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أفريقيا  في  االقتصادية  للتنمية  العربي  المصرف  تأسس 
)المصرف( بمقتضى قرار من مؤتمر القمة العربية السادس 
1973، وبدأ عملياته في  28 نوفمبر  بالجزائر في  المنعقد 
جمهورية  عاصمة  الخرطوم،  من  واتخذ   ،1975 مارس 

السودان، مقرًا رئيسًا له.

مـعطيـات عـامـة
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التعريف
المصرف مؤسسة مالية دولية مستقلة تملكها ثماني عشرة دولة عضو 

بجامعة الدول العربية موقعة على اتفاقية إنشائه في 18 فبراير 1974. 

ويتمّتع المصرف بالشخصية القانونية الدولية الكاملة وباالستقالل التام 

اتفاقية إنشائه ولمبادئ  المجالين اإلداري والمالي، ويخضع ألحكام  في 

القانون الدولي.

يهدف إنشاء المصرف إلى دعم التعاون االقتصادي )المالي والفني( بين 

أفريقي  عربي  تضامن  وتجسيد  العربي،  العالم  ودول  األفريقية  الدول 

ُعهَد  الهدف،  لهذا  والصداقة. وتحقيقًا  المساواة  أسٍس من  قائم على 

إليه بالمهام التالية:

• اإلسهام في تمويل التنمية االقتصادية  للدول األفريقية. 

•  تشجيع مشاركة رؤوس األموال العربية في التنمية األفريقية.

•  اإلسهام في توفير المعونة الفنية الالزمة للتنمية في أفريقيا.
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الهيئات المسيرة لعمل المصرف

جمل�س املحافظني
ونائب  حمافظ  من  ويتك�ن  للم�صرف  الُعليا  ال�صلطة  ه� 
حمافظ عن كل دولة ع�ص�، ويك�ن�ا يف الغالب وزراء املالية 
يف دولهم. وملجل�س املحافظني كافة ال�صالحيات، كما له اأن 
يف��س كل اأو بع�س هذه ال�صالحيات ملجل�س الإدارة،  فيما 
الإن�صاء ومن بينها: زيادة  اتفاقية  التي ت�صتثنيها  عدا تلك 
راأ�س املال، وتعيني مدير عام امل�صرف، واإجازة النظام املايل، 
�صايف  وتخ�صي�س  اخلتامية،  احل�صابات  على  والت�صديق 
املجل�س  ويعقد  الإن�صاء.  اتفاقية  وتعديل  وتف�صري  الدخل، 

اجتماعاً عادياً واحداً يف العام.

جمل�س الإدارة
ويتمتع  ع�ص�اً،  ع�صر  اأحد  من  امل�صرف  اإدارة  جمل�س  يتكّ�ن 
بال�صالحيات الالزمة لإدارة امل�صرف اإّل ما كان منها مق�ص�راً 

على جمل�س املحافظني. وتت�صّمن �صالحياته الآتي:

ر�صم ال�صيا�صة العامة للم�صرف ومتابعة تنفيذها،   •  
وت�جيهات  الإن�صاء  اتفاقية  واأحكام  يتفق  مبا 

جمل�س املحافظني. 

و�صع الق�اعد والُنظم واتخاذ التدابري الالزمة لت�صيري   •  
اأعمال امل�صرف على اأ�صا�س القت�صاد يف النفقات. 

العمليات  ح  ُت��صّ التي  اخلم�صية  اخلطط  اعتماد   •  
القرو�س  على  وامل�افقة  وُنظمها،  وحجمها 

واملع�نات التي يقّدمها امل�صرف.

واإ�صدار  بالقرتا�س  اخلا�صة  القرارات  اتخاذ   •  
ال�صندات.

الإعداد لجتماعات جمل�س املحافظني.   •  

اإن�صاء وكالت وفروع ومكاتب للم�صرف، ح�صب ما   •  
تقت�صيه م�صلحة العمل. 

يك�ن الأع�صاء الت�صعة الأكرث اإ�صهاماً يف راأ�س مال امل�صرف 
الإمارات  دولة  على:  حالياً  هذا  وينطبق  دائمني،  اأع�صاء 
الدميقراطية  اجلزائرية  واجلمه�رية  املتحدة،  العربية 
العراق،  وجمه�رية  ال�صع�دية،  العربية  واململكة  ال�صعبية، 
ليبيا،  ودولة  الك�يت،  ودولة  قطر،  ودولة  عمان،  و�صلطنة 
 - امل�صرف  يف  الأع�صاء  بقية  وي�صرتك  املغربية.  واململكة 
بح�صب ق�تهم يف الت�ص�يت يف جمل�س املحافظني - يف اختيار 
حالياً:  وهما  الإدارة  جمل�س  يف  الدائمنينْ  غري  الع�ص�ينْن 
وفرتة  العربية.  م�صر  وجمه�رية  الت�ن�صية  اجلمه�رية 
الع�ص�ية اأربع �صن�ات قابلة للتجديد، وينتخب املجل�س من 
بني اأع�صائه رئي�صاً غري متفرغ ملدة �صنتني قابلة للتجديد. 
يجتمع جمل�س الإدارة مرًة كل ثالثة اأ�صهر، اأو كلما اقت�صى 

عمل امل�صرف ذلك.

جلان جمل�س الإدارة
تتفّرع عن جمل�س الإدارة جلنتان وهما:

اإدارة  على  بالإ�صراف  وتق�م  ال�ستثمار:  جلنة   /1

الإدارة،  جمل�س  رئي�س  من  وتتكّ�ن  امل�صرف  ا�صتثمارات 
واملدير العام، وع�ص�ينْن يق�م جمل�س الإدارة باختيارهما من 

. بني اأع�صائه ملدة �صنتنينْ

مراجعة  على  بالإ�صراف  وتق�م  املراجعة:  جلنة   /2
يق�م  اأع�صاء،  ثالثة  من  وتتكّ�ن  الداخلية  امل�صرف  اأعمال 

. جمل�س الإدارة باختيارهم من بني اأع�صائه ملدة �صنتنينْ

املدير العام
غري  من   - امل�صرف  عام  مدير  املحافظني  جمل�س  ُيعنّي 
اأع�صاء جمل�س الإدارة - لفرتة ثالث �صن�ات قابلة للتجديد 
القان�ين  املمثل  ه�  العام  واملدير  الأكرث.  على  مرتني 
ت�صيري  عن  وامل�صئ�ل  الأعلى  التنفيذي  وامل�ظف  للم�صرف 
للنظم  وفقاً  الإدارة،  جمل�س  اإ�صراف  حتت  الأعمال  جميع 

والل�ائح ووفقاً لت�جيهات جمل�صينْ املحافظني والإدارة.
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اجتماع جمل�س املحافظني رقم )43( - البحر امليت - اأبريل 2018
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 مجلس المحافظين

التقرير السنوى

*   مت تعديل التمثيل يف جمل�س املحافظني خالل العام، فقد كان ميثل مملكة البحرين معايل ال�صيخ/ اأحمد بن حممد اآل خليفة حتى 4 دي�صمرب 2018، وكان ميثل جمهورية 
ال�صودان معايل الدكتور/ حممد عثمان �صليمان الركابي حتى �صبتمرب 2018، وكان ميثل جمهورية العراق معايل الدكتور/ حيدر العبادي حتى اأكتوبر 2018، وكان ميثل 
دولة الكويت معايل الأ�صتاذ/ اأن�س خالد ال�صالح حتى يناير 2018، وكان ميثل دولة ليبيا معايل الأ�صتاذ/ اأ�صامة �صعد حماد �صالح حتى اأكتوبر 2018، وكان ميثل اململكة 

املغربية معايل الأ�صتاذ/ حممد بو�صعيد حتى اأغ�صط�س2018.
** كان 2011 هو اآخر عام يح�صر فيه ممثل عن اجلمهورية العربية ال�صورية اجتماعات جمل�س املحافظني.
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2019

معايل الأ�ستاذ/ دروي�س بن اإ�سماعيل بن علي البلو�سيمعايل الأ�ستاذ/ عمر ملح�س
الوزير امل�صئول عن ال�صوؤون املالية - �صلطنة ُعَمانوزير املالية - اململكة الأردنية الها�صمية

معايل الدكتور/ نبيل ق�سي�سمعايل الأ�ستاذ/ عبيد حميد الطاير
رئي�س جمل�س اإدارة هيئة �صوق راأ�س املال  وزير الدولة لل�صوؤون املالية - دولة الإمارات العربية املتحدة

الفل�صطينية  - دولة فل�صطني

معايل الأ�ستاذ/ علي �سريف العماديمعايل ال�سيخ/ �سلمان بن خليفة اآل خليفة*
وزير املالية - دولة قطروزير املالية والقت�صاد الوطني – مملكة البحرين

معايل الدكتور/ نايف فالح مبارك احلجرف*معايل الأ�ستاذ/ زياد العذاري
وزير املالية - دولة الكويتوزير التنمية وال�صتثمار والتعاون الدويل- اجلمهورية التون�صية

معايل الأ�ستاذ/ علي ح�سن خليل معايل الأ�ستاذ/ عبد الرحمن راوية
وزير املالية - اجلمهورية اللبنانيةوزير املالية - اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية

معايل الأ�ستاذ/ فرج عبد الرحمن عمر بومطاري*معايل الأ�ستاذ/ حممد بن عبد اهلل بن عبد العزيز اجلدعان
وزير املالية – دولة ليبياوزير املالية - اململكة العربية ال�صعودية

معايل الدكتورة/ �سحر ن�سرمعايل الأ�ستاذ/ معتز مو�سى عبد اهلل �سامل*
رئي�س جمل�س الوزراء القومي

وزير املالية والتخطيط القت�صادي - جمهورية ال�صودان
وزيرة ال�صتثمار والتعاون الدويل - جمهورية م�صر العربية

معايل الأ�ستاذ/ حممد بن�سعبون*
وزير القت�صاد واملالية - اململكة املغربيةاجلمهورية العربية ال�صورية**

معايل الأ�ستاذ/ املختار ولد اأجايمعايل الأ�ستاذ/ فوؤاد ح�سني*
نائب رئي�س الوزراء لل�صوؤون القت�صادية

وزير املالية – جمهورية العراق
وزير القت�صاد واملالية

اجلمهورية الإ�صالمية املوريتانية
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و�صٌف تف�صيلي للعمليات

ني
لثا

ل ا
ص

لف
ا

                                 

جمــل�س الإدارة

اجتماع جمل�س الإدارة - اخلرطوم - �سبتمرب 2018
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*  مت تعديل التمثيل يف جمل�س الإدارة خالل العام، فقد كان ميثل دولة ليبيا �صعادة الأ�صتاذ/ جمعة ب�صري بو خ�صرة حتى مار�س 2018.

�سعادة الأ�ستاذة/ ملياء بن ميم�سعادة الأ�ستاذ/ م�سبح حممد ال�سويدي
اجلمهورية التون�صيةدولة الإمارات العربية املتحدة

ة �سعادة الدكتورة/ هدى هادي �سلمان�سعادة الأ�ستاذ/ ميلود بوطبَّ
جمهورية العراقاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية

�سعادة الأ�ستاذ/ اأحمد �سالح بومطر املهندي�سعادة الدكتور/ عبد العزيز بن حممد بن زاهر الهنائي
دولة قطر�صلطنة ُعَمان

�سعادة الأ�ستاذ/ مو�سى من�سور الكانوين*�سعادة الأ�ستاذ/ مروان عبد اهلل يو�سف ثنيان الغامن
دولة ليبيادولة الكويت

�سعادة الأ�ستاذ/ احل�سن الدز�سعادة الدكتورة/ منى حممد اأحمد وهبة
اململكة املغربيةجمهورية م�صر العربية

الرئي�س
معالي المهند�س/ يو�سف بن اإبراهيم الب�سام

المملـكـــــة العـربيــــة ال�صعــوديـــة

األعضــاء

املدير العـام

معايل الدكتور/ �سيدي ولد التاه
اجلمهورية الإ�صالمية املوريتانية
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و�صٌف تف�صيلي للعمليات

ني
لثا

ل ا
ص

لف
ا

معـــالــي رئيــ�س جملـــ�س املحافظــني
امل�سرف العربى للتنمية القت�سادية فى اأفريقيا

معالــــي الرئيـــس

حتية طيبة،

طبقاً للمواد 6/25  و2/34  و35 من اتفاقية اإن�صاء امل�شرف العربي للتنمية 

القت�شادية يف اأفريقيا، اأت�صّرُف باأن اأرفع اإلى جمل�س املحافظني املوّقر، نيابًة 

للتنمية  العربي  امل�شرف  اأعمال  عن  ال�صن�ي  التقرير  الإدارة،  جمل�س  عن 

القت�شادية يف اأفريقيا خالل عام 2018. وي�شتمل التقرير على عر�ٍس لأهم 

اأن�صطة امل�شرف وعلى و�صٍف تف�صيلينْ لعملياته التنموية اجلديدة يف البلدان 

الأفريقية التي ا�شتفادت من مت�يالته خالل العام، كما ي�شتمل على احل�شابات 

املدققة لل�شنة املالية 2018.

واأرجو اأن تتف�ضلوا معاليكم بقبول فائق االحرتام،،،

يو�سف بن اإبراهيم الب�سام
رئي�س جمل�س الإدارة
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أهم مؤشرات نشاط المصرف )2017 - 2018(

20172018البيــــــــــان

529.60564.95اإجمايل اللتزامات )ملي�ن دولر*(

220230قرو�س م�صاريع القطاع العام 

100100قرو�س متويل القطاع اخلا�س 

200225قرو�س متويل ال�صادرات العربية 

9.609.95منح العون الفني 

7173اإجمايل عدد العمليات

1615عدد م�صاريع القطاع العام

88عدد عمليات القطاع اخلا�س 

76عدد عمليات التجارة اخلارجية

عدد عمليات العون الفني

 درا�صات اجلدوى

 الدعم املوؤ�ص�صي

40

3

37

44

7

37

41.535.5متو�صط عن�صر املنحة لقرو�س م�صروعات القطاع العام )%(

569.9884.08اإجمايل تكاليف امل�صروعات التي �صاهم امل�صرف يف متويلها )مليون دولر(

4,788.24,821.4�صايف املوجودات )مليون دولر(

)11.9(294.7اإجمايل الدخل )مليون دولر(

)39.9(271.7�صايف الدخل )مليون دولر(

* المقصود بالدوالر في هذا التقرير هو الدوالر األمريكي
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لمحة عن التطـورات االقتصـادية الدولـية
العاملي  القت�ساد  منو   /1

�صجل القت�صاد العاملي يف عام 2018 ن�صبة منو ُتقّدر بحوايل 3.7 % وهي ن�صبة تتجاوز املعدل ال�صنوي املُ�صّجل خالل ال�صنوات 
اخلم�س الأخرية بحوايل 0.2 نقطة، ح�صب ما ُي�صري اإليه تقرير �صندوق النقد الدويل حول اآفاق القت�صاد العاملي ال�صادر يف 
للن�شاط  الن�صبي  التباطوؤ  التوقعات؛ ب�صبب  اأقل من  اأنه كان  اإل  النمو املحقق  اأهمية معدل  اأكتوبر2018. وعلى الرغم من  �صهر 
القت�صادي يف عدد من ُكربيات الدول املتقدمة، والآثار ال�صلبية لعدد من الإجراءات التجارية احلمائية، وال�صعوبات التي متر 
بها عدد من ُكربيات الدول النا�صئة والنامية الناجمة عن عوامل داخلية يف تلك الدول، بالإ�صافة اإلى عوامل اأخرى مثل �صعوبة 

ال�شروط التمويلية والتوترات اجليو�صيا�صية وارتفاع اأ�صعار النفط.

ت�صارع معدل النمو ال�صنوي لالقت�صاد الأمريكي خالل عام 2018 لل�صنة الثانية على التوايل ليبلغ 2.8 %، وذلك بف�صل اعتماد 
�صيا�صة لتخفيف ال�صرائب كان لها بالغ الأثر يف حتفيز ن�شاط القطاع اخلا�س .اأما يف منطقة اليورو فقد تباطاأ معدل النمو ال�صنوي 
لالقت�صاد حيث بلغ 2 % يف عام 2018، وذلك بفعل تباطوؤ منو ال�صادرات وارتفاع اأ�صعار النفط، بالإ�صافة اإلى حالة عدم اليقني 
ال�صيا�صي وال�صطرابات التي مت ت�صجيلها يف عدد من بلدان املنطقة. كما توا�صل تراجع معدل النمو ال�صنوي لالقت�صاد يف اململكة 
املتحدة لل�صنة الرابعة على التوايل لي�صتقر يف حدود 1.3 %، وهي اأقل ن�صبة منو ت�صهدها البالد منذ عام 2009 وذلك بفعل 

التقلبات املناخية وحالة عدم اليقني املرتبطة ب�شروط النف�صال عن الحتاد الأوروبي. 

ويف القت�صاديات املتقدمة الأخرى تراجع معدل النمو القت�صادي يف اليابان بفعل التال�صي التدريجي لالآثار التحفيزية املرتتبة 
عن �صيا�صة التخفيف اجلبائي، كما تباطاأ النمو يف كندا بفعل حالة عدم اليقني الناجمة عن مراجعة اتفاقية التبادل التجاري احلر 
باأمريكا ال�صمالية، بالإ�صافة اإلى الرتاجع الن�صبي جلاذبية النظام اجلبائي اإثر التخفيفات ال�صريبية الهامة التي مت اإقرارها يف 
الوليات املتحدة. وتراجع كذلك النمو يف كوريا اجلنوبية نتيجة لتباطوؤ ال�صتثمارات وال�صعوبات التي يواجهها القطاع ال�صناعي، 
بالإ�صافة اإلى الآثار املرتتبة عن اإقرار زيادة هامة يف الأجر الأدنى امل�صمون. كما تقل�س النمو يف �صنغافورة وتايوان نتيجة لتباطوؤ 
بف�صل  التوايل  الثانية على  لل�صنة  النمو  ت�صارع  فقد  الرنويج  اأما يف  البلدين.  املتاأتية من هذين  الواردات  ال�صيني على  الطلب 
الداخلي وت�صارع ال�صتثمارات،  اأ�صرتاليا بف�صل تزايد ال�صتهالك  النمو القت�صادي يف  ارتفع معدل  النفط، كما  اأ�صعار  ارتفاع 
يف حني ا�صتقر النمو يف هوجن كوجن. ويف ال�صني تراجع معدل النمو القت�صادي ب�صكل طفيف لي�صتقر يف حدود 6.5 %، وذلك 
نتيجة تقل�س ال�صتثمارات العمومية، بالإ�صافة اإلى اعتماد ت�صريعات هادفة للحد من ارتفاع اأ�صعار العقارات. اأما يف الهند فقد 
ت�صارع معدل النمو القت�صادي مدفوعًا بارتفاع ال�صتهالك املحلي، وت�صارع النمو كذلك يف اإندوني�صيا مدفوعًا بالطلب املحلي، 
ويف تايالند مدفوعًا بانتعا�س القطاع ال�صياحي وبارتفاع ال�صادرات ال�صناعية، بينما تباطاأ النمو يف كل من ماليزيا والفيليبني 

وفيتنام نتيجًة لرتاجع ن�صق منو ال�صادرات. 

وتباطاأ النمو القت�صادي يف اأمريكا الالتينية لي�صتقر يف حدود 1.1 %، وذلك نتيجة تظافر عدة عوامل كزيادة �صعوبة ال�شروط 
التمويلية، والآثار املرتتبة عن اجلفاف الذي �صرب الأرجنتني، بالإ�صافة اإلى اإ�صراب �صائقي ال�صاحنات يف الربازيل الذي عطل 
العملية الإنتاجية ب�صكٍل كبري. كما تراجع النمو القت�صادي يف دول اأوروبا ال�صرقية وتركيا لي�صتقر يف حدود 3.7 %، نتيجًة لتباطوؤ 
النمو يف تركيا اإثر ال�صطرابات التي عرفتها الأ�صواق املالية والنخفا�س احلاد ل�صعر �صرف العملة املحلية، ويف بولندا اإثر تراجع 
ن�صق منو ال�صادرات، يف حني ت�صارع النمو القت�صادي يف رابطة الدول امل�صتقلة لل�صنة الثانية على التوايل ليبلغ 2.3 %، مدفوعًا 

بارتفاع اأ�صعار النفط وال�صتهالك املحلي. 
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اأما يف دول اإفريقيا جنوب ال�صحراء فقد ت�صارع معدل النمو لل�صنة الثانية على التوايل ليبلغ 3 %. ويعك�س هذا الت�صارع بداية 
التعايف الذي عرفته اقت�صاديات الدول املنتجة للنفط يف املنطقة بف�صل ارتفاع الأ�صعار العاملية، وتقلي�س ال�صطرابات امل�صجلة 
على م�صتوى الإنتاج. وهي عوامل لعبت دورًا هامًا يف ت�صريع ن�صق النمو يف نيجرييا اإلى 1.9 %، ويف احلد من ن�صق النكما�س 
اإيجابي على اقت�صاديات بع�س الدول املجاورة  اأثر  0.1 %. كما كان لت�صارع ن�صق النمو يف نيجرييا  اإلى  اأنغول  القت�صادي يف 
كبنني والنيجر، من خالل تن�صيط �صادراتها نحو ال�صوق النيجريية. كذلك ا�صتفادت اقت�صاديات الدول غري املنتجة للنفط يف 
املنطقة من حت�صن ظروف الن�شاط الزراعي بعد فرتات طويلة ن�صبيًا من اجلفاف، ومن ت�صارع ال�صتثمارات العمومية يف جمال 
البنية التحتية بف�صل توا�صل ال�شروط التمويلية املي�صرة. اأما يف جنوب اإفريقيا فقد تباطاأ النمو القت�صادي نتيجًة لال�صطرابات 
اإلى  2 %، وُيعزى هذا  اإفريقيا ت�صارع معدل النمو ليبلغ  ال�صيا�صية و�صعف ال�صتثمارات العمومية. ويف ال�صرق الأو�صط و�صمال 
التعايف القت�صادي الذي �صهدته الدول العربية املنتجة للنفط اإثر ارتفاع الأ�صعار العاملية، وتوا�صل الن�صق الت�صاعدي للنمو يف 
م�صر بف�صل الرتفاع امللحوظ حلجم ال�صادرات. غري اأن النكما�س الذي عرفه القت�صاد الإيراين اإثر العقوبات التي اأعادت 

الوليات املتحدة فر�صها على البالد، لعب دورًا هامًا يف عدم بلوغ م�صتوى النمو الذي �صهدته املنطقة يف عام 2016.

