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  الخمسية لخطة مجلس محافظي المصرف يوافق على ا
 السابعة للمصرف  (2015- 2019) 

 

 

 مليار وستمائة مليون دوالر التزامات تمويل الخطة الجديدة
  

  
، نالتاسع والثالثي اجتماعه الدوريفي  ،وافق مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا

-  2015(السابعة وافق على الخطـة الخمسية ، 2014أبريل  09 – 08والذي عقد بتونس العاصمة، يومي 
  . 2015عام بداية التنفيذها سيبدأ  تىالللمصرف  )2019

  

من خالل خطط خمسية تربط بين الموارد المتاحة وأوجه  1983ظل المصرف يباشر نشاطه منذ عام و
استخداماتها وبين احتياجات الدول المستفيدة، وتبنى استراتيجية تقوم على الزيادة للموارد المخصصة للتمويل 

وخاصًة في مجاالت الغذاء والنقل والصحة والتعليم  ،مع زيادة حجم العمليات لسد احتياجات أفريقيا المتزايدة
  .ية الموارد البشريةوتنم

 
مليون دوالر  600بزيادة  ،  مليون دوالر 1600 ،)2019-   2015(السابعة الخطة التزامات إجمالي يبلغ و

حجم االلتزام زداد يو  ، مليون دوالر 250العام األول من الخطة بمبلغ التزامات عن الخطة السابقة، وتبدأ 
  .مليون دوالر 350إلى ، 2019عام أي الالعام األخير فى صل يلًا ــــــسنوي

  

مليون دوالر لتمويل  450مليون دوالر لتمويل مشروعات القطاع العام ومبلغ  1100سيتم تخصيص مبلغ و
ا سيتم تخصيص مبلغ سنوي يتراوح بين ممليون دوالر للعون الفني، ك 50مشروعات القطاع الخاص، ومبلغ 

  . من الموارد المالية السائلة للمصرفإلى الدول األفريقية مليون دوالر لتمويل الصادرات العربية  150-250
  

  الجديدة يبين الجدول التالي التدرج السنوي لاللتزامات خالل فترة الخطة
  )مليون دوالر(                                                        

 )(Revolving Fundعبارة عن مبلغ دوار  )1(
           
في ضوء قرار مجلس المحافظين رقم ) 2019-2015(تم إعداد مشروع الخطة الخمسية السابعة للمصرف وقد        
حاليًا  ليبلغ ، مليون دوالر 1,400أي بمبلغ  ،%50القاضي بزيادة رأس مال المصرف بنسبة  2013لعام  )4(

 هستمرارواالمالي  مركزهفي ذات الوقت سيعمل المصرف علي المحافظة على سالمة  ،مليون دوالر 4,200
مع مسايرة االتجاهات الحديثة في مجال  األفريقيةوقد راعت الخطة احتياجات الدول  .كمؤسسة تمويل إنمائي

الدول واستمرار انتشاره فى  ،العربى األفريقىالتعاون لدعم المصرف تنويع األساليب التى يسلكها و ،  التنمية
  .من عونهالمستفيدة جنوب الصحراء  –األفريقية 

  

، مواصلة جهوده السابقة واالستفادة من خبرته المكتسبة لتعزيز دورهعلي سيعمل المصرف ،  وفي هذا اإلطار
حيث  ،وذلك في ظل المستجدات التي يشهدها العالم عامة والدول المستفيدة خاصة ،واالرتقاء بعملياته وتوسيعها

   -: هيرئيسية  محاور ةتقوم أنشطة المصرف الرئيسية خالل فترة الخطة الخمسية السابعة  علي ثالث
   

  المجموع  2019  2018  2017  2016  2015    
2015-2019  

1  
  

  قروض المشاريع
  القطاع العام •
  القطاع الخاص •
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الع--ام خ--الل فت--رة الخط--ة، م--ع يتم االهت--داء بالمؤش--رات اآلتي--ة عن--د تخص--يص االلتزام--ات لمش--روعات القط--اع وس--
  -:  مراعاة المرونة

