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معطيات عامـة
التأسيس

تأسس املصرف العربي للتنمية االقتصادية يف أفريقيا (املصرف) مبقتضى قرار من مؤمتر القمة العربي السادس املنعقد باجلزائر
( 28نوفمبر  ،)1973وبدأ عملياته يف مارس  .1975واتخذ من اخلرطوم ،عاصمة جمهورية السودان ،مقر ًا له.
التعريف

املصرف مؤسسة مالية دولية مستقلة متلكها ثماني عشرة دولة عضو بجامعة الدول العربية موقعة على اتفاقية إنشائه يف
 18فبراير  .1974يتمتع املصرف بالشخصية القانونية الدولية الكاملة ،وباالستقالل التام يف املجالني اإلداري واملالي،
ويخضع ألحكام اتفاقية إنشائه وملبادئ القانون الدولي.
يهدف إنشاء املصرف إلى دعم التعاون االقتصادي واملالي والفني بني الدول األفريقية ودول العالم العربي ،وجتسيد
تضامن عربي أفريقي قائم على أسس من املساواة والصداقة .وحتقيق ًا لهذا الهدفُ ،عه َد إلى املصرف باملهام التالية:
• اإلسهام يف متويل التنمية االقتصادية للدول األفريقية.
• تشجيع مشاركة رؤوس األموال العربية يف التنمية األفريقية.
• اإلسهام يف توفير املعونة الفنية الالزمة للتنمية يف أفريقيا.
النشاط التمويلي

تعتبر املشروعات التي ميولها املصرف ذات أولوية للبلدان املستفيدة وتدخل يف إطار خططها التنموية .ويف بعض
احلاالت تكون هذه املشروعات ذات صبغة إقليمية تفيد عدد ًا من البلدان األفريقية يف آن واحد ،وتساهم يف تكامل
اقتصادياتها .وميكن أن تصل مساهمة املصرف يف أي مشروع إلى نسبة  %60من تكلفته الكلية ،على أن ال تتجاوز
قيمة القرض  20مليون دوالر(*) ،وقد يصل احلد األقصى للقرض إلى  %90من التكلفة الكلية يف حالة املشاريع التي
ال تزيد تكلفة الواحد منها عن  15مليون دوالر ،وميكن منح أكثر من قرض واحد للدولة املستفيدة يف السنة الواحدة،
بشرط أال يتجاوز مجموع ما مينح لها  20مليون دوالر .ويقدم املصرف العون الفني يف صورة منح ال ترد ،كما يقوم
املصرف بتمويل عمليات صادرات عربية إلى الدول األفريقية املستفيدة من عونه.
مجلس المحافظين

مجلس احملافظني هو السلطة العليا للمصرف ،ويتكون من محافظ ونائب محافظ عن كل دولة عضو من أعضاء
املصرف .ويكون احملافظون يف الغالب وزراء املالية يف الدول األعضاء .وملجلس احملافظني كافة صالحيات املصرف،
كما له أن يفوض كل أو بعض هذه الصالحيات ملجلس اإلدارة فيما عدا تلك التي تستثنيها اتفاقية اإلنشاء ،ومن بينها
زيادة رأس املال ،وتعيني مدير عام املصرف ،وتعيني مراقب حسابات املصرف ،والتصديق على احلسابات اخلتامية،
وتخصيص صايف الدخل ،وتفسير وتعديل اتفاقية اإلنشاء .ويعقد املجلس اجتماع ًا عادي ًا واحد ًا يف العام.

(*) املقصود بالدوالر في هذا التقرير هو الدوالر األمريكي.
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مجلس اإلدارة

يتكون مجلس إدارة املصرف من أحد عشر عضو ًا ،ويتمتع بالصالحيات الالزمة إلدارة املصرف إال ما كان منها
مقصور ًا على مجلس احملافظني .وتتضمن صالحيات مجلس اإلدارة ما يلي:
 رسم السياسة العامة للمصرف ومتابعة تنفيذها مبا يتفق وأحكام اتفاقية اإلنشاء وتوجيهات مجلس احملافظني. وضع القواعد والنظم واتخاذ التدابير الالزمة لتسيير أعمال املصرف على أساس االقتصاد يف النفقات والكفاءةيف العمل.
 حتديد برنامج يوضح العمليات وحجمها ونظمها ،واملوافقة على القروض واملعونات التي يقدمها املصرف. اتخاذ القرارات اخلاصة باالقتراض وإصدار السندات. اإلعداد الجتماعات مجلس احملافظني. إنشاء وكاالت وفروع ومكاتب للمصرف حسبما تقتضيه مصلحة العمل.يكون األعضاء التسعة األكثر إسهاما يف رأس مال املصرف أعضاء دائمني ،وينطبق هذا حالي ًا على تسع دول هي :دولة
اإلمارات العربية املتحدة ،واجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،واململكة العربية السعودية ،وجمهورية العراق،
وسلطنة عمان ،ودولة قطر ،ودولة الكويت ،ودولة ليبيا ،واململكة املغربية .ويشترك بقية األعضاء يف املصرف -
بحسب قوتها يف التصويت يف مجلس احملافظني  -يف اختيار العضوين غير الدائمني يف مجلس اإلدارة ،وميثل األعضاء
يف الفترة احلالية :كل من اجلمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية .وفترة العضوية يف مجلس اإلدارة أربع سنوات
قابلة للتجديد .وينتخب املجلس من بني أعضائه رئيس ًا غير متفرغ ملدة سنتني قابلة للتجديد .ويجتمع املجلس مرة كل
أربعة أشهر ،أو كلما اقتضى عمل املصرف ذلك.
المدير العام

ُيعني مجلس احملافظني مدير عام املصرف من غير أعضاء مجلس اإلدارة لفترة مدتها ثالث سنوات قابلة للتجديد مرتني
على األكثر .واملدير العام هو املوظف التنفيذي األعلى يف املصرف ،واملسؤول عن جميع أعمال تسيير املصرف حتت
إشراف مجلس اإلدارة وفق ًا لنظم املصرف ولوائحه ،ووفق ًا لتوجيهات مجلس احملافظني ومجلس اإلدارة ،وهو املمثل
القانوني للمصرف.
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* كافة الصور الواردة في هذا التقرير تمثل نماذج لعمليات (مشاريع وعون فني) مولها املصرف أو ساهم في تمويلها في الدول األفريقية املستفيدة.
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مجلس احملافظني
*

معالي األستاذ /درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي

معالي الدكتور /امية طوقان

الوزير املسؤول للشؤون املالية  -سلطنة عُ َمان.

وزير املالية  -اململكة األردنية الهاشمية.

*

معالي األستاذ /عبيد حميد الطاير

وزير الدولة للشؤون املالية  -دولة اإلمارات العربية املتحدة.

وزير االقتصاد الوطني  -دولة فلسطني.

معالي الشيخ /أحمد بن محمد آل خليفة

معالي األستاذ /علي شريف العمادي

وزير املالية– مملكة البحرين.

*

*

وزير املالية  -دولة قطر.

*

معالي األستاذ /األمني الدغري

معالي األستاذ /أنس خالد الصالح

وزير االتنمية والتعاون الدولي -الجمهورية التونسية

وزير املالية  -دولة الكويت.

معالي األستاذ /كريم جودي

معالي األستاذ /محمد الصفدي

وزير املالية  -الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وزير املالية  -الجمهورية اللبنانية.

معالي الدكتور /إبراهيم بن عبد العزيز العساف

معالي الدكتور /الكيالني عبد الكريم الكيالني

وزير املالية  -اململكة العربية السعودية.

*

معالي األستاذ /بدر الدين محمود عباس

وزير املالية واالقتصاد الوطني  -جمهورية السودان.
*

وزير املالية – دولة ليبيا

*

معالي الدكتور /أحمد جالل

وزير املالية  -جمهورية مصر العربية.
*

معالي الدكتور /اسماعيل اسماعيل

معالي األستاذ /محمد بوسعيد

وزير املالية  -الجمهورية العربية السورية

وزير االقتصاد واملالية  -اململكة املغربية.
*

معالي الدكتور  /علي يوسف الشكري

وزير التخطيط وزير املالية وكالة وزارة املالية
جمهورية العراق.
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معالي الدكتور /جواد ناجي حرز اهلل

معالي األستاذ /تيام جمبار

وزير املالية  -الجمهورية اإلسالمية املوريتانية

تم تعديل التمثيل في املجلس خالل العام ،فقد كان يمثل اململكة األردنية الهاشمية معالي األستاذ /سليمان الحافظ حتى مارس  2013وكان يمثل الجمهورية التونسية معالي األستاذ /رياض
بالطيب حتى مارس  ،2013وكان يمثل جمهورية السودان معالي األستاذ /علي محمود عبد الرسول حتى ديسمبر  ،2013وكان يمثل الجمهورية العربية السورية معالي الدكتور /محمد
الجليالتي حتى فبراير  ،2013وكان يمثل جمهورية العراق معالي الدكتور /رافع العيساوي حتى يونيو  2013وكان يمثل فلسطني معالي الدكتور /سالم فياض حتى ابريل  2013،وكان يمثل
دولة قطر معالي األستاذ /يوسف حسني كمال حتى يونيو  ،2013وكان يمثل دولة الكويت معالي األستاذ /مصطفى جاسم الشمالي حتى نهاية ديسمبر  ،2013أما جمهورية مصر العربية
فكان يمثلها معالي األستاذ /ممتاز السعيد حتى أغسطس  ،2013واململكة املغربية كان يمثلها معالي األستاذ نزار بركة حتى أكتوبر .2013

مجلس اإلدارة
الرئيس
معالي املهندس /يوسف بن إبراهيم البسام
اململكة العربية السعودية

األعضاء
سعادة األستاذ /مصبح محمد السويدي

*

دولة اإلمارات العربية املتحدة

سعادة األستاذ /أحمد صالح بومطر املهندي
دولة قطر

سعادة األستاذ /محمد كريم الجموسي

سعادة األستاذ /فوزي يوسف الحنيف

سعادة األستاذ /بو ط ًبة ميلود

سعادة األستاذ /عبد هلل علي خليفة

الجمهورية التونسية

دولة الكويت

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

دولة ليبيا

سعادة الدكتورة /هدى هادي سلمان

سعادة السفير /مروان زكي بدر

سعادة األستاذ /حمود بن عبد هلل بن مبارك العلوي

سعادة األستاذ /الحسن الدَّز

جمهورية مصر العربية

جمهورية العراق

سلطنة عُ َمان

اململكة املغربية

املدير العام
سعادة األستاذ /عبد العزيز خلف

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
* تم تعديل التمثيل في املجلس خالل العام ،فقد كان يمثل دولة اإلمارات العربية املتحدة سعادة األستاذ /محمد عبيد فارس املزروعي حتى مارس .2013
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حملة عن التطورات االقتصادية الدولية
 /1نمو االقتصاد العاملي
يواجه االقتصاد العاملي تراجع ًا طفيف ًا في معدالت نمو الناتج املحلي اإلجمالي مع تباين معدالت نموه بدرجات متفاوتة بني الدول
واألقاليم في العالم ،حيث يشير تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أكتوبر  2013حول توقعات االقتصاد العاملي( ،)1إلى أن
هذا التباطؤ في معدالت النمو كان أكثر تأثر ًا بتراجع معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي في كل من الصني والدول اآلسيوية الخمس.
والجدير بالذكر في هذا الشأن أن نصيب االقتصادات املتقدمة يبلغ  %50.4من االقتصاد العاملي في  ،2013حيث يساهم فيه
االقتصاد األمريكي بنسبة  ، %19.5ويساهم اقتصاد دول منطقة اليورو بنسبة  .%13.5أما اقتصادات البلدان النامية والبلدان ذات
األسواق الناشئة فإنها تساهم بنسبة  %49.6من االقتصاد العاملي في  ،2013حيث تساهم البلدان النامية اآلسيوية بنسبة %25
في  2013في االقتصاد العاملي ،وبلغ نصيب االقتصاد الصيني .%14.7
وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى تراجع معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي العاملي من  %3.2في  2012إلى معدل %2.9
في  ،2013حيث تراجع معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي للبلدان املتقدمة من  %1.5في  2012إلى  %1.2في ،2013وقد شهد
االقتصاد األمريكي تراجع ًا كبير ًا فأنخفض معدل النمو من  %2.8في  2012إلى  %1.6في  .2013وتشير البيانات أن اقتصادات
دول منطقة اليورو شهدت انكماشا بلغ  %0.4-في  2013مقابل معدل انكماش  %0.6-في .2012
أما اقتصادات البلدان النامية والبلدان ذات األسواق الناشئة( ،)2فأنخفض معدل نموها بشكل طفيف من  %4.9في  2012إلى
 %4.5في  ،2013بسبب تراجع معدل نمو اقتصادات الدول اآلسيوية النامية الخمس وهي( أندونيسيا ،ماليزيا ،الفلبني ،تايلند
وفيتنام ) من  %6.2في  2012إلى  %5في  .2013وتراجع معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي في الصني قلي ً
ال من نسبة  %7.7في
 2012إلى  %7.6في .2013
فيما يخص الدول األفريقية جنوب الصحراء ،يشير تقرير صندوق النقد الدولي لدول إقليم جنوب الصحراء األفريقية( )3بأن نمو
اقتصادات دول اإلقليم بقي قوي ًا بسبب الزيادة في الطلب على االستثمارات في دول اإلقليم ،وخاصة االستثمارات في البنية التحتية،
والتحسن في السياسات الهيكلية أدى إلى تحقيق زيادة في املوارد املالية ومن ثم تحقيق نمو في الناتج املحلي اإلجمالي للدول
األفريقية جنوب الصحراء بمعدل  %5في  2013مقابل معدل نمو  %4.9في .2012
بالرغم من زيادة الديون الحكومية والعجوزات في كل من املوازنات الحكومية والحسابات الجارية كنسبة من الناتج املحلي اإلجمالي
لدول اإلقليم وتراجع إجمالي االدخارات القومية ،إال أن إجمالي االستثمار الحكومي على مستوى دول اإلقليم ازداد بشكل طفيف من
 %23.3في  2012إلى  %23.7في  2013كنسبة من الناتج املحلي اإلجمالي ،حيث حققت الدول األفريقية املنتجة واملصدرة للنفط
الخام ( 8دول) معدل نمو في الناتج املحلي اإلجمالي بلغت نسبته  %6.1في  2013مقارنة مع  %5.3في ،2012إال أن معدل نمو
الناتج في الدول األفريقية متوسطة الدخل ( 11دولة) تراجع من  %3.4في  2012إلى  %3في  ،2013وأزداد املعدل بشكل طفيف في
الدول ذات الدخل املنخفض( 14دولة) من  %6.2في  2012إلى  %6.3في  ،2013وتراجع املعدل بشكل كبير في الدول املنخفضة
الدخل الهشة ( 12دولة) من  %7في  2012إلى  %5.4في .)4(2013
/2التضخم والعمالة والبطالة
أ -التضخم
تشير التقارير االقتصادية الدولية إلى إنخفاض معدالت التضخم في الدول املتقدمة من  2%في  2012إلى  %1.4في  ،2013حيث
تراجع معدل التضخم في الواليات املتحدة من  %2.1في  2012إلى  %1.4في  ،2013وانخفض املعدل بشكل كبير في دول منطقة
اليورو من  %2.5في  2012إلى  %1.5في  ،2013وتراجع املعدل بشكل طفيف في بريطانيا من  %2.8في  2012إلى  %2.7في
.2013
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(1) World Economic Outlook, Oct 2013, IMF.
تتألف البلدان النامية والبلدان ذات األسواق الناشئة ،من دول وسط وشرق أوربا ،وروسيا والهند والصني ،ومن مجموعة الدول(2) World Economic Outlook, Oct,2013, IMF.
.األسيوية الخمس(اندونيسيا ،ماليزيا ،الفلبني ،تايالند وفيتنام) ،وكذلك تشمل دول أمريكا الالتينية ودول البحر الكاريبي ،ودول الشرق األوسط وشمال أفريقيا
(3) Regional Economic Outlook, Sub-Saharan Africa, Oct, 2013, IMF.
(4) World Economic Outlook, Database, Oct, 2013, IMF Website.

أما في البلدان النامية والبلدان ذات األسواق الناشئة ،فقد أزداد معدل التضخم بصورة طفيفة من  %6.1في  2012إلى  %6.2في
 ،2013حيث ارتفع املعدل في اقتصادات الدول األسيوية النامية من  %4.7في  2012إلى  %5في  2013نتيجة زيادة املعدل في
كل من الصني والهند خالل الفترة املذكورة.
وفيما يتعلق بالدول األفريقية جنوب الصحراء تشير بيانات التقرير االقتصادي السنوي( )1إلى تراجع معدل التضخم السنوي لدول
اإلقليم مجتمعة من  %9في  2012إلى معدل  %6.9في  ،2013حيث انخفض املعدل في الدول املنتجة واملصدرة للنفط الخام من دول
اإلقليم من  %10.6في  2012إلى  %8.1في  ،2013أما في دول جنوب الصحراء متوسطة الدخل فقد ارتفع لديها معدل التضخم
بشكل طفيف من  %6في  2012إلى  %6.3في  ،2013وإنخفض املعدل بشكل كبير في الدول منخفضة الدخل من  %13.1في
 2012إلى  %6.4في  .2013في حني إن الدول األفريقية  -جنوب الصحراء  -الهشة قد ارتفع لديها معدل التضخم السنوي من
 %4.4في  2012إلى  %5.2في .2013
ب – العمالة والبطالة
تشير بيانات منظمة العمل الدولية في تقريرها السنوي( )2إن نسبة التشغيل إلى السكان في العالم تعادل  %60.3في عامي 2012
و  .2013وإن عدد العاطلني في العالم ازداد من  197.5مليون نسمة في  2012إلى  202.5مليون نسمة في  ،2013وأن معدل
البطالة العاملي إرتفع بشكل طفيف من معدل  %6في  2012إلى  %6.1في .2013
أما في الدول املتقدمة يشير التقرير بأن عدد العاطلني ارتفع إلى  45,5مليون نسمة في  2013مقابل  44مليون نسمة في ،2012
وأن معدل البطالة ازداد من  %8في  2012إلى معدل  %8.1في  ،2013في حني تراجع معدل البطالة في الواليات املتحدة من %8.1
في  2012إلى  %7.6في  ،2013وارتفع املعدل في دول منطقة اليورو من  %11.4في  2012إلى معدل  %12.3في .2013
أما الدول األفريقية جنوب الصحراء ،فيبلغ عدد السكان في سن العمل  492مليون نسمة في  2012ويشكل هؤالء  %9.5من إجمالي
عدد السكان في سن العمل عاملي ًا( .)3وقد ًأشير بأن معدل البطالة في دول اإلقليم سيبقى محافظ ًا على مستواه عند معدل  %7.5في
عامي  2012و.2013
 /3التجارة العاملية
بلغ حجم التجارة العاملية( )4من السلع والخدمات مبلغ  44.45ترليون دوالر في  2013حيث بلغ حجم الصادرات العاملية من السلع
والخدمات مبلغ  22.19ترليون دوالر ,والواردات العاملية من السلع والخدمات مبلغ  22.26ترليون دوالر ،والجدير بالذكر أن نصيب
الدول املتقدمة من حجم الصادرات العاملية من السلع والخدمات بلغ  %61في  ،2013حيث تشكل الصادرات األمريكية  %9.8من
الصادرات العاملية  ،وتشكل صادرات دول منطقة اليورو  .%24.8كما بلغ نصيب البلدان النامية والبلدان ذات األسواق الناشئة
 %39من إجمالي الصادرات العاملية من السلع والخدمات لعام  .2013أما نصيب الدول األفريقية جنوب الصحراء فقد بلغ %2.1
من إجمالي الصادرات العاملية.
وتشير التقارير االقتصادية الدولية( )5أن معدل نمو حجم التجارة العاملية من السلع والخدمات ارتفع من معدل  %2.7في  2012إلى
 %2.9في  ،2013حيث ارتفع معدل نمو الواردات العاملية من السلع والخدمات بصورة طفيفة من  %2.6في  2012إلى  %2.8في
 .2013أما الصادرات العاملية من السلع والخدمات فقد ارتفع معدل نموها من  %2.8في  2012إلى  %3.0في .2013
وتشير بيانات تقرير صندوق النقد الدولي( )6أن معدل نمو الواردات من السلع والخدمات للدول املتقدمة قد ارتفع من  %1في 2012
إلى  %1.5في  ،2013وإن معدل نمو الصادرات من السلع والخدمات للدول املتقدمة قد ازداد من  %2في  2012إلى معدل %2.7
في  .،2013وبهذا الصدد تشير البيانات بأن معدل التبادل التجاري( )7للسلع والخدمات للدول املتقدمة قد بلغ  %0.014 -في 2013
مقابل  %0.73-في .2012
أما تجارة دول منطقة اليورو ،فقد ارتفع معدل نمو حجم الواردات من السلع والخدمات إلى  %0.42في  2013مقابل معدل نمو
سالب بلغ – %1.23في  ،2012في حني تراجع معدل نمو صادراتها من السلع والخدمات إلى  %2في  2013مقابل معدل نمو
 %2.3في  ،2012أما معدل نمو التبادل التجاري لدول منطقة اليورو فقد بلغ –  %0.22في  2013مقابل  %0.77-في .2012
(1) Regional Economic Outlook, Sub- Saharan Africa , Oct,2013,IMF.
(2) International Labor Organization, ILO Website, 2013
(3) Global Employment Trends, Jan 2013, ILO.
(4) World Trade Report 2013 , UNCTAD.
(5) World Economic Outlook. Database,2013, IMF.
(6) IMF,Database,2013.
(7) Terms of Trade = The ratio of export prices/ The ratio Import prices .
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أما بالنسبة لتجارة البلدان النامية والبلدان ذات األسواق الناشئة ،فتشير بيانات التقارير الدولية( )1إلى حدوث تراجع طفيف في معدل
نمو الواردات من السلع والخدمات من  %5.5في  2012إلى  %5.1في  ،2013وتراجع معدل نمو الصادرات من السلع والخدمات
من  %4.2في  2012إلى  %3.5في  ،2013وتشير تلك البيانات إلى انخفاض معدل التغير السنوي ملعدل التبادل التجاري من السلع
والخدمات ملجموعة تلك الدول من  %0.5في  2012إلى –  %0.5في .2013
أما تجارة الدول األفريقية جنوب الصحراء فتشير بيانات صندوق النقد الدولي( )2إلى إن استيرادات السلع والخدمات حققت نمو ًا
قدره  %7في  2013مقابل معدل نمو  %6.1في  ،2012في حني حافظت صادرات دول اإلقليم من السلع والخدمات على مستوى
نموها بمعدل  %3.5في عامي  2012و ،2013وقد سجل معدل التبادل التجاري للسلع والخدمات تراجع ًا ،حيث بلغ املعدل – %1.2
في  2013مقابل معدل  %0.2-في  ،2012وبهذا الصدد يشير تقرير صندوق النقد الدولي( )3إلى أن نسبة صادرات دول اإلقليم
من السلع والخدمات إلى الناتج املحلي اإلجمالي قد تراجعت بشكل طفيف من  %36.6في  2012إلى  %36.1في  ،2013بسبب
التراجع الطفيف في معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي غير النفطي لدول اإلقليم من  %5.4في  2012إلى  %5.2في  ،2013وزيادة
معدل نمو الواردات البالغ  %7في  2013عن معدل نمو الصادرات من السلع والخدمات البالغ  %3.4في .2013
 /4الديون الخارجية وخدمة الدين الخارجي
أ -الديون الخارجية
ارتفع إجمالي الديون الخارجية للبلدان النامية والبلدان ذات األسواق الناشئة( )4من مبلغ  6,531باليني دوالر في  2012إلى 6,979
باليني دوالر في  ،2013وقد ارتفعت نسبة تلك الديون إلى الناتج املحلي اإلجمالي في مجموعة تلك الدول من نسبة  %24في 2012
إلى نسبة  %24.7في  ،2013بسبب زيادة تلك الديون ،والتراجع الطفيف في معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي .إال أن نسبة تلك
الديون إلى صادرات السلع والخدمات لتلك املجموعة قد ازدادت من  %74.4في  2012إلى نسبة  % 77.1في .2013
أما بالنسبة للدول األفريقية جنوب الصحراء ،تبني بيانات صندوق النقد الدولي بأن إجمالي تلك الديون ارتفع من 313.7بليون دوالر
في  2012إلى  320.6بليون دوالر في  ،2013إال أن نسبة تلك الديون إلى الناتج املحلي اإلجمالي لدول اإلقليم تراجعت بصورة
طفيفة من  %24.9في  2012إلى  %24.6في  ،2013بسبب الزيادة في معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي لدول اإلقليم خالل الفترة.
وقد ارتفعت نسبة تلك الديون إلى صادرات السلع والخدمات من  %67.6في  2012إلى  %68.1في   .2013
ب -خدمة الدين الخارجي
ارتفع إجمالي مدفوعات خدمة الدين الخارجي للبلدان النامية والبلدان ذات األسواق الناشئة من مبلغ  2,239بليون دوالر في 2012
إلى مبلغ  2,358بليون دوالر في  ،2013فقد ازدادت مدفوعات خدمة الدين الخارجي إلى الناتج املحلي اإلجمالي بنسبة طفيفة من
 %8.4في  2012إلى  %8.5في ،2013أما نسبتها إلى صادرات السلع والخدمات لتلك البلدان فقد ارتفعت من  %25.8في 2012
إلى  %26.4في .2013
أما فيما يتعلق بالدول األفريقية جنوب الصحراء ،فقد ازداد إجمالي مدفوعات خدمة الدين الخارجي من مبلغ  55.8بليون دوالر
في 2012إلى مبلغ  61.2بليون دوالر في  ،2013حيث بلغت نسبته إلى الناتج املحلي اإلجمالي لدول اإلقليم  %4.7في 2013
مقابل نسبة  %4.5في  ،2012أما مدفوعات خدمة الدين إلى صادرات السلع والخدمات لدول اإلقليم فقد ازدادت من  %12.1في
 2012إلى نسبة  %13.1في .2013
 /5البلدان الفقيرة املثقلة بالديون
تمثل تلك الدول ،البلدان الفقيرة املثقلة بالديون الخارجية( ،)5ويبلغ عددها  39دولة من مختلف دول العالم في  ،2013ومن بني
تلك املجموعة  30بلد ًا من الدول األفريقية جنوب الصحراء املستفيدة من عمليات املصرف العربي .وتمثل اقتصادات تلك البلدان
 %1.2من االقتصاد العاملي .وقد تراكمت عليها الديون الخارجية خالل العقود املاضية ،وأصبحت تلك الديون تشكل عبئ ًا ثقي ً
ال على
اقتصادياتها ،مما جعل تلك الدول غير قادرة على سداد ديونها دون مساعدة خارجية.
(1) World Economic Outlook, Database, Oct,2013.
(2) Regional Economic Outlook Sub-Sahara Africa , Oct,2013, IMF.
(3) IMF, Database,Oct,2013.
وتمثل تلك املجموعة من الدول حوالي  39دولة في العالم فقيرة ومثقلة بالديون الخارجية في  2013وهي :بوليفيا،غيانا ،هندوراس ،نيكاراجوا،هايتي،أفغانستان ،موريتانيا ،السودان ،بنني(4) ،
بوركينافاسو ،بوروندي ،الكاميرون ،جمهورية أفريقيا الوسطى ،تشاد،جزر القمر ،جمهورية الكونغو الديمقراطية ،جمهورية الكونغو ،كوت ديفوار ،اريتريا ،أثيوبيا ،جامبيا ،غانا ،غينيا ،غينيا بيساو،
.ليبيريا ،مدغشقر،مالوي ،مالي ،موزمبيق ،نيجر ،رواندا ،ساوتومي وبرنسيب ،السنغال ،سيراليون ،تنزانيا ،توجو ،أوغندا ،زامبيا والصومال
(5) World Economic Outlook,Oct,2013,IMF.
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وتشير التقارير االقتصادية الدولية( ،)1إلى أن إجمالي الديون الخارجية ملجموعة تلك الدول ازداد من مبلغ  176.2بليون دوالر في
 2012إلى مبلغ  192.8بليون دوالر في  ،2013وقد ارتفعت نسبة تلك الديون إلى الناتج املحلي اإلجمالي للبلدان الفقيرة املثقلة
بالديون من  %34.6في  2012إلى نسبة  %35.7في  ،2013وقد بلغ حجم العجز في الحساب الجاري في ميزان املدفوعات ملجموعة
تلك الدول  42.1بليون دوالر في  2012ارتفع إلى  48.0بليون دوالر في .2013
وبنا ًء عليه فقد أطلقت األسرة الدولية مبادرة تخفيف عبء املديونية عن الدول الفقيرة املثقلة بالديون( HIPC )2في  ،1996وتبعتها
مبادرة تخفيف عبء الديون املتعددة األطراف( MDRI )3في .2006
بلغ عدد الدول الفقيرة املثقلة بالديون واملؤهلة لالستفادة من املبادرتني  39بلد ًا في ديسمبر  ،)4(2013وصل من تلك الدول فع ً
ال 35
بلد ًا إلى نقطة االكتمال ،من بينها  28بلد ًا من الدول األفريقية جنوب الصحراء املستفيدة من عون املصرف ،وقد وصلت دولة تشاد
فقط إلى نقطة القرار ،ومن الدول الثالث األخيرة املؤهلة لالستفادة من املبادرتني دولة واحدة مستفيدة من عمليات املصرف وهي
اريتريا.
بلغ إجمالي مبلغ التخفيف من أعباء الديون الخارجية في إطار مبادرة تخفيف عبء املديونية عن الدول الفقيرة املثقلة بالديون()HIPC
حوالي  74.3بليون دوالر ،في حني بلغ إجمالي تخفيف عبء املديونية حسب مبادرة تخفيف الديون متعددة األطراف ()MDRI
حوالي  39.7بليون دوالر ،وبهذا فأن إجمالي املبلغ في إطار املبادرتني حوالي  114بليون دوالر .وبهذا الصدد فإن مساهمة املصرف
العربي في تلك املبادرة منذ بدايتها في  1997لغاية  2013بلغت  256.564مليون دوالر لفائدة  28دولة من الدول األفريقية
املستفيدة من عون املصرف.
 /6توقعات االقتصاد العاملي لعام 2014

()5

يتوقع أن يشهد االقتصاد العاملي نمو َا موجب ًا ومتزايد ًا من  %2.9في  2013إلى  %3.6في  ،2014مع استمرار تباين معدالت النمو
في إقتصادات الدول واألقاليم املختلفة في العالم ،حيث يتوقع أن تحقق االقتصادات املتقدمة نمو ًا من  %1.2في  2013إلى %2.0
في  ،2014ويتوقع أن يحقق االقتصاد األمريكي تحسن ًا كبير ًا في معدالت النمو من  %1.6في  2013إلى  %2.6في  ،2014ويتوقع
أن تحقق اقتصادات دول منطقة اليورو تحسن َا كبير ًا من معدل انكماش يبلغ  %0.4 -في  2013إلى معدل نمو موجب يناهز %1.0
في .2014
أما اقتصادات البلدان النامية والبلدان ذات األسواق الناشئة ،يتوقع تقرير صندوق النقد الدولي في أكتوبر  ،2013بأنها سوف
تنجز معد ًال في نمو الناتج املحلي اإلجمالي يناهز  %5.1في  2014مقابل معدل  %4.5في  .2013إال أنه يتوقع أن يشهد االقتصاد
الصيني تراجع ًا طفيف ًا في معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي من  %7.6في  2013إلى  %7.3في .2014
أما بشأن اقتصادات الدول األفريقية جنوب الصحراء ،يتوقع أن تشهد نمو ًا في الناتج املحلي اإلجمالي يبلغ  %6في  2014مقابل
معدل نمو قدره  %5في  ،2013والجدير باإلشارة في هذا الصدد أن األداء االقتصادي لدول اإلقليم يتباين بني املجموعات املختلفة،
حيث تشير بيانات صندوق النقد الدولي( )6بأن الناتج املحلي ملجموعة الدول األفريقية املنتجة واملصدرة للنفط الخام( 8دول) يتوقع أن
يحقق نمو ًا كبير ًا يناهز  %7.7في  2014مقابل معدل  %6.1في  ،2013كذلك يتوقع أن ينمو ناتج الدول األفريقية متوسطة الدخل
( 11دولة) من  %3في  2013إلى  %3.6في  ،2014ويتوقع أن يحقق الناتج املحلي في الدول األفريقية منخفضة الدخل ( 14دولة)
معدل نمو يناهز  %7في  2014مقابل معدل نمو  %6.2في  ،2013أما مجموعة الدول األفريقية واملصنفة بالدول الهشة ( 12دولة)،
فيتوقع أن تحقق تلك املجموعة معد ًال كبير ًا في النمو يبلغ  %7.2في  2014مقابل معدل  %5.4في .2013
أما ما يتعلق بمعدل التضخم ،فتشير التوقعات إلى حصول ارتفاع في معدالته في مجموعة الدول املتقدمة من  %1.4في  2013إلى
معدل  %1.8في  ،2014حيث يتوقع أن يرتفع معدل التضخم في الواليات املتحدة األمريكية بشكل طفيف من  %1.4في  2013إلى
 %1.5في  ،2014ويتوقع أن يحافظ معدل التضخم في دول منطقة اليورو على مستواه عند معدل  %1.5في سنتي  2013و.2014
أما في البلدان النامية والبلدان ذات األسواق الناشئة فيتوقع أن يتراجع معدل التضخم لديها من  %6.2في  2013إلى  %5.7في
 .2014كما تشير التوقعات إلى أن الدول األفريقية جنوب الصحراء ستشهد تراجع ًا طفيف ًا في معدل التضخم من  %6.9في 2013
إلى  %6.3في .2014
(1) HIPC,The Heavily Indebted Poor Countries.
(2) MDRI,The Multilateral Debt Relief Initiative.
(3) HIPC Initiative and MDRI Statistical Update,Dec, 2013, IMF.
(4) World Economic Outlook ,IMF. Oct 2013.
(5) Regional Economic Outlook, Sub- Sahara Africa, Oct,2013.