البطالة و  العمالة  و  الت�سخم   /2

اأ( الت�سخم

2018 مدفوعًة  1.9 % يف عام  لتبلغ  التوايل  الثالثة على  لل�صنة  الرتفاع  املتقدمة  القت�صاديات  الت�صخم يف  وا�صلت معدلت 
تاأخذ  التي تعك�س تطور الأ�صعار ال�صتهالكية على املدى الطويل، ول  اأن معدلت الت�صخم الهيكلية  اأ�صعار النفط، غري  بارتفاع 
بعني العتبار تقلبات اأ�صعار الطاقة والغذاء ظلت اأقل من الأهداف التي و�صعتها البنوك املركزية يف جل القت�صاديات املتقدمة. 
كما وا�صلت معدلت الت�صخم يف القت�صاديات النا�صئة والنامية الرتفاع لل�صنة الثانية على التوايل لتبلغ 5.7 %، مدفوعًة اأي�صًا 
بارتفاع اأ�صعار النفط. ويف الوليات املتحدة الأمريكية انخف�س معدل ت�صخم الأ�صعار ال�صتهالكية ب�صكل طفيف اإلى 2 % يف عام 
2018، وهو امل�صتوى امل�صتهدف من البنك املركزي. اأما يف منطقة اليورو فقد وا�صل معدل الت�صخم الرتفاع لل�صنة الثالثة على 

التوايل ليبلغ 1.8 %، مدفوعًا بارتفاع اأ�صعار النفط يف ظل توا�صل الن�صق البطيء لنمو الأجور، ويبقى هذا املعدل دون امل�صتوى  
امل�صتهدف من البنك املركزي الأوروبي واملقدر بحوايل 2 %. و يف اململكة املتحدة انخف�س معدل الت�صخم اإلى 2.3 %، نتيجًة 

لنح�صار الآثار الت�صخمية الناجمة عن انخفا�س �صعر �صرف اجلنيه الإ�صرتليني. 

ويف اليابان وا�صل معدل الت�صخم الرتفاع لل�صنة الثالثة على التوايل ليبلغ 1.4 %، مدفوعًا بارتفاع اأ�صعار النفط. ويف ال�صني 
ارتفع معدل الت�صخم اإلى 2.5 %، كنتيجة لرتفاع اأ�صعار النفط وانخفا�س �صعر �صرف اليوان. كما وا�صل معدل الت�صخم الرتفاع 
يف الهند لل�صنة الثانية على التوايل ليبلغ  5.1 %، نتيجًة لتقل�س الفجوة الفا�صلة بني م�صتويات الإنتاج املحققة وتلك املمكنة، اإثر 
ت�صارع النمو القت�صادي وانخفا�س �صعر �صرف العملة املحلية بالإ�صافة اإلى ارتفاع اأ�صعار النفط. كما ارتفع معدل الت�صخم يف 
الربازيل اإلى 4.1 %، نتيجة ارتفاع اأ�صعار النفط، يف حني تراجع معدل الت�صخم يف املك�صيك اإلى 4.3 % ب�صبب تباطوؤ منو الطلب 
الناجمة عن انخفا�س �صعر �صرف  الواردات  اأ�صعار  3.5 %، مدفوعًا بزيادة  اإلى  املحلي. كما ارتفع معدل الت�صخم يف رو�صيا 

العملة املحلية، وذلك على الرغم من رفع البنك املركزي �صعر الفائدة يف منا�صبتني خالل ال�صنة.

8.7 %. وعلى الرغم من  2018 لي�صتقر يف حدود  اأما يف دول اإفريقيا جنوب ال�صحراء فقد انخف�س معدل الت�صخم يف عام 
النخفا�س الن�صبي ملعدلت الت�صخم يف نيجرييا واأنغول واإثيوبيا غري اأنها بقيت ثنائية الرقم )12.8 % يف نيجرييا، و20 % يف 
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اأنغول و10.5 % يف اإثيوبيا(، وهو ما ُيف�صر بارتفاع اأ�صعار املواد الغذائية يف نيجرييا وانخفا�س �صعر �صرف العملة املحلية يف 
اأنغول واإثيوبيا، بالإ�صافة اإلى الرتفاع ال�صريع يف حجم القرو�س البنكية يف اإثيوبيا. وارتفع معدل الت�صخم يف جنوب اإفريقيا اإلى 

5.7 %، ولكنه بقي �صمن املجال امل�صتهدف من طرف البنك املركزي والذي يرتاوح بني 3 و6 %. 
ب( العمالة والبطالة

تراجع معدل البطالة العاملي ب�صكل طفيف يف عام 2018 لي�صتقر يف حدود 5.4 %، حيث بلغ عدد العاطلني عن العمل حوايل 
188 مليون �صخ�س، 43 % منهم من الن�صاء. وبلغ معدل العمالة 58.5 % من عدد ال�صكان البالغني اأكرث من 15 �صنة، يف حني 

مل يتجاوز هذا املعدل 45.6 % عند الن�صاء. 

5.1 %، حيث �صجلت  التوايل لي�صتقر يف حدود  ال�صاد�صة على  لل�صنة  ويف القت�صادات املتقدمة وا�صل معدل البطالة الرتاجع 
منطقة اليورو معدل بطالة ل يتجاوز 8.3 % وهو اأقل معدل ت�صهده املنطقة منذ عام 2008. كما �صجلت جمموعة الدول ال�صناعية 
ال�صبع معدل بطالة ل يتجاوز 4.5 % وهو اأقل معدل  ت�صهده املجموعة منذ ال�صدمة النفطية الأولى يف عام 1973، وانخف�س 
معدل البطالة يف بقية القت�صادات املتقدمة اإلى اأدنى م�صتوى له منذ عام 2008 لي�صتقر يف حدود 4 %. اأما يف الدول النا�صئة 
وال�صاعدة فقد وا�صل معدل البطالة النخفا�س لل�صنة الثالثة على التوايل يف دول �صمال اإفريقيا لي�صتقر يف حدود 11.5 %، كما 
وا�صل النخفا�س لل�صنة اخلام�صة على التوايل يف دول اأمريكا الو�صطى لي�صتقر يف حدود 3.6 %، ويف دول �صرق اأوروبا لي�صتقر 
يف حدود 5.2 %، ويف دول اآ�صيا الو�صطى لي�صتقر يف حدود 6.5 %، وانخف�س ذات املعدل اأي�صًا يف دول اأمريكا اجلنوبية اإلى 
9.4 %، كما انخف�س يف الدول العربية اإلى 7.8 %، ويف دول غرب اآ�صيا اإلى 10.1 %، يف حني ظل م�صتقرًا يف دول �صرق اآ�صيا 
يف حدود 4.5 %، ويف دول جنوب �صرق اآ�صيا يف حدود 2.7 %، ويف دول جنوب اآ�صيا يف حدود 4.1 %، ويف دول جمموعة اآ�صيان 

يف حدود 2.7 %. 

29.9 مليون عاطل عن  7.2 %؛ اأي ما ميثل حوايل  اأما يف دول اإفريقيا جنوب ال�صحراء فقد ا�صتقر معدل البطالة يف حدود 
العمل، بزيادة قدرها نحو مليون �صخ�س مقارنًة بعام 2017. غري اأن هذا املعدل ي�صهد تباينات هامة بني خمتلف املناطق حيث 
اأنه ارتفع  يف دول و�صط اإفريقيا اإلى 5.4 %، كما ظل م�صتقرًا يف دول �صرق اإفريقيا يف حدود 6.4 %، ويف دول غرب اإفريقيا يف 

حدود 5.3 %، ووا�صل الرتفاع لل�صنة اخلام�صة على التوايل يف دول جنوب القارة ليبلغ 26.8 %.

3/التجارة العاملية

4.1 %، ب�صبب الإجراءات احلمائية التي فر�صتها الوليات  2018 لي�صتقر يف حدود  تباطاأ منو حجم التجارة العاملية يف عام 
املتحدة ب�صكل اأحادي، والتي ردت عليها ال�صني والحتاد الأوروبي باإجراءات مماثلة. وقد تراجع معدل النمو ال�صنوي ل�صادرات 
القت�صادات املتقدمة اإلى 3.3 %، حيث انخف�س معدل النمو ال�صنوي ل�صادرات دول منطقة اليورو اإلى 3.8 %، وملجموعة الدول 

ال�صناعية ال�صبع اإلى 2.9 %، ولبقية القت�صادات املتقدمة اإلى 3.3 %. 

اأما يف القت�صادات النا�صئة والنامية فقد تراجع معدل النمو ال�صنوي ل�صادراتها اإلى 4.6 %، حيث تقل�س معدل النمو ال�صنوي 
5.8 % واقت�صادات اخلم�س الأكرب يف جمموعة  اإلى  اآ�صيا النا�صئة والنامية  5 %، ودول  اإلى  ل�صادرات رابطة الدول امل�صتقلة 
اآ�صيان دون اعتبار �صنغافورة اإلى 6.2 %. كذاك تراجع معدل النمو ال�صنوي ل�صادرات دول اأوروبا ال�صرقية وتركيا اإلى 7.1 %، 
ودول اأمريكا الالتينية اإلى 3.6 %، يف حني تراجع معدل النكما�س ال�صنوي ل�صادرات دول ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا اإلى 

0.2 %. اأما يف دول اإفريقيا جنوب ال�صحراء فقد تراجع معدل النمو ال�صنوي لل�صادرات اإلى 2.7 %.
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وتراجع معدل النمو ال�صنوي لواردات القت�صادات املتقدمة اإلى 3.6 %، حيث ت�صارع معدل النمو ال�صنوي لواردات دول منطقة 
بقية  ولواردات   %  3.4 اإلى  ال�صبع  ال�صناعية  الدول  جمموعة  لواردات  ال�صنوي  النمو  معدل  تباطاأ  بينما   ،%  3.9 اإلى  اليورو 
 ،% 6 اإلى  لوارداتها  ال�صنوي  النمو  معدل  تقل�س  فقد  والنامية  النا�صئة  القت�صادات  اأما   .% 3.5 اإلى  املتقدمة  القت�صادات 
حيث تراجع معدل النمو ال�صنوي لواردات رابطة الدول امل�صتقلة اإلى 5.2 %، ولواردات دول اآ�صيا النا�صئة والنامية اإلى 7.9 %، 
اأوروبا  6.9 %. كما انخف�س معدل النمو ال�صنوي لواردات دول  اإلى  اآ�صيان  ولواردات القت�صادات اخلم�س الأكرب يف جمموعة 
ال�صرقية وتركيا اإلى 5.3 %، ولواردات دول اأمريكا الالتينية اإلى 2.9 %، يف حني ت�صارع معدل النمو ال�صنوي لواردات دول ال�صرق 

الأو�صط و�صمال اإفريقيا اإلى 2.7 %، ولواردات دول اإفريقيا جنوب ال�صحراء اإلى 6.5 %.

والبلدان الفقرية املثقلة بالديون اخلارجي  4/الدين 

اأ( الدين اخلارجي

بلغ حجم الدين اخلارجي لدول اإفريقيا جنوب ال�صحراء - ح�صب اإح�صاءات البنك الدويل- حوايل 524.1 مليار دولر يف 
عام 2017؛ اأي بزيادة قيا�صية قدرها 15 % مقارنًة بعام 2016. وبذلك بلغ حجم الدين اخلارجي حوايل 33.5 % من 
اإجمايل الناجت املحلي. ومن حيث تركيبته فاإن 84 % من اإجمايل الدين كان يف �صكل قرو�س طويلة الأجل و12 % يف �صكل 
قرو�س ق�صرية الأجل، يف حني بلغت القرو�س امل�صداة من �صندوق النقد الدويل 4 % من اإجمايل الدين. وقد �صكلت الزيادة 
امل�صجلة على م�صتوى القرو�س طويلة الأجل حوايل 91 % من اإجمايل الزيادة امل�صجلة على م�صتوى الدين اخلارجي، يف حني 
كانت الزيادة امل�صجلة على م�صتوى القرو�س ق�صرية الأجل التي بلغت 7.5 % الأهم منذ عام 2012. اأما القرو�س املُ�صداة 
من �صندوق النقد الدويل فقد ارتفعت بعد 3 �صنوات من الرتاجع. وقد انخف�صت ن�صبة القرو�س املي�صرة ب�صكٍل طفيف اإلى 
32.4 % من اإجمايل الدين اخلارجي، يف حني ارتفعت ن�صبة القرو�س املمنوحة من موؤ�ص�صات متعددة الأطراف اإلى 19.7 %، 
وانخف�صت ن�صبة الدين اخلارجي املُعْنون بالدولر الأمريكي لت�صتقر يف حدود 62.4 %، يف حني ارتفعت ن�صبة الدين اخلارجي 

املُعْنون باليورو اإلى حوايل 5.7 %.  

2016، ومن حيث  5.9 % عن عام  بذلك بحوايل  2017 مرتفعة  مليار دولر يف عام   30.5 ال�صداد حوايل  متاأخرات  وبلغت 
تركيبتها فاإن 26 % من املتاأخرات تتعلق بقرو�س ممنوحة من قبل جهات خا�صة يف حني اأن 74 % تتعلق بقرو�س ممنوحة من 
قبل جهات ر�صمية. كما بلغت ال�صحوبات من الديون يف عام 2017 م�صتوًى قيا�صيًا ُقّدر بنحو 83.1 مليار دولر، مرتفعًة بذلك 
بنحو 42.5 % عن ال�صحوبات امل�صجلة يف عام 2016. ومن حيث تركيبتها فاإن 94 % من ال�صحوبات تتعلق بقرو�س طويلة الأجل، 

و6 % تتعلق بقرو�س ق�صرية الأجل.

 بلغت خدمة الدين حوايل 40.1 مليار دولر يف عام 2017 مرتفعة بذلك بنحو 5 % عن نظريتها امل�صجلة يف عام 2016. وقد 
مثلت خدمة الدين حوايل 10.4 % من ال�صادرات، ومن حيث تركيبتها فاإن 69 % منها يتعلق بت�صديد اأ�صل الدين يف حني اأن  31 % 
يتعلق بت�صديد الفوائد. ومثلت الزيادة امل�صجلة على م�صتوى ت�صديد اأ�صل الدين 90 % من الزيادة امل�صجلة على م�صتوى خدمة 
الدين. وقد ارتفع متو�صط �صعر الفائدة امل�صتوجب على القرو�س اجلديدة التي مت حت�صيلها يف عام 2017 اإلى 3.8 %، يف حني 
ارتفع متو�صط مدة القر�س اإلى 20.2 �صنة ومتو�صط فرتة ال�صماح اإلى 5.5 �صنوات، كما انخف�س متو�صط عن�صر املنحة اإلى 40.1 %. واإذا 
ما مت القت�صار على القرو�س اجلديدة املتح�صل عليها من جهات ر�صمية، فقد ارتفع متو�صط �صعر الفائدة اإلى 2 % ومتو�صط 

مدة القر�س اإلى 25.3 �صنة ومتو�صط فرتة ال�صماح اإلى 5.7 �صنوات ومتو�صط عن�صر املنحة اإلى 57.5 %. 
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من جانٍب اآخر فقد وا�صل حجم التدفقات ال�صتثمارية اخلارجية املبا�صرة النخفا�س يف عام 2017 لل�صنة الثانية على التوايل، 
وت�صارع ن�صق الرتاجع ليبلغ 27 %، وبذلك بلغ حجم هذه التدفقات 15.7 مليار دولر وهو اأدنى م�صتوى لها خالل ال�صنوات الع�صر 

الأخرية،  يف حني بلغ حجم التدفقات ال�صتثمارية يف املحافظ 6.5 مليارات دولر بعد اأن كانت �صلبية يف عام 2016.

ب( البلدان الفقرية املثقلة بالديون

بلغ عدد البلدان التي ا�صتفادت من مبادرة تخفيف عبء الدين عن البلدان الفقرية املثقلة بالديون 36 بلدًا من بينها 29 بلدًا 
اإفريقيًا م�صتفيدًا من عون امل�صرف. وو�صلت جميع هذه البلدان اإلى نقطة النتهاء يف اإطار املبادرة. وبلغ عدد البلدان املر�صحة 
اإفريقي واحد م�صتفيد من عون امل�صرف وهو  3 بلدان من بينها بلد  اإلى نقطة النتهاء  لال�صتفادة من املبادرة والتي مل ت�صل 
دولة اإريرتيا. وقد بلغت الكلفة الإجمالية لتخفيف الديون �صمن املبادرة 76.3 مليار دولر، من بينها 64.7 مليار دولر للبلدان 
الإفريقية امل�صتفيدة من عون امل�صرف. وبلغت م�صاهمة امل�صرف �صمن هذه املبادرة حتى نهاية عام 2018 حوايل 258.8 مليون 

دولر، ا�صتفادت منها جميع البلدان الإفريقية امل�صتفيدة من عونه والتي و�صلت اإلى نقطة النتهاء.

2019 لعام  العاملي  القت�ساد  توقعات   /5

ُت�صري التوقعات الواردة يف تقرير �صندوق النقد الدويل حول اآفاق القت�صاد العاملي لعام 2018 اإلى تباطوؤ طفيف يف ن�صبة منو 
القت�صاد العاملي لت�صتقر يف حدود 3.6 % يف عام 2019، نظرًا لتباطوؤ ن�صق منو التجارة وال�صتثمارات والأن�صطة ال�صناعية. 
ومن املُتوقع اأن تنخف�س ن�صبة النمو يف القت�صادات املتقدمة لت�صتقر يف حدود 2.1 %، نظرًا للنهاية التدريجية لل�صيا�صات النقدية 
اأن هذه الن�صبة تخفي  4.6 %، غري  اأن ي�صتقر النمو يف القت�صادات النا�صئة والنامية يف حدود  ُيتوقع  التو�صعية الداعمة. كما 
فروقات �صا�صعة بني هذه البلدان. كذلك من املُتوقع اأن يتباطاأ النمو القت�صادي يف بلدان اآ�صيا واأوروبا النا�صئة والنامية، واأن 

ت�صهد مناطق اأخرى كاأمريكا الالتينية وال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا واإفريقيا جنوب ال�صحراء ت�صارعًا لنموها القت�صادي.

2.5 %، وذلك بفعل  2019 لي�صتقر يف حدود  اأن يتباطاأ النمو القت�صادي يف عام  ويف الوليات املتحدة الأمريكية من املُتوقع 
النهاية التدريجية لل�صيا�صات النقدية التو�صعية الداعمة وانح�صار الآثار الإيجابية املرتتبة عن �صيا�صة تخفيف ال�صرائب ورفع 
الإنفاق العمومي. ومن املُنتظر كذلك اأن ينخف�س النمو يف منطقة اليورو لي�صتقر يف حدود 1.8 %، وذلك ب�صبب النهاية التدريجية 
لل�صيا�صة النقدية التو�صعية وتراجع منو التجارة العاملية يف ظل تواتر الإجراءات احلمائية. اأما يف اململكة املتحدة فمن املُتوقع اأن 
يت�صارع النمو ب�صكل طفيف ليبلغ 1.4 % يف عام 2019، وذلك اإثر انتهاء حالة عدم اليقني التي رافقت مفاو�صات انف�صال البالد 

عن الحتاد الأوروبي.

الآثار  انح�صار  لتوا�صل  ن�صبة   ،2019 عام  يف   %  0.9 حدود  يف  لي�صتقر  القت�صادي  النمو  يرتاجع  اأن  املُتوقع  من  اليابان  ويف 
الإيجابية املرتتبة عن �صيا�صة التخفيف اجلبائي. ويف القت�صاديات املتقدمة الأخرى من املُتوقع اأن ي�صتقر النمو القت�صادي يف 
كندا يف حدود 2 %، واأن يتباطاأ يف كوريا اجلنوبية لي�صتقر يف حدود 2.5 % نتيجًة لتوا�صل الآثار ال�صلبية املتعلقة بالزيادة الهامة 
التي مت اإقرارها على م�صتوى الأجر الأدنى امل�صمون بالإ�صافة اإلى اإعادة هيكلة القطاع ال�صناعي، واأن يتباطاأ يف اأ�صرتاليا لي�صتقر 
يف حدود 2.7 % نتيجًة لرتاجع ال�صادرات وال�صتهالك املحلي. كما ُيتوقع اأن يتقل�س النمو القت�صادي يف �صوي�صرا لي�صتقر يف 

حدود 1.8 % نتيجًة للتال�صي التدريجي للدفع الذي قدمه انخفا�س �صعر �صرف العملة املحلية لل�صادرات. 

2019، وذلك بفعل  6.1 % يف عام  لي�صتقر يف حدود  النمو القت�صادي  يتوا�صل تباطوؤ  اأن  املُتوقع كذلك  اأما يف ال�صني، فمن 
تراجع منو ال�صادرات املرتتب عن الإجراءات احلمائية الأمريكية، يف حني اأنه من املُتوقع اأن يت�صارع النمو القت�صادي يف الهند 
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ليبلغ 7.4 % عاك�صًا توا�صل منو ال�صتثمارات وال�صادرات كنتيجة لالإ�صالحات الهيكلية املتعددة التي مت اإقرارها خالل ال�صنوات 
الأخرية، والتي �صملت اإ�صدار قانون ينظم كيفية معاجلة احلالت املتعلقة بال�صركات املتعرثة يف ال�صداد واملفل�صة، بالإ�صافة اإلى 
تب�صيط الإجراءات املتعلقة ب�صداد ال�صريبة على الب�صائع واخلدمات، والتح�صن الكبري الذي �صهدته �صبكة الطرق وخدمة الربط 

بالكهرباء والرفع من املوارد الذاتية للبنوك. ويف اإندوني�صيا من املُتوقع اأن ي�صتقر النمو القت�صادي يف حدود 5.1 %.

