منأجلالتنمية

نشرة إخبارية ربع سنوية تصدر عن املصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا  -العدد  - 103أبريل 2010

جملس احملافظني يعقد اجتماعه
السنوي باخلرطوم

املوافقة على متويل مثانية
مشروعات ومخس عمليات عون فين
جديدة يف أفريقيا

أمنوذج للتعاون بني املصرف
ومجهورية بوتسوانا

اجتمــاعــــات
جملس حمافظي املصرف يعقد اجتماعه الدوري باخلرطوم
عقد جملس حمافظي املصرف العربي اجتماعه السنوي اخلامس والثالثني باخلرطوم  -مجهورية السودان  -من  7إىل  8أبريل  .2010وأصدر
اجمللس يف ختام أعماله جمموعة من القرارات اهلامة متثلت يف إجازة قائمة املركز املالي للمصرف وحساب إيراداته ومصروفاته عن السنة املالية
املنتهية يف  31ديسمرب  ،2009إجازة التقرير السنوي جمللس اإلدارة عن أعمال املصرف خالل عام  ،2009حتويل صايف الدخل املتحقق يف
نفس العام والبالغ  158.2مليون دوالر إىل االحتياطي العام ،اختيار مراقب حسبات املصرف للسنة املالية  ،2010باإلضافة إىل اختيار حمافظ
اململكة املغربية لرئاسة جملس احملافظني يف اجتماعه السنوي القادم السادس والثالثني ،وحمافظ اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية نائباً له.
ويف ختام اجتماعه أعرب جملس احملافظني عن عميق شكره لفخامة الرئيس /عمر حسن أمحد البشري رئيس مجهورية السودان وحكومة السودان
وشعبها املضياف على التفضل باستضافة اجتماعه هذا واحاطته باحلفاوة والرتحاب .كما قدم اجمللس شكره 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  -األفريقي.
جدي ٌر بالذكر أن االجتماع انعقد يف إطار االجتماعات السنوية املشرتكة للهيئات املالية العربية واليت تضم إىل جانب املصرف ،الصندوق العربي لإلمناء
االقتصادي واالجتماعي ،املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ،صندوق النقد العربي ،واهليئة العربية لالستثمار واإلمناء الزراعي.

وجملس اإلدارة يعقد اجتماعه األول للعام بأديس أبابا
اجتمع جملس إدارة املصرف العربي يف دورته األوىل لعام  2010بأديس أبابا  ،عاصمة مجهورية إثيوبيا االحتادية ،خالل الفرتة من  3إىل  4مارس
 .2010وقد ترأس االجتماع معالي املهندس /يوسف البسام رئيس جملس اإلدارة ،حبضور معالي األستاذ /عبد العزيز خلف املدير العام.
حبث اجمللس يف اجتماعه بعض املوضوعات اهلامة يأتي يف مقدمتها تقرير املدير العام عن نشاط املصرف وإجنازاته خالل الفرتة من يناير إىل
نهاية فرباير  ،2010كما نظر يف عد ٍد من التقارير املالية ،منها التقرير املالي حول أنشطة املصرف خالل الربع األخري من عام  ، 2009تقرير
مراقيب احلسابات والقوائم املالية للعام  2009إىل جانب مسودة التقرير السنوي للمصرف للعام ذاته.
فيما خيص العمليات اإلمنائية وافق املصرف على متويل مثانية مشروعات جديدة لفائدة بعض الدول األفريقية املستفيدة من عونه مببلغ إمجالي
 77مليون دوالر  ،ومخس عمليات عون فين متنوعة مببلغ  1,05مليون دوالر.

