5مخسة ماليني دوالر قرض إضايف لتمويل مشوع سد ميتولونج ملياه الشرب مبملكة ليسوتو.
 /6تسعة ماليني دوالر لتمويل مشروع تشييد وجتهيز مستشفى نامبوال العام جبمهورية موزمبيق.
 /7عشرة ماليني دوالر لتمويل مشروع ري املزارع الصغرية حبوض حبرية مالوي (املرحلة الثانية) جبمهورية مالوي.
 /8أربعة ماليني دوالر قرض إضايف لتمويل مشروع مستشفى دالل جام جبمهورية السنغال.
 /9عشرة ماليني دوالر لتمويل مشروع طريق وييت  -شاكي شاكي جبزيرة مببا يف زجنبار جبمهورية تنزانيا املتحدة.
 /10مثانية ماليني وستمائة ألف دوالر لتمويل مشروع التنمية الريفية املتكاملة جبمهورية غانا.

 2تعاون

من أجل التنمية

اجتماعــــــــــــــات
ثاني ًا :عمليات العون الفين:

 /1ثالمثائة وعشرون ألف دوالر ،دعم لوزارة املالية بدولة إرتريا.
 /2مائتان وستون ألف دوالر ،لتحديث دراسة اجلدوى الفنية واالقتصادية ملشروع طريق توجان  -واجيوبا ببوركينا فاسو.
 /3مائتان ومثانون ألف دوالر ،دعم للصندوق املستقل لسداد الدين جبمهورية بنني.
 /4مائتان ومخسون ألف دوالر ،لتوفري خدمات خبري مهندس عربي يف جمال إمداد املياه والصرف الصحي لدعم وزارة األشغال العمومية
واملوارد الطبيعية جبمهورية ساوتومي وبرنسيب.
 /5مائتان ومخسون ألف دوالر ،لتوفري خدمات خبري اقتصادي عربي لدعم وزارة املالية جبمهورية غينيا بيساو.
 /6مائتان ومخسون ألف دوالر ،لتوفري خدمات خبري عربي يف جمال تكنولوجيا املعلومات لفائدة بنك غرب أفريقيا للتنمية (.)BOAD

 /7مائة وتسعون ألف دوالر ،لتمويل دورة تدريبية يف جمال السياسة املالية وإدارة خماطر االئتمان لصاحل بعض الكوادر األفريقية
الناطقة باللغة اإلجنليزية.
 /8ثالمثائة وعشرة آالف دوالر ،لتمويل برنامج تدرييب يف جمال اإلدارة املتكاملة إلنتاج األرز لصاحل بعض الكوادر األفريقية الناطقة
بالفرنسية والناطقة باإلجنليزية.
 /9مائة ومخسة وأربعون ألف دوالر ،لتمويل دورة تدريبية يف جمال صحة املاشية لصاحل بعض كوادر الدول األفريقية الناطقة
بالفرنسية.

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

ومطار أديس أبابا الدولي
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اجتماعــــــــــــــات
جملس حمافظي املصرف يعقد اجتماعه الدوري مبراكش
أنهى جملس حمافظي املصرف العربي للتنمية االقتصادية يف أفريقيا أعمال اجتماعه السنوي السابع والثالثني ،يف إطار االجتماعات
السنوية املشرتكة للهيئات املالية العربية ،والذي عقد مبدينة مراكش ،باململكة املغربية ،خالل الفرتة مـن  17إلــــــى  18أبريل
.2012