ويف اأمريكا الالتينية من املُتوقع اأن يت�صارع النمو القت�صادي ليبلغ 2.1 % يف عام 2019، غري اأن هذه الن�صبة تخفي تباينات بني دول 
املنطقة حيث من املُتوقع اأن يت�صارع النمو يف املك�صيك ليبلغ 2.5 % ويف الربازيل ليبلغ 2.3 % بف�صل تعايف الطلب الداخلي املرتبط 
املالية  ال�صيا�صات  1.6 % نظرًا ل�صتمرار  ن�صبته  تبلغ  واأن  الأرجنتني  القت�صادي يف  النكما�س  يتوا�صل  بينما قد  البطالة،  برتاجع 
التق�صفية وال�صيا�صات النقدية الت�صييقية. ويف رابطة الدول امل�صتقلة، من املُتوقع اأن ي�صتقر النمو القت�صادي يف حدود 2.3 % يف عام 

2019، اأما يف تركيا فمن املُتوقع اأن يتباطاأ النمو القت�صادي لي�صتقر يف حدود 0.3 % نتيجًة لرتاجع الطلب املحلي.

ويف اإفريقيا جنوب ال�صحراء من املُتوقع اأن يت�صارع النمو القت�صادي يف عام 2019 ليبلغ 3.7 % وذلك بف�صل تراجع حالة 
عدم اليقني ال�صيا�صي التي �صهدتها موؤخرًا القت�صاديات الكربى كجنوب اإفريقيا واأنغول؛ مّما �صيمكن من دفع ال�صتثمار يف 
هذه القت�صاديات، بالإ�صافة اإلى ا�صتمرار �صالبة النمو يف الدول الغري منتجة للنفط. غري اأن هذا الت�صارع �صيبقى حمدودًا 
بالنظر اإلى ال�صعوبات التي تواجه القت�صاد العاملي والتي تنذر بتباطوؤ النمو القت�صادي ملعظم ال�صركاء التجاريني للقارة، 
بالإ�صافة اإلى تع�صر ال�شروط التمويلية وتخييم حالة من عدم اليقني على التجارة الدولية جّراء تواتر الإجراءات احلمائية. 
وُيتوقع اأن يت�صارع النمو يف نيجرييا ليبلغ 2.2 % يف عام 2019، واأن يخرج القت�صاد الأنغويل من النكما�س املتوا�صل الذي 
�صهده طيلة الثالث �صنوات الأخرية ليحقق ن�صبة منو ُتقدر بحوايل 3 %، وذلك نتيجًة لرتفاع اإنتاج النفط واعتماد اإ�صالحات 

هادفة لتح�صني مناخ الأعمال.

ومن املُتوقع كذلك اأن يت�صارع النمو يف جنوب اإفريقيا ليبلغ 1.4 % غري اأن هذا الت�صارع يبقى حمدودًا بالنظر لالأثر ال�صلبي ملعدلت 
البطالة املرتفعة وللنمو البطيء للقرو�س البنكية ال�صخ�صية على ال�صتهالك العائلي، وبالنظر لتوا�صل �صيا�صة التق�صف الهادفة 
للتحكم يف عجز امليزانية احلكومية. وُينتظر اأن تتوا�صل �صالبة النمو يف بقية دول املنطقة، حيث ُيتوقع  اأن تنتفع اقت�صاديات دول 
املجموعة القت�صادية والنقدية لو�صط اإفريقيا من ارتفاع اإنتاج النفط ومن ارتفاع الطلب املحلي اإثر تراجع ال�صيا�صات التق�صفية 
التي اعتمدتها دول املجموعة خالل ال�صنوات الأخرية، كما ُيتوقع اأن تبقى معدلت النمو مرتفعة يف الدول ذات النمو ال�صريع مثل 
كوت ديفوار وكينيا وتنزانيا، بف�صل توا�صل ال�صتثمار العمومي وحت�صن الإنتاج الزراعي. كما ُيتوقع اأن يبقى معدل النمو مرتفعًا 
يف مدغ�صقر ب�صبب ارتفاع ال�صادرات، ويف اإثيوبيا على الرغم من ال�صيا�صات التق�صفية الهادفة للتحكم يف حجم الدين العمومي. 

توا�صل  بف�صل  وذلك   ،2019 عام  يف   %  2.5 ليبلغ   اإفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  يف  النمو  يت�صارع  اأن  كذلك  املُتوقع  ومن 
الإ�صالحات الهادفة اإلى حت�صني مناخ الأعمال واعتماد ا�صرتاتيجيات للتنويع القت�صادي يف الدول املنتجة للنفط الأمر الذي من 
�صاأنه اأن يدعم ال�صتثمار يف املنطقة، بالإ�صافة اإلى حت�صن الطلب املحلي وتوا�صل تعايف القطاع ال�صياحي. وُينتظر يف هذا الإطار 
اأن يت�صارع معدل النمو يف اململكة العربية ال�صعودية ليبلغ 2.4 %، ويف الإمارات العربية املتحدة ليبلغ 3.6 %، يف حني ُيتوقع اأن 

تزداد حدة النكما�س القت�صادي يف اإيران ليبلغ 3.6 %، نتيجًة لالآثار املرتتبة عن العقوبات الأمريكية. 
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الفصـــل األول

النشــاط التمويــلي
متهـــــــيـد

ميثل 2018 العام قبل الأخري للخطة اخلم�سية ال�سابعة )2015 - 2019( للم�سرف التي ر�سدت مبلغ 1100مليون 
دولر مل�سروعات القطاع العام، و450 مليون دولر لعمليات القطاع اخلا�س، وما بني 150 اإلى 250 مليون دولر �سنويًا 

لتمويل ال�سادرات العربية املتجهة اإلى الدول الأفريقية )مبلغ دوار(، و50 مليون دولر لعمليات العون الفني. 

غطت  فقد   ،2018 عام  يف  عليها  امل�سادقة  متت  التي  العام  القطاع  مل�سروعات  القطاعي  التوزيع  يخ�س  فيما 
ال�سحي وال�سيد  ال�سرف  ال�سرب وخدمات  النقل وتوفري مياه  البنية الأ�سا�سية يف جمالت  التمويالت قطاع 
التقليدي، وهي جمالت ذات اأهمية كربى ن�سبة لتاأثريها املبا�سر على حت�سني الظروف احلياتية لل�سكان. كما 
غطت التمويالت قطاع الزراعة والتنمية الريفية الذي يلعب دورًا رئي�سيًا يف حتقيق الأمن الغذائي ومكافحة 
الفقر، اإلى جانب دوره يف النهو�س مب�ساركة املراأة يف الن�شاط القت�سادي. ثم القطاع الجتماعي يف جمالت 
تعزيز  يف  وُي�سهم  للمواطنني،  ال�سحية  الظروف  حت�سني  يف  ُي�ساعد  مبا  الأ�سغر،  والتمويل  والتعليم  ال�سحة 

وتنمية القدرات الب�سرية يف �ستى التخ�س�سات. 

وقد كّثف امل�سرف – خالل العام - جهوده لتنمية التبادل التجاري بني املنطقتني العربية والأفريقية 
من خالل متويل ال�سادرات العربية اإلى الدول الأفريقية، كما قدم دعمًا كبريًا للقطاع اخلا�س يف الدول 
امل�ستفيدة من خالل توفري املوارد املالية الالزمة لت�سيري اأعماله. اأي�سًا التزم امل�سرف – كداأبه �سنويًا - 

بتقدمي منح غري م�سرتدة لتمويل عمليات العون الفني املختلفة.

امل�سرف  يقدمه  الذي  التمويل  �سقف  رفع  يف  الفريقية  الدول  لرغبة  ال�ستجابة  متت   2018 عام  يف   
للم�سروع الواحد خالل ال�سنة، مع مراعاة التفاوت بني م�ستويات التنمية يف الدول امل�ستفيدة والعناية 
على وجه اخل�سو�س بظروف الدول املثقلة بالديون. وعليه فقد مت رفع �سقف التمويل للم�سروع الواحد 
من 20 مليون دولر اإلى 40 مليون دولر )مع املحافظة على حجم املخ�س�سات ال�سنوية حتى نهاية اخلطة 
اخلم�سية احلالية(، على اأن ل تتجاوز م�ساهمة امل�سرف 90 % من تكلفة امل�سروع اأو 40 مليون دولر اأيهما 
اأقل. وميُكن منح الدولة امل�ستفيدة اأكرث من قر�س واحد يف العام ب�سقف اإجمايل قدره 40 مليون دولر. 

اللتزامات الكلية يف عام 2018
بلغت اللتزامات الكلية للم�صرف 564.95 مليون دولر خالل عام 2018، مّثلت نحو 99.9 % من اإجمايل املُقرر للعام، منها 
8 عمليات يف القطاع اخلا�س،  العــام، و100 مليــــون دولر لتمويل  اإمنائيًا يف القطاع  15 م�صروعـــًا  230 مليـون دولر لتمويـل 
44 عملية عون فني.  لتمويل  الأفريقية، و9.95 ماليني دولر  الدول  اإلى  6 عمليات �صادرات عربية  لتمويل  و225 مليون دولر 
وقد جتاوزت متويالت عام 2018 متويالت عام 2017 بن�صبة زيادة قدرها 6.7 %، وُيعزى ذلك اإلى زيادة التمويالت املمنوحة 

للقطاع العام بن�صبة 4.5 %، ولل�صادرات العربية بن�صبة 12.5 %.
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التزامات قرو�س القطاع العام وتوزيعها لعام 2018
ا�صتنادًا اإلى توجهات اخلطة اخلم�صية احلالية للم�صرف، واأولويات الدول الأفريقية املُ�صتفيدة، مت توزيع التزامات قرو�س القطاع 

العام كما هو مو�صح يف الر�صم.
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 اجلدول )1(
التوزيع القطاعي لقروض القطاع العام )2017 – 2018( 

القطــــــــــــــاع
الن�سبة %املبلغ )مليون دولر(عدد القرو�س

201720182017201820172018

88122.5123.055.753.4البنية الأ�صا�صية 

4453.553.524.323.3الزراعة والتنمية الريفية

4344.053.520.023.3الجتماعي

1615220230100100املجموع

�سروط الإقرا�س 
الدخل  ذوات  من  اأغلبها  يف  هي  والتي  املقرت�صة  للدول  القت�صادية  لالأو�صاع  مراعاًة  رة،  ُمي�صَّ ب�شروط  القرو�س  تقدمي  يتم 
توجهات  ومع  مع ظروفها  يتنا�صب  منحة  بعن�صر  القرو�س  على  الدول من احل�صول  تلك  ال�شروط  مّكنت هذه  وقد  املنخف�س. 

املوؤ�ص�صات الدولية يف كيفية التعامل معها. 

وقد بلغ املتو�صط املُرجح لن�صبة الفائدة نحو 1.7 % يف عام 2018 ُمقابل نحو 1.5 % يف عـــام 2017، ولفتـــرة ال�صـــداد نحو 
25.4 �صنة يف عام 2018 ُمقابل نحو 28.2 �صنة يف عام 2017، ولفرتة ال�صماح نحو 6.7 �صنـــوات يف عام 2018  مقابل نحــــو 
الفائدة على  ال�صماح وفئة  القر�س وفرتة  اأثر مدة  املنحة )الذي يعك�س جمع  اأما متو�صط عن�صر   .2017 8.5 �صنوات يف عام 
القر�س( يف عام 2018 فقد بلغ نحو 35.5 %، م�صجاًل انخفا�صًا مقارنة مع عام 2017 حيث بلغ نحو 41.5 %. ويعود هذا 
النخفا�س اأ�صا�صًا الى تفاوت �شروط الإقرا�س ح�صب الظروف القت�صادية للبلد امل�صتفيد من جهة، و�شروط الإقرا�س اجلديدة 
  . اخلا�صة بال�صريحة التي تزيد عن 20 مليون دولر بناًء على قرار جمل�س املحافظني اخلا�س برفع �صقف التمويل من جهٍة اأخرى
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 اجلدول )2(
تطور النشاط التمويلي لعمليات المصرف خالل الفترة 1975 – 2018 

)قروض ومنح / مليون دوالر(

ال�سنة
اإجمايل 

اللتزامات 
ال�سنوية

�سايف اللتزامات 
ال�سنوية )1(

متو�سط ن�سبة 
الفائدة )%(*

متو�سط 
فرتة ال�سداد  
)بال�سنة(*

متو�سط 
فرتة  ال�سماح 
)بال�سنة(*

متو�سط عن�سر 
املنحة % )2( *

197585.50068.0333.7023.605.2044.68
197662.00056.8232.9022.805.0049.78
197766.29064.2265.0016.104.4029.91
197872.87048.6013.7018.105.2040.84
197949.07041.9164.3017.204.4035.20
198071.95048.0665.6015.903.8025.44
198176.02641.2845.9014.404.2023.01
198290.00048.1806.0016.004.7023.84
198383.93362.1206.5015.004.2019.72
198487.96043.1786.6014.203.7018.24
198573.79035.7855.9015.904.3024.05
198658.60536.9374.2016.504.2035.02
198771.42328.6044.6016.204.7032.84
198866.72049.1514.3017.004.3034.90
198972.00053.6184.2018.005.2037.61
199073.68232.5653.9018.404.3039.16
199174.23534.6133.9017.803.8037.43
199273.72654.1573.4017.934.2040.97
199374.65442.3323.4017.504.2040.97
199474.30755.9983.4018.004.1042.00
199579.93073.0003.1518.174.4243.45
199689.93878.4673.2618.504.3442.61
199799.83076.5363.0517.804.3643.75
1998109.94069.5353.1018.104.3842.70
1999119.52095.7003.0518.204.7743.70
2000123.950113.8342.2925.955.6258.15
2001129.200101.2922.0326.235.6558.80
2002134.390132.1501.4327.257.2165.40
2003139.990120.0271.7027.456.7336.40
2004144.970135.8381.3627.677.6242.72
2005159.939140.1851.1529.088.5645.11
2006169.945153.3941.3128.789.2054.94
2007179.600174.9981.2828.669.2257.94
2008190.000178.8451.5027.408.4650.48
2009200.000186.9271.3329.069.1246.58
2010200.000198.2001.1129.149.6949.52
2011200.000199.1181.0829.609.5943.18
2012200.000187.3071.1729.389.4436.26
2013200.000187.6261.2129.899.3348.04
2014200.000199.5411.1129.479.7050.74
2015260.000259.7981.1229.859.4848.76
2016306.000305.8711.0530.319.7648.81
2017329.555329.2341.4928.168.4741.45
2018340.000339.9501.7025.406.7035.50

مت خ�صم الإلغاءات من اإجمايل التمويل لل�صنة التي متت فيها موافقة جمل�س الإدارة.  )1(
يعترب القر�س مي�صرًا اإذا بلغت ن�صبة عن�صر املنحة فيه 35 % فاأكرث.  )2(

)*( احت�صبت معدلت ن�صبة الفائدة وفرتة ال�صداد وفرتة ال�صماح وعن�صر املنحة كمتو�صطات مرجحة بقيمة القر�س لكل م�صروع، وذلك فيما يخ�س م�صروعات القطاع العام.

الت�زيع القطاعي ل�صايف التزامات القرو�س 1975 - 2018
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التزامات القرو�س وتوزيعها القطاعي للفرتة 1975 - 2018
بلغ الإجمايل املرتاكم لتمويالت امل�صرف نحو 5.8 مليارات دولر خالل الفرتة 1975 – 2018، ُخ�ص�س منه نحو 5.4 مليارات 
دولر لتمويل 662 م�صروعًا اإمنائيًا. وبلغ �صايف التزامات قرو�س امل�صاريع نحو 4.8 مليارات دولر، مت توزيعها قطاعًيا كما هو 

مو�صح يف الر�صم اأدناه.

4.8
مليارات

دوالر

البنية االساسية

العون العاجل

قطاع الصناعة

قطاع الطاقة

القطاع الخاص

القطاع االجتماعى

الزراعة والتنمية الريفية

التوزيع القطاعى
لصافى التزامات قروض المشاريع 1975 - 2018

 %51.6
2,5 مليار دوالر

1,1 مليار دوالر

501,8 مليون دوالر

477,7 مليون دوالر

183,5 مليون دوالر

51,5 مليون دوالر

12,6 مليون دوالر

 %0.3

 %1.1

 %3.8

 %9.9

 %10.4

 %22.9



w w w . b a d e a . o r g23

التقرير السنوى2018

59 قر�صًا، فقد ُقدمت للدول الأفريقية بغر�س دعم ميزان مدفوعاتها،  اأما فيما يتعلق بقرو�س �صندوق الإقرا�س)1( وعددها 
وبلغ اإجمايل التزامات ال�صندوق 214.244 مليون دولر. وعليه يبلغ اإجمايل �صايف التمويالت، �صاماًل قرو�س امل�صاريع وقرو�س 

�صندوق الإقرا�س، نحو 5 مليارات دولر، وذلك حتى نهاية عام 2018.

القطاع اخلا�س
الوطنية والإقليمية  التنمية  ائتمانية يتم تقدميها لبنوك وموؤ�ص�صات متويل  ُي�صاهم امل�صرف يف متويل القطاع اخلا�س بقرو�س 
بالدول امل�صتفيدة، لإعادة اإقرا�صها لتمويل م�صاريع فرعية بالقطاع اخلا�س. وتتمثل م�صاهمته اأي�صًا يف تقدمي قرو�س للحكومات 
ُي�صهم  التي  امل�صاريع  اإطار  يف  القطاع  هذا  لدعم  مكونات  متويل  جانب  اإلى  هذا  اخلا�س،  القطاع  اإلى  مبا�صرًة  اإقرا�صها  ُيعاد 
امل�صرف يف متويلها. ومنذ عام 1975 وحتى نهاية عام 2014 بلغ عدد القرو�س املوجهة اإلى القطاع اخلا�س بوا�صطة احلكومات 

45 قر�صًا، ب�صايف التزامات 116.9  مليون دولر.

ولتاأطري دور القطاع اخلا�س ودعمه عرب توفري موارد مالية اإ�صافية، اأجاز جمل�س املحافظني »برنامج متويل القطاع اخلا�س« 
ر تخ�صي�س مبلغ 450 مليون دولر  مبوجب قراره رقم )6( ل�صنة 2014، وبداأ تنفيذه مع بداية اخلطة اخلم�صية ال�صابعة، اإذ َتقرَّ
يتم توزيعها على مدار �صنوات اخلطة لتقدمي قرو�س ائتمانية للبنوك واملوؤ�ص�صات املالية لإعادة اإقرا�صها للقطاع اخلا�س، عالوًة 

على متويل اأن�صطة املوؤ�ص�صات احلكومية ذات الطابع التجاري وعمليات ال�صراكة بني القطاعني العام واخلا�س، وذلك كالتايل:

20152016201720182019العام

50100100100100متويل القطاع اخلا�س )مليون دولر(

يف عام 2018 مت منح 8 قرو�س ائتمانية باإجمايل قدره 100 مليون دولر، وهو نف�س اإجمايل القرو�س املمنوحة يف عام 2017. 
وا�صتفادت من هذه القرو�س 6 بنوك جتارية وموؤ�ص�صات متويل اإمنائي حملي يف الكونغو الدميقراطية ونيجرييا وبوركينا فا�صو 
وموؤ�ص�صة حكومية ذات  دولر(،  مليون  اإقليمية )15  اإمنائي  وموؤ�ص�صة متويل  دولر(،  مليون  وال�صنغال )75  وموزمبيق  ويوغندا 

طبيعة جتارية يف ال�صنغال )10 ماليني دولر(. 

وفيما يخ�س اتفاقيات قرو�س الئتمان فقد مت - خالل العــــام - توقيع 3 اتفاقيات مع موؤ�ص�صـــات ماليــة مببلغ اإجمـــايل قــــدره 
45 مليون دولر، ت�صمّنت عمليتنْي متت املوافقة عليهما يف عام 2017، وعملية واحدة متت املوافقة عليها يف عام 2018. علمًا باأن 

واحدة من تلك التفاقيات قد مت اإعالن نفاذها وبداأت املوؤ�ص�صة املقرت�صة ال�صحب الفعلي من ح�صيلة التمويل. 

متويل ال�سادرات العربية اإىل الدول الأفريقية
يهتم امل�صرف بتعزيز التبادل التجاري بني الدول العربية والأفريقية، ملِا للتجارة اخلارجية من دوٍر فّعال يف العملية التنموية 
عرب تي�صري انتقال ال�صلع واخلدمات وتوفري املدخالت للعمليات الإنتاجية، ومتوين الأ�صواق املحلية والعاملية، وت�صهيل تداول 

الإنتاج النهائي. 