وفيما يلي العمليات املوافق على اإلسهام يف متويلها والقروض املمنوحة:
 )1مشروع كهرباء الريف مبنطقة جيجيجا  -دجاهبور -مجهورية إثيوبيا االحتادية الدميقراطية 10 -ماليني دوالر
 )2مشروع طريق حدود بوركينا فاسو  -بانيكوارا  -كاندي  -سيجبانا  -حدود نيجرييا  -اجلزء  :كاندي  -سيجبانا  -حدود نيجرييا
مجهورية بنني  10 -ماليني دوالر
 )3مشروع ااملستشفى اإلقليمي مبدينة زينياري  -بوركينا فاسو  10 -ماليني دوالر.
 )4مشروع تشييد طريق نونو  -مادوجاشي  -مجهورية كينيا  10 -ماليني دوالر
 )5مشروع إمداد مياه الشرب باملنطقة الشمالية الشرقية ملدينة أبيدجان -مجهورية كوت ديفوار  8 -ماليني دوالر.
 )6مشروع طريق بندياجارا  -حدود بوركينا فاسو :اجلزء الثالث :كورو  -حدود بوركينا فاسو  -مجهورية مالي  10 -ماليني دوالر
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 )7مشروع محاية ساحل مدينة مابوتو -مجهورية موزمبيق  9 -ماليني دوالر
 )9مشروع إعادة إعمار طريق بوتاري  -نتنديزي  -اجلزء  :كيتابي  -كوجنونيل  -مجهورية رواندا 10 -ماليني دوالر.

أما عمليات العون الفين  -وميوهلا املصرف مبنح ال تسرتد  -فتشمل:
 250 )1ألف دوالر عون فين لتوفري خدمات خبري لدعم هيئة الطرق -مجهورية بورندي
 300 )2ألف دوالر إلعداد دراسة اجلدوى الفنية واالقتصادية ملشروع توفري الكهرباء جلزيرة برالني  -مجهورية سيشيل
 155 )3ألف دوالر عون فين لتمويل دورة تدريبية يف جمال تصنيف األراضي الزراعية وحتديد صالحيتها للدول األفريقية الناطقة باللغة اإلجنليزية
 إقليمي 180 )4ألف دوالر عون فين لتمويل دورة تدريبية إلعداد مدربني يف إطار دعم تنفيذ مبادرة احلملة األفريقية للقضاء على ذبابة تسي تسي
 إقليمي 165 )5ألف دوالر عون فين لتمويل دورة تدريبية يف جمال تقنيات الري للدول األفريقية الناطقة باللغة الفرنسية  -إقليمي
جتدر اإلشارة إىل أنه بإضافة هذه التمويالت اجلديدة سيبلغ إمجالي متويالت املصرف لصاحل الدول األفريقية املستفيدة من عونه حوالي 3822,177
مليون دوالر حتى مارس 2010

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

ومطار أديس أبابا الدولي
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أنشـــــطة
مدير عام املصرف يف جولة أفريقية

توقيع اتفاقييت قرضني

قام معالي األستاذ /عبد العزيز خلف مدير عام املصرف جبولة إقليمية إىل بعض دول اجلنوب
األفريقي مشلت مجهوريات مالوي وزامبيا وزميبابوي وبوتسوانا ،من  11إىل  24أبريل .2010

وقع املصرف خالل األشهر القليلة املاضية
اتفاقييت قرضني ،األوىل مع مجهورية إثيوبيا
االحتادية الدميقراطية يف يوم  4مارس
 2010وختص مشروع كهرباء الريف مبنطقة
جيجيجا  -دجاهبور ،الذي يهدف إىل حتقيق
خطة احلكومة لرفع املستوى االقتصادي
والصناعي واالجتماعي لسكان الريف وذلك بتوفري
الكهرباء لسكان القرى واملدن الريفية يف والية
إقليم الصومال بالقرب من مدينيت جيجيجا
ودجاهبور يف شرق البالد.

استقبل معالي املدير العام بواسطة سعادة نائبة وزير املالية والتخطيط الوطين ،والتقى بفخامة
نائب رئيس اجلمهورية حبضور معالي وزير املالية والتخطيط الوطين ،وأطلعه على تاريخ العالقة
بني زامبيا واملصرف ،موضحاً أن هدف الزيارة هو دعم العالقات ومتابعة نشاط املصرف بالبالد
والتفاكر حول النشاط املستقبلي حسب رؤى وأسبقيات احلكومة .من جانبه عدد نائب الرئيس تدخالت
املصرف والصناديق العربية يف جمال البنيات األساسية يف زامبيا مؤكداً على أسبقية هذا النوع من
املشروعات .كما التقى وفد املصرف نائب وزير احلكم احمللي واإلسكان ،ووكيل وزارة الطاقة وتنمية
موارد املياه ،ووكيل وزارة التعليم ،ووكيل وكبار موظفي وزارة املالية ومتت مناقشة مشروعات
جارية التنفيذ ومستقبلية مع كل مسؤول حسب نوع القطاع الذي يديره.