17

وفي مجال التجارة العاملية ،تشير توقعات التقارير االقتصادية الدولية ،بأن حجم التجارة العاملية من السلع والخدمات يتوقع أن
ُيحقق نمو ًا كبير ًا نسبته  %4.9في  2014مقابل معدل نمو  %2.9في  ،2013حيث يتوقع أن يزداد معدل نمو واردات الدول املتقدمة
من السلع والخدمات من  %1.5في  2013إلى معدل  %4.0في  ،2014ويتوقع أن يزداد معدل نمو صادراتها من السلع والخدمات
من  %2.7في  2013إلى  %4.7في  .2014وكذلك يتوقع أن يزداد معدل نمو واردات البلدان النامية والبلدان ذات األسواق الناشئة
من  %5في  2013إلى  %5.9في  ،2014ويتوقع أن تشهد صادرات تلك البلدان من السلع والخدمات نمو ًا كبير ًا يناهز  %5.8في
 2014مقابل معدل نمو  %3.5في .2013
وفيما يتعلق بتجارة البلدان األفريقية جنوب الصحراء ،فأن معدل التغير السنوي لحجم واردات السلع والخدمات سيشهد تراجع ًا
من  %7في  2013إلى  %6.6في  ،2014في حني يتوقع أن يرتفع معدل نمو صادرات السلع والخدمات لدول اإلقليم من  %3.4في
 2013إلى معدل نمو يناهز  %6.2في .2014
أما فيما يتعلق بالعاطلني ومعدالت البطالة ،فتتوقع بيانات التقارير الدولية( )1أن معدل البطالة العاملية سيتراجع بنسبة ضئيلة من
 %6.1في  2013إلى  %6في  .2014ويتوقع  حدوث انخفاض طفيف في معدالت البطالة في الدول املتقدمة من  %8.1في 2013
إلى  %8في  ،2014ويتوقع أن ينخفض معدل البطالة في الواليات املتحدة من  %7.6في  2013إلى  %7.4في  ،2014وستشهد
دول منطقة اليورو تراجع ًا طفيف ًا في معدل البطالة من  %12.3في  2013إلى  %12.2في .2014
أما ما يخص البلدان الفقيرة املثقلة بالديون ،تشير البيانات بأن مجموعة تلك الدول سوف تحقق تحسن ًا طفيف ًا في معدل نمو الناتج
املحلي اإلجمالي من  %5.6في سنة  2013إلى  %6في  ،2014إال إن العجز في الحساب الجاري لتلك الدول سيرتفع من مبلغ
 48.0بليون دوالر في  2013إلى مبلغ  51.3بليون دوالر في  ،2014إال إن نسبة هذا العجز إلى صادرات السلع والخدمات ستتراجع
بشكل طفيف من  %29في  2013إلى  %28.8في  ،2014وعليه يتوقع أن يرتفع الدين الخارجي لتلك الدول من  192.8بليون دوالر
في  2013إلى  211.2بليون دوالر في  ،2014وإن نسبة هذا الدين إلى الناتج املحلي اإلجمالي لتلك الدول سترتفع من %35.7
في  2013إلى  %36.1في  ،2014إال أن خدمة الدين إلى صادرات السلع والخدمات سوف تهبط من  %6.8في  2013إلى %5.8
في .2014

(1) Global Employment Trends, Jan 2013, ILO.
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الفصل األول

النشاط التمويلي
تمهيد
يمثل عام  2013العام الرابع من الخطة الخمسية السادسة ملوارد املصرف وأوجه استخداماتها ( .)2014-2010وقد عكست
محاور هذه الخطة التوجهات والتطورات التي شهدتها ساحات التمويل اإلنمائي عامليا ومدلوالتها على القارة األفريقية ،كما أخذت
الخطة باالعتبار التطورات في اقتصادات البلدان األفريقية املستفيدة من عون املصرف في أعقاب األزمة املالية الدولية والتي كانت
لها آثار عميقة على الدول األفريقية .ومن جهة أخرى فقد حرصت الخطة على مالئمة التمويل الحتياجات هذه الدول في مجال التنمية
االقتصادية وعلى مساهمة املصرف في املجالني الرئيسيني اللذين يحددان مسار التنمية في القارة وهما :ندرة املوارد الرأسمالية
وضعف القدرات .وظل املصرف مهتديا في أداء دوره بأهدافه املتمثلة باإلسهام في التخفيف من حدة الفقر ،وتحقيق األمن الغذائي،
واالهتمام بترقية املوارد البشرية ،ودعم دور املرأة في التنمية وتخفيض اآلثار الضارة بالبيئة .وكما أكدت الخطة ،فقد حرص املصرف
على استمرار سياسته الخاصة بزيادة عنصر املنحة في قروضه إلى الدول اإلفريقية املستفيدة من عونه ،واملرونة في شروط اإلقراض
مراعاة لظروف تلك الدول.
بلغ حجم املخصصات للفترة التي تشملها الخطة الخمسية السادسة  1000مليون دوالر ،وقد أعطيت األولوية في إطار الخطة
لقطاعات البنية األساسية  ،وتمويل القطاع الخاص من خالل القروض املباشرة والقروض االئتمانية والقروض املتوسطة والصغيرة
ومتناهية الصغر .والزراعة والتنمية الريفية املتكاملة واألمن الغذائي.
وقد أخذت الخطة بمبدأ التوزيع املتساوي للمخصصات السنوية ،وذلك بواقع  200مليون دوالر سنوي ًا ،كما تميزت بمزيد من
التسهيالت ،فتضمنت:
• أن يكون الحد األقصى لتمويل املشروع الواحد  20مليون دوالر بد ًال من  18مليون دوالر كما كان في الخطة السابقة ،وبما
ال يجاوز  %60من تكلفته التقديرية اإلجمالية ،ومع جواز أن تصل نسبة املساهمة إلى  %90إذا لم تجاوز تكلفته التقديرية
		  15مليون دوالر.
• االستمرار في إمكان منح أكثر من قرض واحد للدولة املستفيدة في السنة الواحدة ،في األحوال التي تستدعي ذلك ،على أن
ال يتعدى مجموع ما يمنح لها في السنة الواحدة  20مليون دوالر ،بد ًال من  18مليون دوالر كما كان في الخطة السابقة.
• استمرار املصرف في تقديم تمويالته للمشروعات بشروط ميسرة ،بفائدة تتراوح ما بني  %1و %4سنوي ًا ومدة القرض من
		  18إلى  30عاما ً ،بما في ذلك فترة سماح تتراوح بني  4إلى  10سنوات .أما فيما يتعلق بالدول األفريقية املستفيدة من عون
املصرف والتي يشترط عليها االقتراض بشروط ال تزيد عن شروط إقراض مؤسسة التنمية الدولية فتكون شروط إقراض
املصرف لها بذات شروط إقراض املؤسسة.
وقد قدم املصرف عونه إلى الدول األفريقية املستفيدة من نشاطه التمويلي خالل عام  2013طبق ًا لتوجهات خطته واستطاع تنفيذ
برنامج عملياته للعام املذكور بالكامل  -أي بنسبة .%100
االلتزامات خالل عام 2013
بلغت التزامات الخطة لعام  2013مبلغ  200مليون دوالر ،أي ما نسـبته  %100من إجمالي املخصصات ،منها  192مليون دوالر
للمشاريع ،و 8ماليني دوالر لعمليات العون الفني ،مقارنة مع مبلغ مماثل في عام  2012حيث بلغت التزامات القروض  192.0مليون
دوالر ،ومبلغ  8.0ماليني دوالر للعون الفني .وقد خصصت هذه املبالغ لتمويل ( )22مشروعا و( )33عملية( )1عون فني في عام
 2013مقارنة مع عام  2012حيث خصص املبلغ الكلي للتمويل والبالغ  200مليون دوالر للمساهمة في تمويل  55عملية تضمنت
( )23مشروعا إنمائيا و ( )32عملية للعون الفني.

( )1وتشمل  27عملية عون فني عادية و 6من العمليات الصغيرة التي تقع في إطار صالحيات املدير العام
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التزامات القروض وتوزيعها القطاعي لعام 2013
يوضح التوزيع القطاعي اللتزامات املصرف في عام  2013أنها شملت أربعة قطاعات هي :البنية األساسية ،والزراعة والتنمية الريفية،
والقطاع االجتماعي ،والقطاع الخاص وذلك على النحو اآلتي:
• نال قطاع البنية األساسية النصيب األوفر من االلتزامات وبلغ ما تم تخصيصه لهذا القطاع  101.5مليون دوالر ،أي ما
نسبته  %52.87من إجمالي التزامات املشروعات في عام  2013تضمنت ( )10مشروعات ،موزعة بني الطرق ( 4مشروعات)
بنسبة  ،%39ومشروعات إمداد مياه الشرب والصرف الصحي ( 4مشروعات) بنسبة  %39ومشروعني أحدهما في مجال
النقل الجوي واآلخر في مجال توليد الطاقة الكهربائية.
• بلغت االلتزامات التي وجهت لقطاع الزراعة والتنمية الريفية في عام  2013نحو  45.3مليون دوالر ،أي حوالي %23.59
من إجمالي التزامات املشاريع ،وتضمنت ( )5مشروعات موزعة بني قطاع الزراعة ( )3و كهرباء الريف (.)2
• أما مخصصات القطاع االجتماعي فبلغت  33.00مليون دوالر ،أي ما نسبته  %17.19من إجمالي التزامات املشاريع
وخصصت لتمويل ( )5مشروعات ،منها  4في قطاع التعليم ومشروع واحد في قطاع الصحة.
• بلغ ما خصص للقطاع الخاص نحو  12.2مليون دوالر يمثل ما نسبته  %6.35من التزامات املشاريع عبارة عن قرضني
إئتمانيني ،أحدهما لتمويل املشروعات املتوسطة والصغيرة عبر بنك غرب أفريقيا للتنمية ،لتمويل القطاع الخاص بدول املنطقة
األعضاء بالبنك واآلخر لتمويل املنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في بوركينا فاسو( ،الجدول .)2
الجدول ()1
التوزيع القطاعي للقروض ( 2012و)2013

شروط اإلقراض
حرص املصرف في العام  2013على االستمرار في إتباع سياسات إقراض توفر للدول املستفيدة شروطا ميسرة تتالءم مع طبيعة
املشروعات املمولة ومع األوضاع االقتصادية للدول املستفيدة وأغلبها من الدول ذات الدخل املنخفض .وقد مكنت هذه الشروط الدول
عال ،وتستجيب ،في ذات الوقت ،لتوجهات املؤسسات الدولية في التعامل مع
املستفيدة من الحصول على القروض بعنصر منحة ٍ
الدول ذات الدخل املنخفض وتلك التي عانت من النزاعات الداخلية ،وقد بلغ املتوسط املرجح لفئة الفائدة لقروض املصرف في عام
 2013حوالي  % 1.21بارتفاع طفيف عن عام  2012حيث كان املتوسط  ، %1.17وبلغ املتوسط املرجح ملدة القرض في عام 2013
حوالي  28.89عاما مقارنة مع حوالي   29.38سنة عام  ، 2012وبلغ املتوسط املرجح لفترة السماح  9.33أعوام في  2013مقابل
 9.44سنوات في العام  –2012الجدوالن ( 2و ،)3أما متوسط عنصر املنحة ،الذي يستخدم كمقياس مجمل ملدى يسر القروض،
فبلغ حوالي  %48.04في عام  2013مقارنة مع حوالي  % 36.26في عام  .2012وجاء هذا التحسن في عنصر املنحة نتيجة
النخفاض سعر الخصم من  %3.88في  2012مقابل عنصر املنحة املستخدم خالل  2013وهو  .%5.58وقد كان هذا االنخفاض
الكبير في عنصر املنحة بالطبع ناتجا عن انخفاض معدل الخصم فقط ،حيث أن شروط اإلقراض التي يمنحها املصرف من حيث مدة
اإلقراض وفترات السماح وأسعار الفائدة لم تتغير كثيرا حيث جاءت في إطار مؤشرات الخطة الخمسية (( )1الجدول .)2
وما زال عنصر املنحة في قروض املصرف يبرهن على مواصلة دعمه للدول األفريقية وتفهم أوضاعها املالية واالقتصادية الصعبة،
كما يمثل تخفيف ًا لعبء خدمة الدين عنها ومساعدتها على اإليفاء بالتزاماتها.
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( )1تم تغيير معدل الخصم الذي احتسب بموجبه عنصر املنحة من  %10إلى  %5اعتبار ًا من عام  ،2003وذلك النخفاض فئات الفائدة في األسواق املالية الدولية ،وبالتالي انخفاض فئات
الفائدة على الدوالر األمريكي .وقد استخدم لهذا الغرض متوسط فئة الفائدة التأشيري للقروض التجارية بالدوالر األمريكي لفترة ستة أشهر (Commercial Interest Reference
 )Rate – CIRRالذي تنشره منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( ، )OECDوهو املعدل الذي يستخدم الحتساب عنصر املنحة من قبل مؤسسات التمويل اإلنمائي الدولية املختلفة،
والذي بلغ متوسطه حوالي  %4.43في  .2011ثم  %3.88في  2012و %5.58في  .2013وتجدر اإلشارة إلى أنه ال توجد رسوم التزام على قروض املصرف ،كما يمنح املصرف تخفيض ًا
بنسبة  %0.25من الفوائد أو املصروفات اإلدارية املستحقة ،تشجيع ًا للبلدان التي تفي بالتزاماتها تجاه املصرف خالل  30يوم ًا من تاريخ استحقاقها ،وهو ما لم يتم احتساب أثره ضمن
عنصر املنحة.

أ  -القروض :

الجدول ()2
التزامات القروض والعون الفني املوافق عليها خالل عام 2013

* محتسب ًا على أساس معدل خصم قدره   %5.58لعام .2013
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ب  -العون الفني :
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الجدول ()3
تطور النشاط التمويلي للمصرف خالل الفترة ( 2013–1975قروض ومنح)

( )1يشمل عمليات العون الفني.
( )2تم خصم اإللغاءات من إجمالي التمويل للسنة التي تمت فيها موافقة مجلس اإلدارة.
( )3يعتبر القرض ميسر ًا إذا بلغت نسبة عنصر املنحة فيه  %25فأكثر.
( )4تم تغيير معدل الخصم كأساس الحتساب عنصر املنحة من  %10في عام  2002وما سبقه إلى  %5اعتبار ًا من عام  .2003واستعمل معدل الخصم  %6.5للسنوات
 2006و 2007و 2008و %4.035لعام  2009و %5.30لعام  2010و %4.43لعام  2011و %3.88لعام  2012ومعدل خصم قدره  %5.58لعام .2013
(*) احتسبت معدالت الفائدة ومدة السداد وفترة السماح وعنصر املنحة كمتوسطات مرجحة بقيمة القرض لكل مشروع.
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التزامات القروض وتوزيعها القطاعي للفترة 2013-1975
بلغ اإلجمالي املتراكم لتمويالت املصرف  4329.883مليون دوالر خالل الفترة  ،2013-1975خصص منه  4187.170مليون
دوالر ،لتمويل  566مشروع ًا إنمائي ًا (الجدول  ،)7وبلغ صافي التزامات قروض املشاريع  3504.444مليون دوالر ،بلغ نصيب
قطاع البنية األساسية والبيئة  1967.045مليون دوالر ،أي ما نسبته حوالي  %56.13وقطاع الزراعة والتنمية الريفية 880.284
مليون دوالر ،أي ما نسبته حوالي  ،%25.12وقطاع الطاقة  173.593مليون دوالر ،أي ما نسبته حوالي  ،%4.95وقطاع الصناعة
مبلغ  51.529مليون دوالر ،أي ما نسبته حوالي  ،%1.47والقطاع االجتماعي مبلغ  307.427ماليني دوالر ،أي ما نسبته حوالي
 ،%8.78والقطاع الخاص مبلغ  111.931مليون دوالر ،أي ما نسبته حوالي  ،%3.19وبرنامج العون العاجل  12.635مليون
دوالر ،أي بنسبة ( %0.36الجدول .)4
أما فيما يتصل بقروض الصندوق العربي الخاص لتقديم القروض للدول األفريقية وعددها  59قرض ًا قدمت للدول األفريقية بغرض
دعم موازين مدفوعاتها ،وبلغ إجمالي التزامات الصندوق  214.244مليون دوالر ،وبذا يبلغ صافي التزامات قروض املشاريع
وقروض الصندوق  3718.688مليون دوالر بعد خصم اإللغاءات.
الجدول ( ) 4
التوزيع القطاعي للقروض للفترة 2013-1975

التزامات العون الفني وتوزيعها القطاعي لعام 2013
استناد ًا إلى توجهات الخطة الخمسية الحالية ،واصل املصرف اهتمامه بتقديم املعونة الفنية للبلدان اإلفريقية املستفيدة من عونه،
وذلك من خالل آليتني هما تمويل دراسات الجدوى الفنية واالقتصادية للمشروعات اإلنمائية ،و تقديم الدعم املؤسسي الذي يشمل
تنظيم الدورات التدريبية لفائدة األطر األفريقية ،وإيفاد الخبراء العرب ،وتوفير املعدات واألجهزة ،وتمويل وتنظيم امللتقيات واالجتماعات
ذات الصلة بالفاعلني االقتصاديني في أفريقيا والعالم العربي .وتستفيد من هذا العون اإلدارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص،
باإلضافة إلى املنظمات اإلقليمية األفريقية.
وقد بلغ مجموع ما تمت املصادقة علي تمويله خالل العام  33عملية بمبلغ  8ماليني دوالر هو كل املبلغ املخصص لعام  ،2013أي
بنسبة  ،%100منها  6عمليات في إطار صالحيات املدير العام ،ومبلغ  160ألف دوالر لتغطية زيادة مخصصات خبراء العون الفني
خالل عام .2013وبلغ ما صودق عليه لتمويل دراسات الجدوى  1.560مليون دوالر ،خصص لتمويل  4دراسات منها دراسة في
قطاع الطرق ،و دراستان في قطاع املياه ودراسة في مجال الزراعة .كما تمت املصادقة على  29عملية دعم مؤسسي بمبلغ إجمالي
 6.440ماليني دوالر .وقد شملت هذه التمويالت تسع عمليات لبرامج و دورات تدريبيـة إقليمية في مجاالت املالية واالستثمار والصحة
والبيئة والزراعة واالقتصاد بتكلفة  2.435مليون دوالر .وقد تميز هذا العام بزيادة ملحوظة في عدد املتدربني الذين استفادوا من هذه
الدورات حيث بلغ اإلجمالي  454متدرب ًا أفريقيا شملتهم الدورات التدريبية اإلقليمية والقطرية .وتضمنت عمليات الدعم املؤسسي
تمويل خدمات تسعة خبراء عرب في مجاالت الطرق واملياه والتعليم والبنية التحتية والزراعة ودرء آثار الكوارث بتكلفة  1.655مليون
دوالر .كذلك شملت عمليات العون الفني خالل العام  5عمليات لتوفير املعدات واألجهزة واإلسهام في تدريب األطر الوطنية وعمليتني
للمساهمة في مكافحة العمى وكذلك  6عمليات في إطار صالحيات املدير العام بتكلفة  2.350مليون دوالر .بما فيها  160ألف دوالر
لتغطية زيادة مخصصات خبراء العون الفني.
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وتميز التوزيع القطاعي لعمليات العون الفني خالل العام باالستمرار في االستجابة ألولويات الدول املستفيدة .وهكذا خصص مبلغ
 3.270ماليني دوالر لقطاع البنية األساسية ،ومبلغ  1.670مليون دوالر لقطاع الزراعة والتنمية الريفية ،ومبلغ  1.955مليون دوالر
للقطاع املالي ،ومبلغ  0.945مليون دوالر للقطاع االجتماعي ،ومبلغ  0.160مليون دوالر عبارة عن الزيادة في مخصصات خبراء
العون الفني لعام .2013
التزامات العون الفني وتوزيعها القطاعي للفترة 2013-1975
قدم املصرف  142.713مليون دوالر في إطار عمليات العون الفني من بدء نشاطه التمويلي في عام  1975وحتى نهاية عام ،2013
خصص لتغطية تكاليف  591عملية موزعة ما بني دراسات جدوى وعمليات للدعم املؤسسي .وقد شملت هذه العمليات جميع الدول
املؤهلة لالستفادة من عون املصرف ومجموعها  44دولة أفريقية و 5مجموعات إقليمية باإلضافة إلى  17مؤسسة إقليمية.
وقد بلغ إجمالي ما خصص لدراسات الجدوى الفنية واالقتصادية نحو  66.510مليون دوالر  -أي ما نسبته حوالي  %46.6من
املبلغ اإلجمالي ،وما خصص للدعم املؤسسي  76.203مليون دوالر  -أي ما نسبته حوالي ( .%53.4الجدول .)5
الجدول ()5
تطور عمليات العون الفني للفترة 2013-1975

حاز قطاع الزراعة والتنمية الريفية ،على أكبر نسبة من التمويل ضمن عمليات العون الفني خالل الفترة  ،2013-1975حيث خصص
له  55.351مليون دوالر ،أي ما نسبته حوالي  ،%38.8يليه قطاع البنية األساسية  53.173مليون دوالر وبنسبة  .% 37.3وقدم
املصرف في إطار دعمه لإلدارات املالية في البلدان األفريقية املستفيدة من عونه  23.704مليون دوالر ،أي مـا نسـبتـه  %16.6من
إجمالي تعهدات العون الفني ،وبلغ ما تم تقديمه لقطاع الصناعة  5.508ماليني دوالر وبنسبة  ،%3.8وقطاع الطاقة  4.977ماليني
دوالر وبنسبة ( % 3.5الجدول .)6

* بما في ذلك  6عمليات في إطار صالحيات املدير العام (املساهمة في تمويل املعرض الدولي األول لالستثمار والتمويل اإلسالمي جمهورية السنغال ،املساهمة في تمويل املؤتمر العربي
األفريقي الثاني عشر لصاحبات األعمال واملهن ،املساهمة في تمويل مؤتمر أفريقيا لألرز لعام  ،2013دعم معهد شرق وجنوب أفريقيا لإلدارة،تمويـل دورة تدريبيـة لصالـح معلمـي الـمدارس
العربيـة بجمهورية جامبيا ،واملسـاهمة فـي صيانـة مبنـى املتحـف الوطنـي بزنجبـار).
* يبلغ صافي التزامات العون الفني  115.519ماليني دوالر ،بعد خصم مبلغ  27.194مليون دوالر ،تمثل قيمة إلغاءات لبعض املنح واألرصدة املتبقية لبعض العمليات مقدارها  25.175مليون
دوالر ،وذلك بعد اكتمال تنفيذها خالل الفترة ( ،)2013-1975ومبلغ  2.019مليون دوالر يمثل ما خصصه املصرف لتمويل إعداد  8دراسات جدوى ،أفرزت مشروعات ساهم املصرف
في تمويلها ،واعتبر املبلغ جزء ًا من القروض املمنوحة.
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رسم بياني ()1
توزيع العون الفني بني دراسات الجدوى والدعم املؤسسي 2013-1975

دراسات الجدوى
 223عملية
%39.2

66.510
مليون دوالر
%46.6

76.203
مليون دوالر
%53.4

البناء املؤسسي
 368عملية
%60.8

مجموع العمليات
 591عملية

حاز قطاع الزراعة والتنمية الريفية ،على أكبر نسبة من التمويل ضمن عمليات العون الفني خالل الفترة  ،2013-1975حيث خصص
له  55.351مليون دوالر ،أي ما نسبته حوالي  ،%38.8يليه قطاع البنية األساسية  53.173مليون دوالر وبنسبة  .%37.3وقدم
املصرف في إطار دعمه لإلدارات املالية في البلدان األفريقية املستفيدة من عونه  23.704مليون دوالر ،أي مـا نسـبتـه  %16.6من
إجمالي تعهدات العون الفني ،وبلغ ما تم تقديمه لقطاع الصناعة  5.508ماليني دوالر وبنسبة  ،%3.8وقطاع الطاقة  4.977ماليني
دوالر وبنسبة ( %3.5الجدول .)6
الجدول ()6
التوزيع القطاعي لعمليات العون الفني للفترة  ( 2013-1975بماليني الدوالرات )

دراسات الجدوى
اهتم املصرف بإعداد الدراسات وحصر إعدادها في بيوت الخبرة واملكاتب االستشارية العربية واألفريقية أو العربية األفريقية
املشتركة ،وقد شكلت الدراسات في قطاعي البنية األساسية والزراعة والتنمية الريفية القسط األكبر من جملة الدراسات ،حيث
بلغت نسبتها حوالي  %48.2و %40.6على التوالي .أما قطاعا الصناعة والطاقة ،فقد خصص لهما  %3.5و %6.2على التوالي
ونال القطاع املالي  %1.5من إجمالي االلتزامات املوجهة لدراسات الجدوى ،والبالغ قدرها  66.510مليون دوالر خالل الفترة
.2013-1975
الدعم املؤسسي
شملت مخصصات الدعم املؤسسي والبالغة  76.203مليون دوالر دورات تدريبية وإيفاد خبراء عرب وعمليات أخرى ،وفيما يلي
عرض موجز ملا قدمه املصرف في هذه املجاالت:
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رسم بياني ()2
التوزيع القطاعي للعون الفني 2013-1975
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0.998
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دراسات الجدوى

