
نشرة إخبارية ربع سنوية تصدر عن املصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا - العدد 101 - أكتوبر 2009

من أجل التنمية

فخامة رئيس مجهورية السودان يلتقي جملس إدارة املصرف

61.320 مليون دوالر ملشروعات جديدة يف أفريقيا



مدير عام املصرف 
يزور مجهورية مالي

عقد جملس إدارة املصرف العربي للتنمية االقتصادية يف أفريقيا اجتماعه الثالث 
لعام 2009 باخلرطوم خالل الفرتة من 21 إىل 23 أكتوبر 2009.

الوطين جبمهورية  واالقتصاد  املالية  وزير  اجلاز  عوض  د.  معالي  االجتماع  افتتح 
السودان وعضو جملس حمافظي املصرف حبضور د. صابر حممد احلسن حمافظ 
الثاني  بلدهم  يف  اإلدارة  جملس  وأعضاء  برئيس  مرحبًا  املركزي،  السودان  بنك 
التأسيس  يف  شاركوا  الذين  بطموحات  ميضي  أن  الصرح  هلذا  ومتمنيًا  السودان 
إىل األمام ويقدم املفيد للدول اليت يدعمها. كما أشار معاليه إىل األزمة املالية 
العامل ووصفها بأنها كارثة  السالبة على مستوى  العاملية وتأثرياتها  واالقتصادية 

كبرية ومتنى للمصرف واملؤسسات العربية أن تظل مبنأى ومأمن منها.

اإلدارة،  جملس  رئيس  البسام  يوسف  املهندس/  معالي  االجتماع  جلسات  ترأس 
حبضور معالي األستاذ/ عبد العزيز خلف املدير العام.  

تداول االجتماع عددًا من املوضوعات اهلامة يأتي يف مقدمتها تقرير املدير العام عن نشاط املصرف خالل الفرتة يوليو - أكتوبر 2009، باإلضافة إىل عدٍد 
من التقارير املالية. كما وافق على متويل دفعة جديدة من العمليات لصاحل بعض الدولة املستفيدة بقيمة إمجالية 61.320 مليون دوالر، منها 

58.460 مليون دوالر لتمويل مثانية مشروعات و2.860 مليون دوالر لتمويل عشر عمليات عون فين. وفيما يلي تفصيٌل بذلك:
 أواًل: املشروعات:

اسم املشروعمبلغ القرض )ماليني الدوالرات(الدولة املستفيدة

 مشروع طريق بوبنزا - أندورا )املرحلة الثانية: انتمبا - أندورا8.00 1( مجهورية بورندي

مشروع إمداد مياه الشرب ملدينة بوانت نوار ) املرحلة األوىل210.00( مجهورية الكونغو

مشروع تشييد ثالثة معاهد لتدريب املعلمني7.00 3( مجهورية مالوي

مشروع دعم األمن الغذائي يف والييت دوسو وتيال بريي )املرحلة الثانية(46.20( مجهورية النيجر

مشروع طريق حلقة بلوف - مقطع تيونك إسيل  - بلنجور58.00( مجهورية السنغال

مشروع إمداد الكهرباء لثالث مناطق610.00( مجهورية رواندا

مشروع طرق ريفية يف زجنبار78.00( مجهورية تنزانيا املتحدة

قرض ائتماني للصندوق الوطين للقروض الصغرية81.26( مجهورية بنني

 ثانيًا عمليات العون الفين:

هدف العونقيمة العون )آالف الدوالرات(الدولة املستفيدة

إعداد دراسة اجلدوى ملشروع توسعة طريق مسي - بورتونوفو وإنشاء جسر بورتونوفو450 1( مجهورية بنني

إعداد دراسة اجلدوى ملشروع إمداد مياه الشرب ألربعة مراكز حضرية2480( مجهورية الكونغو

إعداد دراسة اجلدوى ملشروع إمداد مياه الشرب والصرف الصحي خلمسة مراكز3350( اجلمهورية التوجولية

إعداد دراسة اجلدوى ملشروع إعادة إعمار مستشفى منازي موجا يف زجنبا4335( مجهورية تنزانيا 

متويل خدمات خبري لدعم اهليئة الوطنية للطريان املدني5250( مجهورية سرياليون

متويل دعم مؤسسي لوزارة املالية6350( مجهورية زميبابوي

متويل برنامج تدرييب يف جمال التدريب اإلداري واملالي لكوادر وزارة املالية والتنمية االقتصادية7250( مجهورية إثيوبيا

متويل دورة تدريبية يف جمال توفري مياه الشرب باملناطق الريفية لفائدة الدول الفرانكفونية8170( إقليمي