وأصدر اجمللس يف ختام أعماله جمموعة من القرارات اهلامة متثلت يف اآلتي-:
* جتديد تعيني معالي السيد/عبد العزيز خلف مديراً عاماً للمصرف ملدة ثالث سنوات قادمة.
* إجازة قائمة املركز املالي للمصرف وحساب إيراداته ومصروفاته عن السنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب .2011
* إجازة التقرير السنوي جمللس اإلدارة عن أعمال املصرف خالل عام .2011
* حتويل صافى الدخل املتحقق يف عام  2011والبالغ  122.08مليون دوالر أمريكي إىل االحتياطي العام.
* اختيار مراقب حسابات املصرف للسنة املالية .2012
* اختيار حمافظ اململكة األردنية اهلامشية لرئاسة جملس احملافظني يف اجتماعه السنوي القادم الثامن والثالثني ،وحمافظ دولة
اإلمارات العربية املتحدة نائباً له.
وفى ختام اجتماعه ،أعرب جملس حمافظي املصرف العربي للتنمية االقتصادية يف أفريقيا عن عميق شكره وامتنانه لصاحب اجلاللة
امللك/حممد السادس ،عاهل اململكة املغربية ،وحكومة املغرب وشعبها املضياف ،على التفضل باستضافة اجتماعه السابع والثالثني
وإحاطته باحلفاوة والرتحاب.
وقدم اجمللس أيضا الشكر والتقدير للسادة/رئيس وأعضاء جملس اإلدارة وإلدارة املصرف ،وعلى رأسها السيد /املدير العام ومجيع موظفي
املصرف ،ملا بذلوه من جهو ٍد متواصلة وبناءة يف سبيل حتقيق أهداف املصرف والنهوض به خلدمة التعاون العربي -اإلفريقي.
ُيذكر أن اهليئات املالية العربية تضم إىل جانب املصرف ،ك ًال من الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي ،املؤسسة العربية
لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ،وصندوق النقد العربي ،واهليئة العربية لالستثمار واإلمناء الزراعي.
جتديد تعيني عبد العزيز خلف مدير ًا عاماً للمصرف لثالث سنوات جديدة
أصدر جملس حمافظي املصرف يف اجتماعه مبراكش يف يوم الثالثاء املوافق  17أبريل
 2012قراراً بتجديد تعيني معالي/عبد العزيز خلف كمدير عام للمصرف العربي للتنمية
االقتصادية يف أفريقيا ملدة ثالث سنوات جديدة .ومعالي/عبد العزيز خلف جزائري اجلنسية،
تس ّلم مهامه كمدير عام للمصرف فى األول من يوليو  ،2006وقد تقلد يف حياته املهنية
وظائف سامية ببالده ،أهمها وزير للتجارة ،وزير للمالية ،وزير دولة مسئول عن شؤون املغرب
العربي ،سفري لبالده باجلمهورية التونسية ،وأمني عام لرئاسة اجلمهورية.
وكان معاىل /عبد العزيز خلف املدير العام للمصرف قد مت جتديد فرتته الثانية ،مبوجب قرار
جملس حمافظي املصرف يف اجتماعه السنوي الرابع والثالثني الذي ُعقد يف البحر امليت،
باململكة األردنية اهلامشية خالل الفرتة من  15إىل  16ابريل .2009
جدي ٌر بالعلم أن فرتة والية املدير العام حسب النظام األساسي للمصرف العربي للتنمية االقتصادية يف أفريقيا متتد ملدة ثالث سنوات
قابلة للتجديد مرتني على األكثر.
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توقــيعاتفاقيــات
توقيع اتفاقيات قروض مع أربع دول أفريقية