(  اأُن�صى ال�صندوق العربي لتقدمي القرو�س للدول الأفريقية )�صندوق الإقرا�س( يف نوفمرب 1973 وبداأ عملياته يف نوفمرب 1974 بهدف معاونة تلك الدول التي تواجهها �صعوبات  1(
يف احل�صول على التمويل اخلارجي ودعم موازين مدفوعاتها، وُعِهد باإدارته اإلى جامعة الدول العربية وا�صتمر ذلك اإلى اأن انتقلت اإدارته اإلى امل�صرف يف عام 1976 بعد اأن بداأ 

مبا�صرة عملياته، ثم اأُدجمت موارده يف راأ�صمال امل�صرف يف عام 1977 وتوقف ن�صاطه الأ�صا�صي )اأي العون غري املُرتبط بامل�صاريع(.
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وقد �صاهم امل�صرف يف راأ�س مال البنك الأفريقي للت�صدير وال�صترياد )AFREXIMBANK( مببلغ 10 ماليني دولر؛ كما 
75 مليونًا  100 مليون دولر )دوار(، منه  اإلى الدول الأفريقية مببلغ  1997 برناجمًا لتمويل ال�صادرات العربية  و�صع يف عام 
اأدارتها جمموعة البنك الإ�صالمي للتنمية ثم املوؤ�ص�صة الإ�صالمية الدولية لتمويل التجارة، ومت منح املُتبقي وقدره 25 مليون دولر 
اإجمايل املوافقات  2014 بلغ  اإلى الدول الإفريقية. وحتى انتهاء الربنامج يف عام  اإلى بنوك عربية لتمويل ال�صادرات العربية 
عملية ل�صالح تنزانيا وغينيا وموري�صيو�س وزميبابوي   29 187 مليون دولر لتمويل  399.5 مليون دولر، �ُصحب منه ما يناهز 

و�صي�صيل وزامبيا وكوت ديفوار وكينيا وال�صنغال وجامبيا، ا�صتفادت بع�صها باأكرث من عملية. 

ومنذ بداية عام 2015، ومبوجب قرار جمل�س املحافظني رقم )6( لعام 2014 املُ�صار اإليه، متت اإجازة »برنامج متويل التجارة 
اخلارجية« وُخ�ص�صت له مبالغ �صنوية دوارة كالتايل:

20152016201720182019العـــــــــــــــام

150200200225250متويل ال�سادرات العربية اإلى الدول الأفريقية  )مليون دولر(

 2017 12.5 % عن متويالت عام  اأي بن�صبة زيادة  225 مليون دولر؛  6 خطوط متويل باإجمايل قدره  2018 مت منح  يف عام 
التي بلغت 200 مليون دولر، وا�صتفادت من هذه التمويالت 4 بنوك جتارية وموؤ�ص�صات متويل امنائي حملية يف كٍل من نيجرييا 

وال�صنغال ومايل وموزمبيق )120 مليون دولر(، وموؤ�ص�صتْي متويل اإمنائي اإقليميتنْي )105 ماليني دولر(. 

العمليات الإقليمية
حتظى امل�صاريع وعمليات العون الفني ذات الطابع الإقليمي باهتمام امل�صرف، اإذ ينعك�س اأثرها الإيجابي على اأكرث من بلد اأفريقي؛ 
طـريق"م�صـاكوري-  م�صروع  2018 يف متويل  عام  امل�صرف يف  �صاهم  وقد  البلدان.  بني هذه  والتعاون  للربط  ُيتيح جماًل  مما 
ت�صاد، وم�صروع اإعادة تاأهيل وتو�صعة طريق "رومونغي –  اجنـوري- بـول- حـدود النيجـر" اجلزء "اجنـوري – بـول"بجمهورية 
بورندي الذي ي�صهم يف فتح منفذ اإلى البحر لكل من جمهورتي بوروندي ورواندا، وم�صروع الطريق الوطني  نيانزالك" بجمهورية 
ببوركينافا�صو الذي ي�صاعد يف دعم التكامل القت�صادي بني دول بوركينافا�صو والنيجر ومايل  – واهيجويا"  "توجان   10 رقم 

وكوت ديفوار.

عمليات العون الفني وتوزيعها يف عام 2018
يتم تقدمي العون الفني لفائدة الدول امل�صتفيدة واملنظمات الإقليمية الأفريقية مبوجب منح غري م�صرتدة، وذلك من خالل متويل 
درا�صات اجلدوى الفنية والقت�صادية للم�صروعات الإمنائية، التي يحر�س امل�صرف على ح�صر اإعدادها يف بيوت اخلربة واملكاتب 
ال�صت�صارية العربية والأفريقية اأو العربية الأفريقية امل�صرتكة، ومتويل عمليات الّدعم املوؤ�ص�صي التي تغطي اأن�صطة خمتلفة ت�صمل 
اإقامة برامج تدريبية واإيفاد خرباء عرب اإلى الدول امل�صتفيدة، وتنظيم فعاليات خمتلفة وتوفري معدات واأجهزة لبع�س املوؤ�ص�صات. 

ويف عام 2018 مت تخ�صي�س نحو 9.95 ماليني دولر لتمويل 44 عملية عون فني، متثل 99.5 % من املقرر للعام البالغ 10 ماليني 
دولر. وقد مت تخ�صي�س مبلغ 1.92 مليون دولر لقطاع البنية الأ�صا�صية، و1.85 مليون دولر لقطاع الزراعة والتنمية الريفية، 
و3.53 ماليني دولر للقطاع املايل، و2.05 مليون دولر للقطاع الجتماعي، و450 األف دولر للقطاع ال�صناعي، بالإ�صافة اإلى 

150 األف دولر لتمويل عمليات عون فني يف اإطار �صالحيات املدير العام.
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عمليات العون الفني خالل الفرتة 1975 - 2018
بلغت خم�ص�صات العون الفني خالل الفرتة 1975 -2018 نحو 190.2 مليون دولر غطت متويل 780 عملية، مت توزيعها بني 

درا�صات اجلدوى والدعم املوؤ�ص�صي كما هو وارد يف الر�صم البيانى اأدناه.

توزيع العون الفنى بين 
دراسات الجدوى والدعم المؤسسي

2018 - 1975

تطور صافى االلتزامات والسحوبات (بماليين الدوالرات) 
2018 - 1974

المتدربون ا�فارقة خالل الفترة 1975 - 2018
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اجلدول )3(
تطور عمليات العون الفني خالل الفترة 1975- 2018

التاريخ
املجموعالدعم املوؤ�س�سيدرا�سات اجلدوى

املبلغ )مليون دولر(العـــدداملبلغ )مليون دولر(العـــدداملبلغ )مليون دولر(العـــدد

2004 -197515542.62216935.62732478.249
200572.000213.989285.989
200682.740163.485246.225
200782.910233.590316.500
200882.770233.980316.750
200993.605183.395277.000
201093.285214.715308.000
201172.330245.670318.000
201282.460245.540328.000
201341.560296.440338.000
201462.550235.450298.000
201593.785266.2153510.000
201693.150326.8504110.000
201730.725378.830409.555
201872.060377.890449.950
25778.552523111.666780190.218املجموع

32.9541.3067.0558.70100.00100.00الن�سبة )%(
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الدعم املوؤ�س�سي
غطت خم�ص�صات الدعم املوؤ�ص�صي البالغة نحو  111.6مليون دولر خالل الفرتة 1975 - 2018 اإيفاد 146 خبريًا عربيًا اإلى 
الدول الأفريقية بتكلفة بلغت نحو  30.2 مليون دولر، لال�صتفادة من خرباتهم يف كافة التخ�ص�صات ولتدريب الكوادر املحلية، 
كما غطت متويل 225 دورة تدريبية بتكلفة قدرها نحو 33.9 مليون دولر، وذلك من اأجل امل�صاعدة يف بناء القدرات لعدد 10521 
متدربًا اأفريقيًا من القطاعني العام واخلا�س. كذلك غطت املخ�ص�صات امل�صاهمة يف متويل املعار�س التجارية العربية الأفريقية 
امل�صرتكة بالتعاون مع اأمانتْي جامعة الدول العربية والحتاد الأفريقي، وتوفري معدات وجتهيزات مكتبية وطبية ملوؤ�ص�صات اأفريقية، 
ومتويل ملتقيات ومنتديات ومعار�س وموؤمترات يف جمالت التنمية والتجارة وال�صتثمار، بالإ�صافة اإلى دعم الكثري من الربامج 
واملبادرات التي ترتقي بحياة املواطن الأفريقي ب�صورة عامة وُت�صاعد يف التمكني القت�صادي للمراأة الأفريقية ب�صفٍة خا�صة. وقد 

بلغت التكلفة الإجمالية لهذه الأن�صطة نحو 47.4 مليون دولر.

توزيع العون الفنى بين 
دراسات الجدوى والدعم المؤسسي

2018 - 1975

تطور صافى االلتزامات والسحوبات (بماليين الدوالرات) 
2018 - 1974

المتدربون ا�فارقة خالل الفترة 1975 - 2018
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  اجلدول )4(
التوزيع القطاعي لعمليات العون الفني خالل الفترة 1975 - 2018  )بماليين الدوالرات(

املجم�عاملايلالطاقةال�صناعيالزراعيالبنية الأ�صا�صيةالقطاع
%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغالع�ن الفني

39.4150.230.0038.22.333.04.836.11.992.578.56100دراســـات الجــدوى

الدعـم المؤسسي

10.42134.57.77825.80.561.90.2350.811.19937.130.193100اخلرباء

3.82511.316.348.12.1056.20.280.811.4133.633.92100التدريب

15.96333.79.58120.21.1252.40.5571.220.17742.647.40100عمليات اأخرى

30.20927.133.65930.23.793.41.0721.042.93638.4111.516100املجمـــ�ع الفرعـــــي

69.61836.663.65633.56.1183.25.8973.144.92923.6190.218100املجمـــ�ع الكلــــــــي
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تطور اللتزامات وال�سحب من القرو�س واملنح للفرتة 1975 - 2018
بلغ اإجمايل التزامات قرو�س القطاعني العام واخلا�س ومنح العون الفني خالل الفرتة 1975 – 2018 نحو 5,765.388 مليون دولر، 
منه 5,575.170 مليون دولر للقرو�س و190.218 مليون دولر للمنح. وبلغ حجم �صايف اللتزامات نحو 4,932.241 مليون دولر، منه 
4,773.091 مليون دولر للقرو�س و159.150 مليون دولر للمنح، وذلك بدون احت�صاب القرو�س التي منحها �صندوق الإقرا�س وعددها 
59 قر�صًا مببلغ 214.244 مليون دولر.  وُيالحظ اأن الفرق بني اإجمايل اللتزامات و�صافيها يبلغ 833.147 مليون دولر، وهو عبارة عن 

اإلغاءات بع�صها ميُثل مبالغ متبقية من قرو�س م�صروعات ومنح عمليات عون فني اكتمل تنفيذها. 

للقرو�س  دولر  مليون   3,272.958 منه  دولر،  مليون   3,398.209 بلغ  فقد   2018 عام  نهاية  يف  املرُتاكم  ال�صــحب  اإجمايل  اأما 
و125.251 مليون دولر للمنح، ُمقابل اإجمايل 3,177.867 مليون دولر يف نهاية عام 2017، منه 3,059.683 مليون دولر للقرو�س 
و118.184 مليون دولر للمنح، مبا يف ذلك ال�صحب من قرو�س �صندوق الإقرا�س. وبلغت ن�صبة ال�صحب املرتاكم اإلى جمموع اللتزامات 

املرتاكمة للم�صرف وال�صندوق، بعد ا�صتبعاد الإلغاءات، حوايل 66 % حتى نهاية عام 2018 )اجلدول 5(.

جديٌر بالذكر اأن حجم ال�صحب من القرو�س خالل الأعوام الع�صرة الأخرية )2009 - 2018( فاق حجم ال�صرتداد لأق�شاط اأ�صل 
القرو�س مببلغ 841.632 مليون دولر، اإذ بلغ ال�صحب 1,372.058 مليون دولر مقابل ا�صرتداد 530.426 مليون دولر، وُيعزى ذلك 
اإلى حت�صن اإدارة القرو�س واملنح ومتابعتها، وزيادة حجم العمليات خالل الفرتة نف�صها. اأما ال�صحب وال�صرتداد يف عام 2018 فقد بلغ 

213.275 مليون دولر و57.040 مليون دولر على التوايل، وهذا موؤ�صر على اأن امل�صرف ي�صطلع بدور اإمنائي حقيقي.

توزيع العون الفنى بين 
دراسات الجدوى والدعم المؤسسي

2018 - 1975

تطور صافى االلتزامات والسحوبات (بماليين الدوالرات) 
2018 - 1974

المتدربون ا�فارقة خالل الفترة 1975 - 2018
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  اجلدول )5(
تطور التعهدات والسحوبات خالل الفترة 1974 - 2018 )بماليين الدوالرات(

ن�سبة جمموع ال�سحوبات 
اإلى جمموع �سافى التعهدات 

وال�سندوق )%(

املجموع املرتاكم 
لل�سحوبات 

املجموع املرتاكم ل�سافى 
التعهدات وال�سندوق 

تعهدات �سندوق 
الإقرا�س ال�سنوية 

�سافى التعهدات 
ال�سنوية  التمويالت ال�سنوية  ال�سنة

100 79.850 79.850 79.850 - - 1974
68 144.500 212.533 64.650 68.033 85.500 1975
62 203.097 325.856 56.500 56.823 62.000 1976
56 223.959 403.326 13.244 64.226 66.290 1977
62 279.635 451.927 48.601 72.870 1978
67 331.591 493.843 41.916 49.070 1979
70 379.446 541.909 48.066 71.950 1980
71 416.428 583.193 41.284 76.026 1981
71 453.240 631.373 48.180 90.000 1982
71 492.894 693.493 62.120 83.933 1983
73 534.798 736.671 43.178 87.960 1984
75 576.362 772.456 35.785 73.790 1985
77 625.576 809.393 36.937 58.605 1986
79 660.747 837.997 28.604 71.423 1987
77 685.596 887.148 49.151 66.720 1988
75 709.227 940.766 53.618 72.000 1989
75 732.516 973.331 32.565 73.682 1990
77 775.346 1,007.944 34.613 74.235 1991
76 810.739 1,062.101 54.157 73.726 1992
75 833.536 1,104.433 42.332 74.654 1993
75 868.811 1,160.431 55.998  74.307 1994
74 907.690 1,233.431 73.000  79.930 1995
72 950.177 1,311.898 78.467  89.938 1996
72 992.886 1,388.434 76.536  99.830 1997
72 1,042.612 1,457.969 69.535  109.940 1998
72 1,113.937 1,553.669 95.700  119.520 1999
70 1,170.766 1,667.503 113.834  123.950 2000
70 1,238.822 1,768.795 101.292  129.200 2001
69 1,309.097 1,900.945 132.150  134.390 2002
69 1,386.819 2,020.972 120.027  139.990 2003
68 1,477.208 2,156.744 135.772  144.970 2004
68 1,567.890 2,296.925 140.181  159.939 2005
68 1,677.291 2,450.319 153.394  169.945 2006
70 1,825.125 2,622.217 171.898  179.600 2007
70 1,965.984 2,795.401 173.184  190.000 2008
70 2,098.924 2,982.014 186.613  200.000 2009
70 2,223.603 3,178.209 196.195  200.000 2010
70 2,360.060 3,375.529 197.320  200.000 2011
70 2,483.329 3,561.076 185.547  200.000 2012
70 2,619.092 3,740.499 179.423  200.000 2013
70 2,753.610 3,940.009 199.510  200.000 2014
70 2,899.371 4,171.430 231.421  260.000 2015
68 3,029.063 4,477.301 305.871 306.000 2016
66 3,177.867 4,806.535 329.234 329.555 2017
66 3,398.209 5,146.485 339.950 339.950 2018

3,398.209 5,146.485 214.244 )2( 4,932.241 )1(5,765.388 المجموع

)1(  هذا املبلغ هو املجموع املرتاكم للتزامات امل�صرف قبل الإلغاءات، منه 5،575.170 مليون دولر لقرو�س القطاعني العام واخلا�س و190.218 مليون دولر للمنح.
)2(  هذا املبلغ هو املرتاكم ل�صايف التزامات امل�صرف، منه 4،773.091 مليون دولر لقرو�س القطاعني العام واخلا�س و159.150 مليون دولر للمنح. 
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العمليات التي اكتملت خالل عام 2018
اكتمل خالل عام 2018 تنفيذ 7 م�صروعات اإمنائية يف قطاعْي البنية الأ�صا�صية والزراعة والتنمية الريفية والقطاع الجتماعي 
بتكلفة اإجمالية بلغت 304.816 ماليني دولر، و�صاهم امل�صرف فيها مببلغ 70 مليون دولر وا�صتفادت منها 7 دول اأفريقية. وقد 
اكتمل اأي�صًا خالل العام اإجناز 35 عملية عـون فني بتكلفــة قـــدرها 9.8 ماليني دولر، �صملت 7 درا�صات جدوى بتكلفة قدرها 

2.1 مليون دولر، و28 عملية دعم موؤ�ص�صي بتكلفة قدرها 7.7 ماليني دولر.

التوقيع على التفاقيات
مت خالل عام 2018 التوقيع على 23 اتفاقية قر�س مع 12 دولة اأفريقية و7 موؤ�ص�صات اإقليمية، وبلغ اإجمايل القرو�س املمنوحة 
اإقليمية، مببلغ  موؤ�ص�صات  و8  اأفريقية  دولة   12 مع  اتفاقية   20 نفاذ  اإعالن  كما مت  دولر.  مليون   415 التفاقيات  مبوجب هذه 

اإجمايل قدره 367 مليون دولر.

الإ�سهام يف تخفيف عبء املديونية
ُي�صهم امل�صرف يف التخفيف من عبء قرو�صه على الدول املتلقية لعونه، وذلك من خالل اأ�صلوب ترتيبات �صداد املتاأخرات. وقد 
�صبقت اإجراءاته يف هذا امل�صمار اإعالن مبادرة البنك الدويل و�صندوق النقد الدويل الرامية اإلى معاجلة م�صكلة ديون البلدان 
الفقرية املُثقلـة بالديون )HIPC(. كما مل يتواَن امل�صرف يف امل�صاركة اإلى جانب املوؤ�ص�صات التمويلية الدوليـة يف تلك املبادرة 
منذ عام 1997، حيث يعمل يف اإطارها على خف�س عبء املديونية مبقدار امل�صاهمة التي يتعني عليه توفريها، وفقًا لظروف كل 
دولة على حدة. وقد بلغ اإجمايل امل�صاعدات التي قدمها امل�صرف حتى نهاية عام 2018 نحو 258.848 مليون دولر لفائدة 29 

بلدًا اأفريقيًا، توزعت كالتايل:

م.د.الدولةم. د.الدولةم. د.الدولةم. د.الدولة
4.041مايل2.600بنني11.300م�زمبيق7.200ي�غندا

14.742تنزانيا6.000اإثي�بيا19.600النيجر16.300بوركينا فا�شو

1.904الكامريون11.847زامبيا1.506مدغ�صقر8.342غانا

15.808ب�رندي7.011�صاوت�مي وبرن�صيب9.766�صريالي�ن4.216مالوي

17.906الك�نغ� الدميقراطية7.185غينيا بي�صاو5.180الك�نغ�8.726اإفريقيا ال��صطى

15.446احتاد القمر10.360غينيا 1.771كوت ديفوار0.308ت�ج�

0.817جامبيا2.284ت�صاد24.312رواندا5.100ال�شنغال

17.270ليربيا

التمويل امل�سرتك

ي�صعى امل�صرف اإلى التن�صيق مع موؤ�ص�صات التمويل وخا�صًة العربية منها يف �صاأن التمويل امل�صرتك، نظرًا ملا يتيحه هذا النهج من 
اإمكانية متويل امل�صاريع الُكربى التي تتقّدم بها الدول امل�صتفيدة. وقد ا�صرتك مع بع�س موؤ�ص�صات التمويل العربية والدولية والبنك 
15 م�صروعًا،  والبالغة   2018 املوافقة عليها خالل عام  التي متت  امل�صروعات  10 من  يف متويل  للتنمية و"الأوفيد"  الإ�صالمي 
810.7 ماليني دولر. كما بلغت ن�صبة متويل ال�صناديق  20.1 % من تكلفتها الكلية البالغة نحو  وبلغت ن�صبة متويله فيها نحو 
العربية الأخرى )ال�صندوق ال�صعودي للتنمية وال�صندوق الكويتي للتنمية القت�صادية العربية و�صندوق اأبوظبي للتنمية( والبنك 
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الإيفاد،  و�صندوق  للتنمية  الأفريقي  )البنك  العربية  غري  التمويل  موؤ�ص�صات  اأّما   .%  50.9 نحو  و"اأوفيد"  للتنمية  الإ�صالمي 
وال�صندوق البلجيكي للمعي�صة و�صندوق الرنويج للتنمية( فقد بلغت ن�صبة متويلها نحو 18.8 %، وحكومات الدول امل�صتفيدة نحو 
10.2 %. وفيما يخ�س امل�صاريع املتبقية وعددها 5 م�صروعات بتكلفة قدرها 73.4 مليون دولر، فقد ا�صرتك امل�صرف يف متويلها 

مع حكومات الدول امل�صتفيدة حيث �صاهم مببلغ 67 مليون دولر؛ اأي نحو 91.3 % من تكلفتها الكلية.

  اجلدول )6(
التمويل المشترك خالل عامي 2017 – 2018 

امل�ســــاركون يف التمويــــل
20172018

%مليون دولر%مليون دولر
150.130.816320.1امل�صرف العربي

200.241.1412.850.9ال�صناديق العربية الأخرى والبنك الإ�صالمي للتنمية و"الأوفيد"
86.417.815218.8موؤ�ص�صات التمويل غري العربية

5010.382.910.2حكومات الدول امل�صتفيدة

486.8100810.7100املجموع

الفتــرة  املوؤ�ص�صـــات خـــالل  امل�صرتك مع جميـــع  التمويل  فيها  �صمن  امل�صرف  �صـــــاهم  التـــي  امل�صاريع  تكلفــة  اإجمــايل  بلــــــــــغ 
1975 – 2018 نحو 21.2 مليار دولر، وبلغت ن�صبة متويله فيها نحو 17.8 %. ويف الر�صم اأدناه تف�صيٌل لهذه التمويالت امل�صرتكة.