متويل دورة تدريبية يف جمال الرقابة الداخلية يف القطاع العام لفائدة الدول الفرانكفونية9150( إقليمي

متويل اجتماع اخلرباء العرب واألفارقة رفيعي املستوى عن آفاق االستثمار يف أفريقيا والعامل العربي1075( إقليمي

جديٌر بالعلم أن إمجالي متويالت املصرف املرتاكمة لفائدة الدول املستفيدة بإضافة هذه التمويالت يبلغ 3744.127 مليون دوالر وذلك حتى نهاية 
أكتوبر 2009، خصصت لتمويل 476 مشروعًا و465 عملية عون فين و14 عملية يف إطار برنامج العون العاجل للدول  املتأثرة باجلفاف والتصحر.
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جملس اإلدارة يعقد اجتماعه الثالث مبقر املصرف باخلرطوم

وقيعات
ت



   اختتام دورة تدريبية:

اختتمت يف شهر أغسطس املاضي الدورة التدريبية يف جمال الزراعة املكثفة إلنتاج احلبوب والبقوليات 
اليت موهلا املصرف مبنحة ال تسرتد مقدارها 160 ألف دوالر ونفذها املعهد التقين للزراعات الواسعة 
باجلزائر من 13 يونيو إىل 2 يوليو 2009 حتت إشراف املنظمة العربية للتنمية الزراعية. استفاد من 

الدورة 18 مشاركًا من عشرة بلدان أفريقية ناطقة باللغة الفرنسية. 

وهدفت إىل رفع مستوى قدرات الكوادر األفريقية يف جمال استعمال التقنيات الزراعية احلديثة وتكنولوجيا 
إنتاج البذور اليت تساهم يف حتسني استغالل املنشآت الزراعية وتوفري البذور الالزمة لتنمية اإلنتاج الزراعي 
وصيانة ومحاية الزراعة من اآلفات واألوبئة واحلفاظ على البيئة. ويف ختام احلفل الذي حضره خبري من 

املصرف، أكد املشاركون على جدوى مثل هذه الدورات وعلى أهمية االستمرار يف إقامتها. 
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وقيعات
ت

                   لقاء مع فخامة الرئيس عمر البشري
استقبل فخامة رئيس مجهورية السودان املشري/ عمر حسن أمحد البشري مبكتبه يوم 22 أكتوبر 
2009 وفدًا من املصرف العربي ضم رئيس وأعضاء جملس اإلدارة واملدير العام ومساعد املدير 

العام للشؤون املالية ورئيس قسم اإلعالم.

التنمية  مسرية  لتعزيز  املصرف  به  يضطلع  الذي  للدور  تقديره  عن  البشري  املشري  عرب  وقد 
االقتصادية بالقارة األفريقية ودوهلا. كما اطلع وفد املصرف خالل اللقاء على اخلطط والربامج 
اليت ستعمل على  دراسات املشاريع  أولوياتها ملتابعة  السودانية ومعرفة  للحكومة  االستثمارية 

تنفيذها مستقباًل.

ويف ختام اللقاء أعرب رئيس جملس اإلدارة عن امتنانه ملا وجده املصرف من رعاية من رئيس 
اجلمهورية وحكومة وشعب السودان لتنفيذ  أهدافه وأنشطته التنموية بالقارة.

زيارة ملشرو ع سكر كنانة

املصرف  إدارة  جملس  وأعضاء  رئيس  زار   
يرافقهم  املدير العام ومساعده وبعض رؤساء 
الدوائر واألقسام مشروع سكر كنانة بوالية النيل 
احليوية  املشاريع  أهم  من  يعترب  الذي  األبيض 
من  املصرف  وفد  استقبال  مت  وقد  بالسودان. 
هلم  نظمت  حيث  باملشروع  املسئولني  قبل 
جولة تعريفية وحظوا حبفاوة وترحيب حار؛ مما 

كان له أبلغ األثر يف نفوسهم.

للمصانع  منوذجًا  كنانة  سكر  مشروع  ويعترب 
العربي  املال  رأس  لتكامل  السودان  الناجحة يف 
مساهمة  شركة  بتنفيذه  قامت  حيث  املشرتك 
واإلمارات  الكويت  ودولة  السودان  حكومة  بني 
مبتوسط  املشروع  وينفرد  املتحدة.  العربية 
أفريقيا  وجنوب  اسرتاليا  مع  مقارنًة  عاٍل  إنتاج 

رائدات صناعة السكر يف العامل.