الدورات التدريبية
تزايد االهتمام الذي يوليه املصرف للدورات التدريبية ،حيث شهدت هذه الدورات تكثيف ًا وتنويع ًا يساير التطورات ،واالحتياجات
املتنامية في مجال التنمية البشرية وبناء القدرات في القطاعني العام والخاص .ويأتي هذا االهتمام أيض ًا رغبة في مساعدة الدول
األفريقية املستفيدة من عون املصرف على ضمان حسن تنفيذ برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية .وقد شملت املجاالت التي
غطتها البرامج والدورات التدريبية خالل الفترة  2013-1975كافة القطاعات وبلغ عددها  219دورة استفاد منها ما يناهز 8897
متدرب ًا إفريقيا ،بتكلفة إجمالية  26.300مليون دوالر ،منهم  454متدرب ًا خالل عام  2013وحده ،أي حوالي  %5.1من عدد املتدربني
اإلجمالي منذ بدء هذا النشاط.
وقد واصل املصرف االستعانة بمؤسسات التدريب العربية والجهات العربية واألفريقية املتخصصة لتنفيذ الدورات التدريبية ،األمر
الذي يساعد على تعميق الصالت وتبادل الخبرات بني العرب واألفارقة وهو ما يسهم في تحقيق أغراض املصرف.
إيفاد الخبراء
شكل إيفاد الخبراء املتخصصني في كافة املجاالت إلى الدول األفريقية املستفيدة من عون املصرف محور ًا مهم ًا في تدخالته في
إطار العون الفني .وتأتي هذه األهمية من طبيعة الدور الذي يقوم به الخبراء ،وما يتيحه عملهم من تبادل للخبرات وتدريب الكوادر
املحلية ،وبالتالي توثيق عرى التعاون العربي األفريقي .وبلغ عدد الخبراء الذين أوفدهم املصرف أو قرر إيفادهم إلى الدول األفريقية
 114خبير ًا خالل الفترة  2013–1991بتكلفة إجمالية بلغت  21.913مليون دوالر منهم  12خبير ًا ظلوا يؤدون مهامهم خالل عام
 2013في هذه الدول.
دعم إقامة املعارض العربية األفريقية املشتركة
حرص املصرف على املساهمة في إقامة املعارض التجارية العربية األفريقية ،وذلك بالتعاون مع أمانتي جامعة الدول العربية واالتحاد
األفريقي .وتمثلت مساهمة املصرف في هذا الصدد في تحمل تكاليف تشييد أجنحة العارضني ،ومصاريف انتقالهم واملساعدة في
نقل معروضاتهم من بلدانهم إلى أماكن إقامة املعارض؛ بغرض اإلسهام في دعم التعاون االقتصادي بني أفريقيا والعالم العربي .وقد
سبق للمصرف أن ساهم في إقامة ودعم املعارض الستة التجارية العربية األفريقية املشتركة ،التي أقيمت حتى اآلن.
عمليات أخرى
تتضمن عمليات الدعم املؤسسي إلى جانب التدريب وإيفاد الخبراء عمليات أخرى تشمل توفير معدات وتجهيزات مكتبية ،كما
تتضمن تمويل عمليات خاصة كتنظيم ملتقيات للمكاتب االستشارية ولشركات املقاوالت العربية واألفريقية واجتماعات غرف التجارة
والصناعة في أفريقيا والعالم العربي ،ولخبراء رفيعي املستوى في مجال األمن الغذائي ،ولخبراء عرب وأفارقة حول آفاق االستثمار
في أفريقيا والعالم العربي وتشجيع االستثمار العربي في أفريقيا ،وملتقي سيدات األعمال العربيات واألفريقيات و 6عمليات في إطار
صالحيات املدير العام .وبلغت التكلفة اإلجمالية لهذا النوع من الدعم حوالي  27.990مليون دوالر.
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رسم بياني ()3
املتدربون االفارقة خالل الفترة 2013-1975
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مشروعات القطاع االجتماعي
خصص املصرف للقطاع االجتماعي  33مليون دوالر في عام  2013لتمويل خمسة مشاريع؛ واحد منها في قطاع الصحة
(مستشفى) في يوغندا بمبلغ  7ماليني دوالر ،وأربعة مشاريع في قطاع التعليم (مهني وجامعي) بمجموع  26مليون دوالر في كل
من الكاميرون وسيراليون وكوت ديفوار وغانا .وبذلك وصل املجموع التراكمي لصافي التزامات املصرف خالل الفترة 2013–1995
للقطاع االجتماعي  307.427ماليني دوالر ،شملت  62مشروع ًا في مجالي الصحة والتعليم ،باإلضافة إلى تمويالت لدعم القطاع
االجتماعي كمكونات ضمن املشاريع التنموية في الفترة السابقة لعام  .1995يهدف املصرف من تدخالته في القطاع االجتماعي إلى
التوافق مع توجهات الخطة الخمسية الثالثة وما تالها من خططه الخمسية ،واالنسجام مع التوجهات العاملية في مجال التنمية والتي
جعلت من محاربة الفقر والتنمية البشرية محور ًا أساسي ًا لها.
القطاع الخاص
أولى املصرف للقطاع الخاص اهتمام َا كبير َا في خططه وذلك ملا يقوم به من دور هام في التنمية االقتصادية بالدول املستفيدة من
عونه .وقد خصص لهذا الغرض قروض ًا إئتمانية قدمت لبنوك ومؤسسات التنمية الوطنية واإلقليمية بالدول األفريقية إلعادة إقراضها
لتمويل مشاريع فرعية بالقطاع الخاص .وتمثلت مساهمة املصرف أيض ًا في هذا املجال في تقديم قروض للحكومات يعاد إقراضها
مباشرة للقطاع الخاص ،كما يقوم املصرف بتمويل مكونات لدعم القطاع الخاص في إطار املشاريع التي يسهم في تمويلها .وقد
بلغ عدد القروض املوجهة إلى القطاع الخاص  43قرض ًا (منها  32قرض ًا ائتماني ًا ) ،وخصص الباقي عن طريق الحكومات لتمويل
مشاريع في القطاع الخاص ،وذلك خالل الفترة  .2013-1975وقد بلغ الحجم الصافي اللتزاماتها  111.931مليون دوالر واستفاد
منها العديد من املشاريع الصغيرة في قطاعات الصناعة والزراعة والتنمية الريفية والنقل والتمويل الصغير ومتناهي الصغر ،وذلك
باإلضافة إلى قيام املصرف بتمويل عدة دراسات جدوى تمخضت عنها مشاريع تصلح لتمويل القطاع الخاص ،كما استفاد القطاع
الخاص من دورات التدريب واملنتديات واملعارض التي مول املصرف إقامتها ،باإلضافة إلى عمليات تمويل برنامج املصرف للتجارة.
العمليات اإلقليمية
أولى املصرف اهتمام ًا متزايد ًا باملشاريع وعمليات العون الفني ذات الطابع اإلقليمي إذ ينعكس أثرها على أكثر من بلد أفريقي،
ويمتد أحيان ًا إلى الدول العربية املجاورة مما يتيح مجاال للربط والتعاون بني هذه البلدان ويسهل التبادل التجاري ويرتقي بمستوى
الخدمات ويسهم في محاربة الفقر.
وقد ساهم املصرف خالل عام  2013في تمويل ثالثة مشاريع كما يلي:
 مشروع طريق "بونا -دوروبو -حدود بوركينا فاسو -بجمهورية كوت ديفوار ( 12مليون دوالر) .يساهم املشروع في توسعة شبكةالطرق املسفلتة بالبالد وربطها ببوركينا فاسو التي ليس لها منفذ إلى البحر -مما يدعم التكامل االقتصادي وتسهيل التبادالت
التجارية بني البلدين.
 مشروع تشييد بعض الجسور بجمهورية غينيا ( 7.50ماليني دوالر) ،يساهم في الربط بجمهورية كوت ديفوار. مشروع إعادة إعمار طريق "هويي -كيتابي" بجمهورية رواندا ( 10ماليني دوالر) ،يشكل حلقة وصل هامة للنقل اإلقليمي الرابطبشرق الكونجو الديمقراطية.
وتمثل مساهمة املصرف في تمويل مشاريع الربط اإلقليمي خالل عام  2013نحو  29.5مليون دوالر ،زهاء  %15.36من إجمالي
قروض املشروعات.
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التجارة الخارجية بني الدول العربية واألفريقية (تمويل الصادرات)
نظر ًا ألهمية التجارة في تعزيز التكامل االقتصادي العربي األفريقي ،وما لها من أثر إيجابي في العملية التنموية ،أولى املصرف
العربي اهتمام َا خاص َا لتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية واألفريقية حيث ساهم في رأس مال البنك األفريقي للتصدير
واالستيراد ( )AFREXIMBANKبمبلغ  10ماليني دوالر ،كما وضع برنامج َا لتمويل الصادرات العربية إلى البلدان األفريقية
املستفيدة من عونه ،بمبلغ 100مليون دوالر منه  75مليون ًا تديرها مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية بنا ًء على اتفاق أبرم لهذا الشأن
في عام  1998وتم تجديده مع املؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة في عام  .2008وقام املصرف بدراسة سبل استخدام
املبلغ املتبقي ومقداره  25مليون دوالر واملبالغ اإلضافية التي قد تخصص لهذا املجال لتوسيع نطاق البرنامج .وفي هذا اإلطار وافق
مجلس إدارة املصرف على استخدام املبلغ املتبقي املذكور في شكل خطوط تمويل تمنح لبنوك عربية للمساهمة في تمويل الصادرات
العربية للدول اإلفريقية حيث منح املصرف خطي تمويل يبلغ كل منهما  10ماليني دوالر أحدهما للتجاري وفا بنك باملغرب والثاني
للبنك األهلي املصري في ديسمبر .2012
ومنذ بداية البرنامج إلى نهاية سنة  ،2013بلغ إجمالي املوافقات  374.5مليون دوالر ،سحب منه ما يناهز مبلغ  187مليون دوالر
خصص لتمويل  29عملية لصالح عشر دول إفريقية ،استفاد بعضها بأكثر من عملية واحدة ،وهي :تنزانيا وغينيا وموريشص
وزيمبابوي وسيشيل وزامبيا وكوت ديفوار وكينيا والسنغال وجامبيا.
وقد شملت العمليات املمولة استيراد املواد البترولية واملواد الكيماوية والسكر والكابالت الكهربائية واألسمدة واملدخالت الزراعية
األخرى .وقد كان لهذه العمليات اثر ايجابي على السوق املحلية للدول املستفيدة من بعض السلع األساسية بالنسبة لألمن الغذائي
مثل السكر؛ واألسمدة واملدخالت الزراعية وكذلك من بعض املواد الكيماوية والبترولية التي ساهمت في تغطية جزء من احتياجات
الصناعة والطاقة والنقل ،مساهمة بذلك في دفع عجلة التنمية في تلك البلدان.
أما فيما يتعلق باالسترداد ،فال توجد أي متأخرات في تسديد تمويالت البرنامج إلى غاية .2013/12/31
رسم بياني رقم ()4
الدول املستفيدة من برنامج تمويل الصادرات حتى 2013/12/31
(مليون دوالر)
السنغال )عدد العمليات (4
24.879

كوت ديفوار )عدد العمليات (1
7.964

غينيا)عدد العمليات (1
4.395

موريشص)عدد العمليات (5
34.100

زامبيا)عدد العمليات (1
13.000

كينيا)عدد العمليات (5
53.025

سيشل)عدد العمليات (4
19.377
تنزانيا)عدد العمليات (2
9.654

زمبابوى)عدد العمليات (2
9.615

جامبيا)عدد العمليات (4
11.407
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تطور االلتزامات والسحب من القروض واملنح
بلغ إجمالي االلتزامات من القروض واملنح خالل الفترة ( )2013-1975مبلغ  4329.883مليون دوالر ،منها  4187.170مليون
دوالر عبارة عن قروض مشاريع و 142.713مليون دوالر عبارة عن منح عون فني ،وبلغ حجم صافي االلتزامات 3619.963
مليون دوالر ،منها  3504.444مليون دوالر للقروض و 115.519مليون دوالر ملنح العون الفني ،وذلك بدون احتساب القروض التي
منحها صندوق اإلقراض وعددها  59قرض ًا بمبلغ  214.244مليون دوالر .ويالحظ أن الفرق بني إجمالي االلتزامات وصافيها يبلغ
 709.920ماليني دوالر وهو عبارة عن إلغاءات تمت خالل الفترة  .2013-1975علم ًا بأن جزء ًا من اإللغاءات يمثل مبالغ متبقية من
قروض املشروعات ومنح العون الفني التي تم تنفيذها.
رسم بياني ()5
تطور صافي االلتزامات و السحوبات 2013 - 1974
(مليون دوالر )
2,619,092

2013 - 1974

3,834,208

1,477,208

2,179,126

2004 - 1974

األلتزامات
السحوبات

868,811

1,167,758

736,671 534,798

1994 - 1974

1984 - 1974

أما إجمالي السحب املتراكم في نهاية عام  2013فقد بلغ  2619.092مليون دوالر ،منها  2527.633مليون دوالر عبارة عن
قروض املشروعات ،و 91.459مليون دوالر منح العون الفني ،مقابل  2483.329مليون دوالر منها  2397.993مليون دوالر من
القروض ،و 85.336مليون دوالر منح العون الفني في نهاية عام  ،2012بما في ذلك السحب من قروض صندوق اإلقراض .وبلغت
نسبة السحب املتراكم إلى مجموع االلتزامات املتراكمة للمصرف والصندوق ،بعد استبعاد اإللغاءات ،حوالي  % 68حتى نهاية عام
( 2013الجدول .)7
ومن الجدير بالذكر أن حجم السحب من القروض خالل األعوام األحد عشر األخيرة ( )2013-2003قد فاق حجم االسترداد
ألقساط أصل القروض بمبلغ  754.862مليون دوالر ،حيث بلغ السحب  1251.247مليون دوالر مقابل استرداد مبلغ 496.385
مليون دوالر ،وذلك لتحسن إدارة القروض واملنح ومتابعتها ،وزيادة حجم العمليات خالل الفترة نفسها .أما السحب واالسترداد في
عام  2013فبلغ  129.640مليون دوالر ،و 51.429مليون دوالر على التوالي.
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الجدول ()7
تطور التزامات القروض والعون الفني والسحب منها (( / )2013-1974مليون دوالر )

( )1هذا املبلغ هو املجموع املتراكم للقروض واملنح قبل اإللغاءات ،منه  4187.170مليون دوالر للقروض ،و 142.713مليون دوالر للمنح  ،علم ًا بأن الصافي املتراكم للقروض واملنح هو
 3619.963مليون دوالر ،منه  3504.444مليون دوالر للقروض ،و 115.519مليون دوالر للمنح.
( )2يشمل مبلغ  91.459مليون دوالر عبارة عن منح خصمت على اإليرادات.
( )3يتضمن الجدول التزامات الصندوق العربي لتقديم القروض للدول األفريقية (صندوق اإلقراض) التي بدأت في عام .1974
( )4يتضمن املبالغ املخصومة على اإليرادات والبالغ إجماليها  91.459مليون دوالر.

31

التوزيع القطاعي اللتزامات املشاريع والعون الفني خالل الفترة 2013-1975
بلغ صافي التزامات املشاريع والعون الفني  3619.963مليون دوالر للفترة  2013-1975توزعت على القطاعات املختلفة ،فقد
خصص منها لقطاع البنية األساسية  1967.045مليون دوالر وبنسبة  ،%54.34ونال قطاع الزراعة والتنمية الريفية مبلغ
 880.284مليون دوالر وبنسبة  ،%24.32وقطاع الطاقة بمبلغ  183.593مليون دوالر وبنسبة  ،%4.80وقطاع الصناعة 51.529
مليون دوالر وبنسبة  ،%1.42ثم القطاع االجتماعي  307.427ماليني دوالر وبنسبة  ،%8.49والقطاع الخاص  111.931مليون
دوالر وبنسبة  ،%3.09وأخير ًا برنامج العون العاجل  12.635مليون دوالر ونسبة  ،%0.35أما العون الفني فبلغ صافي التزاماته
 115.519مليون دوالر ،وبنسبة ( % 3.19امللحقان  3و.)4
رسم بياني ()6
التوزيع القطاعي اللتزامات املشاريع و العون الفني 2013 - 1975
(بماليني الدوالرات)

الزراعة والتنمية الريفية
880.284
%24.32

البنية اﻻساسية
1,967.045
%54.34
الطاقة
173.593
%4.80

الصناعة
 51.529الخاص
111.931 %1.42
%3.09

اﻻجتماعي
307.427
%8.49

العون الفني
115.519
%3.19

العون العاجل
12.635
%0.35

املشروعات وعمليات العون الفني التي اكتملت خالل عام 2013
اكتمل خالل عام  2013تنفيذ  30مشروع ًا إنمائي ًا في قطاعات البنية األساسية ( النقل من طرق ومطارات ،وإمداد مياه الشرب
والصرف الصحي) ،وقطاع الزراعة والتنمية الريفية (الزراعة واملياه الريفية والتنمية الريفية وكهرباء الريف)  ،القطاع االجتماعي
(التعليم والصحة )  ،بتمويالت بلغت حوالي 215مليون دوالر ،استفادت منها  23دولة ،بما يعود على سكانها بتحسني مستوى
املعيشة والتخفيف من حدة الفقر وتوفير فرص العمل ،وقد اكتمل خالل العام أيض ًا إنجاز  20عملية عون فني شملت  4دراسات
جدوى 16 ،عملية دعم مؤسسي بما فيها الدورات التدريبية وتوفير خبراء عرب بالدول األفريقية بتكلفة إجمالية بلغت  4.55ماليني
دوالر.
التوقيع على االتفاقيات
تم خالل عام  2013التوقيع على  23اتفاقية قرض مع  18دولة أفريقية ،ومؤسسة إقليمية واحدة .وبلغ إجمالي مبالغ القروض
املمنوحة بموجب هذه االتفاقيات  200.00مليون دوالر .كما تم خالل العام إعالن نفاذ  28اتفاقية مع  22دولة بمبلغ إجمالي بلغ
 230.5مليون دوالر.
إسهام املصرف في تخفيف عبء املديونية
درج املصرف على تحسني شروط إقراضه في إطار خططه الخمسية ،وساهم في التخفيف من عبء قروضه على الدول املتلقية لعونه،
وذلك من خالل أسلوب ترتيبات سداد املتأخرات ،األمر الذي ساعد كثير ًا على سداد متأخرات تلك الدول .وقد سبقت إجراءات
املصرف التي اتبعها في هذا املضمار إعالن مبادرة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الرامية إلى معالجة مشكلة ديون البلدان
الفقيرة املثقلة بالديون ،وقد شارك املصرف املؤسسات التمويلية الدولية في تلك املبادرة منذ بدايتها في .1997
ويعمل املصرف في إطار املبادرة بشقيها األصلي واملعزز ،على خفض عبء املديونية بمقدار املساهمة التي يتعني عليه توفيرها ،وفق ًا
لظروف كل دولة من الدول املستفيدة من عملياته على حدة ،تخفيف ًا عنها .وقد قدم املصرف في إطار هذه املبادرة مساعدات خالل
عام  2013إلى كل من غينيا  10.360ماليني دوالر ،والى اتحاد القمر  15.446مليون دوالر .وبلغ إجمالي املساعدات حتى نهاية
عام  2013مبلغ  256.564مليون دوالر لفائدة  28بلد ًا أفريقيا كما هو موضح في الجدول التالي.
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وينظر املصرف في تقديم مساعداته لكل من الدول األفريقية املؤهلة لالستفادة من املبادرة ،والتي وصلت إلى نقطة االنتهاء .ويعطي
إسهام املصرف في هذه املبادرة بعد ًا إضافي ًا لدوره في اإلسهام في تنمية القارة ،باإلضافة إلى مساهماته في تخفيف عبء املديونية،
إذ اتبع املصرف السياسة نفسها في توفير أعلى درجة من اليسر في شروط إقراضه ،لصالح الدول التي تصل إلى نقطة االنتهاء في
إطار هذه املبادرة ،األمر الذي يساعدها على االنتظام في الوفاء بالتزاماتها.
تمويالت املصرف وتخفيف حدة الفقر
يمثل تخفيف حدة الفقر أهم األهداف واملرتكزات التي تسعى تدخالته في كافة القطاعات لتحقيقها ،ولذلك يسعى املصرف عند دراسة
واستنباط وتنفيذ كافة العمليات إلى توخي تعظيم آثارها املباشرة وغير املباشرة على تخفيف حدة الفقر .وملا كانت آثار الفقر تتركز
في القطاعات الريفية والزراعية في معظم أنحاء القارة ،يالحظ اهتمام املصرف في تنفيذ مشاريع البنية األساسية التي تساعد على
تهيئة الظروف املناسبة لتوفير املناخ املالئم لالستثمار ،وزيادة اإلنتاج في قطاع الزراعة والتنمية الريفية ودعم بنياتها األساسية في
مجاالت الطرق الريفية ،وكهرباء الريف ومياه الشرب والصحة والتعليم من جهة ،وتوفير فرص عمل لتمكني الشرائح الفقيرة في
املجتمع من زيادة دخلها وتحسني أحوالها املعيشية من جهة أخرى.
كما يهدف املصرف إلى دعم دور املرأة عموم ًا واملرأة الريفية خاصة ملا لذلك من أثر كبير على خفض نسبة الفقر ،ويحرص أيض ًا على
تطوير القطاع الريفي بالحفاظ على البيئة من التدهور .وتقدم قروض املصرف ملشروعات محاربة الفقر بشروط ميسرة ،مع مراعاة
املرونة في تمويل مكونات املشاريع بالعملة املحلية.
التمويل املشترك
يولي املصرف اهتمام ًا كبير ًا بالتمويل املشترك للمشاريع اإلنمائية مع مؤسسات التمويل ،وخاصة العربية منها ،نظر ًا ملا يتيحه
هذا النهج من إمكانيات التمويل للمشاريع الكبرى التي تتقدم بها الدول األفريقية املستفيدة من عونه ،ففي هذا املجال ،اشترك
املصرف مع مؤسسات التمويل العربية وغير العربية في تمويل  11مشروعا من ضمن املشروعات التي تمت املوافقة عليها خالل
عام  2013والبالغ عددها  22مشروع ًا ،وبلغت نسبة تمويل املصرف لهذه املشروعات حوالي  %17.80من التكلفة الكلية البالغ
مقدارها  575.927مليون دوالر ،وبلغت مساهمات الصناديق العربية األخرى (الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية العربية وصندوق أبو ظبي للتنمية) ،والبنك اإلسالمي للتنمية ،وصندوق أوفيد حوالي  ،%71.10ويظهر من ذلك أن نسبة
تمويل املصرف والصناديق العربية األخرى ،والبنك اإلسالمي ،وصندوق أوفيد في هذه املشاريع قد بلغت حوالي  ،%88.90بينما
بلغت نسبة تمويل حكومات الدول والجهات املحلية املستفيدة حوالي ( %11.10الجدول .)8
أما املشاريع األخرى والبالغ عددها  11مشروعا ،فقد اشترك املصرف في تمويل  9منها مع حكومات الدول والجهات املستفيدة
والتي بلغ إجمالي تكلفتها  106.94ماليني دوالر ،خصص املصرف لها  77.30مليون دوالر ،يمثل  %81.59من تكلفتها اإلجمالية،
وقام املصرف بتمويل التكلفة الكلية للمشروعني املتبقيني (قرضني إئتمانيني) بمبلغ  12.2مليون دوالر.
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الجدول ()8
التمويل املشترك خالل عامي ()2013–2012

رسم بياني ()7
التمويل املشترك خالل عامي 2013 - 2012

بماليني الدوالرات
600.000

575.927
469.736

409.504

500.000
261.400

400.000
300.000

2012

144.000
102.500

200.000

24.000

100.000
0.000

2013

املصرف العربي

الصناديق العربية االخرى والبنك
اإلسالمي للتنمية و أوفيد

0.000

مؤسسات التمويل
غير العربية

39.923

64.336

الدول والجهات
املحلية املستفيدة

املجموع

وقد بلغت جملة تكاليف املشاريع التي ساهم املصرف في تمويلها ضمن التمويل املشترك مع جميع املؤسسات خالل الفترة
 2013–1975نحو  18209.535مليون دوالر(الجدول  ،)9وبلغت نسبة تمويله  ،%16.69ومثلت مساهمة الصناديق العربية
األخرى ،والبنك اإلسالمي للتنمية ،وصندوق أوفيد مجتمعة  ،%27.94وبذا مثل إسهام التمويل العربي ،والبنك اإلسالمي للتنمية،
وأوفيد .%44.63
الجدول ()9
التمويل املشترك خالل الفترة ()2013-1975

أما املصادر األخرى للتمويل والتي تضم مجموعة البنك الدولي ،ومجموعة البنك األفريقي للتنمية ،وحكومات الدول الصناعية واالتحاد
األوروبي ،والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،وبنك غرب أفريقيا للتنمية ،وبنك التنمية لوسط أفريقيا ،وبنك االستثمار والتنمية لدول
التجمع االقتصادي لغرب أفريقيا فقد ساهمت بحوالي  ،%31.68بينما مثلت مساهمة الدول والجهات املستفيدة حوالي .%23.69
* يتضمن مبلغ  33,79مليون دوالر مساهمة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).
** يتضمن مبلغ  6.2ماليني دوالر قدمها بنك االستثمار والتنمية لدول التجمع االقتصادي لغرب أفريقيا ،ومبلغ  57.6مليون دوالر قدمها بنك غرب أفريقيا للتنمية منها  17.2مليون ملشروع
طـريق "وايجويـا – تييـو – حـدود مالـي" بجمهورية بوركينا فاسو ،و 7.78ماليني ملشروع جسر "جاكفيل" بجمهورية كوت ديفوار في عام  ،2011وملشروع آخر في عام 2010
و  24مليون ملشروع طريق "بونا-دوروبو-حدود بوركينا فاسو" بكوت ديفوار في عام .2013
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رسم بياني ()8
التمويل املشترك خالل الفترة 2013-1975

بماليني الدوالرات

5،088.285

التكاليف الكلية للمشروعات
 18,209.535مليون دوالر

6،000.000
5،000.000

4،313.160

3،039.080

4،000.000
3،000.000

1،584.090

1،773.880
744.960

2،000.000

1،666.080

1،000.000
0.000

املصرف
العربي
%16.69

الصناديق العربية االخرى مجموعة البنك
الدولي
والبنك اإلسالمي للتنمية وأوفيد
%8.70
%27.94

مجموعة البنك
األفريقي للتنمية
%9.74

املجموعة
األوروبية
%4.09

الدول
الصناعية
%9.15

الدول والجهات
املحلية املستفيدة
%23.69

التنسيق مع مؤسسات التمويل اإلنمائي
اهتم املصرف – منذ بداية نشاطه –بعملية التنسيق مع مؤسسات التمويل اهتمام ًا كبير ًا ،وخاصة العربية منها ،آلثارها اإليجابية
والفعالة في تمويل التنمية االقتصادية واالجتماعية لصالح الدول النامية ،وكعامل أساسي في زيادة فاعلية املشاريع التنموية ،وقد
استمر املصرف في املشاركة في االجتماعات الدورية لهذه املؤسسات حرص ًا منه على استمرار التنسيق معها ،وتبادل الخبرات
ووجهات النظر حول كافة القضايا املستجدة في مجال العون التنموي ،فقد شارك في االجتماع الدوري ملجموعة التنسيق في
شهر أبريل  2013على مستوى مدراء العمليات .وشارك املصرف في االجتماع السنوي لإليفاد في فبراير  .2013كما شارك في
االجتماعات السنوية ملجموعة البنك األفريقي للتنمية في مراكش في مايو  ،2013واالجتماعات السنوية ملجموعة البنك اإلسالمي في
طاجيكستان في مايو  ،2013وقد شارك أيضا في االجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في  ،2013إضافة إلى
العديد من االجتماعات الدورية األخرى .وقد مكنت هذه االجتماعات من التنسيق مع املؤسسات املالية الشقيقة ،واملنظمات الدولية
األخرى والوفود األفريقية ،واالتفاق معها على برامج العمل في املستقبل ،ومن توثيق العالقات ومتابعة سير تنفيذ املشاريع .كما
شارك املصرف في الكثير من اجتماعات املمولني الخاصة باملشاريع التي يسهم في تمويلها ،واالجتماعات الدولية األخرى الخاصة
بالتنمية .كذلك زارت وفود عديدة من كافة املستويات الرسمية مقر املصرف ،للتباحث حول مسيرة التعاون وتوثيقها ،كما قامت بعثات
من املصرف بزيارة العديد من الدول األفريقية املتلقية لعونه.
التعاون مع املنظمات اإلقليمية العربية واألفريقية
في إطار التعاون مع املنظمات اإلقليمية العربية واألفريقية ،شارك املصرف في العديد من االجتماعات واألنشطة واللقاءات خالل عام
 .2013بشأن التعاون مع جامعة الدول العربية ،حضر املصرف خالل الفترة  22-18يناير اجتماعات القمة العربية التنموية الثالثة
بالرياض ،اململكة العربية السعودية ،وشارك في اجتماعات الدورة العادية  24للقمة العربية خالل الفترة  26-21مارس 2013
بالدوحة ،قطر ،كما حضر اجتماعات الدورة  92للمجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول العربية خالل الفترة  12-8سبتمبر
 ،2013جمهورية مصر العربية.
وبصدد التعاون مع املنظمات األفريقية ،شارك املصرف في اجتماعات الدورة  20ملؤتمر االتحاد األفريقي خالل الفترة  28-24يناير
 ،2013بأديس أبابا ،أثيوبيا ،كذلك حضر املصرف االحتفال باليوبيل الذهبي ملنظمة الوحدة األفريقية خالل الفترة  25-22مايو
 2013بأديس أبابا .وعلى هامش هذا االحتفال ،قام مدير عام املصرف بزيارة "مركز كاليتي" ألبحاث الحشرات ً
واطلع على نشاطه
ضمن البرنامج األفريقي ملكافحة ذبابة تسي تسي .في هذا اإلطار تجدر اإلشارة إلى أن املصرف قد نظم اجتماع ًا بالخرطوم يوم
 16يوليو  2013مع وفد من وزراء الثروة الحيوانية من  12دولة أفريقية ومفوضية االتحاد األفريقي ،ملناقشة التعاون في مجال
استئصال آفة ذبابة التسي تسي من القارة األفريقية.
في شأن عالقات التعاون املشتركة بني االتحاد األفريقي وجامعة الدول العربية ،شارك املصرف في االجتماعات والنشاطات
التحضيرية لالجتماع الوزاري الثاني العربي األفريقي للتنمية الزراعية واألمن الغذائي ،وحضر املؤتمر الذي عقد خالل الفترة
 29سبتمبر 2 -أكتوبر باململكة العربية السعودية .وشارك املصرف في كل النشاطات التحضيرية للمنتدى االقتصادي العربي األفريقي
الذي نظمه الصندوق الكويتي بالتعاون مع جامعة الدول العربية واالتحاد األفريقي على هامش القمة العربية األفريقية الثالثة .وشارك
املصرف في فعاليات هذا املنتدى خالل الفترة  12-11نوفمبر  2013بالكويت.
كذلك شارك املصرف في االجتماعات التحضيرية للقمة العربية األفريقية الثالثة التي عقدت بأديس أبابا ،القاهرة والكويت خالل الفترة
مارس  -نوفمبر عام  .2013وشارك في فعاليات القمة التي عقدت بالكويت خالل الفترة  20-13نوفمبر  .2013وشارك املصرف
أيضا في االجتماعات التحضيرية للمعرض التجاري العربي األفريقي خالل الفترة  6-5يونيو و 17-16سبتمبر  ،2013بالقاهرة،
مصر والدار البيضاء ،املغرب على التوالي.
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الفصل الثاني

وصف تفصيلي للقروض والعون الفني خالل عام 2013
ساهم املصرف خالل عام  2013في تمويل  22مشروع ًا و  33عملية عون فني .وفيما يلي وصف تفصيلي لهذه املشروعات وعمليات
العون الفني مرتبة حسب تاريخ موافقة مجلس اإلدارة عليها:

(أ) القروض
مشروع طريق «ارباركاتي» جليمسو-ميتشا» اجلزء األول «ارباركاتي -جليمسو»
القطاع :البنية األساسية  /جمهورية إثيوبيا االحتادية الدميقراطية

أهداف املشروع
يهدف املشروع إلى اإلسهام في تطوير شبكة الطرق القومية وتوسعتها وتكاملها ،ولربط الجزء الشرقي من إقليم " ًأروميا" “”Oromia
مع مختلف األقاليم في إثيوبيا والعاصمة "أديس أبابا" .كما يهدف إلى تحسني كفاءة حركة املرور والسالمة املرورية على الطريق
الحالي ،وخفض زمن النقل وتكاليف تشغيل املركبات مما يؤدى إلى خفض نفقات النقل ،وإلى تسهيل نقل املنتجات الزراعية بمنطقة
املشروع إلى األقاليم األخرى بالبالد ،وإلى دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية.
وصف املشروع
يشتمل الجزء األول "أرباركاتي – جليمسو" “”Arbarkate-Gelemsoعلى :أعمال الهندسة املدنية وملحقاتها :وتشمل تطوير
الطريق القائم ليكون مسفلت ًا بطول حوالي  57.5كلم وعرض  7.0أمتار مع كتفني عرض كل منهما  1.5متر خارج املناطق السكنية،
و 2.5متر داخلها .والخدمات االستشارية وإستمالك األراضي.
تمويل املشروع
يساهم في تمويل املشروع كل من :املصرف بقرض قدره  10.000ماليني دوالر (حوالي  %21.05من إجمالي التكاليف) ،
وأوفيد بقرض قدره  20.000مليون دوالر (حوالي  ،)%42.11والصندوق السعودي بقرض قدره  12.00مليون دوالر (،)%25.26
والحكومة بمبلغ  5.50ماليني دوالر ( %11.58من إجمالي التكاليف).
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مشروع التنمية الريفية بحوض «برنسيبال»
القطاع :الزراعة والتنمية الريفية  /جمهورية الرأس األخضر

أهداف املشروع
يهدف املشروع املقترح إلى دعم األمن الغذائي بتنمية الزراعة املروية وتحسني وتنويع اإلنتاج الزراعي وتنمية تربية املاشية ،مما يسهم
في زيادة الدخل وتحسني مستوى املعيشة والتخفيف من حدة الفقر .كما يهدف املشروع إلى املحافظة على البيئة والحد من ظاهرة
إنجراف األراضي بتنمية الغابات والغطاء النباتي واملراعي.
وصف املشروع
يشتمل املشروع على:أعمال الهندسة املدنية ،وتشمل تشييد سد صخري بطول  65متر ًا وارتفاع  35متر ًا على وادي "برنسيبال"
بطاقة تخزينية للمياه تبلغ حوالي  520ألف متر مكعب ،وتوفير وتمديد حوالي  3كيلومترات من األنابيب لنقل مياه الري ،وتشييد طريق
بطول حوالي  3كيلومترات لربط منطقة املشروع باملراكز الحضرية املجاورة ،وتنمية الغابات واملراعي بإعادة إعمار محمية طبيعية
“ ”Serra Malaguetaبمساحة  200هكتار ،وتعزيز إنتاج األعالف وتحسني غطاء الغابات في حوالي  400هكتار ،وتوفير قروض
صغيرة لتمويل تنمية وتنويع اإلنتاج الزراعي .والنشاطات املوازية املدرة للدخل ،ودعم وحدة تنفيذ املشروع ،الخدمات االستشارية،
وإستمالك األراضي.
تمويل املشروع
يساهم في تمويل املشروع املصرف بقرض قدره  7.00ماليني دوالر ( %77.8من إجمالي التكاليف) ،والحكومة بمبلغ  2.00مليون
دوالر ( %22.2من إجمالي التكاليف).