مت خالل األشهر الثالثة املاضية التوقيع على أربع اتفاقيات قروض لتمويل مشروعات تنموية يف أربع دول أفريقية مؤهلة
بيان بهذه االتفاقيات:
لالستفادة من عون املصرف  ،هي مجهوريات كوت ديفوار وتوجو وجامبيا وموزمبيق .وفيما يلي ٌ
/1مجهورية كوت ديفوار :مشروع إعادة إعمار وجتهيز ثالث مؤسسات تدريب مهين:
منح املصرف مبوجب االتفاقية املوقعة بتاريخ  8مارس  ،2012مجهورية كوت ديفوار قرضاً مقداره  10ماليني دوالر لتمويل مشروع
إعادة إعمار وجتهيز ثالث مؤسسات تدريب مهين .ويهدف املشروع إىل استعادة تلك املعاهد لطاقتها االستيعابية من الطلبة بعد أن
تضررت مؤخراً ولتمكني الشباب من استكمال تكوينهم يف اجملال املهين.
يشتمل املشروع على إعادة إعمار املباني القدمية وجتهيزها مبعدات حديثة وإنشاء خمتربات مبعهد العلوم التطبيقية لاللكرتونيات
واإلعالم الصناعي يف مدينة أبيدجان العاصمة ،ومبعهد التدريب املهين املتخصص يف تقنيات اخلشب يف مدينة جانوي يف غرب
البالد ،ومبعهد التدريب املهين املتخصص يف امليكانيك وااللكرتوميكانيك يف مدينة فريكيسيدوجو يف مشال البالد.
/2اجلمهورية التوجولية :مشروع إعادة تأهيل طريق باليميب  -أتاكبامي  -اجلزء الثاني أداجالي  -أتاكبامي:
كما منح املصرف اجلمهورية التوجولية  10ماليني دوالر لتمويل مشروع الطريق أعاله ،وذلك مبوجب االتفاقية املوقعة بينهما يف
األول من أبريل  .2012ويشكل هذا املشروع إحدى أولويات الربامج القطاعية لتطوير قطاع النقل يف توجو من جهة وللربامج اإلقليمية
على مستوى التجمع االقتصادي لدول غرب أفريقيا واالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا من جه ٍة أخرى .ويهدف املشروع إىل
اإلسهام يف رفع مستوى شبكة الطرق القومية وربطها بالدول اجملاورة ،تطوير النشاط االقتصادي والتجاري إلقليم اهلضاب الذي يزخر
بإمكانيات اقتصادية متعددة ،حتسني كفاءة املرور والسالمة للطريق احلالي وخفض زمن الرحالت وتكاليف النقل ،باإلضافة إىل فك
العزلة عن املناطق املأهولة اليت مير بها الطريق وختفيف حدة الفقر فيها.
/3مجهورية جامبيا :مشروع توسعة حمطة كوتو لتوليد الكهرباء:
وبتاريخ  2أبريل  ،2012وقع املصرف اتفاقية مع مجهورية جامبيا نالت مبوجبها  9ماليني دوالر ،لتمويل مشروع توسعة حمطة
كوتو لتوليد الكهرباء .ويهدف املشروع إىل املساهمة يف خفض العجز يف طلب الكهرباء يف البالد ،وتلبية احتياجات املناطق السكنية
والتجارية والصناعية يف منطقة العاصمة باجنول والقرى احمليطة بها من الكهرباء؛ مما يساعد على تطوير األنشطة االقتصادية
واالجتماعية يف البالد وتقليل حدة الفقر وخفض معدالت اهلجرة من الريف إىل املدن.
 /4مجهورية موزمبيق :مشروع تشييد وجتهيز مستشفى نامبوال العام:
قرض مقداره أيضاً  9ماليني دوالر،
وكذلك بتاريخ  2أبريل  2012وقع املصرف اتفاقية مع مجهورية موزمبيق حصلت مبوجبها على ٍ
وذلك لتمويل مشروع تشييد وجتهيز مستشفى نامبوال العام .ويقع املشروع يف اجلهة اجلنوبية من مدينة نامبوال عاصمة إقليم نامبوال
الشمالي اليت تبعد حنو  2000كلم من العاصمة مابوتو ،ويهدف إىل دعم سياسة احلكومة الرامية إىل توسعة مظلة اخلدمات الصحية
ورفع مستواها ،عن طريق زيادة مساهمة منشآت الدرجة الثانية الصحية وكذلك تلبية االحتياجات األساسية ،لتحسني األوضاع الصحية
للمواطنني والتقليل من أثر مشاكل صحة األمومة والطفولة ،من خالل خفض معدل الوفيات لألطفال واألمهات وحتسني الوعي.
ويشتمل املشروع على تشييد وجتهيز املستشفى ومساكن للعاملني ،واخلدمات االسششارية الالزمة والدعم املؤسسي.
جدي ٌر بالذكر أن كل واح ٍد من القروض املمنوحة أعالهُ ،يسرتد خالل ثالثني عاماً ،مبا يف ذلك فرتة مساح عشر سنوات ومعدل فائدة سنوي
مقداره .%1
هذا وقد وقع اتفاقية مجهورية كوت ديفوار عن املصرف معالي املهندس /يوسف بن إبراهيم البسام رئيس جملس اإلدارة وعن كوت
نيابة عن املصرف معالي األستاذ /عبد العزيز خلف املدير العام وعن بالدهم
ديفوار وزير االقتصاد واملالية ،بينما وقع بقية االتفاقيات ً
وزراء املالية واالقتصاد.
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أنشطة متنوعة
درج املصرف على إرسال بعثات من خربائه إىل الدول األفريقية
املستفيدة من عونه ،وذلك لتقييم مشروعات مقرتحة للتمويل
ومتابعة العمليات قيد التنفيذ وقيد النظر ،إىل جانب مناقشة
بيان مبا مت خالل
التعاون املستقبلي مع تلك الدول .وفيما يلي ٌ
الثالثة أشهر املاضية (فرباير  -مارس  -أبريل):
مجهورية الكامريون :ملتابعة املشاريع وعمليات العون الفينقيد التنفيذ وحتديث برنامج التعاون الثالثي .2014 - 2012