 1( اتفاقية مشروع إمداد املياه يف مقاطعيت سامي وموانقا:

مت توقع االتفاقية مع مجهورية تنزانيا املتحدة يوم 4 أكتوبر 2009 على هامش اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليني اليت عقدت باسطنبول - تركيا، ومنحت 
مبوجبها قرضًا مقداره 10 ماليني دوالر للمساهة يف متويل املشروع أعاله، يسدد خالل 30 عامًا مبا فيها فرتة مساح 10 أعوام مع معدل فائدة 1% سنويًا.

ويهدف املشروع بصفة عامة إىل اإلسهام يف دعم خطط وبرامج احلكومة الرامية إىل توسعة وحتسني خدمات اإلمداد باملياه الصاحلة للشرب حبيث ترتفع النسبة 
احلالية للسكان الذين حيصلون على املياه الصاحلة للشرب من حنو 54% إىل حوالي 70% حبلول عام 2015 )األهداف التنموية لأللفية(، وإىل حنو 90% حبلول 
عام 2025 )رؤية تنزانيا إىل عام 2025(. ويغطي املشروع إمداد املياه لثماني قرى يف إقليم كلمنجارو، تقع اثنتان منهما يف مقاطعة سامي وتقع القرى الست 

األخرى يف مقاطعة موانقا. ويليب املشروع االحتياجات احلالية واملستقبلية من مياه الشرب.

2(  اتفاقية مشروع إعادة إعمار وتوسعة منظومة املياه الصاحلة للشرب ملدينة نيفش:

مت توقع االتفاقية مع مجهورية ساوتومي وبرنسيب أيضًا يوم 4 أكتوبر 2009 على هامش االجتماعات املشار إليها، ونالت مبوجبها قرضًا مقداره 4 ماليني دوالر 
للمساهة يف متويل املشروع أعاله، يسدد خالل 30 عامًا مبا فيها فرتة مساح 10 أعوام مع معدل فائدة 1% سنويًا.

ويهدف املشروع إىل حتسني إمداد املياه الصاحلة للشرب لسكان مدينة نيفش وضواحيها ومقابلة الطلب احلالي واملستقبلي منها، واإلسهام يف احلد من انتشار 
األمراض املرتبطة باملياه مما يؤدي إىل حتسني املستوى الصحي للسكان، واملساهمة يف احلد من الفقر بتكثيف إجناز البنيات األساسية للمدينة اليت تعترب ضرورية 

لنمو األنشطة االقتصادية بها.

وقع االتفاقيتني نيابة عن املصرف معالي األستاذ/ عبد العزيز خلف املدير العام، ووقعها نيابًة عن تنزانيا املمثل املفوض مصطفى آتش مكولو، عضو برملان ووزير 
املالية والشؤون االقتصادية، وعن ساوتومي وبرنسيب املمثل املفوض/ أجنيال ماريا داقراسا فييقا سانتياجو وزير التخطيط واملالية.



انشطة متنوعة
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االجتماع التحضريي الثاني الجتماع خرباء االستثمار يف أفريقيا:

20 أكتوبر 2009 االجتماع  إىل  حضر خبرٌي من املصرف يف القاهرة من 18 
االستثمار  آفاق  جمال  يف  املستوى  رفيعي  اخلرباء  الجتماع  الثاني  التحضريي 
يف أفريقيا والعامل العربي، وشارك يف االجتماع ممثلون عن اجلامعة العربية 
ومفوضية االحتاد األفريقي والبنك األفريقي للتنمية وجملس الوحدة االقتصادية 
رفيعي  اخلرباء  اجتماع  إىل  ستقدم  اليت  الدراسات  مناقشة  ومتت  العربية، 
املستوى، وقد مت تقديم أوراق عمل يف اخلصوص من ضمنها ورقة املصرف 
موافقة  فعاًل  متت  أنه  إىل  اإلشارة  جتدر  أفريقيا.  يف  االستثمار  فرص  حول 

املصرف على املساهمة يف توفري التمويل الالزم إلجناح أعمال هذا االجتماع.

اجتماع اللجنة الدائمة للتعاون العربي - األفريقي:

توجه خبرٌي من املصرف إىل طرابس – ليبيا حلضور اجتماع الدورة 13 للجنة 
االحتاد  مفوضية  بني  التنسيقي  واالجتماع  األفريقي،  العربي  للتعاون  الدائمة 
أكتوبر  و11   10 يومي  وذلك  العربية،  الدول  العامة جلامعة  واألمانة  األفريقي 
الدول  وممثلي  اخلارجية  وزراء  حبضور  الدائمة  اللجنة  اجتماع  عقد   .2009
األعضاء ورئيس مفوضية االحتاد األفريقي واألمني العام جلامعة الدول العربية 
واستعرض مسرية التعاون العربي األفريقي واملبادرات اليت اختذت لتوطيده مع 
ضرورة مواصلة العمل على إزالة كافة العوائق اليت تعرتض سبل تفعيله ليصل 

إىل مرحلة تعاون حقيقي ومنفعة مشرتكة يف خمتلف اجملاالت.