38

مشروع إعادة تأهيل وتوسعة كلية « فوراباي» بجامعة سيراليون
القطاع :االجتماعي (التعليم)  /جمهورية سيراليون

أهداف املشروع
يهدف املشروع املقترح إلى اإلسهام في تحسني نوعية التعليم العالي وخلق بيئة مواتية للتعلم والبحث في كلية "فوراباي" من خالل
توسعة وإعادة تأهيل املنشآت واملرافق القائمة.
وصف املشروع
يشتمل املشروع على أعمال الهندسة املدنية وملحقاتها وتشمل:أعمال إعادة التأهيل للمباني التعليمية واإلدارية ،وسكن الطالب
واملعلمني ،والساحات العامة بمساحة إجمالية تبلغ حوالي  47208أمتار مربعة .وأعمال التوسعة وتشمل تشييد قاعات املحاضرات
ومباني كلية العمارة وسكن املوظفني ومرافق خدمات متعددة بمساحة إجمالية تبلغ حوالي  8656متر ًا مربع ًا .وإعادة تأهيل منظومة
إمداد مياه الشرب.وإعادة تأهيل شبكة الطرق الداخلية بطول حوالي  5كيلومترات ،وتركيب نظام إضاءة بالخاليا الشمسية .كما
يشتمل املشروع على توفير التجهيزات املعملية واملكتبية واألثاث للمباني التعليمية واإلدارية والسكنية .ودعم وحدة تنفيذ املشروع
والخدمات االستشارية.
تمويل املشروع
يساهم في تمويل املشروع كل من :املصرف بقرض قدره  8.0ماليني دوالر ( %21.83من إجمالي التكاليف) ،والصندوق السعودي
بقرض قدره  12.00مليون دوالر ( ،)%32.74وأوفيد بقرض قدره  13.00مليون دوالر ( ،)%35.47والحكومة بمبلغ  3.65ماليني
دوالر ( %9.96من إجمالي التكاليف).
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مشروع تشييد بعض اجلسور ( املرحلة األولى)
القطاع :البنية األساسية  /جمهورية غينيا

أهداف املشروع
يهدف املشروع إلى تقليص زمن العبور وكسب الوقت وتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع ،وخفض تكلفة ومشقة العبور وتسهيل
وصول املواطنني ملراكز الخدمات االجتماعية .كما يهدف املشروع إلى دعم التبادالت التجارية بني مناطق املشروع واإلسهام في تنمية
وتسويق اإلنتاج الزراعي.
وصف املشروع
يشتمل املشروع على أعمال الهندسة املدنية وملحقاتها وتشمل :تشييد جسرين من الخرسانة املسلحة :جسر "كوسي" ” ”kousi
بطول  80متر ًا وجسر "كيرواني" “”kerouaneبطول  85متر ًا وبعرض  10أمتار لكل منهما .وسيتم تشييد طرق وصل بطول 400
متر من كل جانب ،وتشييد محطتني لوزن املركبات ومركزين لرسوم العبور لكل جسر ،والخدمات االستشارية ،والدعم املؤسسي
لوحدة تنفيذ املشروع.
تمويل املشروع
يساهم في تمويل املشروع كل من:املصرف بقرض قدره  7.50ماليني دوالر ( %46.53من إجمالي التكاليف) ،وأوفيد بقرض 7.00
ماليني دوالر ( ،)%43.42والحكومة بمبلغ  1.62مليون دوالر ( )%10.05من إجمالي التكاليف.

مشروع تشييد وجتهيز ثانوية « أومبي» للتعليم املهني
القطاع :االجتماعي (التعليم)  /جمهورية الكاميرون

أهداف املشروع
يهدف املشروع إلى اإلسهام في تحسني التعليم املهني بالكاميرون ،وتغطية العجز في مؤسسات التعليم الثانوي املهني ،وتلبية
االحتياجات امللحة للمؤسسات اإلنتاجية في البالد من الفنيني املؤهلني ،وزيادة فرص العمل ،واإلسهام في التنمية االقتصادية
واالجتماعية للبالد.
وصف املشروع
يشتمل املشروع على أعمال الهندسة املدنية وملحقاتها وتشمل تشييد  36فص ً
ال دراسي ًا ،و 10قاعات و 10ورش ومختبرات بمساحة
إجمالية تقدر بحوالي  6680متر ًا مربع ًا ،واملباني اإلدارية الالزمة واملرافق العامة وتسهيالت إمداد مياه الشرب والصرف الصحي
والكهرباء و توفير األثاث املدرسي الالزم وتجهيزات الورش واملختبرات وأجهزة ومعدات الحاسب اآللي ،ومولد كهربائي ،ووسائل
النقل .الخدمات و التدريب ودعم وحدة تنفيذ املشروع .والخدمات االستشارية.
تمويل املشروع
يساهم في تمويل املشروع كل من املصرف بقرض قدره  7.50ماليني دوالر ( %88.24من إجمالي التكاليف) ،والحكومة بمبلغ 1.00
مليون دوالر ( %11.76من إجمالي التكاليف).
40

مشروع طريق «بونا -دورويو -حدود بوركينا فاسو»
القطاع :البنية األساسية  /جمهورية كوت ديفوار

أهداف املشروع
يهدف املشروع إلى اإلسهام في فك العزلة عن املنطقة الشمالية الشرقية من البالد والتي تتميز بوفرة اإلنتاج الزراعي والثروة
الحيوانية .كما يهدف إلى تسهيل نقل املنتجات الزراعية لألسواق وتسهيل الوصول إلى مراكز الخدمات اإلدارية االجتماعية.
وسيساهم املشروع في توسعة وتكامل شبكة الطرق املسفلتة بالبالد ،وربطها ببوركينا فاسو– التي ليس لديها منفذ إلى البحر -مما
يدعم التكامل االقتصادي وتسهيل التبادالت التجارية بني البلدين.
وصف املشروع
يشتمل املشروع على:أعمال الهندسة املدنية وملحقاتها وتتضمن :تشييد طريق مسفلت بطول حوالي  91كيلومتر ًا وعرض  7أمتار
وكتفني عرض كل منهما  1.8متر خارج املناطق السكنية و 2.3متر داخلها .والخدمات االستشارية .وخدمات إدارة املشروع
بالتفويض والدعم املؤسسي لوحدة تنفيذ املشروع ومراجعة الحسابات واستمالك األراضي.
تمويل املشروع
يساهم في تمويل املشروع كل من :املصرف بقرض قدره  12.0مليون ( %14.02من إجمالي التكلفة اإلجمالية) والصندوق السعودي
بقرض قدره  24.0مليون دوالر (  ،)%28.03وبنك غرب أفريقيا للتنمية " "BOADبقرض قدره  24.00مليون دوالر(،)%28.03
والصندوق الكويتي بقرض قدره  20.00مليون دوالر ( )%23.36والحكومة بمبلغ  5.62ماليني دوالر ( )%6.56من إجمالي
التكاليف.
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مشروع إعادة إعمارمنشآت املياه والصرف الصحي ملدينة ً
«اوليوتوكتوك»
القطاع :البنية األساسية  /جمهورية كينيا

أهداف املشروع
يهدف املشروع إلى تحسني خدمات إمداد املياه الصالحة للشرب والصرف الصحي ملقابلة الطلب الحالي واملستقبلي ،وذلك لتخفيف
عبء الحصول على املياه ،وتحسني الظروف الصحية لسكان منطقة املشروع ،وتنشيط قطاعات التنمية األخرى مما يسهم في تحسني
الظروف املعيشية للسكان ،وتخفيف حدة الفقر.
وصف املشروع
يتعلق املشروع بمدينة اوليو توكتوك "  " Oloitokitokوضاحيتها إالسيت "  "Illesitوإعادة إعمار وتوسعة محطة معالجة املياه
ومحطات الضخ وتوفير مولدات ملحطات الضخ ،توفير وتركيب خطوط لنقل املياه املعالجة،وتشييد خزانني للمياه بسعة إجمالية تبلغ
 3500متر مكعب ،وتوفير وتركيب نحو  6000عداد مياه ،وتشييد  30كشك ًا لبيع املياه .كما يشتمل املشروع على توفير وتركيب
خطوط لنقل مياه املجاري بطول  10كيلومترات من وسط املدينة ملحطة معالجة الصرف الصحي ،وتشييد محطة ملعالجة مياه
املجاري عن طريق أحواض املعالجة الطبيعية ،وتشييد نحو  45مرحاض ًا عام ًا .باإلضافة إلى دعم لوحدة تنفيذ املشروع والخدمات
اإلستشارية.
تمويل املشروع
يساهم في تمويل املشروع املصرف بقرض قدره  10.00ماليني دوالر ( %84.18من إجمالي التكاليف) ،والحكومة بمبلغ 1.88
مليون دوالر ( )%15.82من إجمالي التكاليف.
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مشروع كهرباء الريف
القطاع :الزراعة والتنمية الريفية  /مملكة ليسوتو

أهداف املشروع
يهدف املشروع إلى توفير الطاقة الكهربائية للمنازل واملدارس ومراكز الخدمات الصحية واألنشطة التجارية والصناعية الصغيرة
والزراعية في قرى املشروع ،مما يسهم في تحسني املستوى املعيشي للسكان وخفض حدة الفقر وتقليل الهجرة إلى املدن الكبرى
في البالد ،والحد من االستعمال الجائر لألشجار كمصدر رئيسي للطاقة.
وصف املشروع
يقع املشروع بمقاطعتي "بوتا -بوتي" " Butha-Butheو"لريبي" " "Leribeبشمال البالد .يشتمل املشروع على:األعمال املدنية
والكهربائية وتشمل :توريد وتركيب خطوط نقل ( 11ك.ف) بطول حوالي  71كيلو متر ًا وخطوط توزيع ( 400فولت) بطول حوالي
 241كيلو متر ًا ونحو  137محو ًال فرعي ًا ( 11/0.4ك.ف) وكوابل وعدادت لتوصيل الكهرباء لحوالي  85.00مشترك .كما يشتمل
املشروع على الخدمات االستشارية ودعم مؤسسي لوحدة كهرباء الريف لتطوير قدراتها في املجالني الفني واإلداري ودعم وحدة
تنفيذ املشروع.
تمويل املشروع
يساهم في تمويل املشروع كل من :املصرف بقرض قدره  8.30ماليني دوالر ( %63.85من إجمالي التكاليف) ،والحكومة بمبلغ
 4.70ماليني دوالر ( %36.15من إجمالي التكاليف).
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مشروع كهرباء الريف في محافظة «نياسا»
القطاع :الزراعة والتنمية الريفية  /جمهورية موزمبيق

أهداف املشروع
يهدف املشروع إلى توفير الطاقة الكهربائية املنزلية لشريحة كبيرة من سكان مجموعة من القرى واملراكز الحضرية الصغيرة في
محافظة "نياسا" “ ،”Niassaولألنشطة التجارية والصناعية والزراعية بمنطقة املشروع.
وسيساعد املشروع على تحسني املستوى املعيشي للسكان في املدن الصغيرة والقرى الواقعة في منطقة املشروع وتقليل حدة الفقر
فيها ،كما سيساعد على خفض معدالت الهجرة من الريف إلى املدن وعلى خفض االستعمال الجائر ألخشاب الغابات كمصدر
رئيسي للطاقة.
وصف املشروع
يشتمل املشروع على توريد وتركيب أبراج حديدية ومواد عازلة للكهرباء وأسالك لنقل الكهرباء ( 110ك.ف) من قرية "كوامبا"
" "Cuambaإلى قرية "ماروبا" “”Marrupaبطول حوالي  215كيلومتر ًا ،توريد وتركيب محطة فرعية ( 110/33ك.ف) بالقرب
من قرية "ماروبا" وتوسعة محطة "كوامبا" ( 110/33ك .ف) القائمة لربط خط النقل من هذه املحطة ملحطة "ماروبا" ،توريد
وتركيب خطوط توزيع ( 33ك.ف) من محطة "ماروبا" إلى قرى املشروع بطول  239كلم ،توريد وتركيب خطوط ضغط منخفض
( 0.4ك .ف) بطول حوالي  383كلم ونحو  191محو ًال ( 33/0.4ك.ف) وكوابل وعدادات لتوصيل الكهرباء لحوالي 32ألف مشترك
بقرى املشروع ،باإلضافة إلى الخدمات اإلستشارية ودعم وحدة تنفيذ املشروع ،واستمالك األراضي.
تمويل املشروع
يساهم في تمويل املشروع كل من :املصرف بقرض قدره  10.00ماليني دوالر ( %18.33من إجمالي التكاليف) والصندوق
السعودي بقرض قدره  15.00مليون دوالر ( )%27.50وأوفيد بقرض قدره  10ماليني ( ،)%18.33والصندوق الكويتي بقرض
قدره  10.00ماليني دوالر ( )%18.33والبنك اإلسالمي بقرض قدره  6.504ماليني دوالر ( ،)%11.93والحكومة بمبلغ 3.043
ماليني دوالر ( )%5.58من إجمالي التكاليف.
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مشروع إعادة تأهيل وتوسعة مستشفى «كابوجنا» و «يومبي»
القطاع :االجتماعي (الصحة)  /جمهورية يوغندا

أهداف املشروع
يهدف املشروع إلى توفير الخدمات الطبية لسكان محافظتي "كايونجا "Kayunga -و"يومبي –  " Yumbeوالذين يقدر عددهم
على التوالي بنحو  545ألف نسمة ،و 400ألف نسمة  ،ويهدف املشروع بصفة خاصة إلى التقليل من أثار مشاكل صحة األمومة
والطفولة  ،وتحسني الوعي والظروف الصحية لهذه الشريحة املستهدفة وتقديم الخدمات الطبية الالزمة لعالج األمراض املنتشرة في
منطقة املشروع ومنها املالريا والنزالت املعوية وغيرها.
وصف املشروع
يشتمل املشروع على األعمال املدنية وملحقاتها ملستشفى "كايونجا" وتشمل إعادة تأهيل العنابر القائمة وغرفة العمليات واملباني
اإلدارية وتشييد مبنى جديد للعيادة الخارجية وإستقبال الحوادث ومطبخ ومغسلة ومحرقة وسكن للعاملني وملستشفى "يومبى" تشمل
إعادة تأهيل جزء من العنابر القائمة وغرفة العمليات وقسم الوالدة وقسم الحوادث واملباني اإلدارية وتشييد مبنى جديد للعيادة
الخارجية وإستقبال الحوادث وغرفة عمليات جديدة ومشرحة وعنابر جديدة ومطبخ ومغسلة ومحرقة .كما يشتمل املشروع على توفير
التجهيزات واملعدات الطبية واألثاث الطبي وغير الطبي :والذي يتضمن توفير وتركيب املعدات الطبية ،وشراء األثاث الالزم ملختلف
األقسام ،باإلضافة إلى توفير سيارة إسعاف وحافلة صغيرة ،وسيارة بكابينة مزدوجة لكل مستشفى .كما يشتمل املشروع على دعم
وحدة تنفيذ املشروع والخدمات االستشارية.
تمويل املشروع
يساهم في تمويل املشروع كل من :املصرف بقرض قدره  7.00ماليني دوالر ( %17.1من إجمالي التكاليف) ،والصندوق السعودي
بقرض قدره  15.00مليون دوالر ( ،)%36.60وأوفيد بقرض قدره  15.00مليون دوالر ( ،)%36.60والحكومة بمبلغ  4.00ماليني
دوالر ( )%9.70من إجمالي التكاليف.
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مشروع انشاء مطار «واجادوجو -دونسان الدولي»
القطاع :البنية االساسية  /بوركينا فاسو

أهداف املشروع
يهدف املشروع إلى تحسني أمن الخدمات الجوية بتحويلها خارج مدينة "واجادوجو" عاصمة بوركينافاسو ،عم ً
ال بمعايير املنظمة
الدولية للمالحة الجوية وتوصيات املجموعة اإلقتصادية لدول غرب إفريقيا ،كما يهدف املشروع إلى فك اإلختناق وتحسني انسياب
حركة املرور داخل " واجادوجو" وفك العزلة عن املناطق املحيطة بها.
وصف املشروع
يقع مشروع املطار الدولي الجديد في منطقة " دونسان" "  "Donsinعلى بعد  30كيلومتر ًا شمال شرق العاصمة " واجادوجو"،
سيتم إنشاء وتجهيز املطار على مساحة تقدر بحوالي  4400هكتار ،الستقبال الطائرات من نوع  “ ”Air Bus A380ولخدمة
حوالي مليون مسافر في أفق عام  2026وحوالي  2.2مليون مسافر في أفق عام , .2040يشتمل املشروع على خمسة مكونات
أساسية وهي:إعداد املشروع (الدراسات التحضيرية ،ترحيل السكان وتعويض املتضررين) ،والبنية األساسية ،واملباني ،وشبكات
املرافق ،واملراقبة وإدارة املشروع.
تشمل أعمال الهندسة املدنية للمدرج وملحقاته إنشاء املدرج األساسي بطول  3.5كيلومترات وعرض  45متر ًا ،وإنشاء ساحات
لوقوف الطائرات بمساحة  105500متر مربع ،وتوفير تجهيزات وإشارات املالحة الجوية واإلنارة ،وإنشاء لشبكات لصرف مياه
األمطار ومياه الشرب ومياه ملكافحة الحرائق ،وإنشاء طرق للخدمات الداخلية ،وإنشاء سور خارجي بطول  28كيلومتر ًا ،وإنشاء
طريق ترابي محيط بالسور الخارجي .باإلضافة إلى الخدمات االستشارية.
تمويل املشروع
تبلغ تكلفة أعمال الهندسة املدنية لتنفيذ املدرج وملحقاته حوالي  184.80مليون دوالر ،ويساهم فيها كل من املصرف بقرض
قدره  10.00ماليني دوالر( %5.41من إجمالي تكاليف هذا الجزء) ،والبنك اإلسالمي للتنمية بقرض قدره  100.00مليون دوالر
( ،)%54.11والصندوق السعودي بقرض قدره  28.00مليون دوالر ( ،)%15.15والصندوق الكويتي بقرض قدره  20.00مليون
دوالر ( .)%10.82وأوفيد بقرض قدره  24.00مليون دوالر ( )%12.99والحكومة بمبلغ  2.80مليون دوالر ( )%1.52من إجمالي
التكاليف.

مشروع إعادة إعمار وتعزيز البنية األساسية لإلنتاج احليواني
القطاع:الزراعة والتنمية الريفية  /جمهورية بوروندي

أهداف املشروع
يهدف املشروع إلى تنمية اإلنتاج الحيواني واإلسهام في توفير األمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر ،وتأهيل وتحديث القطاع لجعله
املحرك األساسي القتصاد البالد ،من خالل تطوير مجاالت اإلنتاج الحيواني والتسويق واملراقبة البيطرية وتحسني الصحة الحيوانية،
ودعم وتطوير املؤسسات املتدخلة بالقطاع ،واملحافظة على البيئة.
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وصف املشروع
يشتمل املشروع على :أعمال الهندسة املدنية إلنشاء وإعادة إعمار املنشآت األساسية ،وتتضمن إنشاء  5مراكز حدودية للمراقبة
البيطرية ،وإعادة إعمار  6مراكز بيطرية إقليمية ،وإعادة إعمار وتعزيز املختبر الوطني البيطري بالعاصمة "بوجمبورا" ،وإنشاء 6
أسواق للمواشي ،وإنشاء  5مسالخ و 20ساحة لذبح املواشي بمناطق قروية مختلفة ،باإلضافة إلى إعادة إعمار املركز الوطني للتلقيح
االصطناعي.
كما يشتمل املشروع على دعم اإلدارة العامة للثروة الحيوانية واملؤسسات التابعة لها ،ويشمل توفير وسائل النقل وتجهيزات ومعدات
بيطرية وصناعية وأثاث مكتبي ومعدات التبريد وشاحنات لنقل اللحوم .والتدريب وخدمات التوعية واإلرشاد ،ويشمل إعداد مواد
تدريبية ودورات لتدريب موظفي وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ،وذلك لرفع كفاءاتهم في مجال اإلنتاج الحيواني ،وتنظيم حمالت
توعية وإرشاد ملربي املواشي حول األساليب الحديثة لإلنتاج الحيواني .كما يشمل دعم وحدة تنفيذ املشروع ،والخدمات االستشارية
ومراجعة الحسابات.
تمويل املشروع
يساهم في تمويل املشروع كل من املصرف بقرض قدره  10.00ماليني دوالر( %89.3من إجمالي التكاليف) والحكومة بمبلغ 1.20
مليون دوالر ( %10.70من إجمالي التكاليف).

مشروع إعادة إعمار منشآت إمداد املياه بإقليم مارا
القطاع :البنية األساسية  /جمهورية تنزانيا املتحدة

أهداف املشروع
يهدف املشروع إلى تحسني وتطوير خدمات إمداد مياه الشرب بمنطقة املشروع ملقابلة الطلب الحالي واملستقبلي وتخفيف عبء
الحصول على املياه ،وتحسني الظروف الصحية للسكان ،وتنشيط قطاعات التنمية األخرى مما يسهم في تحسني الظروف املعيشية
للسكان وخفض حدة الفقر.
وصف املشروع
تقع منطقة املشروع في إقليم "مارا" بشمال جمهورية تنزانيا املتحدة وبالقرب من بحيرة فيكتوريا ،ويشمل املشروع إعادة إعمار
منشآت إمداد مياه الشرب لثالث مدن هي "موقانقو "Mugangu -و"كياباكاري "Kiabakari -و"بوتياما  "Butiama -وثالث
عشرة قرية تابعة لها.
ويشتمل املشروع على :أعمال الهندسة املدنية وملحقاتها ،وتتضمن :توسعة منشآت مأخذ املياه في بحيرة فيكتوريا ،وتشييد محطة
ملعالجة املياه بسعة  1300متر مكعب في الساعة ،وتوسعة طاقة محطات الضخ ،وتشييد  4خزانات للمياه تتراوح سعتها بني 225
و  3000متر مكعب ،وتوفير وتركيب خطوط توزيع بطول حوالي  105كيلومترات ،وتوفير نحو  2000عداد مياه ،وتشييد  40كشك ًا
لبيع املياه .كما يشتمل املشروع على دعم وحدة تنفيذ املشروع والخدمات االستشارية.
تمويل املشروع
يساهم في تمويل املشروع كل من املصرف بقرض قدره  10.0ماليني دوالر ( %32.58من إجمالي التكاليف) ،والصندوق السعودي
بقرض قدره  15.00مليون دوالر ( %48.88من إجمالي التكاليف) والحكومة بمبلغ  5.69ماليني دوالر  %18.54من إجمالي
التكاليف).
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مشروع إعادة إعمار طريق « هويي -كيتابي»
القطاع :البنية األساسية  /جمهورية رواندا

أهداف املشروع
يهدف املشروع إلى رفع مستوى شبكة الطرق القومية ،وتوسعة وتكامل شبكة الطرق املسفلتة بالبالد واملساهمة في تطويرها وربطها
باملراكز اإلدارية واالقتصادية ،واإلسهام في التنمية االقتصادية واالجتماعية بجمهورية رواندا  .
وصف املشروع
يشتمل املشروع على :أعمال الهندسة املدنية وملحقاتها ،وتشمل :توسعة وإعادة أعمار الطريق "هويي-كيتابي" “kitabe-Hoye
بطول إجمالي يبلغ حوالي  53كيلومتر ًا وبعرض  7أمتار وكتفني عرض كل منهما  1.5متر (خارج التجمعات السكنية) ،ورصيفني
عرض كل منهما  2.0متر (داخل التجمعات السكنية) .كما يشتمل املشروع على الخدمات االستشارية ،ودعم وحدة تنفيذ املشروع.
تمويل املشروع
يساهم في تمويل املشروع كل من املصرف بقرض قدره  10.0ماليني دوالر ( %25من إجمالي التكاليف) ،والصندوق السعودي
بقرض قدره  14مليون دوالر ( )%35وأوفيد بقرض قدره  12.00مليون دوالر ( ،)%30والحكومة بمبلغ  4.00ماليني دوالر (%10
من إجمالي التكاليف).

مشروع تطوير كليات التعليم
القطاع :اإلجتماعي (التعليم)  /جمهورية غانا

أهداف املشروع
يهدف املشروع إلى اإلسهام في تطوير البنية األساسية لكليات التعليم في غانا لتحسني بيئة التعليم وخلق ظروف مواتية للتحصيل،
مما يسهم في دعم قطاع التعليم واالرتقاء بجودته بتوفير كوادر من املعلمني على درجة عالية من التأهيل والتدريب.
وصف املشروع
يشتمل املشروع على إنشاء وإعادة إعمار وتأثيث  14كلية تستوعب كل منها أعداد ًا تتراوح بني  550-1000طالب .وتشتمل مكونات
املشروع على :أعمال الهندسة املدنية وملحقاتها ،وتتضمن :إنشاء مباني جديدة وإعادة إعمار املباني القائمة ،وتضم قاعات التدريس
واملختبرات ومراكز الحاسب اآللي ومباني اإلدارة ومكاتب هيئات التدريس وصاالت األنشطة الطالبية ومساكن الطالب واملدرسني
واملرافق العامة .كما يشتمل املشروع على توفير األثاث الالزم للمكاتب والفصول الدراسية وقاعات االجتماعات واملختبرات واملكتبات
ومباني األنشطة الرياضية ومساكن الطالب واملدرسني ،وتوفير وتركيب التجهيزات التعليمية .باإلضافة إلى الخدمات االستشارية
ودعم وحدة تنفيذ املشروع.
تمويل املشروع
يساهم في تمويل املشروع كل من املصرف بقرض قدره  8.00ماليني دوالر ( %40من إجمالي التكاليف) ،وأوفيد بقرض قدره
 10.00ماليني دوالر ( %50من إجمالي التكاليف) ،والحكومة بمبلغ  2.00مليون دوالر ( %10من إجمالي التكاليف).
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القرض االضافي ملشروع إعادة إعمار معهد التدريب املهني مبدينة «مان»
القطاع :االجتماعي( التعليم)  /جمهورية كوت ديفوار

أهداف املشروع
يعتبر معهد التدريب املهني بمدينة "مان" املؤسسة الوحيدة في البالد املتخصصة في تدريب الفنيني وتعزيز قدرات العاملني املهنيني
في املجاالت امليكانيكية والكهربائية والصيانة اإللكترونية .ويهدف املشروع إلى إعادة إعمار منشآت املعهد الستعادة طاقته ،بعد أن
تضررت نتيجة لضعف الصيانة وآثار الحرب األهلية التي دارت في البالد.
وصف املشروع
يشتمل املشروع على أعمال الهندسة املدنية وملحقاتها ،وتشمل إعادة إعمار كل املباني ،وورش العمل التطبيقي باإلضافة إلى توفير
وتركيب التجهيزات واملعدات واألدوات التربوية الالزمة ،وتوفير وسائل النقل واألجهزة املكتبية ،والخدمات االستشارية ودعم وحدة
تنفيذ املشروع.
تمويل املشروع
يساهم في تمويل املشروع كل من املصرف بمبلغ  7.50ماليني دوالر ( 5ماليني دوالر قرض أساسي 2.50 +مليون دوالر قرض
إضافي) نحو  %72.7من إجمالي التكاليف ،والحكومة بمبلغ  2.82مليون دوالر(مليون دوالر مبلغ أساسي 1.82 +مليون دوالر
مبلغ إضافي) حوالي  %27.3من إجمالي التكاليف.

49

قرض إئتماني لصالح بنك غرب أفريقيا للتنمية ()BOAD
القطاع :اخلاص  /إقليمي

أهداف املشروع
يهدف املشروع إلى اإلسهام في تنمية القطاع الخاص في بلدان االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا الثمانية بالتعاون مع
بنك غرب إفريقيا للتنمية ( ،)BOADمن خالل توفير التمويالت املناسبة ملشاريع في عدة قطاعات؛ مما يسهم في تحقيق التنمية
االقتصادية املستدامة في البلدان املؤسسة للبنك وتحسني الظروف املعيشية للسكان وتخفيف حدة الفقر.
وصف املشروع
يتمثل املشروع في منح قرض إئتماني بمبلغ  10ماليني دوالر أمريكي لبنك غرب إفريقيا للتنمية؛ ليقوم بدوره بالتمويل من حصيلته
ملشاريع القطاع الخاص ببلدان االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا ( ،كوت ديفوار -السنغال -بنني -توجو -مالي -النيجر-
بوركينا فاسو -غينيا بيساو) على أساس معايير األولوية االقتصادية واملردودية املالية واآلثار االقتصادية املتوقعة منها واملالءة املالية
ألصحابها والحد من املخاطر.
تمويل املشروع
يبلغ القرض اإلئتماني املقدم من املصرف لصالح بنك غرب أفريقيا للتنمية  10.00ماليني دوالر وستخصص موارد القرض لتوفير
القروض املناسبة ملشاريع القطاع الخاص في عدة قطاعات مثل :الزراعة،الصناعة ،الصيد البحري ،الطاقة واالتصاالت على أال
يتجاوز قرض املصرف الفرعي  %50من إجمالي تكلفة املشروع الفرعي ،وستكون شروط اإلقراض املطبقة على املستفيدين من موارد
قرض املصرف وفق ًا للشروط املعمول بها لدى البنك حاليا.