يبلغ القرض  10ماليني دوالر تسدد خالل 30
عاماً مبا فيها فرتة مساح  10سنوات مع
معدل فائدة سنوي  .%1وقع االتفاقية بأديس

مجهورية مالوي:

استقبل معالي املدير العام من قبل فخامة رئيس مجهورية مالوي الذي أعرب عن شكره للجهد
الذي يبذله املصرف يف دعم مالوي .كما التقى معالي وزير املالية الذي طلب إمكانية مساهمة
ناحية ثانية عقدت
املصرف يف متويل بعض املشروعات يف قطاعي البنية األساسية والزراعة .من ٍ
بعثة املصرف اجتماعاً موسعاً ضم عدد كبري من الوزراء واملوظفني ومت التداول فيه حول سري
املشاريع قيد التنفيذ وأيضاً حول التعاون املستقبلي ألولويات البالد ،كما قامت بزيارة ميدانية
تفقدية ملشروع طريق نامينجا  -ماجنوشي ومشروع ري املزارع الصغرية مبنطقة ماجنوشي.
مجهورية زامبيا:

مجهورية زميبابوي:

مت استقبال البعثة من قبل مديرة دائرة التمويل احمللي واخلارجي ،وعقدت اجتماعات يف وزارة
املالية ،حيث أشار نائب وكيل الوزارة إىل أن فخامة رئيس الوزراء ينقل امتنانه لدور املصرف يف
كافة القطاعات ويف جمال بناء القدرات ،وأشار إىل أهمية املساهمة يف دعم قطاع الكهرباء
باعتباره أحد حمركات التنمية اهلامة وكذلك يف دعم قطاع األعمال املتوسطة والصغرية و التنمية
الريفية .بدوره أكد مدير عام املصرف يف اجتماعات خمتلفة على حرص مؤسسته على املساهمة
يف دعم زميبابوي يف املرحلة الراهنة ويف دعم وتطوير االستثمار فيها.
مجهورية بوتسوانا:

استقبلت بعثة املصرف وكيلة وزارة املالية والتخطيط الوطين وكبار املوظفني الذين مثنوا دعم
املصرف لبوتسوانا منذ تأسيسه ،وأكد مدير عام املصرف على أن هذا الدعم غري املشروط سيستمر
حسب أسبقيات احلكومة .كما متت اإلشارة إىل أهمية مشروع ماروبولي للطاقة للنقص احلاد يف
هذا اجملال .التقت البعثة بوزيرة التعليم املكلفة بوزارة النقل واالتصاالت اليت طلبت العون يف
جماالت التدريب الفين خاصة ويف جماالت تدريب املدربني من العامل العربي .ويف اخلتام زارت
البعثة موقع مطار سريتسي خاما الذي شارف على االنتهاء يف مرحلته األوىل ،كما زارت موقع
مشروع طريق ميدلبتس  -بوكسبتس الذي اكتمل تنفيذه.
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نيابة عن املصرف معالي املهندس/
أبابا ً
يوسف بن إبراهيم البسام رئيس جملس اإلدارة
وعن إثيوبيا معالي السيد /سفيان أمحد وزير
املالية والتنمية االقتصادية.
أما االتفاقية الثانية فوقعت مع مجهورية
بوتسوانا يوم  22أبريل  2010وختص مشروع
تطوير مطار كاساني ،الذي يهدف إىل تطوير
املطار بتوريد وتركيب التجهيزات امليكانيكية
والكهربائية الالزمة حبيث يستوعب  250ألف
راكب سنوياً ،ويستوعب حركة الطائرات من
طراز بوينج  ،737وتوفري عربة إطفاء ومعدات
الصيانة الضرورية باإلضافة إىل اخلدمات
االستشارية.
قيمة القرض  8ماليني دوالر ،تسدد خالل 20
عاماً مبا فيها فرتة مساح  5سنوات مع معدل
فائدة سنوي  .%3مت توقيع االتفاقية يف

نيابة عن املصرف معالي
قابوروني  ،ووقع ً
األستاذ /عبد العزيز خلف املدير العام وعن
بوتسوانا سعادة السيد /إم سي تيبون مساعد
وزير املالية والتخطيط التنموي.