املائدة املستديرة حول قطاع املياه والصرف الصحي بأفريقيا الوسطى:

الوسطى  أفريقيا  زيارة هلا جلمهورية  أثناء  بباجني  املصرف  بعثة من  حضرت 
حول  املستديرة  املائدة  اجتماع   ،2009 أكتوبر   15 إىل   8 من  امتدت 
أكثر  فيها  شارك  اليت  الصحي،  والصرف  املياه  لقطاع  الفرعية  االسرتاتيجية 
االسرتاتيجية  تقديم  والثنائية. مت  الدولية  التمويل  30 ممثاًل ملؤسسات  من 
يف  الدولة  سياسة  هي  رئيسية  حماور  تضم  اليت   2015  –  2008 للفرتة 
قطاع املياه والصرف الصحي وخطة تنفيذها وفيضانات العاصمة باجني وخطة 
متويل مشاريع يف هذا القطاع. من جهٍة أخرى قابلت البعثة فخامة رئيس 
تنشيط  إىل  الرامية  املصرف  عام  مدير  معالي  توجيهات  وأبلغته  اجلمهورية 
برنامج تعاون  الوزراء املعنيني  الوسطى، كما ناقشت مع  أفريقيا  التعاون مع 
ثالثي اشتمل على مشروعات يف قطاعات الزراعة والكهرباء والصحة والتعليم .

االجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليني:

القانونية باملصرف  الشؤون  والسيد/ مدير  العمليات  دائرة  السيد/ مدير  رافق 
معالي األستاذ/ عبد العزيز خلف املدير العام حلضور االجتماعات السنوية للبنك 
الدولي  وصندوق النقد الدولي اليت عقدت يف اسطنبول برتكيا من  3 إىل7 

أكتوبر 2009. 
مع  قرضني  اتفاقييت  بتوقيع  املصرف  وفد  قام  االجتماعات  هامش  وعلى 
توقيع  وتلى  وبرنسيب  ساوتومي  مجهورية  ومع  املتحدة  تنزانيا  مجهورية 
فيه  طلبت  وبرنسيب  ساوتومي  حكومة  وفد  مع  اجتماع  الثانية  االتفاقية 
رئيسة الوفد إنشاء وحدة مركزية إلدارة املشاريع املمولة من املصرف يف جمال 
الوفود  بعض  مع  لقاءات  الوفد  عقد  آخر  صعيٍد  على  بالبالد.  املياه  إمدادات 
األفريقية املشاركة يف اجتماعات البنك والصندوق الدوليني، أعرب خالهلا مدير 
عام املصرف عن استعداد مؤسسته الكامل لتقديم الدعم يف كل اجملاالت اليت 
مت النقاش حوهلا ووضع العمليات اليت ُطلبت مساهمة املصرف يف متويلها 

يف عني االعتبار، وفيما يلي ما أثارته الوفود يف تلك اللقاءات:

أرسل املصرف خالل ثالثة األشهر املاضية بعض خربائه إىل عدد من الدول 
األفريقية جنوب الصحراء املتلقية لعونه؛ وذلك بهدف تقييم مشروعات 

ومتابعة العمليات قيد التنفيذ وقيد النظر. وفيما يلي تفصيٌل مبا مت:

* مت خالل الفرتة من 12 إىل 21 أكتوبر 2009 جبمهورية كوت ديفوار تقييم 
مشروع إمداد مياه الشرب ملدينةأبيدجان، حيث زار خرباء من املصرف موقع 
الزمين  واجلدول  وخطة متويله  مكوناته  حول  املعنيني  مع  وتداولوا  املشروع 
إلجنازه. فيما خيص متابعة العمليات قيد التنفيذ وقيد النظر عقد اخلرباء بعض 
االجتماعات مع ممثلي الوزارات واهلياكل املعنية واملتدخلة يف سري تنفيذها. 