 3.8
مليار دوالر

1.6
مليار دوالر

2.0
مليار دوالر

المصرف العربى 

الصناديق العربية ا�خرى
والبنك  ا�سالمى

للتنمية و ” ا�وفيد

االتحاد ااالوربي

الدول الصناعية

الدول المستفيدة

 %17.8

 %7.5

 %3.6  %9.6

 %31.7 %21.9

 %7.9

مجموعة البنك الدولى

التمويل المشترك
2018 - 1975

4.6
مليار دوالر

 6.7
مليار دوالر

0.8
مليار دوالر

مجموعة البنك ا�فريقى
للتنمية والمؤسسات التمويلية 

الجهوية فى افريقيا

1.7
مليار دوالر 21.2

مليار دوالر
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الفصل الثاني
وصفٌ تفصيلي للعمليات الموافق عليها خالل عام 2018

�سادق امل�سرف خالل عام 2018 على متويل 15 م�سروعًا اإمنائيًا يف القطاع العام، و8 عمليات يف القطاع 
واملوؤ�س�سات  الدول  لفائدة بع�س  اخلا�س، و6 عمليات �سادرات عربية و44 عملية عون فني، وذلك 

الأفريقية امل�ستفيدة من عونه. ويحتوى هذا الف�سل على و�سٌف تف�سيلٌي لهذه العمليات. 

1/ مشروعات القطاع العام

طريق "م�ساكوري – اجنوري – بول – حدود النيجر" – اجلزء: "اجنوري – بول"
القطاع: البنية األساسية 

قيمة القرض

تاريخ 
الموافقة

ماليين
 دوالر 

فبراير 
 2018 288

جمهورية ت�ساد

▼ اأهداف امل�سروع
يندرج امل�صروع �صمن برنامج احلكومة لتطوير قطاع النقل بالبالد، ورفع م�صتوى �صبكة الطرق القومية، والإ�صهام يف التنمية القت�صادية 
والجتماعية بجمهورية ت�صاد، ويهدف اإلى تو�صعة �صبكة الطرق امل�صفلتة وتكاملها وتنميتها وربطها باملراكز الإدارية والقت�صادية، وحت�صني 
كفاءة املرور وال�صالمة على الطريق احلايل. كما يهدف امل�صروع ب�صفة خا�صة اإلى تطوير الطريق القائم لدعم التكامل القت�صادي بني 
جمهوريتي ت�صاد والنيجر، من خالل فك العزلة عن املنطقة الغربية والقرى والتجمعات املتاخمة لبحرية ت�صاد، وْي�صهم يف تطوير التكامل 

القت�صادي اجلهوي عرب الطريق العابر لل�صحراء لربط دول ت�صاد والنيجر ومايل ونيجرييا ب�صمال اأفريقيا.

▼ و�سف امل�سروع
ميتّد م�صروع الطريق من مدينة "ما�صاكوري" اإلى حدود النيجر ويبلغ طوله نحو 418 كيلومرتًا. وقد مت تق�صيم امل�صروع اإلى خم�صة 
اأجزاء، ُي�صهم امل�صرف يف متويل اجلزء الثاين منها )اأجنوري – بول( الذي ت�صتمل مكوناته على اأعمال الهند�صة املدنية لت�صييد 
طريق م�صفلت بطول نحو 100 كيلومرت وعر�س 7 اأمتار مع كتفني عر�س كل منهما 1.5 مرت خارج التجمعات ال�صكنية، وبعر�س 

9 اأمتار ور�صيفني عر�س كل منهما مرتْين داخلها. كما ت�صتمل املكونات على اخلدمات ال�صت�صارية، ودعم وحدة تنفيذ امل�صروع.

▼ متويل امل�سروع 
تبلغ التكلفة الكلية للجزء الثاين من امل�صروع 30.96 مليون دولر، وُي�صاهم يف متويله امل�صرف العربي مببلغ 8 ماليني دولر 
عبارة عن قر�س اإ�صايف لتغطية ح�صة حكومة ت�صاد يف عقد الأعمال املدنية )متثل نحو 25.9 % من اإجمايل التكاليف(، 
ال�صندوق  التمويل  ُي�صاهم يف  2012. كما  الأول يف عام  لتمويل اجلزء  10 ماليني دولر  واأن قدم قر�صًا قيمته  حيث �صبق 
ال�صعودي للتنمية مببلغ 11 مليون دولر )نحو 35.5 %(، وال�صندوق الكويتي للتنمية القت�صادية العربية مببلغ 11 مليون 

دولر )نحو 35.5 %(، واحلكومة مببلغ 0.96 مليون دولر )نحو 3.1 %(. 
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اإمداد مياه ال�سرب وال�سرف ال�سحي بجزيرة "�سانت اأنتاو" )املرحلة الأوىل(
القطاع: البنية األساسية 

قيمة القرض

تاريخ 
الموافقة

ماليين
 دوالر 

فبراير 
 201810

جمهورية الراأ�س الأخ�سر

28

▼ اأهداف امل�سروع
يندرج امل�صروع �صمن املخطط التوجيهي لإمداد مياه ال�صرب وال�صرف ال�صحي بجزيرة "�صانت اأنتاو" للفرتة )2015 – 2035(، 
اإلى  النزوح  اإلى احلّد من  يوؤّدي  الفقر؛ مما  ل�صكان اجلزيرة وتخفيف حدة  اإلى حت�صني الظروف ال�صحية واملعي�صية  الذي ي�صعى 
اجلزر الأخرى. وتهدف املرحلة الأولى من امل�صروع اإلى حت�صني كفاءة منظومة توزيع مياه ال�صرب من خالل احلد من فاقد املياه يف 

ال�صبكة و�صمان جودتها، وتو�صيع �صبكات ال�صرف ال�صحي.

▼ و�سف امل�سروع
ت�صمل مكونات املرحلة الأولى الأعمال املدنية لإعادة اإعمار �صبكة ومنظومات نقل وتوزيع مياه ال�صرب يف مدن "بورتو نوفو" 
مع ت�صييد حمطات لرفع املياه امل�صتعملة  و"ريربا جراند" و"بول، وتو�صعة �صبكة ال�صرف ال�صحي يف مدينة "بورتو نوفو"، 
وتوريد وتركيب خط رئي�صي لنقلها اإلى حمطة املعاجلة، واإن�صاء اأحوا�س حتليل منزيل يف املناطق الريفية. كما ت�صمل املكونات 
تقدمي دعم للم�صالح امل�صتقلة للمياه وال�صرف ال�صحي باملنطقة، واخلدمات ال�صت�صارية، ودعم وحدة تنفيذ امل�صروع، اإلى 

جانب تدقيق ح�صاباته ال�صنوية وتنظيم ور�صتنيْ لنطالق اأعماله.

▼ متويل امل�سروع 

تبلغ التكلفة الكلية للم�صروع 12 مليون دولر، وُي�صاهم يف متويله كٌل من امل�صرف العربي مببلغ 10 ماليني دولر )متثل 83.3 % 
من اإجمايل التكاليف(، واحلكومة مببلغ 2 مليون دولر )متثل 16.7 % من اإجمايل التكاليف(. 
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دعم التعليم الأ�سا�سي يف خم�س مناطق
القطاع: االجتماعي )تعليم(

قيمة القرض

تاريخ 
الموافقة

مليون
 دوالر 

فبراير 
 201813.5

جمهورية غانا

28

▼ اأهداف امل�سروع
دعم وحت�صني التعليم الأ�صا�صي ليلعب دورًا هامًا يف بناء قطاع التعليم يف جمهورية غانا، وذلك عرب ت�صييد 44 مدر�صة اإ�صافية 
لت�صتوعب نحو 7840 تلميذ وتلميذة، مبا ي�صاعد على اإتاحة فر�س اأف�صل للمجتمعات الفقرية والريفية للح�صول على التعليم، 
وزيادة الرغبة يف التعلم، وتخفيف ال�صغط على الف�صول املزدحمة، وحت�صني جودة التعليم، و�صد الفجوة بني اجلن�صني يف 
احل�صول على فر�س التعليم، وخف�س ظاهرة التخلف. و�صيعمل امل�صروع على تطبيق برامج احلكومة لتطوير وتو�صيع فر�س 

التعليم الأ�صا�صي يف البالد.

▼ و�سف امل�سروع

ُيغطي امل�صروع خم�س مناطق يف الن�صف اجلنوبي من البالد، وي�صتمل على ت�صييد وتاأثيث 44 مدر�صة باإجمايل ف�صول قدره 
553 مرتًا  اإجمالية  6 ف�صول درا�صية مب�صاحة  196 ف�صاًل. وتتكون املباين من ثالثة مناذج وهي مبنى مدر�صة مكون من 

383 مرتًا مربعًا، ومبنى مكون من ف�صلنيْ درا�صينيْ مب�صاحة  3 ف�صول درا�صية مب�صاحة اإجمالية  مربعًا، ومبنى مكون من 
اإجمالية 243 مرتًا مربعًا. وي�صتوعب كل ف�صل درا�صي نحو 40 طالبًا، بحيث ت�صتوعب كل مدر�صة 240 طالبًا كحٍد اأق�صى. 

وتت�صمن مكونات امل�صروع الأعمال املدنية لت�صييد املدار�س والأعمال اخلارجية وتو�صيالت الكهرباء واملياه وال�صرف ال�صحي، 
امل�صروع، وتنظيم  اإلى جانب اخلدمات ال�صت�صارية ودعم وحدة تنفيذ  التعليمية واملكتبية،  الأثاث واملعدات  وتوريد وتركيب 

ور�صة لإنطالق اأعماله ومراجعة ح�صاباته.

▼ متويل امل�سروع 

تبلغ التكلفة الكلية للم�صروع 15 مليون دولر، وُي�صاهم يف متويله كٌل من امل�صرف العربي مببلغ 13.5 مليون دولر )متثل 90 % 
من اإجمايل التكاليف(، واحلكومة مببلغ 1.5 مليون دولر )متثل 10 % من اإجمايل التكاليف(. 
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اإمداد املياه مبدينة "كاروجنا"
القطاع: البنية األساسية 

قيمة القرض

تاريخ 
الموافقة

ماليين
 دوالر 

فبراير 
 201810

جمهورية مالوي

28

▼ اأهداف امل�سروع
يهدف امل�صروع اإلى تطوير وتو�صعة منظومة اإمداد مياه ال�صرب يف بلدة "كاروجنا" التي تقع �صمال مالوي، وذلك يف اإطار 
ا�صرتاتيجية الدولة الرامية اإلى خف�س الفقر )2017 – 2022(. كما يندرج �صمن ال�صيا�صة الوطنية للمياه والتي تهدف اإلى 
توفري خدمات املياه ال�صاحلة لل�صرب لكافة املواطنني والتجمعات ال�صكنية يف املناطق احل�صرية والريفية بحلول عام 2025، 
نظرًا للنمو ال�صكاين املطّرد وتزايد الحتياج لهذه اخلدمات. ويتم ذلك من خالل املحافظة على م�صادر املياه، واإعادة اإعمار 
وتطوير من�صاآت اإنتاجها ومراقبة جودتها. كما �صتوؤدي اأ�صغال تطوير واإحالل واإ�صالح املنظومة اإلى انخفا�س ن�صبة فاقد املياه 

اإلى 25 % بحلول عام 2035.

▼ و�سف امل�سروع

تت�صمن مكونات امل�صروع اأعمال الهند�صة املدنية وملحقاتها لتطوير خط اأنابيب املياه اخلام، وذلك با�صتبدال اخلط القائم 
املتاآكل باآخر قطره 600 ملميرت من مادة البويل اثيلني عالية الكثافة، وتركيب مر�صح رملي، وتو�صعة حمطة معاجلة املياه، 
وتطوير خطوط اأنابيب النقل وحمطات ال�صخ و�صبكة التوزيع، وت�صييد واإ�صالح خزانات اخلدمة، وتوريد 5000 عّداد مياه 
املكونات  تت�صمن  كما  ح�صوية.  خدمة  وطرق  خدمات  مباين  واإن�صاء  كيلومرتًا،   40 حوايل  بطول  البال�صتيك  من  واأنابيب 

اخلدمات ال�صت�صارية والدعم املوؤ�ص�صي لوحدة تنفيذ امل�صروع، اإلى جانب ا�صتمالك الأرا�صي. 

▼ متويل امل�سروع 

تبلغ التكلفة الكلية للم�صروع 26.7 مليون دولر، وُي�صاهم يف متويله كٌل من امل�صرف العربي مببلغ 10 ماليني دولر )متثل 
نحو 37.4 % من اإجمايل التكاليف(، والأوفيد مببلغ 15 مليون دولر )نحو 56.2 %(، واحلكومة مببلغ 1.7 مليون دولر 

)نحو 6.4 %(. 
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م�ست�سفى "فالك" التعليمي
القطاع: االجتماعي )صحة(

قيمة القرض

تاريخ 
الموافقة

مليون
 دوالر 

فبراير 
 201820

جمهورية موري�س�س

28

▼ اأهداف امل�سروع
يندرج امل�صروع �صمن روؤية احلكومة لآفاق 2030 يف جمال ال�صحة التي تهدف اإلى حت�صني املوؤ�صرات ال�صحية الأ�صا�صية 
بالبالد، وكذلك �صمن خطة احلكومة للتنمية القومية للفرتة )2015 – 2019( التي تهدف اإلى تنمية وتطوير القطاع 
ال�صحي وتقدمي اخلدمات ال�صحية لل�صكان بجودة عالية ودون اأي ر�صوم، وذلك من خالل رفع كفاءة البنية التحتية 
باإن�صاء م�صت�صفيات وجتهيزها باملعدات الطبية الالزمة على م�صتويات كفوؤة، وتطوير البلد اإلى مركز طبي ومعريف، 
وت�صجيع ال�صياحة العالجية بتوفري التدريب ال�صريري لطالب الطب والطب امل�صاعد، بالإ�صافة اإلى تخفيف الأعباء عن 

امل�صت�صفيات الأخرى مبنطقة امل�صروع.

▼ و�سف امل�سروع

يت�صمن امل�صروع – الذي �صيتم تنفيذه على مرحلتنْي -  بناء عدة مباين مب�صاحة اإجمالية قدرها نحو 138.340 مرتًا مربعًا، 
ت�صمل م�صت�صفى تعليمي رئي�صي مكون من دور حتت اأر�صي ودور اأر�صي و�صتة اأدوار ُعلوية، وكلية الطب ل�صتيعاب 100 طالب 
توفيـــر نحو  امل�صـــروع  لل�صـــيارات. كما يت�صمن  500 مقعد، ومواقف  ومبنى عيادات تخ�ص�صيـــة، وقاعة عــر�س ل�صتيعاب 
575 �صريرًا، وتوريد وتركيب املعدات الطبية وغري الطبية، والأثاث الطبي وغري الطبي، واخلدمات ال�صت�صارية، واإقامة ور�صة 

لنطالق تنفيذامل�صروع.

▼ متويل امل�سروع 

تبلغ التكلفة الكلية للم�صروع 122 مليون دولر، وُي�صاهم يف متويله كٌل من امل�صرف العربي مببلغ 20 مليون دولر )متثل نحو 
41 %(، وال�صندوق الكويتي  50 مليون دولر )نحو  16.4 % من اإجمايل التكاليف(، وال�صندوق ال�صعودي للتنمية مببلغ 

للتنمية القت�صادية العربية مببلغ 25 مليون دولر )نحو 20.5 %(، واحلكومة مببلغ 27 مليون دولر )نحو 22.1 %(. 
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تو�سعة الطريق ال�سريع: املطار الدويل – و�سط مدينة "نيامي" )املرحلة الأوىل(
القطاع: البنية األساسية 

قيمة القرض

تاريخ 
الموافقة

مليون
 دوالر 

فبراير 
 201820

جمهورية النيجر

28

▼ اأهداف امل�سروع
العا�صمة  اإلى ع�صرنة  الرامية  الدولة  – 2021( و�صيا�صة  للفرتة )2016  للحكومة  النه�صة  امل�صروع �صمن برنامج  يندرج 
العامة، وتطوير من�صاآت  امل�صاحات  نوعية  بتح�صني  العا�صمة  ل�صكان  املعي�صي  الإطار  اإلى حت�صني  امل�صروع  ويهدف  "نيامي". 
النقل والبنية التحتية والن�صيج العمراين والقت�صادي، وتوازن حركة املرور ورفع قدرة ا�صتيعاب التقاطعات لها وت�صهيلها عند 

الدخول واخلروج من العا�صمة، اإلى جانب خف�س زمن النقل وحماية م�صتخدمي الطريق.

▼ و�سف امل�سروع

ت�صتمل مكونات امل�صروع على تهيئة طريق �صريع بطول حوايل 9.58 كيلومرتات وعر�س يرتاوح بني 23.6 مرت و39.4 مرت، 
وت�صييد نظام �صرف مياه الأمطار وتهيئة املحولت الأفقية )التقاطعات( وعددها ثمانية، والإنارة العمومية، وحتويل ال�صبكات 
اخلدمية )مياه ال�صرب والت�صالت والكهرباء(. كما ت�صتمل املكونات على اخلدمات ال�صت�صارية، ودعم وحدة تنفيذ امل�صروع 

وتدقيق ح�صاباته ال�صنوية، وا�صتمالك الأرا�صي.

▼ متويل امل�سروع 

تبلغ التكلفة الكلية للم�صروع 40 مليون دولر، وُي�صاهم يف متويله كٌل من امل�صرف العربي مببلغ 20 مليون دولر )متثل 50 % 
من اإجمايل التكاليف(، والأوفيد مببلغ 15 مليون دولر ) 37.5 %(، واحلكومة مببلغ 5 ماليني دولر )%12.5(. 
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اإعادة تاأهيل وتو�سعة الطريق "رومونغي – نيانزالك 
القطاع: البنية األساسية 

قيمة القرض

تاريخ 
الموافقة

مليون
 دوالر 

يونيو
 2018 15

جمهورية بوروندي

20

▼ اأهداف امل�سروع
رواندا  الإقليمي  الطريق  لتطوير  الكربى،  البحريات  وحو�س  اأفريقيا  �صرق  لدول  امل�صرتك  الربنامج  �صمن  امل�صروع  يندرج 
اجلنوبية  املنطقة  اإلى  والركاب  الب�صائع  نقل  حركة  ت�صهيل  اإلى  ويهدف  الدميقراطية.  – الكونغو  – تنزانيا  بوروندي   –
و�صول  ت�صهيل  اإلى  بالإ�صافة  الطريق،  م�صار  على  الواقعة  القرى  العزلة عن  وفك  النقل  تكلفة  وخف�س  بورندي،  جلمهورية 
املنتجات الزراعية والأ�صماك اإلى مراكز التحويل والأ�صواق امل�صرتكة مع الدول املجاورة، وتطوير ال�صياحة على م�صتوى بحرية 
كما يهدف امل�صروع اإلى الإ�صهام يف تطوير التعاون الإقليمي وفتح منفذ اإلى البحر لكل من جمهوريتي بوروندي  "تنجانيقا". 

ورواندا، وتكثيف التبادلت التجارية بني الدول املجاورة وامل�صاعدة يف اندماج اقت�صاداتها.

▼ و�سف امل�سروع

يقع امل�صروع يف اجلزء اجلنوبي الغربي من البالد وهو جزء من الطريق الوطني رقم )3(. وي�صتمل على اإعادة تاأهيل وتو�صعة 
1.5 مرت خارج التجمعات  7 اأمتار مع كتفني عر�س كل منهما  اإلى  6 اأمتار  52 كيلومرتًا وتو�صعة عر�صه من  الطريق بطول 
ال�صكنية ومرتْين داخلها، واإعادة اإعمار 9 ج�صور وتهيئة 6 كيلومرتات من الطرق احل�صرية مبدينة "رومونغي"، وحفر وجتهيز 
توريد حمطة متنقلة ملراقبة احلمولة  اإلى جانب  قائمة،  اأ�صواق   3 وتهيئة  "نيانزالك"،  ال�صرب مبدينة  ملياه  اأنبوبية  اآبار   6
تنفيذ  الأرا�صي، ودعم وحدة  وا�صتمالك  امل�صروع على اخلدمات ال�صت�صارية  ي�صتمل  الثقيل. كما  الوزن  ل�صاحنات  املحورية 

امل�صروع وتنظيم ور�صة لنطالق اأعماله.

▼ متويل امل�سروع 

تبلغ التكلفة الكلية للم�صروع 68 مليون دولر، وُي�صاهم يف متويله كٌل من امل�صرف العربي مببلغ 15 مليون دولر )متثل نحو 22.06 % 
من اإجمايل التكاليف(، وال�صندوق ال�صعودي للتنمية مببلغ 15 مليون دولر )نحو 22.06 %(، وال�صندوق الكويتي للتنمية 
القت�صادية العربية مببلغ 15 مليون دولر )نحو 22.06 %(، والأوفيد مببلغ 20 مليون دولر )نحو 29.41 %(، واحلكومة 

مببلغ 3 ماليني دولر )نحو 4.41 %(.



المصرف العربى للتنمية االقتصادية فى أفريقيا 40

و�صٌف تف�صيلي للعمليات

ني
لثا

ل ا
ص

لف
ا

الزراعة الأ�سرية يف غينيا العليا وغينيا الو�سطى
القطاع: الزراعة والتنمية الريفية

قيمة القرض

تاريخ 
الموافقة

مليون
 دوالر 

يونيو
 2018 15

جمهورية غينيا

20

▼ اأهداف امل�سروع
يهدف امل�صروع ب�صفة عامة اإلى امل�صاهمة يف حتقيق الأمن الغذائي، وحت�صني الظروف املعي�صية ل�صكان منطقة امل�صروع خا�صًة 
ال�صرائح الفقرية. كما يهدف ب�صفة خا�صة اإلى الإ�صهام يف حت�صني الإنتاج الزراعي ودخل املزارعني، وزيادة عدد الأ�صر التي 
تعتمد على التقنيات احلديثة يف الإنتاج الزراعي، وذلك للتاأقلم مع التغريات املناخية وزيادة من كميات املحا�صيل التي يتم 

ت�صويقها.