مجهورية النيجر :بعثة لتقييم القرض اإلضايف ملشروع طريقجوري  -جاجريي ،اجلزء :جودوماريا  -جاجريي ،وبعثة ثانية حلضور
اجتماع ممولي مشروع تشييد سد كندادجي املرحلة األوىل.
مجهورية بنني :بعثة للوقوف على احلالة الراهنة ملشروعمحاية الشاطئ الشرقي ملدينة كوتونو ،وأخرى ملتابعة العمليات
قيد التنفيذ وقيد النظر.
مجهورية بورندي :لتقييم القرض اإلضايف ملشروع طريقبوبنزا  -أندورا ،متابعة املشاريع وعمليات العون الفين قيد
التنفيذ وحتديث برنامج التعاون الثالثي .2014 - 2012
مجهورية سرياليون :بعثة ملتابعة العمليات قيد التنفيذواالتفاق على برنامج تعاون ثالثي للفرتة  ،2014 - 2012وبعثة
أخرى ملناقشة عمليات عون فين خبصوص تدريب كوادر وطنية
وتوفري مواد ومعدات لوزارة املالية.
مجهورية غانا :ملتابعة العمليات قيد التنفيذ واالتفاق علىبرنامج تعاون ثالثي للفرتة .2014 - 2012
مجهورية كينيا :لتقييم مشروع تشييد وجتهيز مستشفى روجنيومتابعة العمليات قيد التنفيذ وقيد النظر.
مجهورية موزمبيق :لتقييم قرض ائتماني لشركة قابيلالستثمار لتمويل منشآت متوسطة وصغرية ومتناهية الصغر.
 اجلمهورية التوجولية :بعثة لالتفاق مع احلكومة حولمساهمة املصرف يف إطار مبادرة  HIPCمن خالل عملية عون
فين ،وحضور فعاليات انطالق الربنامج الوطين لالستثمار الزراعي
واألمن الغذائي ،وبعثة أخرى لتقييم مشروع استصالح أراضي
يف منطقة دجبالي ،وحضور افتتاح الدورة التدريبية يف جمال
استجالب السلع واخلدمات.
 مجهورية جامبيا :ملناقشة عملية عون فين تليب حاجةبعض املدارس بالبالد لتدريب معلمني يف جمال تعليم اللغة
العربية للناطقني بغريها ،طباعة بعض الكتب املنهجية  ،كفالة
املعلمني وبناء فصول دراسية ومكتبة وقسم إداري.
 مجهورية غينيا :لتقييم مشروع إمداد مياه الشرب خلمسمدن ،ومتابعة العمليات قيد التنفيذ وقيد النظر.
 مجهورية مدغشقر :ملتابعة العمليات قيد التنفيذ وقيدالنظر.
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 مملكة ليسوتو :لزيارة موقع مشروع طريق ديكالينيج  -تابازيكاومتابعة العمليات قيد التنفيذ وقيد النظر.
 مجهورية الرأس األخضر :حلضور اجتماع املمولني ملشروع الطريقالدائري جبزيرة فوج ،متابعة العمليات قيد التنفيذ والتباحث مع وزارة
املالية والتخطيط حول حتديث برنامج التعاون املستقبلي - 2012
.2014
 مجهورية زامبيا :لتقييم مشروع تشييد ثالث كليات جامعيةلتدريب املعلمني ،ومناقشة التعاون املستقبلي.
 مجهورية يوغندا :لتقييم مشروع طريق ماساكا  -بوكاكاتا ،ومتابعةالعمليات قيد التنفيذ وقيد النظر.
 كما أرسل املصرف بعثة إىل إيطاليا لبحث التعاون مع الصندوقالدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) يف جمال متويل املشروعات الزراعية
يف الدول األفريقية املستفيدة ،وبعثة إىل املغرب لبحث فرص
التعاون مع منظمة االيسسكو وبعثة إىل مقر بنك أفريقيا للتنمية
يف توجو الستعراض فرص التعاون يف إطار برنامج التجارة اخلارجية.
كذلك شاركت وفود يف االجتماعات ذات العالقة مبجاالت التنمية،
بيان بذلك:
سواء كانت عربية ،إقليمية أو دولية ،وفيما يلي ٌ
 االجتماع الثاني للجنة التحضريية للدورة الثانية الجتماع وزراءالزراعة العرب واألفارقة :عقد االجتماع يف القاهرة من  26إىل 28
أبريل .2012
الدورة  46جمللس إدارة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدولاألفريقية :عقدت يومي  29و 30أبريل  2012بالقاهرة.
حضور ورشة عمل حول تبادل وتقاسم املعرفة بشأن متويل مشروعاجلدار األخضر العظيم :عقدت الورشة يف الفرتة من  02إىل 06
أبريل  2012بوالية املسيلة باجلزائر.
الدورة اخلامسة والثالثني جمللس حمافظي الصندوق الدولي للتنميةالزراعية (إيفاد) :عقدت الدورة من  21إىل  23فرباير  2012يف
روما بإيطاليا.
ندوة الطاقة املتجددة :عقدت الندوة جبوهانسبريج يف الفرتة من 05إىل  09مارس .2012
الدورة  89للمجلس االقتصادي واالجتماعي جلامعة الدول العربية:عقدت الدورة من  05إىل  09فرباير  2012بالقاهرة.
اجتماع مبقر البنك الدولي باخلرطوم :عقد االجتماع يوم  6مارس 2012مبقر البنك باخلرطوم.
االجتماع الدوري ( )70ملؤسسات جمموعة التنسيق :عقدت الدورةمن  12إىل  14مارس  2012بالكويت.
 اجتماع اخلرباء حول التحديات اليت تواجه دول الساحل إثر األزمةالليبية :عقد االجتماع بأديس أبابا يومي  14و 15مارس .2012
 حضور املنتدى العاملي السادس للمياه :عقد املنتدى مبرسيليا يففرنسا يف الفرتة من  12إىل  17مارس .2012