قرض إئتماني لصندوق دعم فرص العمل
القطاع :اخلاص  /بوركينا فاسو

أهداف املشروع
يهدف املشروع إلى خفض الفقر وتحسني الظروف املعيشية  ،وذلك عن طريق توفير موارد مالية "لصندوق دعم فرص العمل" لتمويل
املشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ،لتمكني العديد من الفئات االجتماعية من الخروج من دائرة البطالة والفقر ،واإلسهام في تحقيق
التنمية البشرية واالقتصادية املستدامة.
وصف املشروع
يتمثل املشروع في تمويل املشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم التمويل لعقود املشروعات قيد التنفيذ .وستساهم هذه
املشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في تعزيز فرص العمل وزيادة الدخل.
تمويل املشروع
يبلغ القرض اإلئتماني املقدم من املصرف لصندوق دعم فرص العمل عبر وزارة االقتصاد واملالية  2.20مليون دوالر.
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مشروع تنمية زراعة األرز بسهل « شاري -لوجون» (اجلزء الثاني)
القطاع :الزراعة والتنمية الريفية  /جمهورية تشاد

أهداف املشروع
يهدف املشروع إلى املساهمة في تحسني ظروف املعيشة والتخفيف من حدة الفقر بمناطق املشروع ،وذلك من خالل توسعة مساحة
األراضي املروية ،وتحسني إنتاج وإنتاجية زراعة األرز كمحصول أساسي ،وتطوير بعض املحاصيل األخرى املدرة للدخل.
وصف املشروع
يتضمن املشروع (الجزء الثاني) استصالح  350هكتار ًا من األراضي الزراعية ،ويشمل  7مواقع على ضفة نهر "شاري" 6 ،منها
تابعة ملحافظة "حجر مليس "Hadjer Lamis -بمساحة حوالي  300هكتار؛ وموقع واحد تابع ملحافظة "مايو كيبي الشرقيMayo -
 " Kebi Estبمساحة  50هكتار ًا .ويشتمل املشروع على أعمال الهندسة املدنية الستصالح  350هكتار ًا من األراضي الزراعية،
وتشمل تهيئة األراضي وتسويتها ،وإنشاء  7محطات لضخ املياه ،وإنشاء شبكات الري بطول  18كيلو متر ًا ،وشبكات الصرف
الزراعي بطول  12كيلو متر ًا ،وتشييد طرق زراعية بطول  18كيلو متر ًا .ودعم اإلنتاج الزراعي ،ويشمل تشييد  7مستودعات لتخزين
األرز و 7مواقع لتجفيفه ،وتوفير بعض املعدات واملدخالت الزراعية .كما يشتمل املشروع على التدريب والتوعية وإرشاد املزارعني
ضمن الجمعيات التعاونية على صيانة وتشغيل املشروع بعد تنفيذه ،وتقديم الدعم الفني والتدريب .وكذلك يشمل املشروع دعم وحدة
تنفيذ املشروع ،والخدمات االستشارية ومراجعة الحسابات.
تمويل املشروع
يساهم في تمويل املشروع كل من املصرف بقرض قدره  10.0ماليني دوالر ( %86.96من إجمالي التكاليف) ،والحكومة بمبلغ 1.50
مليون دوالر ( %13.04من إجمالي التكاليف).
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مشروع الصرف الصحي ملنطقة « سوالي» بالعاصمة « داكار»
القطاع :البنية األساسية  /جمهورية السنغال

أهداف املشروع
يهدف املشروع إلى حماية منطقة سوالي "  " Soleilبالعاصمة "داكار" من الفيضانات التي تتعرض لها سنوي ًا خالل موسم األمطار،
كما يهدف إلى توفير خدمات الصرف الصحي .وسيسهم املشروع في تحسني الظروف الصحية للسكان وخفض األخطار الصحية
واألوبئة الناجمة عن املياه الراكدة واملستنقعات ،وحماية البيئة ،وتحسني مستوى املعيشة وخفض حدة الفقر.
وصف املشروع
تقع منطقة املشروع "سوالي" في الجنوب الشرقي ملدينة "بيكني "Pikine -إحدى ضواحي العاصمة "داكار" .ويقطن بها حالي ًا ما
يناهز  43ألف نسمة.
ويشتمل املشروع على أعمال الهندسة املدنية وملحقاتها ،وتشمل إنشاء شبكة لصرف مياه األمطار بطول حوالي  2.6كيلومتر وشبكة
فرعية بطول حوالي  9.8كيلومترات ،وتشييد شبكة لصرف املياه املستعملة ،حوالي  27كيلومتر ًا ،وإنشاء حوالي  2000توصيلة
منزلية ،وتشييد محطة لضخ املياه بطاقة  720متر ًا مكعب ًا/الساعة  ،وتوريد وتمديد أنابيب بطول حوالي  1600متر لنقل املياه ملحطة
املعالجة القائمة ،وتشييد حوالي  6كيلومترات من الطرق الداخلية املسفلتة ،وحوالي  17ألف متر مربع من األرصفة الخرسانية،
وإعادة إعمار الطرق الداخلية واألرصفة القائمة التي سوف تتأثر بتشييد الشبكات .كما يشتمل املشروع على دعم وحدة تنفيذ
املشروع والخدمات االستشارية.
تمويل املشروع
يساهم في تمويل املشروع كل من املصرف بقرض قدره  10.00ماليني دوالر ( %52.63من إجمالي التكاليف) وأوفيد بقرض قدره
 7.0ماليني دوالر ( ،)%36.84والحكومة بمبلغ  2.00مليون دوالر ( %10.53من إجمالي التكاليف).
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مشروع توسعة محطة «بوشرود» لتوليد الكهرباء
القطاع :البنية االساسية  /جمهورية ليبيريا

أهداف املشروع
يهدف املشروع إلى اإلسهام في خفض العجز في طلب الكهرباء ،تلبية إلحتياجات املناطق السكنية واملدارس ومراكز الخدمات
الصحية واملراكز الحكومية واألنشطة التجارية والصناعية في العاصمة "مونروفيا ،"Monrovia -مما يساعد على تحسني
املستوى املعيشي للسكان وتقليل حدة الفقر وتطوير االقتصادات املحلية .وجدير بالذكر ان املشروع يندرج ضمن برنامج الحكومة
لرفع نسبة تغطية الكهرباء في البالد عن طريق زيادة توليد الطاقة الكهربائية وتعزيز خطوط النقل والتوزيع.
وصف املشروع
سبق أن قدم املصرف قرضا لجمهورية ليبيريا بمبلغ  3.92ماليني دوالر في عام  1978لإلسهام في تمويل إنشاء محطة بوشرود
" "Bushrodلتوليد الكهرباء والتي تقع بمدينة "مونروفيا" .يختص هذا املشروع بتوسعة محطة "بوشرود"  .ويشتمل على أعمال
الهندسة املدنية وتشمل :إنشاء األساسات الخرسانية للمولدات واملحوالت وخزانات الوقود ،وتوسعة مبنى محطة التوليد ،كما يتضمن
املشروع توريد وتركيب واختبار وحدتي توليد تعمالن بالوقود الثقيل ،وبطاقة  5ميجاوات لكل منهما  ،وتوفير قطع الغيار ،ومعدات
الصيانة ،باإلضافة إلى الخدمات االستشارية ودعم وحدة تنفيذ املشروع.
تمويل املشروع
يساهم في تمويل املشروع كل من املصرف بقرض قدره  12مليون دوالر ( %90من إجمالي التكاليف) ،والحكومة بمبلغ  1.34مليون
دوالر ( %10من إجمالي التكاليف).
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مشروع تطوير إمداد مياه الشرب مبدينة «شيتيبا»
البنية األساسية  /جمهورية مالوي

أهداف املشروع
يهدف املشروع إلى تحسني خدمات إمداد املياه الصالحة للشرب بمدينة شيتيبا "  "Chitipaملقابلة الطلب الحالي واملستقبلي ،وذلك
لتخفيف عبء الحصول على املياه ،وتحسني الظروف الصحية لسكان منطقة املشروع ،وتنشيط قطاعات التنمية األخرى؛ مما يسهم
في تحسني الظروف املعيشية للسكان ،وتخفيف حدة الفقر.
وصف املشروع
تقع مدينة "شيتيبا" في شمال البالد ويشتمل املشروع على أعمال الهندسة املدنية وملحقاتها وتشمل تشييد مأخذ للمياه على نهر
"كالينجي" ( )kalengiوتشييد محطة معالجة للمياه بطاقة  187متر ًا مكعب ًا في الساعة وتشييد  4محطات ضخ وتمديد خطوط
نقل رئيسية بطول حوالي  38كلم وخطوط توزيع بطول حوالي  57كلم وتشييد  6خزانات تتراوح سعتها بني  75و  400متر مكعب
وتوفير أنابيب من  PVCبطول حوالي  25كلم و  3000عداد مياه ،كما يشتمل املشروع على الخدمات االستشارية ودعم وحدة
تنفيذ املشروع.
تمويل املشروع
يساهم في تمويل املشروع كل من املصرف بقرض قدره  10.0ماليني دوالر( حوالي  %83.33من إجمالي التكاليف) والحكومة بمبلغ
 2.00مليون دوالر ( %16.67من إجمالي التكاليف).
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(ب) العون الفني
برنامـج تدريـبي في مجـال التكامـل اإلقليمي
إقليمي
هدف العون
يرمي البرنامج إلى مواصلة تلبية احتياجات مفوضية اإلتحاد اإلفريقي واملجموعات االقتصادية اإلقليمية فيما يتصل بتعزيز مهارات
املشاركني وقدراتهم من أجل تحقيق التكامل اإلقليمي كعنصر أساسي للتنمية االقتصادية واالجتماعية في إفريقيا .وسوف يعالج
التدريب القضايا النظرية والتطبيقات العملية واملشاكل والتحديات في سبيل التحول السليم لالقتصاديات اإلفريقية.
					
تمويل املصرف

تاريخ موافقة مجلس اإلدارة

منحة ال تسترد مقدارها  300ألف دوالر

2013/3/6

مكونات البرنامـج
يشتمل برنامج التدريب على املحاور التالية:
• مفاهيم ومبادئ التكامل االقتصادي ،تجــارب ومشاكل التكامــل االقتصادي اإلقليمي فـي إفريقيــا ،التعاون النقدي والتكامل
االقتصادي اإلفريقي ،دراسة وتقييم حاالت برامج التكامل االقتصادي في إفريقيـا،
• السياسات واإلستراتيجيات الصناعية ضمن سياق التكامـل اإلقليمـي،
• دور تعزيز القدرات البشرية واملؤسسية في تحقيق التكامل االقتصادي في إفريقيا.
يتكون البرنامج التدريبي من دورتني لصالح  40متدرب ًا من الكوادر األفريقية ،يحضرها  20من الناطقني باللغة اإلنجليزية واألخرى
 20من الناطقني باللغة الفرنسية ،وملدة أسبوعني لكل دورة وينفذ التدريب معهد التنمية االقتصادية والتخطيط (– ) IDEPالتابع
لألمم املتحدة بداكار -السنغال.
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إعداد دراسة إلنشاء الصندوق األفريقي العربي املشترك ملواجهة الكوارث
إقليمي
هدف العون
يهدف العون الفني إلى تمويل دراسة إلنشاء الصندوق األفريقي العربي املشترك ملواجهة الكوارث ،يتم تمويله من ميزانية االتحاد
األفريقي وجامعة الدول العربية ،ومن مساهمات الدول العربية واألفريقية ومن منظمات املجتمع املدني والقطاع الخاص ،ومن
مؤسسات التمويل اإلقليمية والدولية.
تمويل املصرف

تاريخ موافقة مجلس اإلدارة

منحة ال تسترد مقدارها  100ألف دوالر

2013/3/6

عناصر الدراسة
تشمل مراحل إعداد الدراسة تكوين فريق عمل يضم ممثلني عن االتحاد األفريقي وجامعة الدول العربية واملصرف العربي لتنسيق
إعداد الدراسة ،وتعيني خبيرين مختصني إلعداد الدراسة التي تمتد لثالثة أشهر وإعداد الوثائق املتعلقة بإنشاء وإدارة الصندوق.
وتشمل بنود اختصاص الخبيرين دراسة قرار القمة العربية األفريقية الثانية(سرت )2010فيما يخص إنشاء الصندوق العربي
األفريقي املشترك ملواجهة الكوارث  ،ودراسة التجارب الناجحة والخاصة بالصناديق اإلقليمية املماثلة في أفريقيا والعالم العربي ،من
أجل اإلقتداء بأفضل التجارب وضمان التوافق وعدم ازدواجية الجهود بني هذا الصندوق والصناديق األخرى املوجودة في اإلقليمني.
واقتراح الحجم السنوي لنشاط عمليات الصندوق ،وتقدير آليات تدخل الصندوق ،وتقدير النفقات التشغيلية للقيام بأنشطة وعمليات
الصندوق واقتراح الهيكل التنظيمي الوظيفي ودليل عمليات ،ونظم معلومات.

دعــم املركــز اإلقليمــي للتكويـن في صــيانة الطــرق (دول غرب أفريقيا)
إقليمي
هدف العون
يهدف العون الفني إلى دعم املركز اإلقليمي للتكوين في صيانة الطرق " "CEREERويتمثل في توفير تجهيزات مختبرية ومعلوماتية
وبعض املعدات ،وذلك لإلسهام في تكــوين وإعـــداد الطـــالب في مجالـــي صيـــانة الطـــرق ،وتطـــوير التكــوين الفني وإعداد الطالب
في مجالي إدارة الطرق وصيانتــها .وتوفــير الفنيــني املؤهــلني في هذا املجـــال للــــدول الخـــمــس املشــتركة في مجــلس الوفــاق
(( ،)Conseil d’Ententeبنني ،بوركينا فاسو ،كوت ديفوار ،والنيجر ،وتوجو).
					
تمويل املصرف

تاريخ موافقة مجلس اإلدارة

منحة ال تسترد مقدارها  300ألف دوالر

2013/3/6

مكونات العون الفني
يتضمن العون الفني توفير تجهيزات مختبرية تتعلق بتشييد وصيانة الطرق ،وتجهيزات معلوماتية وآليات لتعليم وتدريب الطالب.
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دورة تدريبية في مجال إدارة النفايات الصلبة
لصالح الدول األفريقية الناطقة بالفرنسية
إقليمي
هدف العون
تهدف الدورة التدريبية إلى إثراء معرفة املتدربني في مجال إدارة النفايات الصلبة ،من خالل إطالع املشاركني على التقنيات الحديثة
إلدارة ومعالجة النفايات الصلبة ،وتعريفهم بالجوانب القانونية واملؤسسية واالقتصادية لحماية البيئة من التلوث .يشارك في الدورة
 20من كوادر الدول األفريقية الناطقة بالفرنسية واملستفيدة من عون املصرف .ينفذ الدورة التدريبية مركز تونس الدولي لتكنولوجيا
البيئة ( )CITETتحت إشراف الوكالة التونسية للتعاون الفني.
					
تمويل املصرف

تاريخ موافقة مجلس اإلدارة

منحة ال تسترد مقدارها  170ألف دوالر

2013/3/6

محتويات الدورة التدريبية
تغطي الدورة موضوعات إدارة البيئة ،واملبادئ األساسية إلدارة النفايات ،وتجميع ونقل وفرز النفايات الحضرية ،وإعداد وإدارة
مطارح النفايات ،وإدارة نفايات املؤسسات الصناعية ،وتحويل النفايات إلى سماد عضوي ،وتعزيز القدرات البشرية لتحسني إدارة
النفايات ،والجوانب التشريعية والقانونية ملعالجة النفايات الصلبة ،باإلضافة للقيام بزيارات ميدانية ملصانع ومصبات النفايات.

دورة تدريبيـة في مجـال احلماية املتكاملة للمنتجات الزراعية
لصالح الدول األفريقية الناطقة بالفرنسية
إقليمي
هدف العون
يهدف العون الفني إلي رفع القدرات العلمية والفنية في مجـال الحماية املتكاملة للمنتجات الزراعية للكوادر والفنيني من بلدان منطقة
الساحل ( ،)CILSSواملجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية العاملني في مجاالت حماية النباتات واملنتجات
الزراعية ،وذلك من خالل تنظيم دورة تدريبية يشارك فيها  30متدرب ًا وتستغرق ثالثة أسابيع تعقد  وينفذها بمقره املركز  األفريقي
للتكوين والتطبيق املهني في مجال اإلرصاد الزراعي وعلوم املياه  "أجريميت" في "نيامي" عاصمة النيجر.
					
تمويل املصرف

تاريخ موافقة مجلس اإلدارة

منحة ال تسترد مقدارها  220ألف دوالر

2013/3/6

محتويات الدورة التدريبية
تشمل الدورة التدريبية املقترحة املواضيع التالية :املعرفة األساسية لحماية املنتجات والبذور املخزنة ،وتحديد عوامل تدهور املنتجات
في مرحلة ما بعد الحصاد ،ومعرفة أساليب مقاومة اآلفات واألمراض التي تصيب املنتجات والبذور املخزنة ،والقيام بأشغال تطبيقية
وبزيارات ميدانية.
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ملتقى لسيدات األعمال العربيات واإلفريقيات
إقليمي
هدف العون
يسعى املصرف من خالل تنظيم ملتقى سيدات األعمال العربيات واألفريقيات إلى تحقيق عدة أهداف منها:
• التعريف باملصرف العربي كمؤسسة تمويلية تُعنى بتفعيل وتعزيز التعاون العربي األفريقي عن طريق تمويل املشروعات
التنموية وتشجيع التجارة وتقديم املعونة الفنية الالزمة لتنمية الدول األفريقية.
• تشجيع تواجد االستثمارات العربية التي تُديرها سيدات األعمال العربيات في أفريقيا،
• تسليط الضوء على تجارب سيدات أعمال متميزات في املنطقتني العربية واألفريقية،
• السعي لتأسيس إتحاد عربي أفريقي لسيدات األعمال.
					
تمويل املصرف

تاريخ موافقة مجلس اإلدارة

منحة ال تسترد مقدارها  210آالف دوالر

2013/3/6

برنامـج امللتقـى
يتضمن برنامج امللتقى ما يلي:
• عرض عام لحاضر وآفاق التعاون العربي األفريقي ودور مؤسسات التمويل العربية فيه،
• املصرف العربي ودوره في دعم املرأة في أفريقيا،
• أهم مجاالت أنشطة سيدات األعمال في العالم العربي وفي أفريقيا،
• مجاالت التعاون وتبادل الخبرات بني تجمعات نساء األعمال في العاملني العربي واألفريقي.
• أفضل املمارسات في تطوير دور املرأة في األعمال،
• قضايا الرقابة الرسمية والتنظيم،
• قضايا الدعم واملمارسات التفضيلية،
• التميز اإليجابي.
• أفضل ممارسات الحصول على التمويل اإلئتماني لفائدة النساء،
• نماذج تطوير املقدرات النسوية في مجال اإلدارة واإلبداع.

توفير خدمات خبير عربي لدعم هيئة الطرق
جمهورية بوروندي
هدف العون
يهدف العون الفني املقترح إلى توفير خدمات خبير مهندس عربي في مجال األشغال العامة ملدة عامني؛ لدعم هيئة الطرق التابعة
لوزارة األشغال العامة والتجهيز من خالل اإلشراف على تنفيذ بعض مشروعات الطرق الرئيسية في البالد ،وتدريب الكوادر
الهندسية والقيادية التابعة للهيئة  حتى تتمكن الوزارة من مواصلة تنفيذ البرنامج الثاني لتطوير قطاع الطرق للفترة .2015–2012
					
تمويل املصرف

تاريخ موافقة مجلس اإلدارة

منحة ال تسترد مقدارها  250ألف دوالر

2013/3/6

بنود اختصاص الخبير
تتضمن املهام التي سوف توكل إلى الخبير مساعدة وحدتي تنفيذ املشروعني "بوبنزا -أندورا" و"بوجمبورا – نياماتنجا" اللذين
يجري تنفيذهما ،ومواصلة تدريب الكوادر الهندسية على املستوى املركزي واملحلي في عدة مجاالت منها:
• إعداد املقاييس واملواصفات الخاصة بمنشآت الطرق والجسور.
• تقنيات املحافظة على البيئة وتقليل األضرار الناجمة عن تنفيذ األعمال.
• وضع املخططات التوجيهية ملشروعات الطرق.
وتتضمن عناصر العون الفني كذلك توفير وسيلة نقل ،و حاسوب وملحقاته.
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دعـم وزارة امليــاه
جمهورية تنزانيا املتحدة
هدف العون
يهدف العون الفني إلى إعداد دراسة مؤسسية تشمل ثماني هيئات إلمداد املياه والصرف الصحي إقليمية ومحلية في غرب ووسط
تنزانيا تابعة لوزارة املياه  ،لتحسني عملياتها التجارية بإنشاء أنظمة الستخراج الفواتير ولتوفير قاعدة بيانات ومسح للمستهلكني
تستخدم في زيادة التحصيل .كما تهدف الدراسة لتأسيس نظام معلومات جغرافي و شبكة اتصال داخلي  ،و باإلضافة إلى تدريب
العاملني بالهيئات الثماني الستخدام األنظمة الجديدة والرفع من قدراتهم املهنية وتوعية املستهلكني ،إضافة إلى توفير معدات
معلوماتية وبرمجيات وأثاث مكتبي.
					
تمويل املصرف

تاريخ موافقة مجلس اإلدارة

منحة ال تسترد مقدارها  450ألف دوالر

2013/3/6

عناصر الدراسة
مراجعة نظام البيانات الحالي بإدخال نظام إلصدار الفواتير واستخدام نظام املعلومات الجغرافي وضمان نقل البيانات ،مما يسهل
اإلدارة واملراقبة وفحص العمليات التجارية الحالية بهدف تطويرها ،وتدريب العاملني الستخدام وصيانة األنظمة املستحدثة ،وتنظيم
حمالت توعية للسلطات املحلية وللسكان.

إعداد دراسة اجلدوى الفنية واالقتصادية ملشروع «طــرق عابــرة بخمـس مـدن»
جمهورية رواندا
هدف العون
يهدف العون الفني إلى إعداد دراسة الجدوى ملشروع تشييد طرق عابرة لوسط املناطق التجارية لبعض املدن ،سيؤدى لتقليل األحمال
املرورية على شبكة الطرق الداخلية بوسط كل منطقة ،وبالتالي التنمية االقتصادية للمنطقة بشكل مباشر وغير مباشر في جميع
القطاعات الحيوية ،مع تسهيل حركة نقل البضائع والركاب باملنطقة ،واإلسهام في زيادة كفاءة التشغيل.
					
تمويل املصرف

تاريخ موافقة مجلس اإلدارة

منحة ال تسترد مقدارها  320ألف دوالر

2013/3/6

عناصر الدراسة
تشمل دراسة الجدوى الفنية واالقتصادية العناصر التالية:
• جمع املعلومات حول قطاع النقل بمناطق املشروع ،واملطلوب دراستها في خمس مدن وهي" :روباقو"" ،روسيزي"" ،نجوما"،
		 "نياماجابي"" ،ورواماجانا".
• دراسة املخططات الرئيسية وخطط التنمية الحضرية لكل منطقة،
• تقدير حجم ونوعية حركة املرور الحالية واملتوقعة مستقب ً
ال في مناطق املشروع،
• فحص ومقارنة البدائل املتاحة وتحديد املسارات األنسب فني ًا واقتصاديا واجتماعيا وبيئي ًا ،لتقليل االختناق املروري الداخلي
بوسط كل مدينة،
• إعداد خطط التحويالت املرورية خالل اإلنشاءات،
• إعداد التصاميم االبتدائية للمشـروع،
• احتساب الكميات وتقدير تكاليف املشروع،
• إعداد التحاليل االقتصادية وحساب معدل العائد االقتصادي للمشروع.
• إعداد دراسة آثار املشروع على البيئة.
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برنامج تدريب لصالح كوادر وزارة احلكم احمللي واإلسكان
جمهورية زامبيا
هدف العون
يهدف العون الفني إلى تطوير القدرات املهنية للعاملني بوزارة الحكم املحلي واإلسكان ،بغرض تحسني أدائها ،خاصة في مجال تنفيذ
املشروعات وإدارة العون التنموي .يندرج برنامج التدريب في إطار الهدف العام إلصالح الخدمة العامة.
						
تمويل املصرف

تاريخ موافقة مجلس اإلدارة

منحة ال تسترد مقدارها    275ألف دوالر

2013/3/6

مكونات البرنامج التدريبي
يتكون البرنامج التدريبي من  13دورة تدريبية لصالح  39كادر ًا من وزارة الحكم املحلي واإلسكان وتتراوح مدة التدريب من أسبوع
واحد إلى أربعة أسابيع والدورات التدريبية هي:
• إدارة وتطوير املوارد البشرية،
• دورة تدريبية متقدمة حول إدارة السجالت،
• اإلدارة املوجهة للنتائج،
• دورة تدريبية متقدمة حول إدارة املالية العامة،
• اإلصالح املؤسسي وبرنامج التنمية
• إدارة تنفيذ املشروعات
• تقييم املؤسسات.

• إدارة برامج التنمية للمساعدين التنفيذيني،
• إدارة املشتريات واإلمدادات،
• التدقيق الداخلي
• تطوير القيادة وإدارة التغير
• تقييم ومراقبة املشروعات،
•نظام املعلومات الجغرافية واستخدامها

يشرف على تنفيذ دوراته التدريبية معهد شرق وجنوب أفريقيا لإلدارة ( )ESAMIوهو معهد إقليمي ومقره في اروشا -تنزانيا.

توفير خدمات خبيرين عربيني لدرء آثار الفيضانات واإلنزالقات األرضية
جمهورية سيشل
هدف العون
يهدف العون الفني إلي دعم القدرات الفنية واللوجستية لوزارة استخدام األراضي واإلسكان ،من خالل توفير خدمات خبيرين
مهندسني عربيني في مجالي درء آثار الفيضانات واإلنزالقات األرضية ،باإلضافة إلى توفير وسائل نقل ومعدات مكتبية وأجهزة علمية.
						
تمويل املصرف

تاريخ موافقة مجلس اإلدارة

منحة ال تسترد مقدارها  330ألف دوالر

2013/3/6

بنود اختصاص الخبير
يتضمن العون الفني توفير خدمات خبير عربي ملدة  6أشهر في مجال درء السيول وتوفير خدمات خبير عربي ملدة عام في مجال
ميكانيكا التربة.
تشمل  بنود اختصاص خبير درء السيول الناجمة عن الفيضانات ،املساهمة في تحديد املناطق املعرضة للفيضانات وتحديد منشآت
الحماية واإلجراءات والبرامج املستقبلية لتجنب حدوث فيضانات وتخفيض املخاطر الناجمة عنها .وتتضمن بنود اختصاص الخبير
في مجال ميكانيكا التربة املساهمة في وضع برامج علمية لتحديد أماكن املخاطر ووسائل تالفي اإلنزالقات األرضية وعمليات تدعيم
للمنشآت الواقعة بهذه املناطق.
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املساهمة في متويل املؤمتر العربي األفريقي
الثاني عشر لصاحبات األعمال واملهن
هدف العون
يهدف العون الفني إلى املساهمة في تمويل املؤتمر املذكور وذلك من أجل التعريف باملصرف كأحد املؤسسات التمويلية الداعمة
لدور املرأة األفريقية في املجتمع ،واالستفادة من املؤتمر للتحضير مللتقى املصرف األول لسيدات األعمال العربيات واإلفريقيات،
املزمع تنظيمه بمدينة دبي في الربع األخير من عام  ،2013والتعرف على ممثلي سيدات األعمال العربيات واإلفريقيات واالستفادة من
توصيات  املؤتمر في اإلعداد مللتقى املصرف األول لسيدات األعمال العربيات واإلفريقيات.
						
تمويل املصرف

تاريخ موافقة املدير العام

منحة ال تسترد مقدارها  15ألف دوالر

2013/4/2

عناصر العون الفني
يساهم املصرف في تغطية تكاليف إقامة املشاركات اإلفريقيات.

متويـل دورة تدريبيـة لصالـح معلمـي الـمدارس العربيـة
جمهورية جامبيا
هدف العون
يهدف العون الفني إلى تدريب  130معلم ًا من معلمي املدارس العربية في جامبيا تدريب ًا داخلي ًا خالل فترة اإلجازة الصيفية ملدة
 15يوم ًا.
						
تمويل املصرف

تاريخ موافقة املدير العام

منحة ال تسترد مقدارها  15ألف دوالر

2013/4/17

عناصر العون الفني
تتضمن الدورة التدريبية ما يلي:
• طرق تدريس قواعد اللغة العربية،
• التقابل اللغوي وتحليل األخطاء،
• التعريف بأهم مهارات املدرس،
• التعريف بأدوات التقييم.

• طرق تدريس القراءة والكتابة،
• علم األصوات،
• التعريف بكيفية إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية،

دعم معهد شرق وجنوب أفريقيا لإلدارة ()ESAMI
هدف العون
يسعى املعهد لتحقيق أهدافه بتوفير تسهيالت متميزة من مكتبة ومركز توثيق ومطبعة ومختبر للحواسيب ملساعدة العاملني واملتدربني.
يوجد باملكتبة حاليا نحو  12ألف كتاب ومطبوع .وتتجه إدارة املعهد لربط املكتبة باملصادر اإللكترونية املتوفرة في أنحاء العالم
املختلفة؛ مما يساعد الباحثني والدارسني في اإلطالع علي املجالت العاملية التي يمكن االشتراك بها إليكترونيا .كما يمكن التصفح في
مصادر املعلومات واإلحصائيات املختلفة .ولن تقتصر الفائدة على املقر الرئيسي بل تمتد إلي املكاتب الفرعية التي تفتقر إلى املراجع  .
						
تمويل املصرف

تاريخ موافقة املدير العام

منحة ال تسترد  15ألف دوالر

2013/4/17

عناصـر العون الفني
توفير حواسيب وملحقاتها
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املساهمة في متويل مؤمتر أفريقيا لألرز لعام 2013
هدف العون
يهدف العون الفني إلى املساهمة في تمويل املؤتمر املذكور ،وذلك من أجل التعريف باملصرف كأحد املؤسسات التمويلية الداعمة
لألمن الغذائي في أفريقيا ،من خالل ما يقدمه من مساعدة في شكل قروض و عمليات عون فني  لدعم املشاريع التنموية الزراعية،
ورفع  قدرات الكوادر األفريقية في املجاالت ذات الصلة بتطوير القطاع الزراعي.
						
مساهمة املصرف

تاريخ موافقة املدير العام

منحة ال تسترد  15ألف دوالر

2013/4/17

عناصر العون الفني
تغطية بعض نفقات مؤتمر أفريقيا لألرز.

برنامــج تدريـبي لصــالح كـوادر من هيئــة الطــرق
جمهورية إثيوبيا االحتادية
هدف العون
يهدف البرنامج التدريبي إلى تطوير مهارات ورفع كفاءة العاملني بهيئة الطرق األثيوبية ،بغرض تحسني أدائها خاصة في مجال
تحسني نوعية البنية األساسية للطرق في البالد ،ودورها كمحفز في دعم النمو االجتماعي واالقتصادي.
						
تمويل املصرف

تاريخ موافقة مجلس اإلدارة

منحة ال تسترد مقدارها  220ألف دوالر

2013/6/19

مكونات البرنامج
ويشتمل البرنامج التدريبي املقترح على  10دورات تدريبية لصالح  30من كوادر الهيئة ،وتتمثل الدورات التي تتراوح فتراتها ما
بني أسبوعني إلى أربعة أسابيع -فيما يلي :استجالب السلع والخدمات واختيار االستشاريني ،إدارة أعمال التشييد ،إدارة السالمة
املرورية على الطرق ،إدارة املشاريع ،تخطيط وتنفيذ املشاريع ،إعداد املشاريع ودراسات الجدوى ،العالقات العامة املتقدمة وخدمة
العمالء ،اإلدارة املالية املتقدمة ،إدارة وتطوير املوارد البشرية ،إدارة التدريب والترقي.
وسوف يشرف على تنفيذ التدريب معهد جنوب وشرق إفريقيا لإلدارة " ، "ESAMIومقره في اروشا بجمهورية تنزانيا املتحدة.
63

برنامج تدريبي في مجال التمويل واالستثمار في أفريقيا
إقليمي
هدف العون
يهدف العون الفني إلى تحسني قدرة الدول األفريقية في التفاوض حول التجارة والتمويل واالستثمار ،وتعزيز قدرتها على تصميم
وتنفيذ سياسات وبرامج كفيلة بتحقيق النُمو والحد من الفقر ،وإحداث شبكات إقليمية لتبادل املمارسات الجيدة ،وتطوير التعاون
وتعزيز التبادل التجاري بني الدول األفريقية والدول العربية.
						
تمويل املصرف

تاريخ موافقة مجلس اإلدارة

منحة ال تسترد مقدارها   400ألف دوالر

2013/6/19

محتويات الدورة التدريبية
سيشمل البرنامج التدريبي املقترح ثالث دورات تدريبية عالية املستوى تمتد كل منها ألسبوعني ،األولى لصالح  20كادر ًا من الدول
األفريقية الناطقة باإلنجليزية وتقام بنيروبي (كينيا) ،والثانية لصالح  20كادر ًا من الدول األفريقية الناطقة بالفرنسية وتعقد بداكار
(السنغال) ،والثالثة لصالح  10كوادر من الدول األفريقية الناطقة بالبرتغالية ،وتنظم في مابوتو (موزمبيق)  ،سيقوم معهد األمم
املتحدة للتدريب والبحوث "  " UNITARباإلشراف على تنفيذ البرنامج.
يشمل البرنامج املواضيع الرئيسية التالية :تطوير البنية التحتية من خالل الشراكات بني القطاعني العام والخاص ،تسهيل االستثمار
اإلقليمي ،قواعد االستثمار الدولي ،معايير الحماية ،تسوية املنازعات االستثمارية ،أفريقيا في البيئة املالية العاملية السائدة ،التحديات
التي تواجه أفريقيا على الصعيد املالي ،الخدمات املالية :البنوك ،التمويل األصغر وحركة رأس املال ،األدوات املالية في القطاع العام
والخاص ،الجوانب القانونية للتمويل ،تمويل التبادالت التجارية بني أفريقيا والدول العربية.