  

  %50-  40  ةــــــــــــــــــــــــالبنية األساسي
  %35-25  ةــــــــــــالزراعة والتنمية الريفي

  %25-20  القطاع االجتماعيالموارد البشرية و
  

 

ü   م--ن تكلفت--ه  %60بحي--ث ال يتج--اوز  ملي--ون دوالر، 20يس--تمر الح--د األقص--ى لتموي--ل المش--روع الواح--د
ة ــ-ـ إذا ل-م تتج-اوز تكلفت-ه التقديري    %90التقديرية اإلجمالية، ومع جواز أن تص-ل نس-بة المس-اهمة إل-ى     

 . مليون دوالر 15
ü  منح أكثر من قرض واحد للدولة المستفيدة في السنة الواحدة بشرط أال يتجاوز مجم-وع م-ا يم-نح    يمكن

 .أمريكيمليون دوالر  20لها في السنة مبلغ 
  

ü استمرار العمل بشروط إقراض المصرف الحالية لمشروعات القطاع العام وهي:-  
  

 

 

   سنويًا% 4إلى % 1من   فئة الفائدة
  سنة، بما في ذلك فترة السماح 30 – 18  مدة القرض

  سنوات 10- 4  رة السماحتف
 
ü          سيستمر المصرف في إقراض الدول التي يش-ترط عليه-ا االقت-راض بش-روط ال تزي-د ع-ن ش-روط إق-راض

التنمية الدولية، كما سيستمر في إقراض الدول الت-ي ي-تم تأهيله-ا لالس-تفادة م-ن المب-ادرة الخاص-ة        وكالة 
ي كل حالة على بتخفيف عبء المديونية، على النسق المتبع الذي يضعه البنك وصندوق النقد الدوليان ف

 .حدة بالتشاور مع المؤسسات متعددة األطراف المساهمة في المبادرة، ومن ضمنها المصرف
 

  

ü             سيواصل المصرف تخف-يض نس-بة الفوائ-د المس-تحقة عل-ى البل-دان الت-ي تف-ي بالتزاماته-ا نح-و المص-رف
 %.0.25خالل ثالثين يومًا من تاريخ استحقاقها بنسبة 

   
ü  اإلقراض للقطاع الخاص من قبل مجلس اإلدارة، بما ف-ي ذل-ك مبل-غ  التموي-ل وفترت-ه      سيتم تحديد شروط

وفترة السماح وفئات الفائدة، وذلك على نحو يأخذ في االعتبار هدف تشجيع وتطوير القطاع الخاص في 
 .أفريقيا ودعم الشراكة بين المستثمرين العرب واألفارقة

   
ü الصادرات العربية إلى الدول األفريقية من قبل مجلس اإلدارة،  سيتم أيضًا تحديد شروط اإلقراض لتمويل

بما في ذلك مبلغ التمويل وفترة اإلقراض وفئات الفائدة وذلك بالرجوع إلى ش-روط المؤسس-ات اإلقليمي-ة    
والدولي--ة العامل--ة ف--ي تموي--ل التج--ارة ب--ين المنطقت--ين العربي--ة واألفريقي--ة، وبم--ا ي--دعم زي--ادة الص--ادرات     

 .الدول األفريقية العربية إلى
 

التي يتبناها  المشروعات اإلنمائيةدعم جهود التنمية في الدول اإلفريقية غير العربية بتمويل  )1(
 ؛  والقطاع الخاص قطاع العامال

  ؛ قدراتها المؤسسية والبشريةي تنمية األفريقية فمساعدة الدول لتقديم العون الفني  )2(
 .   لها الالزمتوفير التمويل المساهمة في بوذلك  الصادرات العربية إلى الدول اإلفريقيةتشجيع  )3(
 