* زار خبرٌي من املصرف مجهورية جيبوتي من 12 إىل 15 أكتوبر 2009، حلضور 
السابع املزمع إقامته  العربي األفريقي  التجاري  اجتماع جلنة حتضري املعرض 
العربية  اجلامعة  عن  ممثالن  االجتماع  حضر   .2010 ديسمرب  يف  جبيبوتي 
واألمني العام لوزارة التجارة والصناعة يف جيبوتي باإلضافة إىل ممثلني عن 
الشركة التونسية للمعارض الدولية. مت اعتماد املوقع املقرتح إليواء املعرض 
)قصر الشعب( بالعاصمة على أن تقدم الشركة التونسية تصورًا للحكومة حيدد 

ما يتطلبه املوقع من إضافات وترتيبات وكذلك امليزانية الالزمة للتنفيذ. 

* للبت يف أمور العمليات قيد التنفيذ،  قامت بعثة من املصرف بزيارة إىل 
املسئولني  مع  ناقشت  حيث   ،  2009 أغسطس  إىل20   12 من  زميبابوي 
خصص  اليت  التنفيذ  قيد  الفين  العون  وعمليات  املشروعات  بعض  موقف 
املصرف مبالغ للمساهمة يف متويلها، وتوصلت إىل ترتيبات حمددة معهم 
خبصوصها إما بالتحديث أو التعديل أو اإللغاء، ونذكر منها مشروع داندي للري 
الفين إلعداد دراسة اجلدوى ملشروع  والعون  الزراعي،  للبنك  االئتماني  والقرض 
طريق أالسكا – كويركوين. كما اطلعت البعثة على برنامج متويل ثالثي للسنوات 

2010 – 2012 يتضمن أهم أولويات الدولة من املشروعات.
* توجه وفٌد من املصرف إىل مجهورية بورندي يف زيارة إمتدت من 30 يوليو 
)املرحلة  أندورا   – بوينزا  طريق  مشروع  لتقييم   ،  2009 أغسطس   7 إىل 
الثانية: انتنمبا – أندورا( ومشل ذلك حتديد مكونات املشروع وتكلفته الكلية 
الفين ذات  العون  الوفد حبصر املشروعات وعمليات  وخطة متويله. كما قام 
األهمية بالنسبة للبالد واليت تأمل حكومة بورندي يف مساهمة املصرف يف 

متويلها خالل األعوام الثالثة املقبلة.

كما شاركت وفوٌد من املصرف خالل الفرتة ذاتها يف عدة اجتماعات عربية 
وإقلمية ودولية ذات صلة بطبيعة عمله، وفيما يلي تفصيٌل مبا مت:

مؤمتر توفري الكهرباء جلمهورية كينيا:
شارك ممثٌل عن املصرف يف مؤمتر توفري الكهرباء جلمهورية كينيا الذي انعقد 
يف نريوبي يوم 22 أكتوبر 2009. شارك يف االجتماع ممثلو مؤسسات التمويل 
للتنمية  األفريقي  والبنك  الدولي  البنك  منها  نذكر  والثنائية  األطراف  متعددة 
االجتماع  ناقش  وقد  كينيا.  يف  الطاقة  قطاع  يف  املسئولني  إىل  باإلضافة 
الوثيقة اخلاصة بربنامج توفري الكهرباء، كما ناقش الدور األساسي الذي يقوم به 

شركاء التنمية يف وضع خطة للمساهمة يف متويل الربنامج . 
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1( وفد مجهورية مالوي:
كانت الفرصة طيبة للقاء وزير مالية مالوي اجلديد، الذي عرب عن سعادته به إذ  
سيتيح له فرصة التعرف على املشاكل اليت تعيق تنفيذ املشاريع اليت ميوهلا 
املصرف يف بلده. وقد أكد على أن متويل مشتشفى فالومي يعترب من أولويات 

الدولة وكذلك بعض املشروعات يف جمالي الزراعة والطاقة. 

2( وفد بوركينا فاسو:
البوركينابي  والشعب  احلكومة  عرفان  عن  فاسو  بوركينا  مالية  وزير  معالي  عرب 
باجلميل ملا يقدمه املصرف وذكر على وجه اخلصوص أن القرض االئتماني الذي 
منح مؤخرًا كان ذا أهمية بالغة للنساء املستفيدات منه وأن احلكومة تأمل يف 
قرض ائتماني آخر لتمويل قروض صغرية لتشغيل الشباب على غرار ما مت مع 
النساء، كما أشار إىل أهمية متويل مستشفيني باإلضافة إىل املساهمة يف إعادة 

إعمار بعض البنيات األساسية اليت حلقت بها أضرار مؤخرًا بسبب الفيضانات. 