خالل األشهر الثالثة املاضية أرسل املصرف عدداً
من خربائه إىل بعض الدول األفريقية املستفيدة
من عونه بهدف تقييم مشروعات تنموية
بها ،متابعة العمليات قيد التنفيذ وقيد النظر
واستنباط عمليات جديدة صاحلة للتمويل،
كما شاركت وفود أخرى يف بعض االجتماعات
العربية واإلقليمية والدولية املعنية بالتنمية،
وأيضاً مت حضور اختتام ثالث دورات تدريبية
موهلا املصرف يف إطار برناجمه للعون الفين.
ٌ
تفصيل بذلك:
وفيما يلي
أو ًال :مهام:

مجهورية الكامريون :مت تقييم مشروع
إمداد مياه الشرب لسبعة مراكز حضرية ،وفيما
خيص عمليات املصرف القائمة هناك عقدت
اجتماعات مع اجلهات اليت تتوىل اإلشراف
على هذه العمليات للوقوف على سري تنفيذها
ومناقشة برنامج زمين لالنتهاء منها .أما
بالنسبة للتعاون املستقبلي فقد مت االطالع
على برنامج األولويات للفرتة – 2010
.2012
مجهورية الكوجنو الدميقراطية :يف مجهورية
الكوجنو الدميقراطية مت تقييم مشروع إعادة
تأهيل وتشييد وجتهيز بعض املراكز الصحية
بالبالد ،كما متت متابعة العمليات قيد التنفيذ
واحلصول على برنامج احلكومة للفرتة 2010
– .2012
مجهورية مالي :شارك وفد املصرف إىل مالي
يف اجتماع ممولي مشروع سد تاوسا الذي مت
فيه استعراض سري تنفيذ املشروع وحتديث
خطة متويله وضبط املراحل واإلجراءات
املستقبلية لتنفيذه .كما قام الوفد مبتابعة
العمليات قيد التنفيذ وقيد النظر.
مجهورية موريشص :ويف زيارة عمل قام
بها رئيس قسم الدول والتعاون إىل موريشص

عقدت اجتماعات هامة مع بعض املسئولني
املعنيني مبلفات التعاون مع املصرف ،حيث
مت االطالع على خطة التنمية للبالد ،قائمة
املشاريع املعتمدة للفرتة 2012– 2010
 ،وكذلك مت احلصول على وئائق املشاريع
وعمليات العون الفين املعروضة للتمويل.
مجهورية زميبابوي :مت تقييم مشروع قرض
ائتماني للبنك التجاري بزميبابوي ،كما متت
متابعة تنفيذ عملية الدعم املؤسسي لوزارة
املالية الذي يشتمل على تدريب ومعدات
وكذلك تنفيذ بعض املشروعات.
مجهورية غانا :يف غانا قامت بعثة من
املصرف بتقييم مشروع مركز احلوادث
مبستشفى كورلي بو التعليمي – املرحلة
األوىل ،كما متت متابعة العمليات قيد التنفيذ.
مجهورية مالوي :مت تقييم مشروع تطوير
مستشفى بالومي وكذلك متابعة العمليات قيد
التنفيذ وقيد النظر.
مجهورية الرأس األخضر :مت تقييم مشروع
التنمية الريفية ملكافحة الفقر الذي يقع يف
جزيرتي سانتياجو وفوجو ،كما قام وفد املصرف
بزيارة ميدانية ملشروع الطريق الدائري جلزيرة
فوجو ومشروع تهيئة األحواض املائية لنهري
بيكوس واجنينيوس ومشروع إنشاء مدرستني
ثانويتني يف جزيرة سانتياغو.
مجهورية اجلابون :يف اجلابون قامت بعثة
املصرف مبتابعة العمليات قيد التنفيذ
كمشروع املطارات الداخلية ،كما عقدت
اجتماعات عديدة مع ممثلي بعض الوزارات
والبنوك حيث مت عرض عدد من املشروعات
والربامج اليت تسهم يف حتقيق التنمية
االقتصادية واالجتماعية للبالد للتمويل.