▼ و�سف امل�سروع

33 حمافظة بالبالد، وقد مت تق�صيمه  15 حمافظة من اأ�صل  يقع امل�صروع يف منطقتي غينيا العليا وغينيا الو�صطى وُيغطي 
املدنية  الهند�صة  اأعمال  وتت�صمن مكوناته  6 حمافظات،  امل�صرف يف متويله  ي�صاهم  الذي  وي�صمل اجلزء  اأجزاء.  اإلى عدة 
ل�صت�صالح 1700 هكتار من الأرا�صي عرب بت�صييد �صدود �صغرية، واإن�صاء �صبكة لتوزيع مياه الري وال�صرف الزراعي، واإن�صاء 
حواجز وقائية لالأرا�صي الزراعية من الفي�صانات. كما تت�صمن املكونات دعم الولوج اإلى الأ�صواق وي�صمل ذلك اإن�صاء وجتهيز 
�صوقنيْ مب�صاحة ترتاوح بني 5 و10 هكتارات، واإن�صاء وجتهيز 17 �صوقًا حمليًا ترتاوح م�صاحتها بني 1 و3 هكتارات، وت�صييد 
20 كيلومرتًا من الطرق  154 كيلومرتًا وعر�س 6 اأمتار، واإعادة اإعمار نحو  طرق ريفية ح�صوية بطول اإجمايل ُيقّدر بنحو 

الوطنية احل�صوية بعر�س 8 اأمتار. هذا بالإ�صافة اإلى اخلدمات ال�صت�صارية.

▼ متويل امل�سروع 

تبلغ التكلفة الكلية للم�صروع 81.8 مليون دولر، وُي�صاهم يف متويله كٌل من امل�صرف العربي مببلغ 15 مليون دولر )متثل 
نحو 18.3 % من اإجمايل التكاليف(، و�صندوق "اإيفاد" مببلغ 45.8 مليون دولر )نحو 56 %(، والأوفيد مببلغ 15 مليون 
دولر )نحو 18.3 %(، وال�صندوق البلجيكي للمعي�صة مببلغ 5 ماليني دولر )نحو 6.1 %(، واحلكومة مببلغ مليون دولر 

)نحو 1.3 %(.



w w w . b a d e a . o r g41

التقرير السنوى2018

طريـــــق "مودوجــــــا�سي – واجـــــري"
القطاع: البنية األساسية 

قيمة القرض

تاريخ 
الموافقة

مليون
 دوالر 

يونيو
 2018 20

جمهورية كينيا

20

▼ اأهداف امل�سروع
الإ�صهام يف حت�صني �صبكة الطرق باملنطقة ال�صمالية ال�صرقية من كينيا، وذلك عن طريق توفري طريق عايل الكفاءة، مّما 
ُي�صهم  كما  وال�صومال.  اإثيوبيا  مثل  جماورة  لدول  احلدودية  املنطقة  ومع  البالد  مناطق  بكافة  املنطقة  ربط  اإلى  �صيوؤدي 
امل�صروع يف ت�صهيل حركة نقل الب�صائع والركاب، وتقليل تكلفة وزمن النقل مّما ي�صاعد علي حتقيق ا�صرتاتيجية الدولة للتنمية 

القت�صادية والجتماعية )نظرة كينيا لآفاق عام 2030(الرامية اإيل خف�س حدة الفقر.

▼ و�سف امل�سروع

تت�صمن مكونات امل�صروع اأعمال الهند�صة املدنية لإن�صاء طريق م�صفلت من الدرجة الأولى بطول حوايل 157 كيلومرتًا وعر�س 
7 اأمتار مع كتفنيْ عر�س كل منهما مرتْين. وت�صمل الأعمال اإجراء التح�صينات على مقطعي الطريق الطويل والعر�صي، واإن�صاء 
املكونات  تت�صمن  كذلك  الطريق.  �صالمة  واأعمال  واجل�صور،  والعر�صية  الطولية  املياه  ت�صريف  ومن�صاآت  الأ�صفلت  طبقات 

اخلدمات ال�صت�صارية، وتنظيم ور�صة لنطالق تنفيذ امل�صروع وتدقيق ح�صاباته ال�صنوية.

▼ متويل امل�سروع 

تبلغ التكلفة الكلية للم�صروع 130 مليون دولر، وُي�صاهم يف متويله كٌل من امل�صرف العربي مببلغ 20 مليون دولر )متثل نحو 
15.4 % من اإجمايل التكاليف(، والأوفيد مببــلغ 25 مليــــون دولر )نحو 19.2 %(، وال�صنـدوق ال�صـــعودي للتنمية مببلغ 
25 مليون دولر )نحو 19.2 %(، وال�صندوق الكويتي للتنمية القت�صادية العربية مببلغ 23.8 مليون دولر )نحو 18.3 %(، 

و�صندوق اأبوظبي للتنمية مببلغ 15 مليون دولر )نحو 11.6 %(، واحلكومة مببلغ 21.2 مليون دولر )نحو 16.3 %(.
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ت�سييد ميناء ال�سيد مبدينة "انقو�س"
القطاع: البنية األساسية 

قيمة القرض

تاريخ 
الموافقة

مليون
 دوالر 

يونيو
 2018 20

جمهورية موزمبيق

20

▼ اأهداف امل�سروع
يندرج امل�صروع �صمن ا�صرتاتيجية الدولة لتطوير قطاع ال�صيد البحري، وذلك من خالل ت�صغيل ميناء �صيد ل�صتقبال قوارب 
العاملية،  املوا�صفات  ح�صب  وحت�صريها  الأ�صماك  مناولة  كفاءة  وحت�صني  امل�صروع،  منطقة  يف  وال�صناعية  التقليدية  ال�صيد 
وزيادة العائد من �صادر الأ�صماك، وحت�صني ر�صيد ميزان املدفوعات، وخلق فر�س عمل جديدة؛ مّما ُي�صهم يف خف�س ن�صبة 

الفقر وحتقيق الأمن الغذائي.

▼ و�سف امل�سروع

تت�صمن مكونات امل�صروع اأعمال الهند�صة املدنية لت�صييد ر�صيف بطول يبلغ نحو 160 مرتًا وبعر�س 30 مرتًا وعمق مياه ي�صل 
اإلى 4.5 اأمتار، مع تو�صيالت املياه والوقود والكهرباء. كما تت�صمن املكونات اإن�صاء منحدر لإ�صالح القوارب، وم�صنع للثلج 
ووحدة تربيد وجتميد وجتهيز لالأ�صماك، ومبنى لالإدارة وور�صة لل�صيانة، بالإ�صافة اإلى الأعمال اخلارجية و�صوق الأ�صماك. 

اأطنان ورافعتنْي   10 50 طنًا ورافعة بوزن  كذلك يت�صمن امل�صروع توفري معدات الرافعات وت�صمل رافعتنيْ متحركتنيْ بوزن 
�صوكيتنيْ، وجرارْين مع ناقالت حاويات بوزن 40 طنًا لكل واحدة منها. هذا اإلى جانب اخلدمات ال�صت�صارية، ودعم وحدة 

تنفيذ امل�صروع وتنظيم ور�صة لنطالق اأعماله ومراجعة ح�صاباته.

▼ متويل امل�سروع 

تبلغ التكلفة الكلية للم�صروع 33.266 مليون دولر، وُي�صاهم يف متويله كٌل من امل�صرف العربي مببلغ 20 مليون دولر )متثل 60 % 
من اإجمايل التكاليف(، والأوفيد مببلغ 12 مليون دولر )36 %(، واحلكومة مببلغ 1.266 مليون دولر ) %4 (.
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ري احليـــــــــازات ال�سغــــــرية 
القطاع: الزراعة والتنمية الريفية

قيمة القرض

تاريخ 
الموافقة

مليون
 دوالر 

يونيو
 2018 15

جمهورية يوغندا

20

▼ اأهداف امل�سروع
خف�س معدلت الفقر وحت�صني الظروف الجتماعية والقت�صادية لل�صكان، من خالل رفع معدلت النمو القت�صادي بزيادة 
ُي�صهم  الذي  الأمر  ال�صادرات؛  لرتقية  جتارية  زراعة  اإلى  )الإعا�صية(  الكفاف  زراعة  وحتويل  والغذاء،  املحا�صيل  اإنتاجية 
يف زيادة حجم التوظيف وزيادة دخل املزارع وحت�صني نوعية حياته وبالتايل حتقيق الأمن الغذائي لالأ�صر، وحت�صني وتعزيز 

الظروف البيئية من خالل اإدارة املوارد الطبيعية وتنمية الأعمال الزراعية.

▼ و�سف امل�سروع

9138 هكتارًا من الأرا�صي الزراعية يف يوغندا.  FIEFOC لري حوايل  الثانية من برنامج  يندرج امل�صروع �صمن املرحلة 
وي�صتمل اجلزء الذي ي�صهم امل�صرف يف متويله من امل�صروع على توفري من�صاآت الري لنحو 96 حيازة �صغرية يف ثالث مناطق 
)24 يف املنطقة ال�صرقية ومنطقة كارموجا، و36 يف املنطقة الغربية والو�صطى ال�صفلى، و36 يف املنطقة ال�صمالية والو�صطى 
العلوية( مبتو�صط م�صاحة 4 هكتارات لكل حيازة. كما ي�صتمل علي  اخلدمات ال�صت�صارية وتقدمي دعم موؤ�ص�صي يت�صمن توفري 
خدمات ا�صت�صارية لإن�صاء اأنظمة اإدارة م�صتدامة للبنية التحتية للم�صروع، تقوم مبهمة ت�صغيل و�صيانة املرافق، وتوعية واإر�صاد 

املزارعني على طرق اإدارة ت�صغيل نظم الري احلديثة، و�صرح فوائد امل�صروع.

▼ متويل امل�سروع 

تبلغ التكلفة الكلية للم�صروع 206.95 مليون دولر، وُي�صاهم يف متويله كٌل من امل�صرف العربي مببلغ 15 مليون دولر )متثل 
43.5 %(، والبنك الأفريقي  90 مليون دولر )نحو  7.3 % من اإجمايل التكاليف(، والبنك الإ�صالمي للتنمية مببلغ  نحو 
للتنمية مببلغ 76.6 مليون دولر )نحو 37 %(، و�صندوق الرنويج للتنمية مببلغ 5.6 ماليني دولر )نحو 2.7 %(، واحلكومة 

مببلغ 19.75 مليون دولر )نحو 9.5 %(.
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الطريق رقم )10( "توجان – واهيجويا"
القطاع: البنية األساسية 

قيمة القرض

تاريخ 
الموافقة

مليون
 دوالر 

سبتمبر
 2018 20

بوركينا فا�سو

26

▼ اأهداف امل�سروع
فك العزلة الداخلية واخلارجية عن البالد، ودعم التكامل القت�صادي والتجاري بني بوركينا فا�صو والدول املجاورة )النيجر 
ومايل وكوت ديفوار(، وامل�صاهمة يف حت�صني الظروف القت�صادية والجتماعية ل�صكان املناطق احلدودية واحلد من الفقر، 
املنتجات  و�صول  وت�صهيل  والتنقل،  النقل  وزمن  الطرق  �صيانة  تكاليف  تخفي�س  والإ�صهام يف  امل�صفلتة،  الطرق  �صبكة  ودعم 

الزراعية وخا�صًة الفول والفول ال�صوداين اإلى مراكز التحويل والأ�صواق، اإذ تتميز املنطقة باإنتاجهما.

▼ و�سف امل�سروع
املنطقة  �صكان  عدد  وُقّدر  ال�صمالية.  املنطقة  عا�صمة  "واهيجويا"  مدينة  باجتاه  "توجان"  مدينة  من  الطريق  م�صار  يبداأ 
حوايل  بطول  طريق  ت�صييد  على  امل�صروع  مكونات  وت�صتمل  والرعي.  الزراعة  يف  اأغلبهم  يعمل  ن�صمة  ماليني   3.19 بحوايل 
اجتاه  كل  يف  مرت   1.5 بعر�س  مر�صوفة  جانبية  اأكتاف  مع  اأمتار   7 حوايل  يبلغ  وبعر�س  م�صارْين،  من  مكّون  كيلومرتًا   94
خارج التجمعات ال�صكنية، وبعر�س حوايل 8 اأمتار مع اأكتاف جانبية بعر�س مرتْين يف كل اجتاه داخلها، وت�صييد 90 عّبارة 
وحوايل 35 األف مرت طويل من القنوات اجلانبية لت�صريف مياه الأمطار، واأعمال م�صتلزمات ال�صالمة املرورية. كما ت�صتمل 
وحفر وجتهيز نحو 16 بئرًا اأنبوبيًا ملياه  املكونات على تهيئة نحو 10 كيلومرتات من الطرق احل�صرية مبدينة "واهيجويا"، 
ال�صرب مب�صخات يدوية، وتهيئة 5 اأ�صواق قائمة مبنطقة امل�صروع، وتوريد حمطة متنقلة ملراقبة احلمولة املحورية ل�صاحنات 
الوزن الثقيل، وت�صييد مركزْين للدفع. يت�صمن امل�صروع كذلك اخلدمات ال�صت�صارية، وا�صتمالك الأرا�صي، ودعم وحدة تنفيذ 

امل�صروع، وتنظيم ور�صة لنطالق تنفيذه وتدقيق ح�صاباته ال�صنوية. 

▼ متويل امل�سروع 

تبلغ التكلفة الكلية للم�صروع 71 مليون دولر، وُي�صاهم يف متويله كٌل من امل�صرف العربي مببلغ 20 مليون دولر )متثل نحو 
28.17 % من اإجمايل التكاليف(، وال�صندوق ال�صعودي للتنمية مببلغ 15 مليون دولر )نحو 21.13 %(، وال�صندوق الكويتي 

للتنمية القت�صادية العربية مببلغ 15 مليون دولر )نحو 21.13 %(، والأوفيد مببلغ 19 مليون دولر )نحو 26.76 %(، 
واحلكومة مببلغ 2 مليون دولر )نحو 2.81 %(. 
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قر�س ائتماين لدعم اأربعة �سناديق وطنية للتمويل الأ�سغر 
القطاع: االجتماعي )التمويل األصغر(

قيمة القرض

تاريخ 
الموافقة

مليون
 دوالر 

سبتمبر
 2018 20

بوركينا فا�سو

26

▼ اأهداف امل�سروع
دعم اجلهود التي تقوم بها حكومة بوركينا فا�صو للحّد من الفقر وحت�صني الظروف املعي�صية لل�صريحة الأكرث فقرًا بالبالد، 
الزراعية  ال�صغر يف قطاعات اخلدمات  واملتناهية  ال�صغرية  القرو�س  توفري  وال�صباب، وذلك من خالل  الن�صاء  وبالأخ�س 
)الإنتاج النباتي وتنمية الرثوة احليوانية والتحويل الزراعي(، وال�صناعات التقليدية واحلرفية والأن�صطة الأخرى املرتبطة 

بها واملدرة للدخل؛ مّما ُي�صاهم يف حتقيق التنمية القت�صادية امل�صتدامة املوجهة للفئات الأكرث احتياجًا.

▼ و�سف امل�سروع

يتم منح القر�س اإلى حكومة بوركينا فا�صو التي تقوم باإعادة اإقرا�صه اإلى اأربعة �صناديق تعمل يف جمال متويل امل�صروعات 
العمل، و�صندوق دعم  للدخل، و�صندوق دعم فر�س  املدرة  الن�صاء  اأن�صطة  ال�صغر، وهي �صندوق دعم  واملتناهية  ال�صغرية 
مبادرات ال�صباب، و�صندوق دعم القطاع غري امل�صنف. وهذه ال�صناديق لها ال�صخ�صية العتبارية وال�صتقالل املايل والإداري 

وُتوجد جميع مقارها يف العا�صمة "واقادوقو".
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دعم التنمية املحلية يف منطقة "تاندجيلي"
القطاع: الزراعة والتنمية الريفية

قيمة القرض

تاريخ 
الموافقة

مليون
 دوالر 

سبتمبر
 2018 12

جمهورية ت�ساد

26

▼ اأهداف امل�سروع
يندرج امل�صروع �صمن برنامج دعم التنمية املحلية والتمويل ال�صامل للفرتة )2017 – 2021( الذي يغطي 23 منطقة موزعة 
على كامل القطر، والذي يهدف يف الأ�صا�س اإلى امل�صاهمة يف مكافحة الفقر والندماج الجتماعي والقت�صادي لل�صكان، من 
خالل تعزيز التنمية املحلية امل�صتدامة وال�صمول املايل. وُي�صهم امل�صروع يف حتقيق الأمن الغذائي وحت�صني الو�صعية املعي�صية 
ل�صكان منطقة امل�صروع الأكرث فقرًا يف البالد. كما ُي�صهم يف حت�صني الو�صول اإلى الكهرباء، وتاأمني احتياجات ال�صكان من 
مياه ال�صرب، وزيادة الإنتاج الزراعي عرب ا�صت�صالح الأرا�صي الزراعية، وتطوير وحت�صني البنية التحتية من خالل ت�صييد 
املخازن واملحالت التجارية ووحدات التربيد والتحويل، وت�صييد مراكز ثقافية وريا�صية جمهزة. وبذلك يكت�صي امل�صروع �صبغة 

اجتماعية لدعم التنمية املحلية، وخلق فر�س عمل جديدة ل�صتيعاب ال�صباب واحلد من الهجرة.

▼ و�سف امل�سروع

يقع امل�صروع يف منطقة "تاندجيلي" يف اأق�صى اجلنوب الغربي من البالد والتي تبعد عن العا�صمة "اجنمينا" بحوايل 800 كيلومرت. 
الغربية، وتعترب من اأكرث املناطق فقرًا. ي�صتمل امل�صروع على اأعمال  ال�صرقية و"تاندجيلي"  "تاندجيلي"  وت�صمل حمافظتي 
مراكز   6 وجتهيز  وت�صييد  هكتار،   400 نحو  تبلغ  اإجمالية  م�صاحة  على  مروية  زراعية  حيازات  ل�صت�صالح  املدنية  الهند�صة 
ثقافية وريا�صية، وت�صييد 10 منظومات ريفية لإمداد مياه ال�صرب واملياه الرعوية، وتوفري 8 حمطات لإنتــاج الطاقة ال�صم�صــية 
ب�صــــعة 500 واط لكل حمطة، وت�صييد وجتهيز 7 اأ�صواق ريفية. كما ي�صتمل على اخلدمات ال�صت�صارية، ودعم وحدة تنفيذ 

امل�صروع، وتنظيم ور�صتنيْ لنطالق اأعماله وتدقيق ح�صاباته ال�صنوية.

▼ متويل امل�سروع 

تبلغ التكلفة الكلية للم�صروع 13.4 مليون دولر، وُي�صاهم يف متويله كٌل من امل�صرف العربي مببلغ 12 مليون دولر )متثل 89.6 % 
من اإجمايل التكاليف(، واحلكومة مببلغ 1.4 مليون دولر )متثل 10.4 % من اإجمايل التكاليف(.
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التنمية الريفية مبنطقة "�سافواين" بحو�س نهر ال�سنغال
القطاع: الزراعة والتنمية الريفية

قيمة القرض

تاريخ 
الموافقة

مليون
 دوالر 

سبتمبر
 2018 11.5

جمهورية ال�سنغال

26

▼ اأهداف امل�سروع
الأرز  خا�صًة  الزراعية،  املحا�صيل  اإنتاج  معّدل  رفع  خالل  من  وذلك  امل�صروع،  مبنطقة  الغذائي  الأمن  حتقيق  يف  الإ�صهام 
واخل�صروات عرب زيادة امل�صاحات املروية وتكثيف زراعة الأرز. كما يهدف امل�صروع اإلى حت�صني الظروف املعي�صية لل�صكان، 
اإعمار وت�صييد  اإعادة  التنقل فيها عن طريق  وذلك بفك عزلة منطقة امل�صروع  عن القرى واملناطق املروية وحت�صني حركة 

الطرق الريفية، وتوفري مياه ال�صرب وتزويدها بالكهرباء. 

▼ و�سف امل�سروع

يقع امل�صروع يف منطقة "داغانا" باملنطقة ال�صفلى لدلتا نهر ال�صنغال على بعد 32 كيلومرتًا �صمال �صرق مدينة "�صانت لوي" 
عا�صمة املنطقة ال�صمالية للبالد وحوايل 300 كيلومرت عن العا�صمة داكار، وت�صتفيد منه اإحدى ع�صرة قرية ُيقّدر عدد �صكانها 

بنحو 5700 ن�صمة.

وي�صتمل امل�صروع على اإعادة اإعمار نحو 334 هكتارًا من الأرا�صي املروية وتو�صعتها على م�صاحة حوايل 60 هكتارًا، واإعادة 
اإعمار �صبكة الري وتو�صعتها بطول اإجمايل يناهز 65.2 كيلومرتًا، و�صبكة الطرق الزراعية بطول حوايل 37 كيلومرتًا، و�صبكة 
اإلى  بالإ�صافة  كيلومرتْين،  حوايل  بطول  الفي�صانات  من  احلماية  وحواجز  كيلومرتًا،   57 حوايل  بطول  الزراعي  ال�صرف 
توفري وتركيب امل�صخات ل�صخ مياه الري وال�صرف الزراعي. كما ي�صتمل امل�صروع على دعم الإنتاج الزراعي من خالل توفري 
الزراعي  والإر�صاد  التوعية  الزراعية، وتقدمي خدمات  الزراعية وت�صييد م�صتودعات لتخزين املحا�صيل واملدخالت  املعدات 
اأعماله  لنطالق  ور�صة  وتنظيم  امل�صروع،  تنفيذ  وحدة  ودعم  ال�صت�صارية،  اخلدمات  جانب  اإيل  هذا  للمزارعني،  والتدريب 

وتدقيق ح�صاباته ال�صنوية.