3( وفد مجهورية يوغندا:
أعربت معالي الوزيرة اليوغندية عن امتنانها وتقدير بالدها العميق ملا يقدمه 
سرعة  على  وأثنت  عامة،  بصفة  العربية  واملؤسسات  خاصة  بصفة  املصرف 
كما  للتنمية.  معطلة  شروطًا  يفرض  ال  الذي  ليوغندا  العربي  الدعم  وجناعة 
عددت بعض القطاعات اليت حتتاج ملساهمة املصرف لتنفيذ مشروعات فيها 
كاالستثمارات الزراعية والبنية األساسية خاصة يف جمالي النقل النهري والطرق.

4( وفد مملكة ليسوتو:
ذكر معالي وزير مالية ليسوتو بأنه غري قادر على التعبري عن مدى امتنانه لدعم 
متويل  إمكانية  عن  وتساءل  لدولته  والكثري  الكثري  بتقديم  قام  الذي  املصرف 
الطرق  إلحدى  اجلدوى  دراسة  إلعداد  إحداهما  فين  عون  لعملييت  املصرف 
الفنيني على تشغيل وصيانة وحدات وأجهزة  والثانية لتدريب  بالبالد،  املهمة 
مطار موشوشو األول الذي أسهم املصرف يف مشروع حتديثه وتطوير جتهيزاته.

5( وفد مجهورية جزر الرأس األخضر:
طلبت وزيرة املالية املساعدة يف احلصول على متويل للجزء الثاني من مشروع 
حكومة  أن  ذكرت  كما  سانتياجو.  جزيرة  املائية يف  االحواض  وتهيئة  استصالح 
بالدها عاكفًة على إعداد وثيقة فنية القرتاح برنامج استثماري عمومي للسنوات 
الثالث القادمة سيتم إرساهلا فور االنتهاء منها للمصرف، كما سيتم إرسال طلب 
لتمويل مشروع صغري يف جمال مكافحة الفقر بتكلفة تبلغ حنو 3 ماليني دوالر.  

6( وفد مجهورية توجو:
كاتشمبا   – باسار  طريق  تنفيذ  يف  البدء  قررت  حكومته  بأن  توجو  وزير  أفاد 
الذي كان من املقرر أن يسهم املصرف يف متويله وذلك ألسباب خاصة وعليه 
طلب توجيه التمويل الذي كان خمصصًا هلذا الطريق إىل مشروع آخر يف توجو. 
كما ذكر بأن الدولة ستصل نقطة االنتهاء اخلاصة باالستفادة من ختفيف عبء 

املديونية يف يونيو 2010 وتنتظر دعم املصرف هلا يف هذا الصدد.

7( وفد مجهورية سيشيل:
أشار وزير مالية سيشيل إىل أنهم وصلوا مستوى من املديونية يستدعي التوقف 
لفرتة معينة عن االستدانة والبحث عن حلول هلذا الوضع، وأوضح مدير عام 
وذلك  إليه  املوكلة  مهامه  إطار  يف  ميكن  ما  سيقدم  املصرف  أن  املصرف 

بوضع ترتيبات لسداد ديون سيشيل املستحقة له.

8( وفد مجهورية أفريقيا الوسطى:
رئيس  مستشار  املالية  وزير  جانب  إىل  ضم  الذي  الوسطى  أفريقيا  وفد  عرب 

التعاون مع  بتعزيز  اجلمهورية شخصيًا  رئيس  فخامة  اهتمام  اجلمهورية عن 
الدولة.  على  املصرف  متأخرات  بسداد  املختصة  للجهات  وتعليماته  املصرف 
كما ذكر الوفد أن الدولة وصلت لنقطة االنتهاء بالنسبة ملبادرة ختفيف عبء 
املديونية يف يونيو 2009 وتنتظر اآلن تدخل كافة املمولني، كما أفصحت عن 

حاجة البالد لتمويل مشروعات يف قطاعات الصحة والزراعة والطاقة.

9( وفد مجهورية الكونغو:
ترأس الوفد معالي وزير املالية الذي عرب عن ارتياحه ملستوى الدعم الذي يقدمه 
املصرف لبلده، وذكر أنه سيتم تقديم مقرتحات لتمويل مشروعات قبل زيارة 

مدير عام املصرف املرتقبة إىل الكونغو - إن أمكن ذلك - أو أثناء الزيارة.

10( وفد مجهورية الكونغو الدميقراطية:
لبالده  املرتقبة  املصرف  عام  زيارة مدير  أهمية  على  املالية  وزير  معالي  أكد 
ورحب بها، وذكر بأن حكومة بالده سرتسل وفدًا إىل مقر املصرف للتعرف على 
إجراءات التمويل فيه، كما أكد على حاجة بالده املاسة لتمويل بعض املشروعات.