وفى ذات الوقت سيستمر المصرف فى مباشرة نشاطاته التقليدية، وسيعمل على توسيع عمليات مشروعات 
ة صلمواو؛  الفقرالعمل على مساعدة الدول األفريقية على محاربة القطاع الخاص، كما يستمر فى 

ر المبادرة الدولية ، وذلك في إطاالمثقلة بها الفقيرةاألفريقية المساهمة في تخفيف عبء الديون عن الدول 
التنسيق والتمويل باإلضافة إلى  ؛ )HIPC(لتخفيف عبء المديونية على الدول الفقيرة المثقلة بالديون 
 .المشترك مع مؤسسات التمويل اإلنمائي، وخاصة العربية منها



لقطاعات للمشروعات في اوذلك دون إغفال 
ومع إتباع قدر من المرونة وفقًا الحتياجات 

  

والري، وتنمية الثروة  ،ريفية شامال مجاالت الزراعة
ا يسهم ّمم والغابات، والبنية التحتية  الريفية  من مياه وطرق فرعية، وكهرباء،

االهتمام والتنمية الريفية وتحقيق األمن الغذائي و ودعم مشاركة المرأة في التنمية 

االستمرار فى تمويل مشروعات القطاع االجتماعى مع إدخال بعض المرونة على نسبة التمويل 
التى يخصصها المصرف لها سنويًا، وبما ال يخل بالتوازن بين تمويالته فى مختلف القطاعات فى 

  
وتقديم العون الفنى لدعم القروض االئتمانية 

في  االستفادة من الخبرة العربية واألفريقية ومن السلع والخدمات المنتجة فى الدول العربية واألفريقية ،

  يعتبر توفیر البنیات األساسیة التي تشمل الطرق والمطارات 
  
  

  الزراعى خالل الخطة السابعة

 

وذلك دون إغفال ، خالل فترة الخطة باألولويةقطاع البنية األساسية 
ومع إتباع قدر من المرونة وفقًا الحتياجات مثل الصناعة والطاقة والصحة والتعليم والبيئة 

 .الدول وأولوياتها

ريفية شامال مجاالت الزراعةقطاع الزراعة والتنمية المواصلة االهتمام بال
والغابات، والبنية التحتية  الريفية  من مياه وطرق فرعية، وكهرباء، ،واألسماك

التنمية الريفية وتحقيق األمن الغذائي و ودعم مشاركة المرأة في التنمية في تحقيق 
 .إلى تخفيف حدة الفقربالمشروعات التى تهدف 

االستمرار فى تمويل مشروعات القطاع االجتماعى مع إدخال بعض المرونة على نسبة التمويل 
التى يخصصها المصرف لها سنويًا، وبما ال يخل بالتوازن بين تمويالته فى مختلف القطاعات فى 

 .البلدان المستفيدة

القروض االئتمانية تقديم طريق   القطاع الخاص عنباالهتمام مواصلة دعم 
 .مناخ االستثمار فى البلدان المستفيدة

االستفادة من الخبرة العربية واألفريقية ومن السلع والخدمات المنتجة فى الدول العربية واألفريقية ،
 .تنفيذ العمليات التي يساهم المصرف في تمويلها

يعتبر توفیر البنیات األساسیة التي تشمل الطرق والمطارات 
  والموانئ والسكك الحديدية والمیاه والمجاري والسدود 
  والكباري، مدخًال ھامًا للتنمیة، لذلك سیواصل المصرف 
  خالل خطته الجديدة االھتمام بقطاع البنیة األساسیة

الزراعى خالل الخطة السابعةسيواصل المصرف االهتمام بالقطاع 
 

 

ü  قطاع البنية األساسية سيحظى
مثل الصناعة والطاقة والصحة والتعليم والبيئة األخرى، 

الدول وأولوياتها
  

  