دولة ومشروع
مجهـــورية الرأس األخضر
تتكون مجهورية الرأس األخضر من أرخبيل من اجلزر الواقعة يف احمليط األطلنطي غرب القارة األفريقية ،على بعد  500كلم من سواحل
السنغال وغينيا بيساو  ،وتبلغ مساحتها حنو  4.033كلم .2وطبيعة اجلزر فيها جبلية أو سهلية منبسطة ،أهمها وأكربها جزيرة سانياغو
حيث تُوجد مدينة برايا عاصمة البالد.
نالت مجهورية الرأس األخضر استغالهلا عن الربتغال يف  5يوليو  ،1975وأغلب سكانها خليط برتغالي  -أفريقي ،يتحدثون هلجة كريول إىل
جانب اللغة الربتغالية ،ومعظمهم مسيحيون كاثوليك (حنو  )%85وبروتستانت .أما العملة الرمسية للبالد فهي اإليسيودو.
أمنوذج للتعاون بني املصرف ومجهورية الرأس األخضر:

مشـروع تهيئة األحواض املائية جبزيرتي سانت أنتاو وساونيكوالو
بدأت عالقة املصرف مع مجهورية الرأس األخضر يف عام 1978عندما م ّول لصاحلها عملية عون عاجل مببلغ  0.964مليون دوالر ،سبق
ذلك عمليتان مببلغ إمجالي قدره  10.50ماليني دوالر مقدمة من الصندوق العربي اخلاص لتقديم املساعدة ألفريقيا الذي أدجمت موارده
مع موارد املصرف ،ونُفذت العمليتان يف عامي  1975و.1978
ومن مناذج التعاون مع الرأس األخضر ،نلقي الضوء على مشروع تهيئة األحواض املائية جبزيرتي سانت أنتاو وساونيكوالو