▼ متويل امل�سروع 

تبلغ التكلفة الكلية للم�صروع 13 مليون دولر، وُي�صاهم يف متويله كٌل من امل�صرف العربي مببلغ 11.5 مليون دولر )متثل 88.5 % 
من اإجمايل التكاليف(، واحلكومة مببلغ 1.5 مليون دولر )متثل 11.5 % من اإجمايل التكاليف(.
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2/ عمليات القطاع الخاص

)BOAD( قر�س ائتماين ل�سالح بنك غرب اأفريقيا للتنمية

قيمة القرض

مليون 
دوالر 

15
اإقلـــيمي

تاريخ الموافقة

يونيو  
 2018

20

▼ اأهداف القر�س الئتماين
 توفري املوارد املالية الالزمة لتمويل امل�صروفات الراأ�صمالية والت�صغيلية املكملة لها اخلا�صة بتنفيذ امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة 
الإنتاج،  قطاعات  يف  خا�صًة  واخلدمات  ال�صلع  اإنتاج  زيادة  يف  ُي�صهم  مما  اأفريقيا؛  لغرب  والنقدي  القت�صادي  الحتاد  دول  يف 
منح  و�صيتم  املواطنني.  برفاهية  والرتقاء  الفقر  العمل، وخف�س حدة  فر�س  وتوفري  والب�صرية،  الطبيعية  املوارد  وال�صتفادة من 
القر�س اإلى البنك الذي �صيقوم بدوره بتمويل م�صاريع القطاع اخلا�س يف كافة القطاعات لفائدة دول املجموعة الثماين )بنني – 

بوركينا فا�صو – كوت ديفوار – غينيا بي�صاو – مايل – النيجر – ال�صنغال – توجو(. 

قر�س ائتمــــاين ل�ســــالح راوبنك

قيمة القرض

مليون 
دوالر 

15
جمهورية الكونغو الدميقراطية

تاريخ الموافقة

يونيو  
 2018

20

▼ اأهداف القر�س الئتماين
 املُ�صاهمة يف تنمية القطاع اخلا�س بجمهورية الكونغو الدميقراطية، عن طريق رفع القدرات التمويلية للبنك املقرت�س؛ مّما 
ميّكن من ت�صهيل و�صول موؤ�ص�صات القطاع اخلا�س اإلى م�صادر التمويل، وا�صتغاللها يف متويل م�صاريعها وا�صتثماراتها وتوفري 
راأ�س املال العامل للعديد من اأن�صطتها، ومن �صاأن ذلك تعزيز الإنتاج، وتوفري فر�س العمل وخف�س البطالة، وحت�صني الظروف 

املعي�صية لل�صكان واحلد من الفقر. 
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قر�س ائتماين ل�سالح ال�سركة الوطنية لت�سويق احلبوب الزيتية

قيمة القرض

ماليين 
دوالر 

10
جمهورية ال�سنغال

تاريخ الموافقة

يونيو  
 2018

20

▼ اأهداف القر�س الئتماين
رفع مقدرات القطاع اخلا�ص يف الن�شاط الزراعي ب�شورة مبا�شرة وغري مبا�شرة، وذلك من خالل متكني ال�شركة الوطنية 
لت�صويق احلبوب الزيتية من �صراء حم�صول الفول ال�صوداين وم�صتقاته من املزارعني يف جمهورية ال�صنغال؛ مّما ي�صاعدهم 
ظروفهم  حت�صني  وبتالى  البطالة،  وخف�س  العمل  فر�س  وتوفري  دخلهم،  وزيادة  وا�صتدامته  الزراعي  اإنتاجهم  تعزيز  علي 
املعي�صية واحلد من الفقر. و�صيوؤدي هذا القر�س اإلى تعزيز القاعدة الإنتاجية وا�صتقرار ال�صكان واحلّد من الهجرة الريفية، 

مّما يوؤثر اإيجابًا على منو الدخل القومي وحتقيق الأمن الغذائي.

CORIS BANK INTERNATIONAL قر�س ائتمــــاين ل�ســــالح

قيمة القرض

مليون 
دوالر 

15
بوركينا فا�سو

تاريخ الموافقة

يونيو  
 2018

20

▼ اأهداف القر�س الئتماين
متويل م�صاريع القطاع اخلا�س يف بوركينا فا�صو، وذلك من خالل توفري التمويالت املنا�صبة يف اإطار خطة الدولة اخلم�صية 
اإعادة هيكلة القت�صاد البوركيني، وتطوير  اإلى  – 2020(، التي تهدف  للتنمية القت�صادية والجتماعية ال�صاملة )2016 

القطاع اخلا�س، وتاأهيل املوارد الب�صرية، وحت�صني الظروف املعي�صية لل�صكان.
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)Sterling Bank PLC( قر�س ائتمـــــاين ل�ســــالح بنك

قيمة القرض

مليون 
دوالر 

15
جمهورية نيجرييا

تاريخ الموافقة

سبتمبر  
 2018

26

▼ اأهداف القر�س الئتماين
اإقرا�س موارده  اإعادة  نيجرييا، عرب  القطاع اخلا�س يف جمهورية  املقرت�س يف متويل م�صروعات وعمليات  البنك  ُم�صاعدة 
اإلى عمالئه. و�صُي�صهم القر�س يف تعزيز دور القطاع اخلا�س يف حتقيق التنمية القت�صادية والجتماعية بالبالد، من خالل 
حتريك القطاعات اخلدمية والإنتاجية، وخلق الفر�س الوظيفية، وتوفري ال�صلع واخلدمات املختلفة، ودعم ميزانية الدولة عرب 

الإيرادات ال�صريبية؛ الأمر الذي يعزز فر�س النمو القت�صادي، ويوؤدي اإلى حت�صني امل�صتوى املعي�صي لل�صكان.

)Banque Régionale des Marchés( قر�س ائتمــــاين ل�ســــالح

قيمة القرض

ماليين 
دوالر 

10
جمهورية ال�سنغال

تاريخ الموافقة

ديسمبر  
 2018

12

▼ اأهداف القر�س الئتماين
موارده  اإقرا�س  اإعادة  عرب  ال�صنغال،  بجمهورية  اخلا�س  القطاع  وعمليات  م�صروعات  متويل  يف  املقرت�س  البنك  ُم�صاعدة 
لعمالئه. كما يهدف القر�س اإلى تعزيز دور القطاع اخلا�س يف التنمية القت�صادية والجتماعية بالبالد من خالل حتريك 
الدولة عرب  املختلفة، ودعم ميزانية  ال�صلع واخلدمات  وتقدمي  وتوفري  العمل،  الإنتاجية واخلدمية، وخلق فر�س  القطاعات 

الإيرادات ال�صريبية؛ الأمر الذي يعزز فر�س النمو القت�صادي، ويوؤدي اإلى حت�صني امل�صتوى املعي�صي لل�صكان.
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)UDBL( قر�س ائتماين ل�سالح بنك يوغندا للتنمية املحدودة

قيمة القرض

ماليين 
دوالر 

10
جمهورية يوغندا

تاريخ الموافقة

ديسمبر  
 2018

12

▼ اأهداف القر�س الئتماين
يهدف القر�س الئتماين اإلى متويل عمليات القطاع اخلا�س بجمهورية يوغندا، عرب اإعادة اإقرا�س موارده عن طريق البنك 

للم�صتفيدين، وذلك لتحقيق اأغرا�س البنك املرتبطة بتنفيذ ا�صرتاتيجية الدول التنموية.

)BNI( قر�س ائتماين ل�سالح بنك ال�ستثمار الوطني

قيمة القرض

ماليين 
دوالر 

10
جمهورية موزمبيق

تاريخ الموافقة

ديسمبر  
 2018

12

▼ اأهداف القر�س الئتماين
يهدف القر�س الئتماين اإلى م�صاعدة البنك املقرت�س يف متويل م�صروعات وعمليات القطاع اخلا�س يف جمهورية موزمبيق، 
عرب اإعادة اإقرا�س موارده اإلى عمالئه. كما يهدف اإلى تعزيز دور القطاع اخلا�س يف التنمية القت�صادية والجتماعية بالبالد، 
لُي�صهم يف حتريك القطاعات الإنتاجية واخلدمية، وخلق الفر�س الوظيفية، وتوفري ال�صلع واخلدمات املختلفة، ودعم ميزانية 

الدولة عرب الإيرادات ال�صريبية، مّما يوؤثر اإيجابًا على النمو القت�صادي وحت�صني امل�صتوى املعي�صي للمواطنني.
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3/ عمليات تمويل التجارة الخارجية

)BOAD( خط متويل ل�سالح بنك غرب اأفريقيا للتنمية

قيمة خط التمويل

مليون 
دوالر 

30
اإقلـــيمي

تاريخ الموافقة

يونيو   
 2018

20

▼ اأهداف خط التمويل
 الإ�صهام يف تنمية حجم ال�صادرات العربية املتجهة اإلى بلدان الحتاد القت�صادي والنقدي لغرب اإفريقيا الثماين بالتعاون 
مع بنك غرب اإفريقيا للتنمية، وذلك من خالل توفري التمويالت املنا�صبة لعمليات ا�صترياد ال�صلع العربية )ذات من�صاأ عربي 
الطاقة  مثل  التنمية،  عجلة  يف  اأولوية  ذات  لقطاعات  املنتظم  التموين  حتقيق  يف  ُي�صهم  مّما  %(؛   30 عن  يقل  ل  مبكون 

وال�صناعة والتنمية الزراعية. 

 )Afreximbank( خط متويل ل�سالح البنك الأفريقي للت�سدير وال�سترياد

قيمة خط التمويل

مليون 
دوالر 

75
اإقلـــيمي

تاريخ الموافقة

يونيو   
 2018

20

▼ اأهداف خط التمويل
 متويل ا�صتجالب �صلع ومنتجات عربية اإلى الدول الأفريقية غري العربية الأع�صاء يف البنك الأفريقي للت�صدير وال�صترياد، 
عرب اإعادة اإقرا�س موارد خط التمويل للم�صتفيدين يف تلك البلدان. كما يهدف خط التمويل اإلى ت�صجيع وتعزيز التبادلت 
التجارية بني الدول العربية والأفريقية، وي�صاعد يف تعريف الأ�صواق الأفريقية باملنتجات العربية؛ الأمر الذي يوؤدي اإلى منو 

ال�صادرات العربية املتجهة اإلى اأفريقيا جنوب ال�صحراء.
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)Sterling Bank PLC( خط متويل ل�ســــالح بنك

قيمة خط التمويل

مليون 
دوالر 

50
جمهورية نيجرييا

تاريخ الموافقة

سبتمبر   
 2018

26

▼ اأهداف خط التمويل
اإلى  البنك  بوا�صطة  التمويل  اإقرا�س موارد خط  اإعادة  نيجرييا، عرب  اإلى جمهورية  ومنتجات عربية  �صلع  ا�صتجالب  متويل 
امل�صتفيدين يف البالد. وُي�صهم خط التمويل يف ت�صجيع وتعزيز التبادلت التجارية بني الدول العربية والأفريقية، كما ُي�صاعد 
يف تعريف الأ�صواق الأفريقية باملنتجات العربية، مّما يوؤدي اإلى منو ال�صادرات العربية املتجهة اإلى اأفريقيا جنوب ال�صحراء.

)BNI( خط متويــــل ل�ســــالح بنك ال�ستثمار الوطني

قيمة خط التمويل

مليون 
دوالر 

20
جمهورية موزمبيق

تاريخ الموافقة

ديسمبر   
 2018

12

▼ اأهداف خط التمويل
موارد خط  اإقرا�س  اإعادة  اإلى جمهورية موزمبيق، عرب  ومنتجات عربية  �صلع  ا�صترياد  املقرت�س يف متويل  البنك  م�صاعدة 
التمويل  لعمالئه من امل�صتوردين. و�صيوؤدي ذلك اإلى تعزيز التبادلت التجارية ومنو ال�صادرات املتجهة من الدول العربية اإلى 

اأفريقيا جنوب ال�صحراء، كما �صُي�صاعد يف تعريف الأ�صواق الأفريقية باملنتجات العربية.

ثانيًا: مشروعات القط اع الخاص وعمليات التجارة الخارجية
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)BMS( خط متويــــــل ل�ســــــالح بنك مايل للت�سامن

قيمة خط التمويل

مليون 
دوالر 

30
جمهورية مايل

تاريخ الموافقة

ديسمبر   
 2018

12

▼ اأهداف خط التمويل
 يهدف خط التمويل اإلى م�صاعدة البنك املقرت�س يف متويل ا�صتجالب �صلع ومنتجات عربية اإلى جمهورية مايل، عرب اإعادة 
اإقرا�س موارده لعمالئه، اإلى جانب تعريف الأ�صواق الأفريقية باملنتجات العربية، مّما ي�صاعد على منو ال�صادرات العربية 

املتجهة اإلى اأفريقيا جنوب ال�صحراء.

)Banque Régionale des Marchés( خط متويـــــل ل�ســـــالح بنك

قيمة خط التمويل

مليون 
دوالر 

20
جمهورية ال�سنغال

تاريخ الموافقة

ديسمبر   
 2018

12

▼ اأهداف خط التمويل
متويل ا�صتجالب �صلع ومنتجات عربية اإلى جمهورية ال�صنغال، عرب اإعادة اإقرا�س موارد خط التمويل بوا�صطة البنك 
اإلى امل�صتفيدين يف البالد. وُي�صهم خط التمويل يف ت�صجيع وتعزيز التبادلت التجارية بني الدول العربية والأفريقية، 
كما ُي�صاعد يف تعريف الأ�صواق الأفريقية باملنتجات العربية، مّما يوؤدي اإلى منو ال�صادرات العربية املتجهة اإلى اأفريقيا 

جنوب ال�صحراء.
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 4/عمليات العون الفني
  درا�سة اجلدوى مل�سروع اإن�ساء اأربعة معاهد عليا للتكوين املهني

جمهورية بوروندي

◆ قيمة املنحة: 280 األف دولر  ◆ تاريخ املوافقة: 28 فرباير 2018   

�صمن  املهني،  للتكوين  عليا  معاهد  اأربعة  اإن�صاء  مل�صروع  والقت�صادية  الفنية  اجلدوى  درا�صة  اإعداد  الفني:  العون  هدف   ◆
ا�صرتاتيجية حكومة جمهورية بوروندي الرامية اإلى دعم برنامج التنمية القت�صادية والجتماعية يف البالد، وي�صهم امل�صروع يف 
ا�صتكمال تكوين فنيني متخ�ص�صني يف عدة جمالت مهنية، وتغطية العجز يف الكوادر والكفاءات الالزمة للموؤ�ص�صات القت�صادية.

  درا�سة اجلدوى مل�سروع ت�سييد بع�س اجل�سور

جمهورية غينيا

◆ قيمة املنحة: 400 األف دولر  ◆ تاريخ املوافقة: 28 فرباير 2018   

العّبارات  الأولوية بدًل عن  ت�صييد بع�س اجل�صور ذات  الفنية والقت�صادية مل�صروع  اإعداد درا�صة اجلدوى  الفني:  العون  هدف 
وربط  الطرق،  �صبكة  كفاءة  ورفع  والب�صائع،  الركاب  ونقل  املرور  ت�صهيل حركة  لُت�صاعد يف  وذلك  غينيا،  القائمة يف جمهورية 

الأقاليم املختلفة بالبالد ببع�صها البع�س ومع الأقطار املجاورة. 

  درا�سة اجلدوى مل�سروع دعم اأ�ساليب حماية النباتات واملحا�سيل الزراعية  مبنطقة "ليبتاكو قورما" 
  )املرحلة الثانية(

إقلـــــيمي

◆ قيمة املنحة: 200 األف دولر  ◆ تاريخ املوافقة: 28 فرباير 2018   

◆ هدف العون الفني:

ليبتاكو قورما  الزراعية مبنطقة  النباتات واملحا�صيل  اأ�صاليب حماية  الفنية والقت�صادية مل�صروع دعم  اإعداد درا�صة اجلدوى 
زيادة  املزارعني عرب  من  امل�صتهدفة  املجموعة  دخل  م�صتوى  ورفع  الغذائي  الأمن  اإيل حتقيق  يهدف  الذي  الثانية(،  )املرحلة 
الإنتاج الزراعي، وحتقيق ال�صتفادة الق�صوى من ا�صتخدام املوارد الطبيعية، واحلد من خماطر البيئة ومن الهجرة، وتخفيف 

حدة الفقر.
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  درا�سة اجلدوى مل�سروع تقوية �سبكة الكهرباء بجزيرة زجنبار

جمهورية تنزانيا المتحدة

◆ قيمة املنحة: 300 األف دولر  ◆ تاريخ املوافقة: 20 يونيو 2018   

◆ هدف العون الفني:

اأف�صل  تبني  اإلى  يهدف  الذي  زجنبار،  بجزيرة  الكهرباء  �صبكة  تقوية  مل�صروع  والقت�صادية  الفنية  اجلدوى  درا�صة  اإعداد 
اخليارات لتح�صني اإمداد الطاقة الكهربائية لل�صكان وحت�صني م�صتواهم املعي�صي، وتطوير مرافق اخلدمات العامة والأن�صطة 
ال�صياحية وال�صناعية. وُتعاين �صبكة الكهرباء احلالية يف اجلزيرة من نق�س يف الطاقة لتغطية الحتياجات ال�صرورية لل�صكان 

والأن�صطة املختلفة.

  درا�سة اجلدوى مل�سروع ال�سرف ال�سحي يف مدينة "مزوزو"

جمهورية مالوي

◆ تاريخ املوافقة: 26 �صبتمرب 2018   ◆ قيمة املنحة: 250 األف دولر 

◆ هدف العون الفني:

اإعداد درا�صة اجلدوى الفنية والقت�صادية مل�صروع ال�صرف ال�صحي يف مدينة "مزوزو" بجمهورية مالوي، يف اإطار ا�صرتاتيجية 
الدولة يف جمال ال�صرف ال�صحي )2016 – 2030(. وتهدف الدرا�صة اإلى اإعداد الت�صاميم الأولية وتقديرات التكلفة والفح�س 
البيئي للم�صروع، الذي �صيوؤدي تنفيذه اإلى حت�صني الظروف ال�صحية واملعي�صية لل�صكان والتخفيف من حدة الفقر، كما �صيكون له 

الأثر الإيجابي على الأن�صطة التجارية وال�صياحية املتنامية باملدينة.

  درا�سة اجلدوى لتطوير الت�سنيع الزراعي املتكامل مبحافظة "مانيكا"

جمهورية موزمبيق

◆ تاريخ املوافقة: 26 �صبتمرب 2018   ◆ قيمة املنحة: 280 األف دولر 

◆ هدف العون الفني:

 اإعداد درا�صة اجلدوى الفنية والقت�صادية لتطوير الت�صنيع الزراعي ال�صامل مبحافظة "مانيكا" للمنتجات الزراعية الفائ�صة 
وباإ�شافة قيمة اإلى املنتجات الزراعية واملنتجات القابلة للتلف، بهدف ت�شجيع روؤو�ص الأموال ال�شغرية على النخراط يف جمال 
الت�صنيع الزراعي وفتح اأ�صواق جديدة؛ مّما يوؤدي اإلى توفري فر�س العمل واحلد من البطالة والفقر، اإلى جانب حتقيق الأمن 

الغذائي. ومن املُتوقع اأن تفرز الدرا�صة عن عدد من امل�صروعات القابلة للتمويل بال�صراكة بني القطاعني العام واخلا�س.
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  درا�سة اجلدوى لإنتاج حلوم الدواجن واملحا�سيل الزراعية

جمهورية الجابون

◆ قيمة املنحة: 350 األف دولر  تاريخ املوافقة: 12 دي�صمرب 2018   

◆ هدف العون الفني: 

الزراعية )الأرز  واملحا�صيل  "ليربفيل"،  العا�صمة  ب�صواحي  الدواجن  لإنتاج حلوم  والقت�صادية  الفنية  درا�صة اجلدوى  اإعداد 
واأ�صباب اإجراء الدرا�صة هو احلاجة اإلى بلورة م�صاريع ُت�صاهم يف  والذرة ال�صامية وفول ال�صويا( مبنطقتْي "انكونية" و"انيانكا". 
حتقيق الأمن الغذائي عرب اإنتاج وت�صنيع حلوم الدجاج، واإقامة م�صاريع زراعية حتّد من اعتماد اجلابون على اخلارج يف توفري 
احتياجاتها من املنتجات الزراعية، خا�صًة الأرز الذي يعترب غذاًء اأ�صا�صيًا يف البالد والذي ارتفع معّدل ا�صتهالكه بقوة خالل 

ال�صنوات الأخرية وتتم تغطيته من خالل ال�صترياد. 

)GIS( برنامج تدريبي ملتابعة تنفيذ امل�سروعات با�ستخدام نظام املعلومات اجلغرافية  

إقلـــــيمي

◆ قيمة املنحة: 200 األف دولر ◆تاريخ املوافقة: 28 فرباير 2018   

 ◆هدف العون الفني

 تعزيز قدرات الر�صد للم�صروعات التنموية لدى 15 كادرًا من الدول الأفريقية الناطقة بالفرن�صية، مكلفون مبتابعة م�صروعات 
واآليات العمل به يف متابعة تنفيذ   ،GIS امل�صرف، وذلك من خالل تعزيز مهاراتهم يف ا�صتخدام نظام املعلومات اجلغرافية 
امل�صروعات. و�صيمّكن الربنامج التدريبي عايل اجلودة من متابعة امل�صروعات يف املناطق البعيدة عن عوا�صم الدول والتي ي�صعب 

.")UNITAR( الو�صول اإليها. ُي�صرف على التدريب "معهد الأمم املتحدة للتدريب والبحث
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 دورة تعريفية ل�سالح كوادر املناطق احلرة يف الدول الأفريقية

إقلـــــيمي

◆ قيمة املنحة: 160 األف دولر ◆ تاريخ املوافقة: 28 فرباير 2018  

◆ هدف العون الفني:

زيادة املبادلت التجارية بني الدول العربية والأفريقية، من خالل العمل على دعم املناطق احلرة وتطبيق الطرق واملعايري احلديثة يف 
اإدارتها، وفتح اآفاق ت�صنيعية وجتارية وخدمية جديدة. ي�صتفيد من التدريب 25 كادرًا اأفريقيًا من الدول التي لديها مناطق حرة، وُيغطي 
ال�صتثمارات،  واأ�صاليب جذب  املناطق احلرة،  وت�صغيل  واإدارة  امل�صتدامة،  والتنمية القت�صادية  املناطق احلرة  موا�صيع متنوعة مثل 

.")WFZ( واإجراءات ت�صهيل التجارة والت�صويق. تقوم بتنفيذ الدورة والإ�صراف عليها "املنظمة العاملية للمناطق احلرة

   برنامج تدريبي يف جمال تعزيز ال�ستثمار 

جمهورية مالي

◆ قيمة املنحة: 300 األف دولر  تاريخ املوافقة: 26 �صبتمرب 2018   

◆ هدف العون الفني:

متويل تدريب على برنامج "تنمية الأعمال وت�صجيع ال�صتثمار" الذي طوره "مكتب ترويج ال�صتثمار والتكنولوجيا" التابع ملنظمة 
الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية، وذلك لفائدة بع�س الكوادر من القطاعني العام واخلا�س يف جمهورية مايل. و�صيكت�صب املتدربني 
املهارات الالزمة يف جمال اإن�صاء امل�صاريع املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�صطة، من خالل نقل املعرفة الفنية املتمثلة يف الربنامج، 

والتي ُت�صاعد يف تعزيز وزيادة ال�صتثمارات املحلية، وجذب ال�صتثمار اخلارجي لتنويع وتو�صيع القاعدة القت�صادية بالبالد.