دعم مركز عموم أفريقيا للرياضيات
إقليمي
هدف العون
يهدف العون الفني املقترح إلى دعم مركز عموم أفريقيا للرياضيات والذي تستضيفه جامعة دار السالم بجمهورية تنزانيا املتحدة ،من
خالل توفير خدمات خبير استشاري أكاديمي وكتب دراسية ومراجع للمكتبة ومعدات وبرمجيات ،لتمكنه من تنفيذ برامجه واإلسهام
في تطوير وترقية معارف الرياضيات في أفريقيا ،وبالتالي إلى اإلسهام في تعزيز التعاون العربي األفريقي في هذا املجال ،بخلق
شبكة من املؤسسات واألكاديميني ولتنظيم سمنارات وورش عمل بحثية وألغراض متخصصة.
						
تمويل املصرف

تاريخ موافقة مجلس اإلدارة

منحة ال تسترد مقدارها  300ألف دوالر

2013/6/19

عناصر العون الفني
• تمويل خدمات خبير أكاديمي عربي في مجال الرياضيات ملدة عام واحد ،ليساعد في تقديم النصح في املجاالت األكاديمية
واإلدارية وتتضمن بنود اختصاصه :تقديم النصح واملشورة األكاديمية لكافة أجهزة املركز،املساهمة  في إعداد وتنسيق
البرامج األكاديمية واإلدارية للمركز ،املساهمة في إعداد الخطط الستقطاب املوارد خاصة من املؤسسات والجامعات األفريقية
والعربية،املساهمة في تنفيذ البرامج األكاديمية والفنية للمركز،
• إمداد املكتبة باملراجع األكاديمية وتوفير معدات معلوماتية وبعض األجهزة.
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دورة تدريبيـة في مجـال إعداد وحتليل وتقييم املشروعــات الزراعيــة
إقليمي
هدف العون
تهدف الدورة التدريبية إلى رفع املستوى الفني والعلمي للكوادر األفريقية العاملة في القطاع الزراعي ،من خالل معرفة أساسيات
إعداد وتصميم وتنفيذ وتحليل وتقييم وإدارة املشاريع الزراعية ،مما يسهم في رفع اإلنتاجية وزيادة وتحسني اإلنتاج إضافة إلى
اإلسهام في تحقيق األمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر ،وسوف يشارك في الدورة التدريبية  20متدرب ًا من الدول اإلفريقية
الناطقة باللغة االنجليزية ،وتنفذها املنظمة العربية للتنمية الزراعية -بالقاهرة.
						
تمويل املصرف

تاريخ موافقة مجلس اإلدارة

منحة ال تسترد مقدارها  130ألف دوالر

2013/6/19

مكونات الدورة التدريبية:
• التعريف باملشروعات الزراعية ومكوناتها،
• مراحل إعداد وتقييم املشروع
• الدراسة الفنية التسويقية للمشروع والتدفقات املالية وأسس ومعايير التحليل املالي وكيفية احتساب العائدين املالي
واالقتصادي للمشروع،
• استخدام املشروع للموارد املحلية املتاحة والقيمة املضافة،
• دراسة أثر املشروع على ميزان املدفوعات والقدرة التنافسية للمنتجات الزراعية،
• تطبيقات عملية باستخدام الحاسوب علي كيفية حساب (القيمة الحالية ،والقيمة املستقبلية ،وعملية سداد القروض ومعايير
التقييم املالي املختلفة)،

دورة تدريبية في مجـال املشروعات الزراعية الصغيرة لفائدة املرأة الريفية
إقليمي
هدف العون
تهدف الدورة  التدريبية إلي تعريف العاملني في مجال اإلرشاد الزراعي بمزايا القروض الصغيرة ،وتطوير قدرات املشاركني لدعم
صاحبات األعمال في الريف وتعزيز قطاع األغذية في الصناعات املنزلية ،و تمكني املشاركني من نقل املعرفة والقدرة على تحديد
وتطوير املنتجات الزراعية املحلية في مختلف جوانب املشروعات الصغيرة .يشارك في الدورة التدريبية  20متدرب ًا وخاصة من النساء
من الدول األفريقية الناطقة باللغة االنجليزية ،وينفذها املركز املصري الدولي للزراعة بالقاهرة بالتعاون مع الصندوق العربي للمعونة
الفنية للدول األفريقية.
						
تمويل املصرف

تاريخ موافقة مجلس اإلدارة

منحة ال تسترد مقدارها  80ألف دوالر

2013/6/19

محتويات الدورة التدريبية
تشتمل الدورة التدريبية بشقيها النظري والتطبيقي  -والتي تمتد لثالثة أسابيع -على املواضيع التالية :الطرق الحديثة لتقييم وإدارة
املشاريع الصغيرة ،الشروط الالزمة للحصول على القروض الصغيرة ،التعريف بكيفية تطوير املنتجات الزراعية من تعبئة ووضع
العالمات التجارية ،التسويق ،املرأة والتنمية املستدامة .ومن أجل اإلحاطة بالجانب العملي ،سوف تنظم زيارات إلى الصندوق
االجتماعي للتنمية ،وجمعيات رجال األعمال في مختلف املحافظات ،والبنك الزراعي ،ومعارض منتجات املشروعات الصغيرة ،وبعض
جمعيات تنمية املرأة في املحافظات.

65

املساهمة في متويل املنتدى الدولي اإلفريقي العربي لرواد األعمال الشباب
إقليمي
هدف العون
يسعى املصرف من خالل املنتدى الدولي اإلفريقي العربي لرواد األعمال الشباب –الذي ينظمه املركز العربي اإلقليمي لتدريب وتنمية
رواد األعمال واالستثمار "  " ARCEITإلى تحقيق عدة أهداف منها:
التعريف باملصرف العربي كمؤسسة تمويلية تُعنى بتفعيل وتعزيز التعاون العربي األفريقي عن طريق تمويل املشروعات التنموية
وتقديم املعونة الفنية الالزمة لتنمية الدول األفريقية وتشجيع التجارة العربية األفريقية ،تشجيع االستثمارات العربية التي ُيديرها
رواد األعمال الشباب العرب في أفريقيا ،تسليط الضوء على تجارب رواد األعمال الشباب املتميزين في املنطقتني العربية واألفريقية
واالستفادة منها ،تبادل األفكار والخبرات بني الشباب العربي ونظيره األفريقي وتشجيع وتعزيز العالقات بينهم.
تمويل املصرف

منحة ال تسترد مقدارها   210آالف دوالر لتغطية مشاركة  65مشارك ًا من الدول األفريقية وجزء من النفقات
اللوجستية لتنظيم املؤتمر.
تاريخ موافقة مجلس اإلدارة
2013/6/19
برنامـج امللتقـى
يتضمن برنامج املنتدى األنشطة التالية :
• ورش عمل حول :وسائل تنشيط وتنمية االبتكار والتكنولوجيا ،خدمات الدعم إلنشاء وتنمية املؤسسات ،الولوج إلى
األسواق ،توفير وتطوير التكنولوجيا.
• اجتماعات قطاعية متخصصة في مجاالت األمن الغذائي ورواد األعمال،الصحة والرفاهية،الصناعة الخضراء والطاقات
املتجددة ،سيدات األعمال ،ريادة األعمال (حوار مفتوح ،إنشاء شبكة عربية إفريقية لرواد األعمال).

توفير خـدمات خـبير عربي لدعم وحدة تنفيذ مشروع مطار «دونسان»
بوركينا فاسو
هدف العون
يهدف العون الفني إلى دعم وحدة تنفيذ مشروع مطار "دونسان " بتوفير خدمات خبير مهندس عربي في مجال تشييد املطارات ملدة
عامني؛  لرفع مستوى القدرات الفنية للعاملني بالوحدة ومتابعة إعداد وتنفيذ املشروع  .
						
تمويل املصرف

تاريخ موافقة مجلس اإلدارة

منحة ال تسترد مقدارها  250ألف دوالر

2013/6/19

بنود اختصاص الخبير
• إعداد برنامج العمل و النشاطات املوكلة لوحدة تنفيذ املشروع،
• اإلشراف على كامل مراحل تنفيذ املشروع ،
• اإلشراف على إعداد ومراقبة واستالم الدراسات الهندسية،
• ضبط إجراءات استجالب السلع والخدمات و وضع شروط العقود للمشروع ومتابعة تنفيذها،
• التنسيق واإلشراف على مراقبة تنفيذ األعمال و توفير التجهيزات،
• التنسيق بني املمولني والجهة املنفذة للمشروع،
• وضع خطط وبرامج لصيانة منشآت املطار،
• تدريب الكوادر لرفع قدراتهم في مجال إدارة املشروع بعد تنفيذه.
كما تتضمن عناصر العون الفني توفير وسيلة نقل للخبير وتوفير حاسوب وملحقاته.
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دراسة اجلدوى الفنية واالقتصادية ملشروع تهيئـة وتنمية أحواض مائيـة
جمهورية الرأس األخضر
هدف العون
يهدف العون الفني إلى إعداد دراسة الجدوى الفنية واالقتصادية ملشروع تهيئـة وتنمية األحواض املائيـة في ""San Joao Baptista
بجزيرة "سانتياجو" و" "Ribeira Grandeبجزيرة "سانت أنتـاو" و"  "Ribeira de Calhauبجزيرة "بوافيستا" ،من أجل
وضع برنامج مندمج لدعم األمن الغذائي  بمناطق املشروع ،عن طريق توفير مياه الري وتحقيق تنمية مستدامة واملحافظة على البيئة
والحد من ظاهرة االنجراف والتصحر وتخفيف حدة الفقر.
						
تمويل املصرف

تاريخ موافقة مجلس اإلدارة

منحة ال تسترد مقدارها  480ألف دوالر

2013/6/19

عناصـر الدراسة
• جمع وتحليل البيانات الخاصة بجميع القطاعات التنموية بمناطق املشروع،
• تحديد الخصائص االجتماعية واالقتصادية وحصر املوارد الطبيعية املتوفرة،
• جمع وتحليل البيانات واملعلومات املناخية والجيولوجية والهيدرولوجية،
• جمع ودراسة وتحليل البيانات عن املنشات الريفية القائمة،
• فحص اإلطار القانوني الستعمال واستمالك األراضي،
• جمع وتحليل البيانات حول دور املنظمات غير الحكومية واملجتمع املدني في تنمية مناطق املشروع،
• دراسة البدائل لتهيئة وتنمية مناطق املشروع ومقارنتها فنيا وماليا واقتصاديا وبيئيا،
• إعداد مخطط توجيهي مندمج لتنمية كل حوض،
• إعداد التحاليل املالية واالقتصادية للمشروع متضمنة حساب العائد املالي واالقتصادي واملنافع االجتماعية،
• تقييم آثار املشروع على البيئة.

توفير خـدمات خـبير عربي لدعم هيئة مراقبة املشروعات الكبرى
جمهورية غينيا
هدف العون
يهدف العون الفني إلى دعم إدارة التنمية الريفية التابعة لهيئة مراقبة املشروعات الكبرى بتوفير خدمات خبير عربي ملدة عامني في
مجال االقتصاد الريفي والتنمية الريفية ،لرفع مستوى القدرات الفنية للعاملني باإلدارة ،ومتابعة إعداد وتنفيذ املشروعات املمولة من
قبل الحكومة واملؤسسات التمويلية ،والتي تشرف عليها  هيئة  مراقبة املشروعات الكبرى.
						
تمويل املصرف

تاريخ موافقة مجلس اإلدارة

منحة ال تسترد مقدارها  250ألف دوالر

2013/6/19

بنود اختصاص الخبير
• التنسيق وتنمية العالقات بني إدارة التنمية الريفية و"مكاتب االستراتيجيات والتنمية" التابعة للوزارات والهيئات الفنية ،التي
تتولى دراسة ومتابعة املشروعات والبرامج التنموية في القطاع الزراعي والتنمية الريفية،
• إعداد بنود اختصاص الدراسات القطاعية التي تقوم بها إدارة التنمية الريفية واملساهمة في البحث عن التمويالت الخارجية،
• املساهمة في إعداد املخططات الجهوية للتنمية،
• اإلسهام في إعداد دراسات التأثيرات البيئية واالقتصادية واالجتماعية،
• اإلسهام في إعداد وتحديث املخططات التوجيهية ملشروعات التنمية الريفية،
• تطوير نظام إلنشاء قواعد بيانات لبرمجة ومتابعة مشروعات وبرامج التنمية الريفية.
كما تتضمن عناصر العون توفير وسيلة نقل للخبير وحاسوب وملحقاته.
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دراسة اجلـدوى الفنية واالقتصادية ملشروع توسعة شبكات إمداد املياه والصرف
الصحي في «ماسيرو الكبرى»
مملكة ليســوتو
هدف العون
يهدف العون الفني إلى إعداد دراسة الجدوى الفنية واالقتصادية ملشروع توسعة شبكات إمداد املياه والصرف الصحي فى
"ماسيرو" الكبرى ،لرفع كفاءة شبكات التوزيع من خالل توسعتها لضمان وصول إمداد املياه للسكان بالكميات الكافية تبع ًا لتزايد
عدد املساكن ،وملقابلة إمدادات املياه اإلضافية الناتجة عن تشييد سد "ميتولونج".
						
تمويل املصرف

تاريخ موافقة مجلس اإلدارة

منحة ال تسترد مقدارها  400ألف دوالر

2013/6/19

عناصر الدراسة
• جمع وتحليل اإلحصاءات والبيانات الخاصة بالجوانب الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية للسكان وتوزيعهم ،واالحتياجات
املائية ملختلف االستخدامات املنزلية والصناعية والتجارية واإلدارية والتوقعات حتى عام   .2035
• جمع وتحليل البيانات عن أنظمة إمداد املياه والصرف الصحي القائمة ،متضمنة إمداد وتنقية وتخزين وتوزيع املياه وشبكات
الصرف الصحي وطرق املعالجة.
• إعداد الدراسات الهندسية األولية إلعادة تأهيل وتوسعة منشآت منظومات إمداد املياه والصرف الصحي،
• تقدير تكاليف املشروع بالعمالت األجنبية واملحلية.
• إجراء التحاليل املالية واالقتصادية للمشروع،
• تقييم اآلثار البيئية للمشروع.

املسـاهمة فـي صيانـة مبنـى املتحـف الوطنـي «بزجنبـار»
جمهورية تنزانيا املتحدة
هدف العون
يهدف العون الفني إلى اإلسهام في املحافظة على التراث الوطني والذي يكتسب أهمية من النواحي التاريخية والثقافية والتعليمية،
وذلك باإلسهام في صيانة املتحف الوطني بزنجبار.
				
تمويل املصرف

تاريخ موافقة املدير العام

منحة ال تسترد مقدارها   15ألف دوالر

2013/6/27

عناصر العون الفني
إصالح سقف الطابق األول من املبنى ،وذلك باستجالب وتركيب بعض األلواح الحديدية.
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املساهمة في متويل املعرض الدولي األول لالستثمار والتمويل اإلسالمي
جمهورية السنغال
هدف العون
اإلسهام في تشجيع االستثمار العربي في الدول األفريقية جنوب الصحراء.
				
تمويل املصرف

تاريخ موافقة املدير العام

منحة ال تسترد مقدارها  15ألف دوالر

2013/9/16

عناصر العون الفني
املساهمة في تمويل "تكلفة اإلعالم والترجمة".

برنامج تدريبي في مجال تقنيات إدارة ري املزارع الصغيرة
باملناطق املاحلة في أفريقيا
إقليمي
هدف العون
يهدف البرنامج التدريبي املقترح إلى تنمية القدرات البشرية للفنيني األفارقة ،والعاملني في املشاريع والبحوث الزراعية في مجال
تقنيات إدارة ري املزارع الصغيرة باملناطق املالحة وكيفية تطبيقها؛ لتتالءم مع اإلمكانيات واملوارد الطبيعية املتاحة ورفع إنتاجية
القطاع الزراعي لإلسهام في تحقيق األمن الغذائي ،لفائدة  20متدرب ًا من الدول األفريقية الناطقة باللغة االنجليزية و 20متدرب ًا من
الدول األفريقية الناطقة باللغة الفرنسية ،وينفذها املركز الدولي للزراعة امللحية في دبي.
						
تمويل املصرف

تاريخ موافقة مجلس اإلدارة

منحة ال تسترد مقدارها  340ألف دوالر

2013/10/2

محتويات الدورة
يشمل البرنامج دورتني تدريبيتني يشارك فيهما  40من كوادر الدول األفريقية املستفيدة من عون املصرف ،وتمتد كل دورة على مدى
أسبوعني تتم فيها معالجة املوضوعات التالية بشقيها النظري والتطبيقي:
• األمن املائي في ظل التغيرات املناخية،
• اإلدارة املتكاملة للري والتربة واملحاصيل في املناطق املالحة،
• إدارة املياه الجوفية،
• معايير ومواصفات الري باملياه قليلة امللوحة واملالحة والعادمة املعالجة في املزارع الصغيرة،
• قياس التأثيرات البيئية الستخدام املياه الهامشية في اإلنتاج الزراعي في املزارع الصغيرة،
• جدولة الري ومتطلبات النبات املائية في املزارع الصغيرة في املناطق ذات امللوحة العالية،
• االبتكارات في تقنيات ري املزارع الصغيرة،
• الزراعة املحمية لزيادة كفاءة استخدام املياه والطاقة في املزارع الصغيرة ،
• اقتصاديات وإنتاجية املياه املالحة في القطاع الزراعي.
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املساهمة في متويل برنامج «التحالف ملكافحة عمى األنهار»
إقليمي
هدف العون
يهدف البرنامج األفريقي ملكافحة عمى األنهار "  " APOCإلى القضاء على هذا الداء وذلك من خالل محاربة الذبابة السوداء ،وكذلك
عالج املرضى املصابني .ويهدف البرنامج والذي انطلق عام  1995ببوركينا فاسو ومقره في "واجادوجو" إلى تحقيق األهداف التالية:
• القضاء على عمى األنهار في  البلدان األفريقية املصابة بحلول عام ،2025
• التعاون مع الشركاء املعنيني لتعزيز النظم الصحية في البلدان األفريقية املعنية بهذا الوباء.
						
تمويل املصرف

تاريخ موافقة مجلس اإلدارة

منحة ال تسترد مقدارها  300ألف دوالر

2013/10/2

مكونات العون الفني
• تنفيذ دورات تدريبية
• املساهمة في توفير األدوية الالزمة لعالج األشخاص املصابني.

برنامج تدريبي لدعـم احلملـة األفريقيــة للقضـاء علـى ذبابـة «تسـي تسـي»
إقليمي
هدف العون
يهدف البرنامج املقترح إلى تلبية احتياجات املنسقني الوطنيني والعاملني في إطار مبادرة مفوضية اإلتحاد اإلفريقي – مكتب تنسيق
مبادرة " - "PATTECفيما يتصل بتعزيز مهارات املشاركني وقدراتهم ،من أجل دعم تنفيذ وضمان نجاح تحقيق مكونات البرنامج
على املستوى الوطني للدول املشاركة في املبادرة في إفريقيا.
وسوف يعالج التدريب -الذي يشارك فيه  50متدرب ًا -القضايا النظرية والتطبيقات العملية واملشاكل والتحديات في سبيل دعم تحقيق
إدارة فاعلة للمشروع في املناطق املستهدفة بالحملة .ينفذ الدورة التدريبية األولى املركز الدولي لفيسيولوجيا الحشرات وعلم البيئة "
 "ICIPEومقره في "نيروبي"  ،كينيا ،أما الثانية فتنفذها مدرسة مكافحة ذبابة " تسي تسي" "  " ELATبمدينة "بوبو ديالسو"
" ،بوركينا فاسو.
						
تمويل املصرف

تاريخ موافقة مجلس اإلدارة

منحة ال تسترد مقدارها  300ألف دوالر

2013/10/2

مكونات العون الفني
يتكون البرنامج التدريبي من دورتني تضم واحدة  25من الناطقني باللغة اإلنجليزية ،واألخرى مثلها للناطقني باللغة الفرنسية.
يشتمل برنامج التدريب املقترح على املحاور الرئيسية التالية :
• املفاهيم واملبادئ واألوجه النظرية إلدارة املشروع وتطبيقاتها،
• مبادئ بيولوجيا ذبابة "تسي تسي" والبيئة،
• طرق مكافحة الذبابة واستخدام وسائل التدخل املناسبة في كل منطقة ،ونشر الوعي البيئي والصحي عن املرض،
• إعداد القوائم املالية والدراسات مليزانية املشروع واملحاسبة املالية،
• تحليل االتجاهات واملؤشرات وقياس أداء املشروع،
• تحليل مستوى مخاطر املشروع واملردود االقتصادي واالجتماعي واألثر البيئي،
• تطبيق مبادئ وأدوات إدارة الجودة في تنفيذ املشروع ،ومراجعة حاالت ومشاريع قيد التنفيذ.
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توفير خدمات خبير لدعم إدارة املياه
الكاميرون
هدف العون
يهدف العون الفني إلى دعم إدارة املياه التابعة لوزارة الطاقة واملياه ،وذلك بتوفير خدمات خبير مهندس عربي في مجال إمداد املياه
ملدة عامني ،للمساعدة في املتابعة واإلشراف على تنفيذ مشروع إمداد املياه لسبعة مراكز -والذي يساهم املصرف في تمويله -ورفع
مستوى القدرات الفنية للكوادر.
						
تمويل املصرف

تاريخ موافقة مجلس اإلدارة

منحة ال تسترد مقدارها  275ألف دوالر

2013/10/2

بنود اختصاص الخبير
• متابعة وفحص الدراسات الفنية ووثائق املناقصات للمشروع ،
• طرح املناقصات وتقييم العروض وإعداد وإرساء العقود الخاصة باألعمال،
• مراجعة التصاميم التنفيذية للمشروع وبرامج التنفيذ   ،
• املراقبة املتواصلة لتنفيذ املشروع بما في ذلك مراجعة قوائم الكميات وإعداد طلبات السحب ومتابعة املوقف املالي للعقود
ومكونات املشروع،
• مراجعة وإبداء الرأي حول التقارير الفنية لالستشاري والتقارير الدورية لتنفيذ األعمال،
• تنسيق عمليات تنفيذ املشروع،
• تدريب الكوادر الوطنية.
كما تتضمن عناصر العون الفني :توفير سيارة ذات دفع رباعي ،وتوفير حاسوب وملحقاته.

إعداد دراســة اجلــدوى الفنيـة واالقتصــادية ملشــروع
إمداد مياه الشـرب ملنطقة «بوافلي» « -بونون»
كوت ديفوار
هدف العون
يهدف العون الفني إلى إعداد دراسة الجدوى الفنية واإلقتصادية ملشروع إمداد مياه الشرب ملنطقة "بوافلي – بونون" (ملدينتي
"بوافلي  " Bouafléو "بونون  "Bononواملراكز الواقعة على الطريق الرابط بني املدينتني).
						
تمويل املصرف

تاريخ موافقة مجلس اإلدارة

منحة ال تسترد مقدارها  360ألف دوالر

2013/10/2

عناصر الدراسة
• جمع وتحليل اإلحصاءات والبيانات الخاصة بالجوانب الديموغرافية والتنمية العمرانية واالجتماعية واالقتصادية واملناخية،
ومصادر املياه السطحية والجوفية ملنطقة املشروع،
• جمع ودراسة وتحليل البيانات عن املنشآت القائمة إلمداد مياه الشرب وجمع وتحليل البيانات واملعلومات واإلحصاءات عن
استهالك املياه،
• إعداد الدراسات الالزمة للتأكد من توفر مصادر املياه وجودتها ودراسة الحلول املستدامة لدعم وتأمني إنتاج مياه الشرب
ملنطقة املشروع،
• إعداد التصاميم الهندسية األولية ملنشآت إمداد مياه الشرب ملدينتي "بوافلي" و"بونون" بما في ذلك دعم اإلنتاج والتخزين،
وتوزيع مياه الشرب وإمداد املراكز الواقعة بني املدينتني بمياه الشرب،
• تقدير تكاليف املشروع بالعمالت األجنبية واملحلية،
• إعداد التحاليل املالية واالقتصادية للمشروع،
• تقييم آثار املشروع على البيئة.
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دعــم مؤسسـي لدعم شركة قابي
جمهورية موزمبيق
هدف العون
يهدف العون الفني بصفة رئيسية إلى دعم القدرات التشغيلية لشركة " قابي" في مهامها لتمويل املشروعات متناهية الصغر
والصغيرة واملتوسطة وتنظيم الدورات التدريبية ومتابعة نشاط املقترضني في املناطق الشمالية من البالد.
						
تمويل املصرف

تاريخ موافقة مجلس اإلدارة

منحة ال تسترد مقدارها  530ألف دوالر

2013/10/2

عناصـر العون الفني
مكون التدريب:
• دورات تدريبية تأهيليه للمستفيدين تقدمها الشركة لفائدة أصحاب املنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في مجاالت اإلدارة
واملحاسبة واملهام األخرى ذات الصلة ،تشمل  20مجموعة ريفية قبل بدء عمليات اإلقراض،
• توفير معدات للتدريب لثالث وحدات.
مكون املعدات ويشمل توفير:
• أجهزه اتصال وسالمة ومولد كهربائي،
•  9دراجات نارية،
• أثاث مكتبي،
• أنظمة معلومات ملؤسسات مصرفيه.
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الفصل الثالث

املوارد املالية
المركز المالي في  31ديسمبر 2013
بلغ صافي موجـودات المصـرف في نهاية عام  2013مبلغ  3,843.3مليون دوالر ،مقابل  3,650.2مليون دوالر في نهاية عام
 ،2012وتمثل الزيادة البالغ مقدارها  193.1مليون دوالر صافي الدخل لعام  2013البالغ قدره  210.9ماليين دوالر ،ناقص ًا
المنحة التي تبلغ  17.8مليون دوالر والتي تم تخصيصها وفق ًا للقرار ( )2لمجلس المحافظين في اجتماعه الثامن والثالثين
(دبي –  2أبريل .)2013
رأس المال
بلغ رصـيد رأس المال في  31ديسمبر  2013مبلغ  2,800مليون دوالر ،وهو نفس الرصيد القائم في  31ديسمبر  .2012حيث
لم يطرأ أي تغيير على رأس المال خالل عام .2013
االحتياطي العام
بلغ رصيد االحتياطي العام  832.4مليون دوالر في نهاية عام  ،2013مقابل  672.6مليون دوالر في نهاية عام  2012-أي بزيادة
قدرها  159.8مليون دوالر ،عبارة عن صافي الدخل لعام  2012ومقداره  177.6ناقص ًا المنحة التي تم تخصيصها من قبل مجلس
المحافظين ومقدارها  17.8مليون دوالر.
االحتياطي الخاص
بلغ رصيد االحتياطي الخاص في نهاية ديسمبر  2013مبلغ  13.1مليون دوالر ،مقابل  13.6مليون دوالر خالل عام  ،2012أي
بإنخفاض قدره  0.5مليون دوالر.
اإليرادات
بلغ إجمالي إيرادات المصرف خالل عام  2013مبلغ  230.7مليون دوالر ،مقابل  196.5مليون دوالر خالل عام  ،2012بزيادة
قدرها  34.2مليون دوالر .وقد جاءت تفاصيـل اإليرادات خالل عامي   2013و 2012على النحو اآلتي:

يالحظ من هذه البيانات أن إيرادات االستثمار ارتفعت بمبلغ  35.6مليون دوالر خالل عام  ،2013بالمقارنة مع عام  ،2012بينما
انخفضت كل من إيرادات الفوائد على القروض واإليرادات األخرى بمبلغ  0.8مليون دوالر و  1.1مليون دوالر على التوالي ،علما
بأنه تم استرجاع مبلغ   0.5مليون دوالر من االحتياطي الخاص خالل عام .2013
وفيما يتعلق بمصادر إيرادات االستثمار ،يتم توظيف الموارد السائلة للمصرف في ودائع مصرفية قصيرة األجل ومحافظ لألوراق
المالية ذات الدخل الثابت ومحافظ لألسهم ،في ضوء سياسة استثمارية محافظة وموجهات وضوابط محددة تراعي متطلبات السيولة،
وتنويع األوعية االستثمارية ،مع المحافظة على رأس المال وتحقيق أفضل العوائد المتاحة .ولعل من أبرز النتائج اإليجابية لهذه
السياسة هو المحافظة على موجودات المصرف ،وتحقيق إيرادات تفوق في مجموعها ما كان يمكن للمصرف أن يحصل عليه لو
كانت استثماراته اقتصرت إما على الودائع المصرفية أو على المحافظ ذات الدخل الثابت أو محافظ األسهم ،إذ إن االنخفاض الذي
تتعرض له اإليـرادات الناتجـة عـن أحد مجاالت االستثمار ،يتم التعويض عنه بزيادة اإليرادات التي تتحقق في مجال االستثمار
اآلخر .ويمكن توضيح ذلك واألسباب الموضوعية الرتفاع إيرادات االستثمار خالل عام  ،2013من خالل تحليل مكوناتها وذلك على
النحو الوارد بالبيانات أدناه ،والتي يالحظ منها أن إيرادات الودائع والحسابات تحت الطلب قد انخفضت بحوالي  0.5مليون دوالر
خالل عام  ،2013كما أن إيرادات محافظ الدخل الثابت انخفضت خالل نفس الفترة بحوالي  87.0مليون دوالر ،بسبب تدهور
أسعار السندات في أسواق السندات العالمية خالل عام  ،2013بينما ارتفعت إيرادات محافـظ األسهـم بمبلغ  123.2مليون دوالر،
األمر الذي ترتب عليه ارتفاع اإليرادات الناتجة عن توظيف الموارد السائلة للمصرف خالل عام  2013بحوالي  35.6مليون دوالر،
وبنسبة .%20.0
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وتجدر اإلشارة إلى أن متوسط فئة الفائدة على الودائع المصرفية قد انخفض من  %1.22خالل عام  2012إلى  %0.95خالل عام
 ،2013كما انخفض رصيـد الودائـع والحسابات تحت الطلب خـالل عـام  ،2013حيث بلغ  31.3مليون دوالر في ،2013/12/31
مقابـل  106.2ماليين دوالر في  – 2012/12/31أي بانخفاض مقداره  74.9مليون دوالر وبنسبة ُ ،%70.5يمثل صافى المبالغ
التي تم سحبها من الودائع والحسابات تحت الطلب لمقابلة احتياجات الصرف الجاري والسحب من القروض.
و ُيعزى ارتفاع إيرادات محافظ األوراق المالية إلى ارتفاع القيمة السوقية لمحافظ األسهم نظر ًا لتحسن أداء أسواق األسهم العالمية
خالل عام  2013بالمقارنة مع عام  .2012وقد جاءت مكونات إيرادات المحافظ خالل عام  2013بالمقارنة مع عام  2012على
النحو التالي:

المصروفات
بلغ إجمالي المصروفات خالل عام  2013مبلغ  19.9مليون دوالر ،مقارن ًا بمبلغ  18.9مليون دوالر خالل عام  .2012وقد اشتملت
المصروفات خالل عام  2013على مصروفات إدارية بمبلغ  13.8مليون دوالر وعلى منح للعون الفني بمبلغ  6.1ماليين دوالر ،مقابل
 13.4مليون دوالر و  5.5ماليين دوالر خالل عام  2012على التوالي .وتجدر اإلشارة إلى أن المصروفات اإلدارية قد مثلت نسبة
 %85.4من إيرادات الفوائد على القروض.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل خالل عام  2013مبلغ  210.9ماليين دوالر ،مقابل  177.6مليون دوالر لعام  2012أي بزيادة قدرها 33.3
مليون دوالر وبنسبـة قدرها  ،%18.8مع العلم أن عائد االستثمار قد ارتفع من  177.7مليون دوالر في عام  2012إلى 213.3
مليون دوالر في عام .2013
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االلتزامات المالية
بلغ إجمالي التزامات المصرف المالية لصالح البلدان المتلقية لعونه خالل عام  2013مبلغ  200مليون دوالرُ ،خصص منها 192
مليون دوالر لتمويل المشاريع و 8ماليين دوالر للعون الفني ،وذلك بالمقارنة مع التزامات مماثلة في عام  ،2012لكل من المشاريع
والعون الفني .وقد بلغ المجموع المتراكم لصافي االلتزامات في نهاية عام  2013مبلغ  3,834.2مليون دوالر ()1؛ منهـا 3,718.7
مليون دوالر عبارة عن التزامات القروض ،ومبلغ  115.5مليون دوالر عبارة عن التزامات العون الفني ،وذلك مقابل 3,676.0ملـيون
دوالر ( )2حتى نهاية عـام 2012؛ منها مبلغ  3,567.0مليون دوالر اللتزامات القروض ،ومبلغ  109.0ماليين دوالر للعون الفني.هذا
وقد بلغت نسبة السيولة( ،أي نسبة األصول السائلة إلى االلتزامات القابلة للسحب) في نهاية عام  2013حوالي  ،%212.3مقابل
نسبة  %206.1في نهايـة عام  - 2012أي أن األصول السائلة تمثل أكثر من ضعفي االلتزامات القابلة للسحب ،مما ُيشير بوضوح
إلـى سالمـة المركز المالـي للمصـرف ،ومقدرتـه على الوفاء بالتزاماته.
السحب واالسترداد
بلغ السحب من قروض المشاريع خالل عام  2013مبلغ  129.6مليون دوالر ،مقابل  117.8مليون دوالر خالل عام  - 2012أي
بزيادة قدرها  11.8مليون دوالر ،وبنسبة زيادة قدرهـا  .%10كما بلغ السحب من منح العون الفني  6.1ماليين دوالر خالل عام
 ،2013مقابل  5.5ماليين دوالر خالل عام  - 2012أي بزيادة  0.6مليون دوالر ،وبنسبة زيادة قدرها .%11
وقد بلغ اإلجمالي المتراكم للسحب من القروض في نهاية عام  2013مبلغ  2,527.6مليون دوالر ،مقابل مبلغ  2,398مليون دوالر
في نهاية عام  .2012وبإضافة العون الفني يبلغ إجمالي السحب المتراكم في نهاية عام  2013مبلغ  2,619مليون دوالر ( ،)1مقابل
مبلغ  2,483.3مليون دوالر ( )2في نهاية عام  ،2012وبذلك بلغت نسبة السحب المتراكم إلى صافي االلتزامات المتراكمة في نهاية
عام  2013حوالي  ، %68أي كما في نهاية عام .2012
أما فيما يتعلق بالسداد ،فقد بلغت جملة أقساط القروض المسددة خالل عام  2013مبلغ  51.4مليون دوالر ،مقابل  50.4مليون
دوالر خالل عام  - 2012أي بزيادة قدرها مليون دوالر ،بينما بلغ إجمالي الدخل من الفوائد والرسوم خالل عام  2013مبلغ 16.0
مليون دوالر ،مقابل  16.8مليون دوالر خالل عام  - 2012أي بانخفاض قدره  0.8مليون دوالر .وقد بلغ إجمالي المبالغ المسددة
من فوائد ورسوم القروض خالل عام  2013مبلغ  16.8مليون دوالر بالمقارنة مع مبلغ  16.1مليون دوالر خـالل عـام  - 2012أي
بزيادة قـدرها  0.7مليون دوالر .وبذلك بلغ إجمالي المبالغ المسددة من أصل وفوائد ورسوم القروض خالل عام  2013مبلغ 68.2
مليون دوالر ،بالمقارنة مع مبلغ  66.5مليون دوالر خالل عام  – 2012أي بزيادة  1.7مليون دوالر .وتعزى هذه الزيادة إلى تحسين
إدارة القروض ومتابعتها.وبهذا يبلغ اإلجمالي المتراكم لما استرده المصرف من أقساط أصل القروض في نهاية عام  2013مبلغ
 1.233.4مليون دوالر ،مقابل  1.182مليون دوالر في نهاية عام  ،2012بينما بلغ اإلجمالي المتراكم لرسوم االلتزام والفوائد
المسددة بنهاية عـام  2013مبلـغ  493.1مليون دوالر ،مقابل  476.3مليون دوالر بنهاية عام .2012
الخالصة
ويتبين مما تقدم ،أن المصرف واصل نهجه في المحافظة على مركز مالي سليم ،حيث ارتفع صافي موجوداته في نهاية عام 2013
بالمقارنة مع عام  2012بمبلغ  193.1مليون دوالر وذلك نتيجة لزيادة إيراداته من استثماراته في محافظ األسهم  ،مع مواصلة التحكم
في اإلنفاق اإلداري نظر ًا لسياسة ترشيد اإلنفاق المتبعة من قبل المصرف ،دون اإلخالل بالتنفيذ الكامل لألهداف والبرامج المقررة.
وتجدر اإلشارة إلى أن صافي الدخل قد ارتفع من  177.6مليون دوالر في عام  2012إلى مبلغ  210.9ماليين دوالر في عام ،2013
نتيجة الرتفاع القيمة السوقية لمحافظ األسهم نظر ًا لتحسن أداء أسـواق األسهـم العالميـة خـالل عام  2013بالمقارنة مع عام .2012
رسم بياني ()9
املوارد املالية حتى  31ديسمبر 2013
بماليني الدوالرات
االحتياطي العام
السحوبات
رأس املال املدفوع
املجموع املتراكم لصافي االلتزامات
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( )1يتضمن سحوبـات املنح التى تم خصمها على االيرادات ومقدارها حوالي  91.4مليون دوالر بنهاية عام  2013وحوالي  85.3مليون دوالر بنهاية عام .2012
( )2يتضمن سحوبات املنح التى تم خصمها على اإليرادات ومقدارها  85.3مليون دوالر بنهاية عام .2012

املصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا
القوائم املالية
للسنة املنتهية في  31ديسـمبر 2013
مع تقرير مراقبي احلسابات
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المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا
قائمة المركز المالي
في  31ديسـمبر 2013
(بآالف الدوالرات األمريكية)

الموجـــودات
نقد في الصندوق ولدى البنوك  
استثمارات
مساهمة في البنك األفريقي للتصدير واالستيراد
مساهمة في المؤسسة العربية لضمان االستثمار
وائتمان الصادرات  
تمويل عمليات التجارة الخارجية  
أرصدة قروض  
صافي فوائد قروض مستحقة   
موجودات أخرى
صافي موجودات ثابتة  
المجموع
المطلـوبات
مطلوبات أخرى
مخصص مكافأة نهاية الخدمة
مخصص احتياطي خاص
المجموع
صافــى الموجـودات
حقوق الدول األعضاء:
رأس المال المكتتب به والمدفـوع
احتياطي عـــام
صافي الدخل  للسنة  
إجمالي حقوق الدول األعضاء

إيضـاح

2013

16
4
5
6

1,181
2,558,240
4,000
17,300

956
2,436,044
4,000
17,300

7
8
9
10
11

1,294,217
20,049
6,506
302
3,901,795

464
1,216,006
20,949
3,311
273
3,699,303

37,871
7,540
45,411
13,034
58,445
3,843,350

28,879
6,638
35,517
13,570
49,087
3,650,216

2,800,000
832,452
210,898
3,843,350

2,800,000
672,580
177,636
3,650,216

12
/3د/8،ج

13
14

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم 22
جزء ًا ال يتجزأ من القوائم المالية.
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المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا
قائمة الدخل واإلنفاق الشامل
للسنة المنتهية في  31ديسـمبر 2013
(بآالف الدوالرات األمريكية)
إيضـاح

الدخــل
صافي الدخل من االستثمارات  
الدخل من القروض   
أخـرى
إجمالي الدخـــل
اإلنفاق
مجلس المحافظين  
مجلس اإلدارة  
رواتب ومزايا للموظفين  
سفر وخدمات  
خدمات مرافق  
إهـــالك

15

11

مصروفات أخـرى
منح تم صرفها للدول المستفيدة
إجمالي اإلنفاق
صافي الدخل قبل مخصص االحتياطي الخاص
استرجاع مخصص االحتياطي الخاص
صافي الدخل للسنة

/3ط

/8ج

2013

2012

213,330
16,032
930
230,292

177,735
16,842
1,984
196,561

216
1,003
9,715
1,843
793
119
13,689
118
6,123
19,930
210,362
536
210,898

223
1,056
9,347
1,884
726
146
13,382
34
5,509
18,925
177,636
177,636

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم 22
جزء ًا ال يتجزأ من القوائم المالية.
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المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا
قائمة التغيرات في حقوق الدول األعضاء
للسنة المنتهية في  31ديسـمبر 2013
(بآالف الدوالرات األمريكية)

الرصـيد كما في  31ديسمبر 2011
تخصيص   
المح ٌول إلى االحتياطي العام
صافي الدخل لعام 2012
الرصـيد كما في  31ديسمبر 2012
تخصيص
المح ٌول إلى  االحتياطي العام
صافي الدخل لعام 2013
الرصيد كما في  31ديسمبر 2013

إيضاح

رأس المال
المكتتب به
والمدفــوع
2,800,000

14

2,800,000

14

2,800,000

احتياطي
عـــام

صافي دخل
السنة

المجموع

605,173
()7,489
74,896
672,580
()17,764
177,636
832,452

74,896
()74,896
177,636
177,636
()177,636
210,898
210,898

3,480,069
()7,489
177,636
3,650,216
()17,764
210,898
3,843,350

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم 22
جزء ًا ال يتجزأ من القوائم المالية.
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المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسـمبر 2013
(بآالف الدوالرات األمريكية)

التدفقات النقدية من األنشـطة التشغيلية :
صافي دخـل السنة  
تعديالت لتسوية صافي الدخل مع صافي النقد
الناتج من األنشطة التشغيلية :
إهــالك  
استرجاع مخصص االحتياطي الخاص
أرباح غير محققة من تقييم القيمة العادلة لالستثمارات
صافي التغير في الموجودات التشغيلية :
استثمارات
تمويل عمليات التجارة الخارجية
صافي الحركة على القروض
صافي فوائد قروض مستحقة  
صافي موجودات أخرى
صافي التغير  في المطلوبات التشغيلية:
مطلوبات أخرى بعد خصم التخصيص
صافي مخصص مكافأة نهاية الخدمة
صافى النقد الناتج من األنشـطة التشـغيلية
التدفقات النقدية من األنشـطة االستثمارية :
صافي شـراء موجودات ثابتة
صافى النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
صافي الزيادة في النقد والنقد المماثل
نقد ونقد مماثل كما في بداية السنة
نقد ونقد مماثل كما في نهاية السنة

إيضاح

11
/8ج
15

11

16

2013

2012

210,898

177,636

119
()536
()44,694

146
()80,524

()40,089
464
()78,211
900
()3,195

()26,503
()325
()67,326
()676
()2,328

()8,772
902
37,786

1,142
999
2,241

()148
()148
37,638
86,807
124,445

()73
()73
2,168
84,639
86,807

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم 22
جزء ًا ال يتجزأ من القوائم المالية.
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المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسـمبر 2013
 - 1التأسيس واألهداف
تأسس المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا («المصرف») بموجب القرار الصادر عن مؤتمر القمة العربية السادس
المنعقد بتاريخ  28نوفمبر  1973تطبيق ًا لتوصيات المجلس االقتصادي لجامعة الدول العربية برأس مال قدره  231مليون
دوالر أمريكي وتم زيادته الحق ًا بموجب قرارات صادرة عن مجلس المحافظين إلى أن بلغ  2.8مليار دوالر أمريكي كما في 31
ديسمبر 2012و.2013يعتبر المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا مؤسسة مالية دولية مستقلة مركزها الخرطوم ـ
جمهورية السودان ويتمتع بالشخصية القانونية الكاملة وباالستقالل التام في المجالين اإلداري والمالي ويخضع ألحكام اتفاقية
إنشائه ولمبادئ القانون الدولي .وعنوان المصرف هو كما يلي:
المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا
ص .ب 2640
الخرطوم 11111
جمهورية السـودان
يهدف المصرف إلى دعم التعاون االقتصادي والمالي والفني بين الدول اإلفريقية ودول العالم العربي ولتحقيق ذلك الهدف يقوم
المصرف بالوظائف التالية-:
 - 1المساهمة في تمويل التنمية االقتصادية في أفريقيا.
 - 2تشجيع مشاركة رؤوس األموال العربية في التنمية األفريقية.
 - 3المشاركة في توفير المعونة الفنية الالزمة للتنمية في أفريقيا.
 - 2أسس اإلعـداد
أ  -التقيد بالمعايير
تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفق ًا لمتطلبات المادة  )2(34من اتفاقية إنشاء المصرف ،وتم إعدادها وفق ًا لمعايير التقارير
المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتي تم اعتمادها من قبل مجلس المحافظين لالستخدام بما
يتالءم مع متطلبات وطبيعة المصرف .وتشمل جميع معايير التقارير المالية الدولية وكذلك معيار المحاسبة الدولي رقم 39
والذي تم تطبيقه على النحو المبين في اإليضاح رقم (3د) المتعلق بالقروض ،وذلك لاللتزام بقرار مجلس المحافظين رقم 1
لسنة .1989
ب  -أسس القياس
تم إعداد القوائم المالية وفق ًا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات المقتناة ألغراض المتاجرة وجميع عقود المشتقات
المالية حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة.
ج  -العملة المستخدمة وعملة العرض
إن العملة المستخدمة في عمليات المصرف وإعداد القوائم المالية هي الدوالر األمريكي .تظهر القوائم المالية بالدوالر األمريكي
ويتم تقريبها ألقرب ألف دوالر أمريكي.
د  -استخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية
يتطلب إعداد القوائم المالية وفق ًا للسياسات المحاسبية المعتمدة من قبل مجلس المحافظين استخدام التقديرات واالفتراضات
التي قد تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات وإيضاحات الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ القوائم المالية ،إضافة
إلى مبالغ اإليرادات والمصروفات خالل السنة المنتهية بذلك التاريخ .تتم مراجعة التقديرات باستمرار حيث يعتمد على
التجارب السابقة وبعض العوامل األخرى.
تتمثل البنود الهامة التي تستخدم فيها التقديرات فيما يلي:
 - iمخصص االحتياطي الخاص
تم شرح طريقة المصرف في تحديد مخصص االحتياطي الخاص في البند ( 3د) "قروض ومخصص االحتياطي
الخاص" وبصورة تفصيلية تحت بند ( 19ب) "مخاطر االئتمان".
 - iiالقيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة
إن األدوات المالية غير المتداولة في األسواق النشطة والتي ال يمكن تحديد قيمها العادلة بطريقة موثوقة ،يتم إظهارها
بالتكلفة ناقص ًا مخصص االنخفاض في القيمة.
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 - 3ملخص السـياسـات المحاسـبية الهامـة
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية تتماشى مع تلك المتبعة في السنة السابقة .وفيما يلي بيان بأهم
السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرفقة:
أ  -تاريخ السـداد
يتم إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ السداد .إن العمليات االعتيادية المتعلقة
بشراء وبيع الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم تسليم تلك الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة
أو تلك المتعارف عليها في السوق.
ب  -الموجودات المالية
تتمثل الموجودات المالية للمصرف في موجودات مالية تقيد التغييرات في قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل واإلنفاق
الشامل (أوراق مالية ذات دخل ثابت واستثمارات في حقوق ملكية) ،استثمارات متاحة للبيع وأرصدة قروض كما يلي:
 - iأوراق مالية ذات دخل ثابت واستثمارات في حقوق ملكية
تصنف جميع االستثمارات في األوراق المالية ذات الدخل الثابت وحقوق الملكية كاستثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة
ويتم في األصل إثباتها بالقيمة العادلة للمبالغ المدفوعة.
يتم إعادة تقييم هذه االستثمارات باستخدام القيمة العادلة المتمثلة في األسعار المتداولة في السوق في تاريخ قائمة
المركز المالي .يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل واإلنفاق الشامل.
 - iiاستثمارات متاحة للبيع
يتم تصنيف الموجودات المالية التي ال يمكن فيها قياس القيمة العادلة بشكل موثوق كاستثمارات متاحة للبيع ،وتسجل
بالتكلفة ناقص ًا مخصص االنخفاض في القيمة إن وجد.
 - iiiأرصدة قروض
يتم تصنيف الموجودات المالية التي لها دفعات ثابتة أو مقررة وغير متداولة في سوق نشط كقروض بقيمة المبالغ
المنصرفة بعد خصم المبالغ المسددة.
ج  -المساهمة في البنك األفريقي للتصدير واالستيراد والمؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات
إن المساهمة في البنك األفريقي للتصدير واالستيراد (البنك) والمؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات
والمصنفة كاستثمارات متاحة للبيع ،يتم تقييمها على أساس التكلفة ناقص ًا مخصص االنخفاض ،إن وجد ،لعدم توفر القيمة
العادلة لها.
د  -قروض ومخصص االحتياطي الخاص
يتم اعتبار جميع القروض المقدمة من قبل المصرف كموجودات عندما يتم صرفها نقد ًا وتسجل بقيمة المبالغ المنصرفة.
يستبعد المصرف من إيراداته أية فوائد على أصل القروض عندما يتأخر سداد هذه الفوائد عن  180يوم ًا.
يتم تكوين االحتياطي الخاص لمتأخرات القروض خصم ًا من صافي الدخل الذي يتحقق سنوي ًا (والذي تمت تسميته كمخصص
احتياطي خاص بهدف العرض في القوائم المالية) بنا ًء على قرار مجلس المحافظين   (قرار  1لسنة  )1989على أن يكون
مقدار المبلغ الذي يخصص سنوي ًا لهذا الغرض مساوي ًا لمجموع (أ) نصف أقساط سداد أصل القروض الممنوحة التي يكون
مضى على استحقاقها دون سداد في نهاية السنة المالية مدة تزيد عن سنة واحدة وتقل عن سنتين و (ب) كامل أقساط سداد
أصل تلك القروض التي يكون قد مضى على استحقاقها دون سداد في نهاية السنة المالية مدة سنتين أو أكثر.
يرى المصرف أن عرض القروض ومخصص االحتياطي الخاص بشكل مستقل في قائمة المركز المالي يعكس العرض
المناسب الذي يتماشى مع طبيعة أعماله.
هـ  -القروض المعاد ترتيبات سدادها
القروض التي تم إعادة التفاوض بشأنها وتشملها اتفاقيات ترتيبات سداد لمستحقاتها أو إعادة جدولة إقساطها ،بما فيها
القروض التي تشملها المبادرة الخاصة بمعالجة مشكلة ديون البلدان الفقيرة ذات المديونية العالية ( ،)HIPCوبالتالي
أصبحت أقساط ًا قروضها جارية (غير متأخرة السداد) ،وتم اعتبارها قروض ًا جديدة.
و  -االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
يتم إجراء تقييم بتاريخ كل قائمة مركز مالي للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة أي أصل مالي أو مجموعة
من الموجودات المالية .وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ،يتم تحديد القيمة المقدرة القابلة لالسترداد لذلك األصل وأي خسارة
انخفاض ناجمة عن التغيرات في قيمته الدفترية كما يلي-:
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بالنسبة للموجودات المالية ،باستثناء تلك المذكورة في اإليضاح (ج) أعاله ،المثبتة بالتكلفة المطفأة – يتم تسوية القيمة الدفترية
لألصل إما مباشرة أو من خالل استخدام حساب مخصص ،ويدرج مبلغ التسوية في قائمة الدخل واإلنفاق الشامل.
بالنسبة للموجودات المالية المثبتة بقيمتها العادلة – يتم تسوية القيمة الدفترية لألصل ويدرج مبلغ التسوية في قائمة الدخل واإلنفاق
الشامل.
ز  -تحقق الدخل
يتم إثبات الدخل من الفوائد على ودائع البنوك واألوراق المالية ذات الدخل الثابت والقروض وفق ًا لمبدأ االستحقاق.
ح  -توزيعات األرباح
يتم إثبات الدخل من توزيعات األرباح عند اإلعالن عنها.
ط  -المنـح
يتم تصنيف تكاليف دراسة وإعداد المشاريع والمساعدة الفنية كمنح وتح ّمل على المصاريف عند صرفها.
ي  -موجودات ثابتة
تظهر الموجودات الثابتة بالتكلفة بعد خصم اإلهالك المتراكم .يتم إهالك تكلفة الموجودات الثابتة باستخدام طريقة القسط
الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات.
األعمار اإلنتاجية المقدرة للسنة الحالية وسنة المقارنة هي كما يلي -:
 المبـاني أثاث ومعدات -سيارات

ثالثون سنة
خمس سنوات
خمس سنوات

ك  -المخصصات
يتم إثبات المخصصات عندما يكون على المصرف التزامات قانونية أو متوقعة نتيجة ألحداث سابقة ومن المحتمل وجود
ضرورة لسداد تلك االلتزامات.
ل  -األدوات المالية المشتقة وتغطية المخاطر
ً
يتم في األصل إثبات األدوات المالية المشتقة والتي تشتمل على العقود اآلجلة والمستقبلية بالتكلفة ويعاد قياسها الحقا بالقيمة
العادلة .تحدد القيمة العادلة في العادة بالرجوع إلى األسعار المتداولة بالسوق ونماذج خصم التدفقات النقدية ونماذج التسعير
حسب ما هو مالئم .تدرج التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المشتقة المقتناة لألغراض التجارية مباشرة في دخل السنة.
م  -تحويل العمالت األجنبية
تح ّول قيمة المعامالت التي تتم بعمالت غير الدوالر األمريكي إلى الدوالر األمريكي وفق ًا ألسعار الصرف السائدة في السوق
في تاريخ إجراء تلك المعامالت .كما تح ّول الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى المعادل لها بالدوالر
األمريكي في تاريخ قائمة المركز المالي .يجري قيد فروقات تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل واإلنفاق الشامل.
ن -مخصص مكافأة نهاية الخدمة
يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للمدير العام بنا ًء على المادة رقم ( )6من قرار اللجنة الوزارية المختارة لمراجعة
رواتب ومخصصات رؤساء المؤسسات المالية العربية والمديرين التنفيذيين .ويتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة
لموظفي المصرف وفق ًا للمادة ( )13/1من النظام األساسي لموظفي المصرف وقرارات مجلس اإلدارة المع ٌدلة للنظام.
س -النقد والنقد المماثل
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية ،يتكون النقد والنقد المماثل من نقد في الصندوق ولدى البنوك وودائع ألجل وحسابات
تحت الطلب والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الشراء.
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 - 4استثمارات
تتكون من استثمارات في محافظ مدارة بواسطة مدراء محافظ ومحتفظ بها ألغراض المتاجرة وودائع ألجل وحسابات تحت الطلب،
كما في  31ديسمبر مما يلي:
بآالف الدوالرات األمريكية
2013
محافظ ألغراض المتاجرة
أوراق مالية ـ دخل ثابت (إيضاح )19
أوراق مالية ـ أسهم ملكية (مدرجة في البورصة) (إيضاح )19
القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة ،صافي (إيضاح )18
فوائد مستحقة على ودائع وأوراق مالية

2012

1,334,419
1,069,700
()4,343
11,328
2,411,104
147,136
2,558,240

ودائع ألجل وحسابات تحت الطلب  
استثمارات

1,425,814
827,163
700
12,738
2,266,415
169,629
2,436,044

تتلخص الودائع ألجل والحسابات تحت الطلب كما في  31ديسمبر كما يلي :
بآالف الدوالرات األمريكية
مـــــدارة بواســـــــــــطة
المصــــــرف

ودائع ألجل حسابات
تحت الطلب
اإلجمــــالي

مـدراء محافـــــظ

المجمــــــــوع

2013

2012

2013

2012

2013

2012

31,321
35,530
66,851

83,778
22,390
106,168

80,285
80,285

63,461
63,461

31,321
115,815
147,136

83,778
85,851
169,629

 - 5مساهمة في البنك األفريقي للتصدير واالستيراد
وافق مجلس المحافظين في اجتماعه السنوي التاسع عشر بالقرار رقم ( )4لسنة  1994على االكتتاب في رأس مال البنك األفريقي
للتصدير واالستيراد بمبلغ عشرة ماليين دوالر أمريكي والتي تمثل  %1.3تقريب ًا من رأس المال المصرح به ،وقام المصرف بسداد
مبلغ  4ماليين دوالر أمريكي خالل عام ( 1995أنظر إيضاح  (21ج)).
 - 6مساهمة في المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات
وافق مجلس المحافظين في اجتماعه السنوي السابع والعشرين بالقرار رقم ( )6لسنة  2002على مساهمة المصرف في رأس مال
المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات بمبلغ  17.3مليون دوالر أمريكي والتي تمثل  %9.2تقريب ًا من رأس المال
المصرح به .قام المصرف بسداد كامل المبلغ.
 - 7تمويل عمليات التجارة الخارجية
وافق مجلس المحافظين في اجتماعه الثاني والعشرين لسنة  1997والسابع والعشرين لعام  2002على تخصيص مبلغ  100مليون
دوالر أمريكي لتمويل التجارة الخارجية بين الدول العربية واألفريقية.
تم االتفاق مع البنك اإلسالمي للتنمية إلدارة مبلغ قدره  75مليون دوالر أمريكي في إطار برنامج التجارة الخارجية لتمويل الصادرات
العربية في الدول األفريقية غير العربية .بنا ًء على اتفاق مع المصرف في هذا الشأن أسندت إدارة المبلغ بعد ذلك اعتبار ًا من فبراير
 2008إلى المؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة ( .)ITFCتم اعتبار المبالغ المدفوعة مقدم ًا كتمويل لعمليات التصدير وتم
تسجيلها بالتكلفة والتي تمثل القيمة العادلة للمبالغ المدفوعة إلى الدول المعنية.
بتاريخ  31ديسمبر  ،2013ال توجد عمليات قائمة لهذا البرنامج ( 464 : 2012آالف دوالر أمريكي).
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 - 8أرصدة القروض ومخصص االحتياطي الخاص
أ  -أرصدة القروض:
فيما يلي تفاصيل أرصدة القروض كما في  31ديسمبر:
بآالف الدوالرات األمريكية

القروض المقررة
يطرح  :القروض غير الموقعة
إجمالي القروض الموقعة
يطرح  :القروض غير النافذة
إجمالي القروض النافذة
يطرح  :قروض غير مسحوبة
إجمالي المسحوب من القروض
يطرح  :أقساط القروض المسددة
الرصيد القائم كما في  31ديسمبر

2013

2012

قروض
المشـاريع

قروض صندوق
اإلقـراض

المجمـــوع

المجمـــوع

3,504,444
()25,000
3,479,444
()187,700
3,291,744
()978,355
2,313,389

214,244
214,244
214,244
214,244

3,718,688
()25,000
3,693,688
()187,700
3,505,988
()978,355
2,527,633

3,566,717
()33,000
3,533,717
()218,200
3,315,517
()917,524
2,397,993

()1,050,611
1,262,778

()182,805
31,439

()1,233,416
1,294,217

()1,181,987
1,216,006

تمثل قروض صندوق اإلقراض "الصندوق" مبالغ قدمت من الصندوق للدول األفريقية غير العربية قبل دمج قروض الصندوق في
رأس مال المصرف في سنة .1977
تتلخص حركة القروض خالل السنتين المنتهيتين كما في  31ديسمبر مما يلي:
بآالف الدوالرات األمريكية
المجمـــوع

الرصيد كما في  1يناير
سـحوبات خالل السنة
السـداد خالل السنة  
الرصيد كما في  31ديسمبر

قروض
المشـاريع
1,183,679
129,640
()50,541
1,262,778

قروض صندوق
اإلقـراض

2013

2012

32,327
()888
31,439

1,216,006
129,640
()51,429
1,294,217

1,148,680
117,760
()50,434
1,216,006

ب  -وافق مجلس إدارة المصرف على االشتراك في مبادرة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الخاصة بمعالجة مشكلة ديون
البلدان الفقيرة ذات المديونية العالية ( )HIPCعلى أن تعرض كل حالة على حدة على مجلس اإلدارة للنظر فيها في
ضوء التفاوض مع الدول المعنية ويكون اإلسهام في المبادرة من خالل ترتيبات سداد المتأخرات و/أو إعادة جدولة
أقساطها و/أو خفض سعر الفائدة على األقساط التي تستحق .بلغ إجمالي القروض المعاد جدولتها تحت هذا البند
حتى  31ديسمبر  2013مبلغ  395.188مليون دوالر أمريكي بزيادة قدرها   72.731مليون دوالر عما كان عليه في
عام  322.457( 2012مليون دوالر).
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ج  -مخصص االحتياطي الخاص:
فيما يلي تفاصيل مخصص االحتياطي الخاص كما في  31ديسمبر:
بآالف الدوالرات األمريكية
الرصيد كما في  1يناير
المبلغ المستبعد من مخصص االحتياطي الخاص
الرصيد كما في  31ديسمبر

2013

2012

13,570
()536
13,034

13,570
13,570

 - 9صافي فوائد قروض مسـتحقة
يتلخص صافي فوائد القروض المستحقة كما في  31ديسمبر مما يلي :
بآالف الدوالرات األمريكية
فوائد قروض مستحقة  
يطرح  :فوائد مستبعدة   
صافي فوائد قروض مستحقة  

2013

2012

86,096
()66,047
20,049

88,276
()67,327
20,949

 - 10موجودات األخـرى
يتلخص صافي الموجودات األخرى كما في  31ديسمبر مما يلي :
بآالف الدوالرات األمريكية
مشروع إعادة تأهيل وتوسعة مبنى مقر المصرف (تحت التنفيذ) *
أخــرى   
صافي الموجودات األخرى  

*

2013

2012

5,435
1,071
6,506

2,259
1,052
3,311

يتضمن مبلغ مدفوع مقدم ًا للمقاول مقابل ضمان بنكي ،باإلضافة إلى مصروفات رأسمالية تم صرفها على املشروع .وقد تم اإلفصاح عن اإللتزامات الرأسمالية املتعلقة باملشروع في اإليضاح
رقم ( 21ب) التزامات رأسمالية.