أهداف املشروع :يهدف املشروع إىل تنمية املساحات املطرية واملروية عن طريق تشييد منشآت محاية الرتبة ،وإعادة تعبئة وختزين
املياه ،واحملافظة على البيئة واملوارد الطبيعية ،ودعم وتنمية القدرات املؤسسية للمجموعات القروية ،ودعم اإلنتاج النباتي لتحسني دخل
املزارعني ،واإلسهام يف احلد من الفقر ،ودعم األمن الغذائي مبنطقة املشروع واإلسهام يف حتقيق التنمية املستدامة.
وصف املشروع :يشتمل املشروع على منشآت احلماية من السيول وتتضمن إنشاء احلواجز على املنحدرات واجملاري الرئيسية لألودية مع
جمموعة من اجلدران السائدة ،وتنمية الزراعة املروية وتتضمن تشييد السدود لتعبئة املياه السطحية ومد األنابيب الرئيسية لنقل مياه الري،
وإعادة إعمار قنوات الري القائمة وتشييد خزانات لتخزين املياه .كما يشتمل املشروع على دعم القدرات املؤسسية ،ودعم وحدة التنسيق
ووحدتي تنفيذ املشروع واخلدمات االستشارية.
خطة متويل املشروع :يساهم املصرف يف متويل املشروع مببلغ  9.00ماليني دوالر ،متثل  %90من تكلفته الكلية البالغة  10.00ماليني
دوالر ،وتتكفل حكومة الرأس األخضر بباقي التكلفة البالغة  1.00مليون دوالر ( %10من تكلفة املشروع).
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هذه النشرة تصدر عن املصرف العربي للتنمية االقتصادية يف أفريقيا كل ثالثة أشهر
واآلراء الواردة بها ال تعرب بالضرورة عن وجهة نظر املصرف.

املراسالت توجه إىل قسم اإلعالم
الرمز الربيدي  11111 :ص .ب 2640 .اخلرطوم  -مجهورية السودان
تلغرافياً :باديا  -هاتف  ،249 - 1 - 83773709 /83773646فاكس249 - 1- 83770498 / 83770600 :
الربيد اإللكرتوني  - .badea@badea.org :موقع املصرف على االنرتنيتwww.badea.org :