 
ü مواصلة االهتمام بال

واألسماك ،الحيوانية
في تحقيق 

بالمشروعات التى تهدف 
 
ü  االستمرار فى تمويل مشروعات القطاع االجتماعى مع إدخال بعض المرونة على نسبة التمويل مواصلة

التى يخصصها المصرف لها سنويًا، وبما ال يخل بالتوازن بين تمويالته فى مختلف القطاعات فى 
البلدان المستفيدة

  

  

ü  مواصلة دعم
مناخ االستثمار فى البلدان المستفيدة

 
ü ، االستفادة من الخبرة العربية واألفريقية ومن السلع والخدمات المنتجة فى الدول العربية واألفريقية

تنفيذ العمليات التي يساهم المصرف في تمويلها
  



 
 

ü بما لتعليم والصحة الذي يشتمل على القطاعات الفرعية ل القطاع االجتماعيالموارد البشرية واالهتمام ب
وتحسين المؤشرات االجتماعية ومكافحة الفقر واألمية التي تحد من  تنمية الموارد البشريةيساعد علي 

 .ى اإلنتاجمقدرة المزارعين عل
  

ü  ئتمانية إلمن خالل القروض المباشرة والقروض االخاص دعمه للقطاع علي التوسع في المصرف سيعمل
مباشرة لتمويل مشاريع القطاع القروض ، والئتمانية لبنوك إفريقية أو عربيةإلاقروض ال تمنحبحيث 
وفي هذا . والمشاريع العربية األفريقية المشتركة لمشاريع الشراكة بين القطاعين الخاص والعامو الخاص
لالشتراك في  مؤسسات التمويل اإلنمائي اإلقليمية والدوليةسيقوم المصرف بتكثيف التعاون مع اإلطار 
سيزيد االهتمام بتشجيع استثمار األموال العربية في الدول ، ولمشاريع االستثمارية للقطاع الخاصا تمويل

التي تساعد على جذب االستثمارات العربية والدعم وإقامة الندوات تمويل الدراسات عن طريق  ،األفريقية
 .من خالل الملتقيات لرجال األعمال العرب واألفارقة ،المؤسسي المتعلق بالترويج

  

  
 
 

ü شركات المقاوالت العربية لتنفيذ المشـــــــروعات اإلنمائية  ســـيعمل المصرف على تفعيل خدمات
المكاتب االستشارية وبيوت  واالســــــــتثمارية في أفريقيا، كما ســـــــيـســـــهم في تفعيل خدمـــــات

الخبرة العربية في إعداد الدراسات في شتى المجاالت اإلنمائية واالستثمارية وفي اإلشراف على تنفيذ 
باإلضافة إلى توفير خدمات الخبراء العرب لبناء الطاقات األفريقية ولدعم المؤسسات  ،مشروعاتال

 .ب العربيةاألفريقية وتوفير التدريب للكوادر األفريقية من خالل مراكز التدري
 
ü سيتم االهتداء بتصنيف الدول األفريقية المؤهلة لالستفادة من عون المصرف المعـــــمول به من قبل كل 

 ).مجموعة البنك األفريقي(والصندوق األفريقي للتنمية ) مجموعة البنك الدولي(من وكالة التنمية الدولية 
 

 -: من خاللالتوسع في عمليات المصرف في تمويل الصادرات العربية إلى الدول األفريقية سيتم 
 

  

 ؛إدارة المصرف لكافة الموارد المخصصة لتمويل التجارة الخارجية  •
 

 بما فيها مجموعة البنك اإلس-المي للتنمي-ة،   خطوط تمويل للبنوك العربية واإلفريقية واإلقليميةمنح  •
 ؛ لتمويل التجارة بين المنطقتين العربية واإلفريقية 

 
  

س--يكثف و .تموي--ل عملي--ات اس--تيراد س--لع وخ--دمات عربي--ة ع--ن طري--ق مؤسس--ات حكومي--ة أفريقي--ة     •
تخصيص مبالغ لتنفيذ أنشطة الترويج للسلع سنويًا م سيتو ،المصرف من أنشطة المتابعة والترويج