تقدميه لبنك االستثمار والتنمية للمجموعة
االقتصادية لدول غرب إفريقيا ،فتم التداول
مع االدارة العامة للبنك وخمتلف دوائره حول
هذا القرض واالجراءات العملية التنفيذية
والقطاعات املستهدفة.
مجهورية سرياليون :ناقشت البعثة يف
زيارتها الدعم املؤسسي لوزارة املالية والتنمية
االقتصادية إلنشاء وحدة لتنسيق ومتابعة
املشاريع  ،بعض دراسات اجلدوى الفنية،
استنباط عملية لرتويج االستثمار التابع
جملموعة البنك اإلسالمي للتنمية لصاحل
سرياليون يف جمال جذب وترويج االستثمار،
واستنباط مشروع يف إطار الربنامج التنموي
لفائدة اجملموعات الفقرية املقرتح من قبل
البنك اإلسالمي للتنمية يف إطار مكافحة الفقر.
مجهورية يوغندا :مت يف يوغندا تقييم
مشروع كهرباء الريف بثمان مناطق  ،كما متت
متابعة بعض املشروعات قيد التنفيذ كمشروع
تشييد اجلسور يف مشال يوغندا ،مشروع طريق
كافو – ماسيندي ومشروع األسواق احلضرية
وتطوير تسويق املنتجات الزراعية.
مجهورية تنزانيا املتحدة :وقفت بعثة
املصرف إىل تنزانيا على سري العمل يف
مشروعات ثالثة طرق ريفية جبزيرة مببا،
جامعة الدولة بزجنبار ،ومدرستني ثانويتني يف
زجنبار.
أما يف اجلزء القاري فقد مت االطالع على تنفيذ
مشروع مستشفى موهمبيلي ومشروع مطار
موانزا ومشروع إمداد مياه الشرب ملنطقة
شالنزي ومياه الشرب ملدينة سنجيدا ومشروع
مطار سينقوي وطريق مورانقا – تراكيا.

مجهورية توجو :متثلت مهمة مجهورية
توجو يف تقييم القرض االئتماني املقرتح
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أنشـــــطة
ثانياً :اجتماعات:

شارك املصرف بوفود يف اجتماعات خمتلفة
ومتنوعة تعنى كلها بالتنمية االقتصادية
واالجتماعية ،عقدت يف عدة عواصم عربية
وأفريقية ،كالتالي :الدورة العادية الرابعة عشر
لقمة االحتاد األفريقي واليت ترأس وفد املصرف
فيها معالي األستاذ /عبد العزيز خلف املدير
العام ،الدورة العادية  85للمجلس االقتصادي
واالجتماعي جلامعة الدول العربية ،االجتماع
العربي األفريقي الوزاري حول التنمية الزراعية
واألمن الغذائي ،الدورة العادية  133جمللس
جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري
والدورة  14للجنة الدائمة للتعاون العربي
األفريقي ،املؤمتر الثالث عشر لرجال األعمال
واملستثمرين العرب ،اجتماعات اجلمعية
العمومية الدورة  30للمركز العربي لدراسات
املناطق اجلافة واألراضي القاحلة أكساد ،مؤمتر
األرز ( ،)Africa Riceالقمة العربية واليت
ترأس وفد املصرف فيها أيضاً معالي السيد
املدير العام ،اجتماع اخلرباء رفيعي املستوى
حول آفاق االستثمار يف أفريقيا والعامل العربي،
االجتماع الثالث للجنة التحضريية للقمة
العربية األفريقية الثانية واالجتماع األول للجنة
التنظيمية للندوة رفيعة املستوى حول التعاون
العربي األفريقي يف جمال االستثمار والتجارة،
وأخرياً اجتماع التنسيق بني الصناديق العربية
واإلقليمية الذي عقد مبقر صندوق األوفيد يف
فينا.

يوم  4فرباير  ،2010والثانية بالدار البيضاء
باململكة املغربية يوم  19مارس .2010
استفاد من الدورة األوىل  20متدرباً من ست
دول أفريقية ناطقة باللغة اإلجنليزية ،بينما
استفاد من الدورة الثانية  20متدرباً ينتمون
إىل مثان دول أفريقية ناطقة باللغة الفرنسية.
وقد نفذ الدورتان مركز تطوير الصناعات
النسيجية باإلسكندرية التابع إىل صندوق دعم
صناعة الغزل واملنسوجات القطنية يف مصر،
وجممع التكوين املهين للنسيج واأللبسة بالدار
البيضاء لتابع إىل وزارة العمل يف املغرب.
يهدف الربنامج إىل تطوير ورفع كفاءة الكوادر
األفريقية يف جمال تصنيع القطن ،والتعرف
على تكنولوجيا تصنيع القطن مبراحلة
املختلفة ،واطالع املشاركني على آخر وأحدث
التطورات العاملية يف جمال تصنيع القطن،
وتبادل اخلربات بني املشاركني والتعرف على
املشاكل اليت يواجهونها يف عملهم واقرتاح
احللول املناسبة هلا.