11( وفد مجهورية رواندا:
املصرف  عام  مدير  بزيارة  ترحيبه  عن  رواندا  وزير مجهورية  معالي  عرب  أيضًا 
املخطط هلا يف بداية شهر نوفمرب 2009 وذكر بأنهم يعملون على جتهيز 

مشروعات وعمليات عون فين ليتم عرضها ومناقشتها أثناء الزيارة.

12( وفد مجهورية إثيوبيا االحتادية :
عرب معالي وزير مالية إثيوبيا ورئيس وفد بالده إىل االجتماعات عن تقدير بالده 
ملا يقدمه املصرف وكل الصناديق العربية اليت أصبح من املعهود عملها معًا. 
ويف قائمة املشاريع املرشحة للتمويل ذكر مشروع طريق تقدر تكلفته الكلية 

بنحو 70 مليون دوالر باإلضافة إىل مشروع كهرباء الريف. 

13( وفد مجهورية زميبابوي:
بالبالد  الوضع احلالي  ترأس وفد زميبابوي وكيل وزارة املالية وقدم عرضًا عن 
ومستوى عودة العالقات مع مؤسسات التمويل الدولية واإلقليمية، مضيفًا أن 
بعض هذه املؤسسات بدأت فعاًل بتقديم دعمها الفين لزميبابوي وأنهم 

ينظرون للمستقبل بتفاؤل وأمل كبري.

14( أنشطة أخرى:
* حضر وفد املصرف االجتماع الذي مت بني وزراء املالية العرب ورئيس البنك 
وذلك  العربية  والدول  البنك  بني  التعاون  تعزيز  إمكانية  تناول  والذي  الدولي 
ملواجهة األزمة املالية واالقتصادية . كما شارك مدير عام املصرف يف اجتماع 
لرؤساء مؤسسات التمويل العربية مع رئيس البنك الدولي، متت أثناءه مناقشة 

إمكانية التعاون يف جماالت املياه والطاقة والتعليم واألمن الغذائي. 

* اجتمع وفد املصرف مع وفد دولة اإلمارات العربية املتحدة الذي ترأسه وكيل 
وزارة املالية وتناول اللقاء التعاون بني اجلانبني يف مجهورية توجو.

 CEDEAO قابل وفد املصرف وفد بنك االستثمار والتنمية التابع جملموعة *
وتعرف على نشاط البنك ومشروعاته، ثم طرح رئيس البنك إمكانية دعم املصرف 
للبنك حيث أوضح مدير عام املصرف أن ذلك ميكن أن يتم يف جماالت حمددة 
مثل التمويل املشرتك، أو تقديم دعم مؤسسي  أو تقديم قروض ائتمانية للبنك 

للتمويالت الصغرية واملتوسطة.



املوقع:

تقع مجهورية موزمبيق يف أقصى جنوب القارة األفريقية ، تطل سواحلها الشرقية واجلنوبية على 
احمليط اهلندي، وحيدها من الشمال مجهورية تنزانيا املتحدة، ومن الغرب مجهوريات مالوي وزامبيا 

وزميبابوي، ومن اجلنوب الغربي مجهورية جنوب أفريقيا ومملكة سوازيالند، ويفصل بينها وبني جزيرة 
مدغشقر قناة موزمبيق.

نالت موزمبيق استقالهلا من الربتغال يف اخلامس والعشرين من يونيو 1975، وتعد من أفقر دول 
العامل  نتيجة للحروب األهلية اليت عانت منها واليت امتدت قرابة 16 عامًا وانتهت رمسيًا يف 1992.

كما تعاني  الدولة من العديد من الكوارث الطبيعية مثل األعاصري والفيضانات واجلفاف.

املساحة الكلية:  799.380 كيلو مرتًا مربعًا )منها 786.380 يابسة و13.000 مياه(.

عدد السكان:  حنو 21.669.278 نسمة )يوليو 2009(

معدل النمو السكاني السنوي:  )%1.791( )2009(.

العاصمة:  مابوتو

األعراق واألجناس:

 99.66% من سكان موزمبيق أفارقة )ماكوا، تسنجا، لوموي، سنا،...اخل(، و%0.06 
أوروبيون،  و0.2% أوروبيون/أفارقة، و0.08% هنود.

الديانات: 

23.8% من السكان كاثوليك، يليهم املسلمون 17.8% ثم الزيونست %17.5، 
وديانات أخرى 17.8%  وبال معتقدات دينية %23.1 )1997(. 