بالتعاون مع البنوك العربية واإلفريقية المتعاملة مع  و المنتجة في الدول العربية في إطار البرنامج
  ؛ المصرف ومع المؤسسات العربية المعنية بتشجيع الصادرات

 

  )صورة لدورة تدريبية(سيواصل المصرف االهتمام بعمليات العون الفنى 
 



م-ن ال-دول المس-تفيدة حس-ب      سيقوم المصرف بتنظيم لق-اءات ب-ين المص-درين الع-رب والمس-توردين     

  ،مليون دوالر 419 والتى بلغت  مخصصاتها
مليون  375، فارتفعت من التالية خطط الخمسية

 – 1995(مليون دوالر في خطته الثالثة 
 .(  

ون ــــملي 900حيث بلغت  ؛)2009- 
ا ّمأ .خصصت لتمويل الصادرات العربية إلى الدول األفريقية

بزيادة - مليون دوالر أمريكى 1000فقد بلغ إجمالي التزاماتها 
تنفيذ برامج السنوات األربع األولى منها 

  .واألخيرة منها )2014

 

الخطة الخمسية الخامسة 
2005–2009(

الخطة الخمسية السادسة 
)2010–2014(

الخطة الخمسية السابعة 
)2015–2019(

900
1000

1600

رسم بيانى يوضح تدرج الخطط الخمسية للمصرف بماليين الدوالرات

 

سيقوم المصرف بتنظيم لق-اءات ب-ين المص-درين الع-رب والمس-توردين     
 . القطاعات اإلنتاجية والتصديرية

والتى بلغت  مخصصاتها )1987 – 1983(األولى الخطة الخمسية المصرف بدأ ب
خطط الخمسيةالتدرجت مخصصات المصرف لتنمية أفريقيا بالزيادة في 

مليون دوالر في خطته الثالثة  500إلى ) 1994 – 1990(دوالر في الخطة الخمسية الثانية 
). 2004 – 2000(مليون دوالر في الخطة الرابعة  675

 2005(وزادت المخصصات المالية زيادة ملحوظة في الخطة الخامسة 
خصصت لتمويل الصادرات العربية إلى الدول األفريقية، مليون دوالر  100وذلك إضافة إلى مبلغ 

فقد بلغ إجمالي التزاماتها  ،)2014 – 2010(الخطة الخمسية السادسة 
تنفيذ برامج السنوات األربع األولى منها  اكتملوقد -  مليون دوالر عن الخطة الخمسية الخامسة

2014( السنة الخامسة  وال زال العمل جاريًا في تنفيذ 

الخطة الخمسية الثانية  
)1990–1994(

الخطة الخمسية الثالثة  
)1995–1999(

الخطة الخمسية الرابعة 
)2000–2004(

الخطة الخمسية الخامسة 
)2005

375
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675

900

رسم بيانى يوضح تدرج الخطط الخمسية للمصرف بماليين الدوالرات

 

سيقوم المصرف بتنظيم لق-اءات ب-ين المص-درين الع-رب والمس-توردين      •
القطاعات اإلنتاجية والتصديرية

 
  

  
 

 

المصرف بدأ بُيذكر أّن 
تدرجت مخصصات المصرف لتنمية أفريقيا بالزيادة في ثّم 

دوالر في الخطة الخمسية الثانية 
675إلى  ّمث  ،)1999

  

وزادت المخصصات المالية زيادة ملحوظة في الخطة الخامسة 
وذلك إضافة إلى مبلغ  ؛  دوالر

الخطة الخمسية السادسة 
مليون دوالر عن الخطة الخمسية الخامسة 100مقدارها 

وال زال العمل جاريًا في تنفيذ  ، )2010-2013(

  
  

 
 

الخطة الخمسية األولى 
)1983–1987(

419
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