ثالثاً :دورات تدريبية:

برنامج تدرييب يف جمال تصنيع القطن:
ضمن برنامج تدرييب موله املصرف مبنحة
مقدارها  330ألف دوالر ،مت اختتام دورتني
تدريبيتني يف جمال تصنيع القطن ،األوىل
مبدينة اإلسكندرية جبمهورية مصر العربية
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دورة تدريبية يف جمال إدارة األراضي واملياه:
كما مت بالقاهرة اختتام الدورة التدريبية يف
جمال إدارة األراضي الزراعية واملياه اليت أشرف
على تنفيذها الصندوق العربي للمعونة الفنية
للدول األفريقية ونفذها املركز املصري الدولي
للزراعة من  1إىل  21فرباير .2010
مول املصرف الدورة مبنحة مقدارها 115
ألف دوالر  ،واستفاد منها  20متدرباً من 13

دولة أفريقية ناطقة باللغة اإلجنليزية.
وقد هدفت الدورة إىل تطوير القدرات العلمية
والعملية للمهندسني والفنيني الزراعيني
األفارقة يف جمال التنمية الزراعية ،وتطوير
إدارة األراضي الزراعية واملياه وعلوم وتقنيات
وأساليب إدارة الرتبة وكيفية احلفاظ عليها من
االجنراف والتصحر ،مبا يؤدي إىل زيادة اإلنتاج
الزراعي لضمان األمن الغذائي وختفيف حدة
الفقر.

دولة ومشروع

مجهورية بوتسوانا
تقع مجهورية بوتسوانا يف جنوب قارة أفريقيا وحتدها ناميبيا مشا ًال وغرباً وزامبيا مشا ًال وزمبابوي من
الشمال الشرقي ومجهورية جنوب أفريقيا جنوباً وشرقاً .وقد نالت استقالهلا من االستعمار الربيطاني
عام  .1966مساحة بوتسوانا  581,730كلم 2وعاصمتها جابورون ،ومن أهم مدنها فرنسيس
تاون وسيليب فيكو ،واللغة الرمسية بالبالد هي اللغة اإلجنليزية.
بدأت عالقة املصرف مع مجهورية بوتسوانا عند منحها قرضاً مقداره  2,20مليون للمساهمة يف
متويل مشروع التطعيم ضد أمراض القدم والفم يف عام  .1978سبق ذلك عملية لصاحل بوتسوانا
مببلغ  5,40مليون دوالر مقدمة من الصندوق العربي اخلاص لتقديم املساعدة ألفريقيا يف عام ،1975
وقد أدجمت موارد هذا الصندوق مع رأمسال املصرف يف عام .1977

أمنوذج للتعاون بني املصرف وبوتسوانا

مشروع مطار «سريسرييتسي خاما»
يهدف املشروع إىل تطوير قطاع النقل اجلوي يف البالد للمساهمة يف تطوير صناعة التعدين والسياحة  ،وذلك من خالل دعم جهود حكومة بوتسوانا يف
هذا اجملال .ويقع مطار سريسرييتسي خاما الدولي على بعد  15كيلومرتاً إىل الشمال الغربي من العاصمة جابورون .ويشتمل املشروع على األعمال املدنية
اليت تشمل إطالة املدرج حبوالي  1000مرت ليصبح طوله  4500مرت ،وإنشاء ممر مناورة رئيسي مواز للمدرج وإضافة بعض ممرات املناورة بني املدرج
واملمر الرئيسي ،وإنشاء مبنى جديد للركاب مبساحة تبلغ حوالي  17ألف مرت مربع شام ًال التمديدات الكهربائية وامليكانيكية اخلاصة باخلدمات .كما يشتمل
املشروع على توريد وتركيب التجهيزات واملعدات املتعلقة بفحص احلقائب وحركتها ومراقبتها ووزنها ،باإلضافة إىل اخلدمات االستشارية.
يساهم يف متويل املشروع كل من املصرف مببلغ  10ماليني دوالر (حنو  %15.74من إمجالي التكاليف) ،واألوفيد مببلغ  20.59مليون دوالر (حنو
 ،)%32.40واحلكومة مببلغ  32.95مليون دوالر (حنو  %51.86من إمجالي التكاليف)
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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 :