اللغات: لغة اماكوا 26.1%، اكستشاجنانا 11.3% والربتغالية 8.8% )وهي اللغة الرمسية بالبالد ويتحدثها حنو 27% من السكان كلغة ثانية( هذا باإلضافة 
إىل العديد من اللغات األخرى.

العملة: امليتكال

مالمح عن اقتصاد البالد:

تتميز موزمبيق بطبيعة مجيلة تتمثل يف احلياة الربية من حيوانات ونباتات كما تتمتع بشواطئ طويلة ممتدة على احمليط اهلندي على طول الساحل الشرقي 
للبالد. وعلى الرغم من ذلك فقد قضت احلرب األهلية على صناعة السياحة إال أنه بعد انتهاءها ومع نهاية التسعينيات أصبحت السياحة هي القطاع األسرع 
منوًا يف اقتصاد البالد وما زالت احلكومة تسعى من أجل جعل موزمبيق واحدة من أكرب مناطق اجلذب السياحي. كما متثل الزراعة حرفة أساسية ويعمل بها 

حنو 81% من القوى العاملة. أيضًا تتمتع موزمبيق مبوارد طبيعية مثل التيتانيوم والفحم والتانتاليوم واجلرافايت.

الناتج احمللي اإلمجالي: 18.94 بليون دوالر )2008(

معدل منو الناتج احمللي اإلمجالي: %6.5 )2008(

معدل دخل الفرد السنوي: 900 دوالر )2008(

معدل الناتج احمللي اإلمجالي بالقطاعات: الزراعة: 23.5%، الصناعة: 30.9%، اخلدمات: %45.6 )2008(

إمجالي الصادرات: 2.653 بليون دوالر )2008(

إمجالي الواردات: 3.259 باليني دوالر )2008(

إمجالي الدين اخلارجي: 4.332 باليني دوالر )2008/12/31(.

مجهورية موزمبيق
دولة ومشروع
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لقطة للعاصمة مابوتو



مشروع نقل الكهرباء إىل مدينة مببا
أمنوذج للتعاون بني املصرف وموزمبيق

شهد العام 1980 بداية التعاون بني املصرف ومجهورية موزمبيق عندما مت منحهًا قرضًا مقداره 10 ماليني دوالر لإلسهام يف متويل مشروع تصنيع 
مليون دوالر،  اخلشب . وقد سبق هذا القرض ثالثة قروض منحت بواسطة الصندوق العربي اخلاص ملساعدة الدول األفريقية إىل موزمبيق وإمجاليها 27 

وذلك يف العامني 1975 و1976. 

ويف 11 مارس 1999 وافق جملس إدارة املصرف على اإلسهام يف متويل مشروع نقل الكهرباء إىل مدينة مببا وخصص له مبلغ 13.8 مليون دوالر، يسدد 
خالل 18 عامًا مبا يف ذلك فرتة مساح 5 سنوات ومعدل فائدة 3% سنويًا. وفيما يلي بيانات عن هذا املشروع:

أهداف املشروع:
يهدف املشروع إىل إمداد الطاقة الكهربائية من مصدر كهرومائي إىل مدينة مببا؛ ملقابلة الطلب املنزلي والصناعي والسياحي احلالي واملستقبلي، ومد شبكة 

نقل الكهرباء إىل مشال البالد لإلسهام يف تنمية مدن وقرى هذه املنطقة.

وصف املشروع:

اشتمل املشروع على تشييد خط لنقل الكهرباء بطاقة 110 كيلوفولت وبطول 372 كيلومرتاًٍ ميتد بني مدينيت نامبوال ومببا؛ وذلك بإنشاء أبراج حديدية حلمل 
األسالك الكهربائية، وإنشاء حمطة فرعية وإعادة إعمار وتوسيع شبكة توزيع الكهرباء يف مدينة مببا، واخلدمات االستشارية.

متويل املشروع:

أسهم يف متويل املشروع كل من املصرف مببلغ 13.8 مليون دوالر )حنو 49.3% من إمجالي التكلفة(، والبنك اإلسالمي  مببلغ 9.4 ماليني دوالر وحكومة 
موزمبيق مببلغ  4.77 ماليني دوالر.

تلعب الطرق دوراً هاماً في تيسير الربط بني املناطق الريفية واملدن ومراكز التصدير،
 مما يسهل حركة املسافرين ونقل اإلنتاج وتوزيعه
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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

تلغرافيًا: باديا - هاتف 83773646/ 83773709 - 1 - 249، فاكس: 83770600 / 83770498 -1 - 249

www.badea.org :موقع املصرف على االنرتنيت -  .badea@badea.org : الربيد اإللكرتوني