89

 - 11صافي موجودات ثابتة
تتكون الموجودات الثابتة كما في  31ديسمبر مما يلي:
التكلفـــة :
كما في  1يناير 2013
إضافات خالل السـنة
استبعادات خالل السـنة
كما في  31ديسمبر 2013
اإلهـالك المتـراكم:
كما في  1يناير 2013
المح ّمل على السـنة
استبعادات خالل السـنة
كما في  31ديسمبر 2013
صافي القيمة الدفترية
كما في  31ديسمبر 2013
كما في  31ديسمبر 2012

بآالف الدوالرات األمريكية

مبانـــي

أثاث ومعـدات

ســيارات

اإلجمـــالي

7,615
7,615

931
118
1,049

242
30
()24
248

8,788
148
()24
8,912

7,586
2
7,588

731
97
828

198
20
()24
194

8,515
119
()24
8,610

27
29

221
200

54
44

302
273

تم تجديد حكر إيجار األرض المقام عليها المبنى لمدة  30عام ًا تبدأ من  1يناير 1997م.
 - 12مخصص مكافأة نهاية الخدمة
يتم توظيف رصيد مخصص مكافأة نهاية الخدمة في ودائع ألجل بحساب مستقل يحمل فائدة وتتم إدارته من قبل المصرف.
 - 13رأس المال المكتتب به والمدفوع
بلغت مساهمة كل دولة في رأس مال المصرف كما في  31ديسمبر  2013و 2012كما يلي:
الدولـة
المملكة األردنية الهاشمية
دولة اإلمارات العربية المتحدة  
مملكة البحرين  
الجمهورية التونسية  
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
المملكة العربية السعودية  
جمهورية السودان
الجمهورية العربية السورية
جمهورية العراق
سلطنة عمـان
دولة فلسطين
دولة قطـر
دولة الكـويت
الجمهورية اللبنانية
دولة ليبيا
جمهورية مصر العربية
المملكة المغربية
الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
اإلجمــالي

مبلغ المساهمة
بآالف الدوالرات األمريكية
5,708
342,476
5,708
23,783
114,159
684,952
5,708
3,805
399,556
34,248
5,708
228,318
418,582
19,026
456,635
5,708
41,858
4,062
2,800,000

أصدر مجلس محافظي المصرف في  2أبريل  2013قراره القاضي بزيادة رأسمال المصرف بمبلغ  1,400مليون دوالر – أي ما
يعادل نسبة  %50من رأسمال المصرف البالغ  2,800مليون دوالر اعتبار ًا من يناير  ،2014منها مبلغ  700مليون دوالر بالتحويل
من االحتياطي العام والباقي وقدره  700مليون دوالر زيادة نقدية من قبل الدول األعضاء تسدد على  5دفعات متساوية تستحق
أولها في أبريل .2014
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 - 14االحتياطي العــام
بموجب المادة رقم  36من اتفاقية اإلنشاء ،يقوم مجلس المحافظين سنوي ًا وبنا ًء على توصية مجلس اإلدارة بتحديد الجزء من صافي
الدخل الذي يجب تحويله إلى االحتياطي العام أو إلى رأس مال الدول األعضاء أو أي تحويالت أخرى تتماشى مع أهداف المصرف.
وفقا لقرار مجلس محافظي المصرف بتاريخ  2أبريل  ،2013تم تحويل  177.636مليون دوالر ( 74.896 :2012مليون دوالر)
الى االحتياطي العام.
 - 15صافي الدخل من االستثمارات
يتكون الدخل من الودائع ألجل والحسابات تحت الطلب للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر مما يلي :
بآالف الدوالرات األمريكية
مـــــدارة بواســـــــــــطة
المصــــــرف

ودائع ألجل حسابات
تحت الطلب
اإلجمــــالي

المجمــــــــوع

مـدراء محافـــــظ

2013

2012

2013

2012

2013

2012

691
14
705

1,156
7
1,163

123
123

7
69
76

691
137
828

1,163
76
1,239

يتكون صافي دخل محفظة األوراق المالية المحتفظ بها ألغراض المتاجرة للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر مما يلي:
بآالف الدوالرات األمريكية
فوائد من أوراق مالية ذات دخل ثابت   
توزيعات أرباح أوراق مالية – أسهم ملكية
فروق عملة وتقييم مشتقات
صافي دخل المتاجرة
رسوم اإلدارة ـ مديرو المحافظ
اإلجمــالي   
صافي مجموع  الدخل من االستثمارات

2013

2012

37,669
17,768
1,924
159,591
()4,450
212,502

41,334
17,402
()3,613
125,745
()4,372
176,496
177,735

213,330

يتضمن صافي دخل المتاجرة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2013أرباح غير محققة بمبلغ  44.7مليون دوالر أمريكي تقريب ًا مقابل
أرباح غير محققة للسنة المنتهية في  31ديسمبر   2012بمبلغ  80.5مليون دوالر أمريكي تقريب ًا ،ناتجة عن تقييم االستثمارات
بالقيمة المتداولة في نهاية السنة كما يلي:
بآالف الدوالرات األمريكية
أرباح غير محققة من استثمارات في حقوق الملكية    
(خسائر) أرباح غير محققة من استثمارات في أوراق مالية ذات دخل ثابت  

2013

2012

96,456
()51,762
44,694

77,971
2,553
80,524

 - 16النقد والنقد المماثل
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية ،يتكون النقد والنقد المماثل كما في  31ديسمبر من األرصدة التالية:
بآالف الدوالرات األمريكية
نقد في الصندوق ولدى البنوك
ودائع ألجل وحسابات تحت الطلب
(تستحق خالل ثالث أشهر من تاريخ التعاقد)

2013

2012

1,181
123,264
124,445

956
85,851
86,807
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 - 17القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
إن القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم بموجبه تبادل أصل أو سداد التزام ما بين أطراف على علم ورغبة في ذلك وتتم بنفس شروط
التعامل التجاري العادي مع األطراف األخرى ،وبالتالي يمكن أن تنتج فروقات بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة المقدرة.
إن القيمة العادلة لألدوات المالية داخل قائمة المركز المالي ،باستثناء القروض وتمويل عمليات التجارة الخارجية والمساهمة في
المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات والمساهمة في البنك األفريقي للتصدير واالستيراد ،ال تختلف جوهري ًا عن
القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية .ال يقوم المصرف حالي ًا ببيع ما لديه من قروض وال يعتقد بأن هناك سوق ًا مشابه ًا لهذه
المنتجات .وعليه ،فإنه من غير الممكن من الناحية العملية تحديد القيمة العادلة لهذه القروض بطريقة كافية لالعتماد عليها.
 - 18المشــتقات
تسمح موجهات االستثمار في محافظ األوراق المالية للمصرف باستخدام العقود اآلجلة والمستقبلية لألدوات المشتقة .إن العقود
اآلجلة والمستقبلية هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو سلعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاريخ محددين في
المستقبل .إن العقود اآلجلة هي عقود يتم تصميمها خصيص ًا والتعامل بها خارج األسواق المالية النظامية ،أما العقود المستقبلية
فيتم التعامل بها وفق أسعار محددة في األسواق المالية النظامية ويتم تسديد التغيرات في قيمة العقود المستقبلية يومي ًا.
يلخص الجدول المب ّين أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة مع تحليل للمبالغ االسمية للفترة المتبقية حتى
تاريخ االستحقاق .فالمبالغ االسمية التي تعتبر مؤشر ًا لحجم المعامالت القائمة في نهاية السنة ،ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات
النقدية المستقبلية المتعلقة بها .وبالتالي ،فإن هذه المبالغ االسمية ال تعبر عن مخاطر االئتمان ،التي يتعرض لها المصرف والتي
تقتصر عادة على القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات ،أو على مخاطر السوق.
بآالف الدوالرات األمريكية
المبالغ االسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق
القيمة
العادلة
اإليجابية

2013
العقود اآلجلة
العقود المستقبلية  
2012
العقود اآلجلة
العقود المستقبلية  

القيمة
العادلة
السلبية

إجمالي
المبالغ
االسمية

خــالل
 3أشـهر

12 – 3
شــهر

5–1
سـنوات

أكثر من
 5سـنوات

9,359

13,702

2,125,376

2,125,376

-

-

-

-

-

12,033

12,033

-

-

-

9,359

13,702

2,137,409

2,137,409

-

-

-

-

-

11,585

10,885

1,478,221

1,478,221

-

-

-

6,863

6,863

-

-

-

11,585

10,885

1,485,084

1,485,084

-

-

-

 - 19إدارة المخاطر
تستند سياسة االستثمار التي ينتهجها المصرف ،والموضوعة من قبل مجلس إدارته ،على أن المصرف هو مؤسسة إنمائية
متخصصة ،وأن دخوله مجال االستثمار إنما يهدف إلى المحافظة على رأس ماله وزيادة موارده دون تعريض موجوداته لمخاطر
جوهرية ،وعليه فطبيعة المصرف اقتضت سياسة استثمارية محافظة تتوخى الحيطة والحذر لتقليل مخاطر االستثمار شأنه في
ذلك شأن مؤسسات التمويل اإلنمائي المشابهة .لذلك اعتمدت سياسة االستثمار للمصرف على الجمع بين التوظيف في اإليداعات
المصرفية قصيرة األجل وفي محافظ األوراق المالية ،مع تعديل نسب الموارد الموظفة في كل من الودائع والمحافظ في ضوء
التطورات السائدة والمتوقعة في األسواق المالية.
أ  -مخاطر الحفظ :
عهد المصرف بوظيفة حفظ مكونات محافظه لألوراق المالية إلى أمين حفظ رئيسي .يقوم أمين الحفظ بحفظ مكونات المحافظ
واالحتفاظ بحسابات مستقلة لكل محفظة ويقوم بتسوية عمليات االستثمار التي يقوم بها مديرو المحافظ.
ب  -مخاطر االئتمان :
تعرف مخاطر االئتمان على أنها عدم قدرة الطرف المقابل على االلتزام بسداد المستحق عليه عند استحقاقها.
بالنسبة للودائع والمحفظة االستثمارية المحتفظ بها لغرض المتاجرة فإنه يتم إدارة مخاطر االئتمان عن طريق وضع حدود
مقررة لالئتمان وموجهات لالستثمار من قبل مجلس اإلدارة بنا ًء على التقييم االئتماني وحجم الطرف المقابل والدولة أو العملة.
وتقوم إدارة المصرف ولجنة االستثمار المعينة من قبل مجلس المحافظين بمتابعة هذه الموجهات بانتظام.
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تتركز استثمارات المصرف في األوراق المالية ذات الدخل الثابت كما في  31ديسمبر كما يلي:
 - iحسب التوزيع القطاعي للجهات المستثمر بها
بآالف الدوالرات األمريكية

حكـومات
شـركات
وكاالت حكومية
مؤسسات وهيئات دولية
اإلجمــالي

2013
النسـبة المئوية
المبلـــغ
%70
930,402
%19
255,780
%5
70,155
%6
78,082
%100
1,334,419

2012
النسـبة المئوية
المبلـــغ
%72
1,025,345
%18
264,984
%5
66,076
%5
69,409
%100
1,425,814

 - iiحسب التوزيع الجغرافي للجهات المستثمر بها
بآالف الدوالرات األمريكية

الواليات المتحدة وكندا  
أوروبا  
اليابان  
جنوب شرق أسيا  
أخــرى   
اإلجمــالي

2013
النسـبة المئوية
المبلـــغ
%49
655,671
%35
472,874
%7
89,614
%4
50,982
%5
65,278
%100
1,334,419

المبلـــغ
831,515
357,725
139,352
637
96,585
1,425,814

2012
النسـبة المئوية
%58
%25
%10
%7
%100

 - iiiحسب درجة التصنيف االئتماني للجهات المستثمر بها وذلك وفق ًا لتصنيف وكالة ستاندرد وبورز
بآالف الدوالرات األمريكية

AAA
AA
A
BBB
BB
B
اإلجمــالي

2013
النسـبة المئوية
المبلـــغ
%30
406,852
%53
701,620
%7
93,653
%10
130,580
1,714
%100
1,334,419

المبلـــغ

463,526
712,518
122,860
123,609
2,778
523
1,425,814

2012
النسـبة المئوية
%32
%50
%9
%9
%100
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تتركز استثمارات المصرف في األوراق المالية ـ أسـهم الملكية كما في  31ديسمبر كما يلي:
 - iحسب التوزيع القطاعي للجهات المستثمر بها

سلع استهالكية    
طاقة
مؤسسات مالية
عناية صحية
صناعية
تقنية المعلومات
إنتاج مواد أولية
اتصاالت
مرافق عامة
اإلجمــالي

2013
النسـبة المئوية
المبلـــغ
%25
265,893
%9
91,244
%21
226,026
%12
127,312
%11
121,605
%13
140,803
%5
48,734
%3
35,350
%1
12,733
%100
1,069,700

 - iiحسب التوزيع الجغرافي للجهات المستثمر بها

الواليات المتحدة وكندا
أوروبا  
اليابان  
جنوب شرق أسيا  
أخــرى   
اإلجمــالي

بآالف الدوالرات األمريكية
المبلـــغ
220,113
88,219
145,186
105,708
72,311
104,373
49,201
34,294
7,758
827,163

2012
النسـبة المئوية
%26
%11
%17
%13
%9
%13
%6
%4
%1
%100

بآالف الدوالرات األمريكية

2013
النسـبة المئوية
المبلـــغ
%54
582,664
%31
329,277
%8
86,430
%5
49,080
%2
22,249
%100
1,069,700

2012
النسـبة المئوية
المبلـــغ
%56
463,300
%33
272,320
%6
46,409
%3
25,576
%2
19,558
%100
827,163

يهدف برنامج اإلقراض لدى المصرف إلى دعم البرامج التنموية في الدول األفريقية غير العربية ،تخضع طلبات االقتراض واعتمادها
للدراسة من قبل المصرف .يقتصر البرنامج االقتراضي لدى المصرف على منح القروض لجهات حكومية أو بضمان الحكومات،
وتعتبر القروض القائمة سيادية .يقوم المصرف بمراقبة انتظام تحصيل أقساط القروض من الدول المقترضة ،ويتم وقف اإلقراض
للدول التي تتخلف عن السداد .ويقوم المصرف بإعداد تقارير دورية عن موقف سداد جميع القروض.
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يوضح الجدول أدناه تفاصيل القروض المقدمة للدول كما في  31ديسمبر:

* باستثناء القروض املسددة والقروض امللغاة
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يقوم المصرف بمتابعة سداد مستحقاته لدى الدول المقترضة وتقييم موقف السداد وفق ًا لقرار مجلس المحافظين (رقم  1لسنة
 .)1989ويبين الجدول التالي مدى انتظام الدول في سداد المستحقات كما في  31ديسمبر:2013

ويبين الجدول التالي مدى انتظام الدول في سداد المستحقات كما في  31ديسمبر:2012
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ج  -مخاطر السيولة:
تمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة المصرف على تلبية متطلبات التمويل وبشكل رئيسي المتعلقة بالتزامات القروض .يحتفظ
المصرف بتمويل كاف لمقابلة مثل هذه االلتزامات عندما تستحق.
يبين التحليل التالي الموجودات والمطلوبات حسب الفترات المتبقية حتى تاريخ استحقاق كل منها:
بآالف الدوالرات األمريكية
2013
الموجـودات :
نقد في الصندوق ولدى البنوك
استثمارات
مساهمة في البنك األفريقي للتصدير
واالستيراد
مساهمة في المؤسسة العربية
لضمان االستثمار وائتمان الصادرات
تمويل عمليات التجارة الخارجية
أرصدة قروض
صافي فوائد قروض مستحقة
موجودات أخرى
صافي موجودات ثابتة
المجمــوع
2013
المطلوبات وحقوق الدول
األعضاء:
مطلوبات أخرى
مخصص مكافأة نهاية الخدمة
مخصص احتياطي خاص
حقوق الدول األعضاء
المجمــوع
الفجوة داخل قائمة
المركز المالي

خــالل
 3أشـهر

12 - 3
شـهر

5–1
سـنوات

أكثر من
 5سـنوات

بــدون
فوائــد

اإلجمالي

1,181

-

-

-

-

1,181

1,483,250

7,449

-

-

1,067,541

2,558,240

-

-

-

-

4,000

4,000

-

-

-

-

17,300

17,300

-

-

-

-

-

118,603

37,345

207,310

930,959

-

1,294,217

-

-

-

-

20,049

20,049

-

-

-

-

6,506

6,506

-

-

-

-

302

302

1,603,034

44,794

207,310

930,959

1,115,698

3,901,795

-

-

-

-

37,871

37,871

-

-

-

-

7,540

7,540

-

-

-

-

13,034

13,034

-

-

-

-

3,843,350

3,843,350

-

-

-

-

3,901,795

3,901,795

1,603,034

44,794

207,310

930,959

()2,786,097

-
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بآالف الدوالرات األمريكية
2012
الموجـودات :
نقد في الصندوق ولدى البنوك
استثمارات
مساهمة في البنك األفريقي للتصدير
واالستيراد
مساهمة في المؤسسة العربية
لضمان االستثمار وائتمان الصادرات
تمويل عمليات التجارة الخارجية
أرصدة قروض
صافي فوائد قروض مستحقة
موجودات أخرى
صافي موجودات ثابتة
المجمــوع
2012
المطلوبات وحقوق الدول
األعضاء:
مطلوبات أخرى
مخصص مكافأة نهاية الخدمة
مخصص احتياطي خاص
حقوق الدول األعضاء
المجمــوع
الفجوة داخل قائمة
المركز المالي

خــالل
 3أشـهر

12 - 3
شـهر

5–1
سـنوات

أكثر من
 5سـنوات

بــدون
فوائــد

اإلجمالي

956

-

-

-

-

956

1,581,675

27,936

-

-

826,433

2,436,044

-

-

-

-

4,000

4,000

-

-

-

-

17,300

17,300

-

-

-

-

464

464

121,084

38,193

216,432

840,297

1,216,006

-

-

-

-

20,949

20,949

-

-

-

-

3,311

3,311

-

-

-

-

273

273

1,703,715

66,129

216,432

840,297

872,730

3,699,303

-

-

-

-

28,879

28,879

-

-

-

-

6,638

6,638

-

-

-

-

13,570

13,570

-

-

-

-

3,650,216

3,650,216

-

-

-

-

3,699,303

3,699,303

1,703,715

66,129

216,432

840,297

()2,826,573

-

د  -مخاطر أسعار الفائدة:
تعرف مخاطر أسعار الفائدة على أنها احتماالت تأثر المركز المالي للمصرف وتدفقاته النقدية بالتقلبات المستقبلية في أسعار
الفائدة ،فقد يزداد الدخل من الفوائد بسبب هذه التقلبات أو قد ينخفض في حالة حدوث تقلبات غير متوقعة.
بالنسبة للودائع واألوراق المالية ذات الدخل الثابت فإن هدف المصرف األساسي هو حماية الموجودات والمحافظة على
سيولتها .وعلى ضوء هذه العوامل فإن المصرف يبحث عن أعلى عائد ممكن .وتتم مراقبة األداء بانتظام  وتعديل مكونات
المحافظ في ضوء تطورات األسواق.
أما بالنسبة للقروض وتمويل عمليات التجارة الخارجية فإنه يتم تحديد سعر الفائدة بشكل مستقل عن قوى السوق بموجب
قرار من قبل مجلس اإلدارة وعلى مستويات متوافقة مع التوجه اإلستراتيجي للمصرف وفي حدود إطار أهدافه التنموية.
هـ  -مخاطر صرف العمالت األجنبية
تع ّرف مخاطر صرف العمالت األجنبية على أنها التقلبات المحتملة في أسعار صرف العمالت األجنبية وتأثيرها على المركز
المالي للمصرف وتدفقاته النقدية .وضع المصرف ضوابط للعمالت األجنبية التي يجوز التعامل بها ونسب مكوناتها والتي
يتم مراقبتها بانتظام من قبل المصرف .يستخدم المصرف في عمليات اإلقراض والتعامل مع البنوك الدوالر األمريكي.
وفيما يتعلق بالمحفظة االستثمارية المحتفظ بها لغرض المتاجرة ،فإنه يسمح بالتعامل بعدد محدد من العمالت األخرى .ومع
ذلك فإن الدوالر األمريكي يعتبر العملة األساسية حيث يجب أن يمثل ما ال يقل عن  65بالمائة من إجمالي المحفظة التجارية
بما فيها المشتقات.
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يبين التحليل التالي الموجودات والمطلوبات حسب عمالتها كما في  31ديسمبر:
بآالف الدوالرات األمريكية
2013
مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات   
2012
مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات   

دوالر
أمـريكي

يــورو

جنيـه
إسترليني

أخــرى

اإلجمــالي

النسبة المئوية
للدوالر األمريكي

2,638,978

406,086

235,994

620,737

3,901,795

%68

45,411

-

-

-

45,411

%100

2,699,883

349,878

233,707

415,835

3,699,303

%73

35,517

-

-

-

35,517

%100

 - 20الحصانة الضريبية
وفقا لنص المادة ( )40من اتفاقية اإلنشاء ،يعفى المصرف من جميع الضرائب والرسوم في أراضي الدول األعضاء ،كما يعفى
المصرف من القيود على استيراد المهمات الالزمة ألداء أعماله ومن الرسوم الجمركية عليها ،وال يسري ذلك على الرسوم التي تؤدى
مقابل خدمات فعلية للمصرف .ويعفى المصرف من أية مسؤولية تتعلق بتحصيل أو دفع أية ضريبة أو رسم.
 - 21تعهدات تمويل والتزامات أخرى
أ  -تعهدات القروض والمنح
إن جميع القروض والمنح محكومة بموجب اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الدول المستفيدة ذات السيادة ،ال يمثل إجمالي هذه التعهدات
المحتملة بالضرورة احتياجات نقدية مستقبلية حيث أن كثير ًا من هذه التعهدات تكون غير نافذة بسبب عدم توقيع االتفاقيات أو
خطابات التفاهم أو إلغاؤها أو عدم إتمام إجراءات النفاذ .فيما يلي تفاصيل هذه التعهدات كما في  31ديسمبر:
بآالف الدوالرات األمريكية
قروض غير موقعة (إيضاح )19
قروض غير نافذة (إيضاح )19
قروض غير مسحوبة (إيضاح )19
منح غير مسحوبة
اإلجمـــالي

2013

2012

25,000
187,700
978,355
24,060
1,215,115

33,000
218,200
917,524
23,866
1,192,590

ب  -إلتزامات رأسمالية
بلغت اإللتزامات الرأسمالية في  31ديسمبر  2013المتعلقة بمشروع إعادة تأهيل وتوسعة مبنى مقرالمصرف مبلغ  8.228مليون
دوالر أمريكي ( 11.330 :2012مليون دوالر أمريكي) (أنظر إيضاح رقم .)10
ج  -التزامات أخـرى
كما في  31ديسمبر  2013فإن المصرف ملتزم بسداد المبلغ المتبقي وقدره  6ماليين دوالر أمريكي ( 6 :2012ماليين دوالر
أمريكي) من مساهمته في رأس مال البنك األفريقي للتصدير واالستيراد عند الطلب من المساهمين (أنظر إيضاح رقم .)5
 - 22موافقة مجلس اإلدارة
أوصى مجلس اإلدارة بتاريخ  5مارس  2014بإصدار وعرض هذه القوائم المالية على مجلس المحافظين بغرض الحصول على
الموافقة النهائية.
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خــالصة عامة للتقريــر
 )1يعتبر عام  2013في مسيرة املصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا – السنة الرابعة في خطته الخمسية السادسة
( ،)2014 – 2010التي خصص لها مجلس محافظي املصرف مبلغ مليار دوالر في اجتماعه الذي انعقد في أبريل ،2009
بتوفيق من هلل – أن ِّ
ينفذ برنامج عملياته لهذه السنة –
موزع ًا بالتساوي على سنوات الخطة الخمس .وقد تم ّكن املصرف -
ٍ
الرابعة – كام ً
ال ،حيث تمت املوافقة خالل العام على  22قرض َا بقيمة  192مليون دوالر أمريكي ملشروعات تنموية في أفريقيا،
أي ما يعادل  %100من قيمة املخصص للعام .وقد حظيت مشروعات قطاع البنية األساسية بالنصيب األوفر من هذه التمويالت
حيث بلغت نسبة ما تم تخصيصه لها  ،%52.87وحاز قطاع الزراعة والتنمية الريفية على نحو  ،%23.59أ ّما القطاع االجتماعي
منح
فنال نسبة  %17.19من التمويالت .وفيما يتعلق بالعون الفني خالل العام فقد بلغت تمويالته  8ماليني دوالر ،ت َّ
ُقدم في شكل ٍ
ال تسترد وتم االلتزام به كام ً
ال لتمويل  33عملية منها  4دراسات جدوى و 29عملية دعم مؤسسي شملت تمويل دورات تدريبية
دول أفريقية .وقد بلغ عدد الدول األفريقية املستفيدة من برنامج تمويالت املصرف –
لألطر األفارقة ،وخدمات خبراء عرب لفائدة ٍ
قروض وعون فني – خالل العام  21بلد ًا.
 )2اكتمل خالل العام تنفيذ  30مشروع ًا إنمائي ًا بتمويالت بلغت  215مليون دوالر لفائدة  23دولة ،و 20عملية عون فني بتكلفة حوالي
 4.55ماليني دوالر .كما تم أيض ًا خالل العام توقيع  23اتفاقية قرض مع  23دولة .و ُأعلِن نفاذ  28اتفاقية مع  22دولة بمبلغ
إجمالي  230.5مليون دوالر.
 )3واستمر املصرف في تمويل الصادرات العربية إلى الدول األفريقية ،بالتعاون مع املؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة
( .)ITFCوبلغ إجمالي التمويالت املمنوحة خالل عام  2013ما قدره  47.5مليون دوالر ،أي  %47.5من موارد البرنامج.
كما تواصل دعمه لهذا النشاط من خالل خطي تمويل بلغت قيمتهما اإلجمالية  20مليون دوالر منحا ملصرفني عربيني لتمويل
الصادرات العربية للدول األفريقية ،كما تواصل دعمه لهذا النشاط من خالل إسهامه في رأسمال البنك األفريقي لالستيراد
والتصدير (.)AFREXIM BANK
 )4وفيما يخص الوضع املالي للمصرف فتظهر املؤشرات أنه واصل نهجه في املحافظة على مركز مالي سليم ،وذلك بارتفاع صافي
موجوداته في نهاية العام إلى  3,843.3مليون دوالر ،مقابل  3,650.2مليون دوالر في نهاية  ،2012نتيج ًة لزيادة إيراداته من
 196.5مليون خالل عام  2012إلى  230.7مليون دوالر خالل  .2013مع مواصلة التحكم في اإلنفاق اإلداري مما أدى إلى
ارتفاع صافي الدخل من  177.6مليون دوالر لعام  2012ليصل إلى   210.9ماليني دوالر .وجدي ٌر بالذكر أيض ًا أن عائد
االستثمار قد ارتفع من  177.7مليون دوالر في عام  2012إلى  213.3مليون دوالر في عام  2013نتيجة الرتفاع القيمة السوقية
ملحافظ األسهم؛ نظر ًا لتحسن أداء أسواق األسهم العاملية خالل عام  2013باملقارنة مع عام .2012
 )5أما عن إسهام املصرف في تفعيل التعاون مع املنظمات العربية واألفريقية والدولية فإنه قد أولى اهتمام ًا بعملية التنسيق مع
مؤسسات التمويل وخاص ًة العربية منها؛ آلثارها اإليجابية والفعالة في عملية التنمية لصالح البلدان النامية .وحرص ًا من املصرف
على استمرار التنسيق وتبادل الخبرات ،فقد شهد عام  2013نشاط ًا ملموس ًا حيث شارك في االجتماع الدوري ملجموعة التنسيق
في شهر أبريل ،كما شارك في االجتماعات السنوية ملجموعة البنك األفريقي للتنمية في مراكش في مايو ،وشارك في االجتماعات
السنوية للبنك اإلسالمي للتنمية في مايو بطاجيكستان ،وشارك أيض ًا في االجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليني
في سبتمبر .وحضر الدورة  91و 92للمجلس االقتصادي واالجتماعي للجامعة العربية والدورة  24للقمة العربية بالدوحة -قطر.
واالجتماعات التحضيرية للقمة العربية األفريقية الثالثة والقمة األفريقية الخاصة باالحتفال باليوبيل الذهبي إلنشاء منظمة الوحدة
األفريقية .وشارك املصرف في املنتدى االقتصادي العربي األفريقي بالكويت واجتماعات القمة العربية األفريقية الثالثة بالكويت،
مما ُيسهم في تعزيز عالقات التعاون العربية األفريقية.
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امللحق األول
تطور عمليات املصرف التمويلية ()2013 - 1975

( )1تقرر منذ بداية الخطة الخمسية الثالثة ( )1999-1995أن تكون مبالغ املعونة الفنية التي تخصص لدراسات الجدوى منح ًا ال ترد سواء أفرزت الدراسة مشروع ًا صالح ًا للتمويل أم لم تفرز،
بينما كانت هذه املبالغ تعتبر حتى عام  1994جزء ًا من القرض إذا قرر املصرف املساهمة في تمويل املشروع محل دراسة الجدوى.
( )2أنشئ الصندوق العربي لتقديم القروض للدول األفريقية (صندوق اإلقراض) في نوفمبر  1973وبدأ عملياته في عام .1974
( )3تتضمن تمويالت املصرف قيمة املعونات الفنية واملنح التي تم خصمها على اإليرادات وااللتزامات امللغاة.
( )4عبارة عن قيمة قروض وعون فني ألغيت بناء على طلب الحكومات املستفيدة ،أو أرصدة متبقية تم إلغاؤها من قيمة القرض أو العون الفني بعد اكتمال تنفيذ العملية وتم الخصم بالرجوع إلى
السنة التي تمت فيها املوافقة النهائية.
* تضمنت الخطة الخمسية الخامسة ( 122 )2009-2005قرض ًا لتمويل  120مشروع ًا إنمائي ًا ،وبذا يبلغ عدد املشاريع   499مشروع ًا حتى نهاية  .2010وفي عام  2011بلغ عدد القروض
املمنوحة  24قرض ًا لتمويل  22مشروع ًا حيث شملت قرضني إضافيني ملشروعات سابقة ،وبذا يكون عدد املشاريع  521مشروع ًا .وفي عام  2012بلغ عدد القروض املمنوحة  23قرض ًا
لتمويل  20مشروع ًا حيث شملت  3قروض إضافية وبذا يكون عدد املشاريع  541مشروع ًا.أما في عام  2013فعدد قروضه  22قرض ًا لتمويل  21مشروع ًا حيث شملت قرض ًا إضافي ًا
واحد ًا وبذا يكون عدد املشاريع  562مشروع ًا.
** يتضمن مبلغ  27.194مليون دوالر ،تمثل قيمة إلغاءات لبعض املنح واألرصدة املتبقية لبعض العمليات مقدارها   25,175مليون دوالر ،وذلك بعد اكتمال تنفيذها خالل الفترة
( ،)2013-1976ويتضمن  2.019مليون دوالر يمثل ما خصصه املصرف لتمويل إعداد  دراسات جدوى أفرزت مشاريع ساهم املصرف في تمويلها .واعتبر املبلغ جزء ًا من القروض
املمنوحة.
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امللحق الثاني
تفاصيل توزيع صافي اإللتزامات حسب البلدان املستفيدة ( ( )2013 - 1975بماليني الدوالرات)
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* يشمل أيض ًا القروض اإلئتمانية.
** يتضمن مبلغ   91.459مليون دوالر عبارة عن قيمة منح خصمت على اإليرادات  .

امللحق الثالث
ملخص التوزيع القطاعي السنوي اللتزامات املصرف الصافية ()2013 - 1975
( بماليني الدوالرات)

امللحق الرابع
تفاصيل التوزيع القطاعي الفرعي اللتزامات املصرف الصافية ()2013-1975
( بماليني الدوالرات)

* يشمل أيض ًا القروض االئتمانية
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امللحق الخامس
إجمالي التمويالت املشتركة للمصرف ()2013-1975
(بماليني الدوالرات)

* يشمل مبلغ  33.79مليون دوالر مساهمة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد).
** يتضمن مبلغ  633,مليون دوالر قدمها بنك تنمية غرب أفريقيا  ،و 6.2ماليني دوالر قدمها بنك االستثمار والتنمية لدول التجمع االقتصادي لغرب أفريقيا  و  24مليون ملشروع طريق " بونا-
دوروبو-حدود بوركينا فاسو" بجمهورية كوت ديفوار في عام .2013

امللحق السادس
التمويالت املوافق عليها ضمن برنامج املصرف لتمويل الصادرات العربية إلى الدول األفريقية
عام 2013

* على شكل خطوط تمويل قد تمول عدة عمليات وفي عدة دول.
** على شكل خط تمويل قد يمول عدة عمليات.
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امللحق السابع
بيان األسهم املكتتب بها واملدفوعة في رأس املال من جانب الدول األعضاء
باملصرف العربي وتوزيع األصوات
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