  دورة تدريبية لفائدة موظفني بالدول الأع�ساء  يف هيئة التنمية املندجمة لدول "ليبتاكوقورما"

إقليمي

◆ قيمة املنحة: 200 األف دولر  تاريخ املوافقة: 26 �صبتمرب 2018    

◆ هدف العون الفني: 

30 من املوظفني يف الدول الأع�صاء بالهيئة )بوركينا فا�صو  اأداء الإدارة العمومية، وذلك لفائدة  متويل دورة تدريبية لتح�صني 
ومايل والنيجر(. وتهدف الدورة اإلى رفع قدرات املتدربني ومتكينهم من ا�صتيعاب الأ�صا�صيات والقواعد العامة املتعلقة باإدارة 
امل�صاريع والقرو�س التمويلية، وتهيئتهم لنقل املعارف واملهارات التي �صيتم اكت�صابها اإلى باقي املوظفني. وتغطي الدورة حماور 
هامة منها اإعداد امل�صاريع التنموية واآليات تنفيذها ومتابعتها، اإدارة التفاو�س مع املمولني، اإدارة القرو�س التمويلية، ا�صتجالب 

ال�صلع واخلدمات ح�صب اإجراءات املمولني، واأ�صاليب الإدارة واحلوكمة وحل النزاعات.
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  متديد خدمات خبري مهند�س عربي لدعم هيئة الطرق

جمهورية مدغشقر

◆  قيمة املنحة: 240 األف دولر  ◆ تاريخ املوافقة: 28 فرباير 2018    

◆ هدف العون الفني: ا�صتمرار دعم هيئة الطرق التابعة لوزارة الأ�صغال العامة والنقل والأر�صاد اجلوية بجمهورية مدغ�صقر، 

من خالل متديد خدمات خبري مهند�س عربي، للم�صاهمة يف تقدمي ال�صت�صارات حول برامج الهيئة والدرا�صات التي جتريها، 
وفح�س ومراجعة وثائق طلب عرو�س ال�صت�صاريني ووثائق املناق�صات لتنفيذ الأعمال الهند�صية للطرق واجل�صور، ومتابعة تنفيذ 
تدريب  جانب  اإلى  التمويلية،  املوؤ�ص�صات  مع  التعاون  برامج  واإعداد  الدورية،  ال�صيانة  برجمة  واإعداد  املدنية،  الهند�صة  اأعمال 

العاملني بهيئة الطرق.

  خبري عربي لدعم وزارة املالية وامليزانية والتخطيط التنموي

جمهورية بوروندي

◆ قيمة املنحة: 320 األف دولر  ◆ تاريخ املوافقة: 20 يونيو 2018   

◆  هدف العون الفني:

بتوفري  بورندي،  بجمهورية  التنموي  والتخطيط  وامليزانية  املالية  بوزارة  والتخطيط  القت�صادية  للتوقعات  العامة  الإدارة  دعم 
وتقييم  ومتابعة  التخطيط،  منهجية  اإعداد  يف  اخلبري  و�صُي�صهم  عامنْي.  ملدة  التنموي  التخطيط  جمال  يف  خبريعربي  خدمات 
الربامج وامل�صاريع التنموية بالوزارة وامل�صاعدة يف تطبيقها عرب التكوين النظري والتطبيقي للكوادر، وتنفيذ وتن�صيق الأن�صطة 
املتعلقة باإدارة امل�صاريع التي ميولها امل�صرف واملوؤ�ص�صات العربية، وتقييم العرو�س واإر�صاء العقود التي تخ�س الوزارة، وو�صع 

الربامج ال�صنوية لال�صتثمارات العمومية، اإلى جانب حتديد امل�صروعات ذات الأولوية.

  متديد خدمات خبري عربي لدعم وزارة التخطيط التنموي

الجمهورية التوجولية

◆ قيمة املنحة: 130 األف دولر  ◆ تاريخ املوافقة: 20 يونيو 2018   

◆ هدف العون الفني:

خبري  خدمات  بتمديد  وذلك  توجو،  بجمهورية  التنموي  التخطيط  لوزارة  التابعة  الرتابية  للتهيئة  العامة  الإدارة  دعم  موا�صلة 
اآليات وخمطط  الرتابية وو�صع  للتهيئة  الوطني  اإعداد املخطط  الإ�صراف على  و�صي�صهم اخلبري يف  اقت�صادي عربي ملدة عام. 
بالبالد،  الرتابية  للتهيئة  التنظيمي  الإطار  ومراجعة  التنموية،  الأقطاب  حول  الوطنية  ال�صيا�صة  واإعداد  والإ�صكان،  التعمري 

وم�صاعدة البلديات يف و�صع الإطار املنظم لإجناز خمططات التهيئة الرتابية على ال�صعيد املحلي.
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خبري عربي لدعم وزارة املالية والتخطيط ملتابعة تنفيذ امل�سروعات

جمهورية كينيا

◆ قيمة املنحة: 320 األف دولر  ◆ تاريخ املوافقة: 20 يونيو 2018   

◆ هدف العون الفني:

دعم اإدارة الدين العام بوزارة املالية والتخطيط يف جمهورية كينيا، بتوفري خدمات خبري مهند�س عربي ملدة عامنْي، ميلك 
اخلربة يف اإدارة امل�صاريع التنموية. و�صُي�صهم اخلبري يف و�صع اخلطط امل�صتقبلية واملخطط العام لتطوير وتنفيذ امل�صاريع يف 
التي  امل�صروعات  تنفيذ  ومتابعة  للبالد،  التنموية  ال�صرتاتيجيات  يف  الأولوية  ذات  امل�صروعات  واختيار  التنموية،  القطاعات 
ميولها امل�صرف واملوؤ�ص�صات العربية، ومتابعة القرو�س واملنح الأجنبية، وتقييم العرو�س واإر�صاء العقود، اإلى جانب نقل اخلربة 

واملعرفة للعاملني بالإدارة.

  خبري عربي لدعم وزارة التخطيط

جمهورية النيجر

◆ قيمة املنحة: 320 األف دولر  ◆ تاريخ املوافقة: 20 يونيو 2018   

◆ هدف العون الفني:

التنموية  امل�صاريع  اإدارة  جمال  يف  عربي  خبري  خدمات  بتوفري  النيجر،  بجمهورية  التخطيط  بوزارة  التنمية  لربجمة  العامة  الإدارة  دعم 
يف  الفاعلية  ذات  امل�صروعات  واختيار  لالإدارة،  العمومي  ال�صتثمار  وبرنامج  امل�صتقبلية  اخلطط  و�صع  يف  اخلبري  و�صُي�صهم  عامنْي.  ملدة 
ال�صرتاتيجيات التنموية للبالد، ومتابعة تنفيذ امل�صروعات التي ميولها امل�صرف واملوؤ�ص�صات العربية، ومتابعة القرو�س واملعونات الأجنبية، 

وو�صع نظام واإجراءات تنفيذ امل�صروعات التنموية، وتقييم العرو�س واإر�صاء العقود، بالإ�صافة اإلى نقل اخلربة اإلى كوادر الوزارة.

  تقوية القدرات الإنتاجية للجمعيات الزراعية للن�ساء مبنطقة "بونكاين"

جمهورية كوت ديفوار

◆ قيمة املنحة: 300 األف دولر ◆ تاريخ املوافقة: 28 فرباير 2018   

◆ هدف العون الفني

تقوية القدرات الإنتاجية للجمعيات الزراعية للن�صاء مبنطقة "بونكاين" بجمهورية كوت ديفوار يف جمال الإنتاج الزراعي واإنتاج 
23 جمعية زراعية باملنطقة، وي�صتمل على  200 امراأة منخرطات يف  الدواجن، لتح�صني ظروفهن املعي�صية. ت�صتفيد من العون 
جتهيز عدد من املزارع لرتبية الدواجن واإنتاج البي�س، وت�صييد خمزن و�صكن للحرا�صة، وحفر بئر �صطحية لكل مزرعة، وتوفري 
املعدات الزراعية، وتعزيز القدرات الفنية عرب تدريب الن�صاء يف جمال عملهن، وتوفري مدخالت الإنتاج من علف واأدوية وكتاكيت.
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  دعم اأن�سطة الن�ساء يف جمايل اخلياطة والتطريز )الطور الثاين / املرحلة الأوىل(

إقلــيمي

◆ قيمة املنحة: 170 األف دولر  ◆ تاريخ املوافقة: 20 يونيو 2018   

◆ هدف العون الفني: 

الإ�صهام يف تعزيز قدرات 100 امراأة من جمهوريتي بنني والكامريون يف جمال التقنيات احلديثة للخياطة والتطريز والت�صيري 
والت�صويق. وي�صمل الدعم توفري ماكينات اخلياطة والتطريز والأدوات امل�صاعدة، وتدريب مهني، والإ�صراف على التنفيذ. ُت�صرف 
املنظمة الإ�صالمية للرتبية والعلوم والثقافة )اي�صي�صكو( على تنفيذ العون، بالتعاون مع اجلهات املعنية بالبلدين وبع�س اجلمعيات 
الن�صائية العاملة يف جمال مكافحة الفقر. وقد �صبق للم�صرف اأن �صاهم يف متويل ثالثة برامج تدريبية يف هذه املجالت، ا�صتفادت 

منها نحو 260 امراأة اأفريقية.

  دعم اإن�ساء ال�سندوق الأفريقي للقيادة الن�سوية

إقلــــــيمي

◆ قيمة املنحة: 300 األف دولر  ◆ تاريخ املوافقة: 20 يونيو 2018  

◆ هدف العون الفني: 

ُي�صاهم يف متويل املوؤ�ص�صات القت�صادية التي متلكها  اإن�صاء ال�صندوق الإفريقي للقيادة الن�صوية، وهو �صندوق ا�صتثماري  دعم 
ن�صاء يف اأفريقيا، �صواء ب�صكل مبا�صر اأو عن طريق �صناديق ا�صتثمارية و�صيطة. ويهدف ال�صندوق اإلى دعم و�صول تلك املوؤ�ص�صات 
اإلى املوارد املالية واملعونة الفنية الالزمة لت�صريع ن�صق منوها. ُيغطي عون امل�صرف تكاليف اإعداد الن�صو�س القانونية لتنظيم �صري 

عمل ال�صندوق والت�صجيل القانوين لبع�س املوؤ�ص�صات التابعة له، اإلى جانب اقتناء الأثاث والتجهيزات ملقره.

  م�سروع منوذجي لتمويل من�ساآت اجتماعية عامة مبحافظة "�سوم"

بوركينا فاسو

◆ قيمة املنحة: 500 األف دولر ◆ تاريخ املوافقة: 28 فرباير 2018    

◆ هدف العون الفني:

دعم القت�صاد املحلي من خالل حت�صني و�صول ال�صكان يف خم�س قرى مبحافظة "�صوم" اإلى اخلدمات الجتماعية مثل مياه ال�صرب 
والكهرباء واخلدمات ال�صحية، وحت�صني وتنمية من�صاآت الت�صويق والتبادلت التجارية. وي�صتمل الدعم على توفري جتهيزات 5 ُنظم 
للطاقة ال�صم�صية لبع�س املوؤ�ص�صات ال�صحية والتعليمية والأ�صواق القروية مع توفري بع�س امللحقات الكهربائية من اأ�صالك وم�صابيح 

وغريها. كما ي�صتمل على حفر 9 اآبار ملياه ال�صرب للقرى وجتهيزها، وت�صييد 5 اأ�صواق، اإلى جانب الإ�صراف ومتابعة التنفيذ.



المصرف العربى للتنمية االقتصادية فى أفريقيا 62

و�صٌف تف�صيلي للعمليات

ني
لثا

ل ا
ص

لف
ا

  م�سروع منوذجي لتمويل من�ساآت اجتماعية مبقاطعة "بوبوي"

جمهورية النيجر

◆ قيمة املنحة: 500 األف دولر تاريخ املوافقة: 28 فرباير 2018   

◆ هدف العون الفني:

دعم املن�صاآت الجتماعية يف جمالت الزراعة وال�صحة والتعليم املوجودة يف بلدية "برين اإجناوري"، وذلك للم�صاهمة يف حت�صني 
امل�صتوى املعي�صي لل�صكان والتخفيف من حدة الفقر. وي�صتمل العون على دعم بيت املزارع بالبلدية من خالل ت�صييد خمزن للمعدات 
البيطرية وتوفري جرار وملحقاته وتوفري التجهيزات لور�صة �صيانة املعدات الزراعية واإمداد مياه ال�صرب، ودعم املن�صاآت ال�صحية 
من خالل توفري التجهيزات للم�صت�صفى الإقليمي مبقاطعة "بوبوي" ولأربعة مراكز �صحية متكاملة، ودعم املن�صاآت التعليمية من 
خالل اإعادة تاأهيل قاعة للتدريب املهني يف جمال الكهرباء واإعادة اإعمار ثالثة ف�صول درا�صية وت�صييد قاعتنْي درا�صيتنْي ودورات 

مياه مبدر�صة التعليم املزدوج.

  متويل امل�سروع النموذجي لتنمية الرثوة احليوانية

جمهورية النيجر

◆ قيمة املنحة: 500 األف دولر  ◆ تاريخ املوافقة: 20 يونيو 2018   

◆ هدف العون الفني: 

بني  الفقر  واحلد من  الغذائي  الأمن  اأجل حتقيق  من  النيجر،  احليوانية يف جمهورية  الرثوة  لتنمية  النموذجي  امل�صروع  متويل 
املناطق  بع�س  العون  ويغطي  ال�صاحل.  منطقة  لها  تتعر�س  التي  والأزمات  اجلفاف  حدة  من  والتخفيف  الرعوية،  املجتمعات 
البيطرية  اخلدمات  وتوفري  للمراعي،  امل�صتدامة  والإدارة  واملياه  الأعالف  توفري  ويت�صمن  و"تاهوا"،  "مارادي"  حمافظتي  يف 

والإر�صادية لتح�صني املنتجات احليوانية، وتهيئة بيئة تنظيمية وموؤ�ص�صية للنهو�س بال�صيا�صات الداعمة لقطاع الرعي.

  متويل امل�سروع النموذجي لتعزيز الأمن الغذائي  يف املناطق املتاأثرة بامللوحة

جمهورية جامبيا

◆ قيمة املنحة: 500 األف دولر  ◆ تاريخ املوافقة: 26 �صبتمرب 2018  

◆ هدف العون الفني:

حت�صني الأمن الغذائي واملُ�صاهمة يف احلد من الفقر لدى �صغار املزارعني يف املناطق املتاأثرة بامللوحة يف جمهورية جامبيا، عن 
املزارعني يف جمال  قدرات  وبناء  الزراعية،  الإدارة  اأف�صل ممار�صات  وا�صتخدام  امللوحة  التي حتتمل  املحا�صيل  اإدخال  طريق 
الإدارة ال�صليمة لالأرا�صي املاحلة، واإدماج املناهج الزراعية املراعية للمناخ واملالئمة ل�صرتاتيجيات التنمية الزراعية الوطنية. 

ي�صتفيد من العون 1650 من �صغار املالك، نحو ن�صفهم من الن�صاء.
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  دعم املدر�سة الإقليمية للعلوم والطب البيطري

إقلـــــيمي

◆ تاريخ املوافقة: 28 فرباير 2018   ◆ قيمة املنحة: 200 األف دولر

◆ هدف العون الفني:

تقدمي دعم موؤ�ص�صي للمدر�صة الإقليمية للعلوم والطب البيطري )موؤ�ص�صة للتعليم العايل( التي متلكها 15 دولة من غرب 
العيادة  اإعمار مبنى  اإعادة  الّدعم يف  ويتمثل  ال�صنغال.   عا�صمة جمهورية  "داكار"  وُيوجد مقرها يف  اأفريقيا،  وو�صط 
البيطرية اخلا�صة باخليول على م�صاحة نحو 130 مرت مربع والتهيئة اخلارجية وتوفري التجهيزات املكتبية، اإلى جانب 
توفري وتركيب املعدات البيطرية والتدريب على ا�صتخدامها، وي�صمل ذلك امل�صتلزمات البيداغوجية ال�صرورية لتدريب 

الطالب يف جمال الطب البيطري. 

)INSAH( دعــــم معهد ال�ســـــــاحل

إقلــــيمي

◆ قيمة املنحة: 150 األف دولر ◆ تاريخ املوافقة: 28 فرباير 2018   

 ◆ هدف العون الفني: 

املُ�صاهمة يف الرتقاء باأداء "معهد ال�صاحل" الذي اأن�صئ يف عام 1976 من ِقبل اللجنة الدائمة امل�صرتكة ملحاربة الت�صحر يف 
ال�صاحل)CILSS(، بهدف اإجراء الدرا�صات يف جمالت الزراعة والبيئة والتغري املناخي والأ�صواق وال�صكان والتنمية. وي�صتمل 
وملحقاتها،  حا�صوب  جهاز   25 وتوفري  واخلوادم،  الت�صالت  و�صبكة  املعلومات  لتكنولوجيا  �صبكة  وتركيب  توفري  على  الدعم 

وما�صحنْي �صوئيني وجهازي عر�س، وتوفري معدات ال�صالمة من اأنظمة اإطفاء احلرائق واأنظمة املراقبة بالكامريات.

  دعم موؤ�س�سي للجنة الدائمة امل�سرتكة  لدول ال�ساحل ملحاربة الت�سحر 

إقلــــيمي

◆ قيمة املنحة: 250 األف دولر  ◆ تاريخ املوافقة: 26 �صبتمرب 2018  

◆ هدف العون الفني: 

دعم اللجنة الدائمة امل�صرتكة لدول ال�صاحل ملحاربة الت�صحر، وذلك بتوفري و�صائل �صمعية وب�صرية لقاعة املوؤمترات التابعة لها 
يف "واقادوقو" عا�صمة بوركينا فا�صو. ويت�صمن العون الأعمال املدنية اخلا�صة بالتهيئة الداخلية والنجارة والأملونيوم واخل�صب 
والبالط وال�شباغة و�شبكات ال�شباكة، وتوفري التجهيزات الكهربائية واملعلوماتية والت�شالت، واأجهزة ك�شف احلرائق واملراقبة 
معماري  مهند�س  خدمات  توفري  اإلى  بالإ�صافة  والب�صرية،  ال�صمعية  الو�صائل  جتهيزات  وتركيب  وتوفري  والتكييف،  بالفيديو 

لالإ�صراف على التنفيذ.
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  دعم موؤ�س�سي لوزارة التعاون والندماج الأفريقي

جمهورية غينيا

◆ قيمة املنحة: 380 األف دولر  ◆ تاريخ املوافقة: 26 �صبتمرب 2018  

◆ هدف العون الفني:

دعم وزارة التعاون والندماج الأفريقي بجمهورية غينيا عرب تنظيم دورات تدريبية وتوفري معدات؛ مّما ي�صاعدها يف حت�صني 
اأدائها وت�صريع وترية اإجناز امل�صاريع املربجمة يف اإطار خمطط التنمية القت�صادية والجتماعية. ويت�صمن العون تنظيم 5 دورات 
تدريبية يف العا�صمة "كوناكري" لفائدة 130 موظف من الوزارة، وذلك يف جمالت اإعداد ومتابعة واإدارة امل�صروعات التنموية، 
وا�صتجالب ال�صلع واخلدمات، ، واإعداد ا�صرتاتيجيات تعبئة املوارد، واآليات حت�صني ا�صتيعاب العون اخلارجي. كما يت�صمن العون 

توفري معدات معلوماتية ومكتبية و�صمعية وب�صرية للوزارة. 

  متويل ملتقى هيئات ت�سجيع ال�سادرات العربية

إقلـــيمي

◆ قيمة املنحة: 150 األف دولر ◆ تاريخ املوافقة: 28 فرباير 2018    

◆ هدف العون الفني:

بحث �صبل كيفية زيادة حجم ال�صادرات العربية اإلى الدول الأفريقية جنوب ال�صحراء، وذلك من خالل تطوير اآليات م�صرتكة بني 
اجلانبني. وت�صمل حماور امللتقى: التجارة العربية – الأفريقية بني الواقع واملاأمول، وبرنامج امل�صرف العربي لتمويل ال�صادرات 
العربية اإلى الدول الأفريقية يف اإطار تعزيز التجارة البينية، ودور موؤ�ص�صات تنمية ال�صادرات و�صمان ال�صادرات و�صمان ائتمان 
ال�شادرات يف تنمية ال�شادرات بني املنطقتني، وا�شرتاتيجيات حتفيز هذا الن�شاط. يقوم بتنظيم امللتقى"مركز ماأمون بحريي 

باخلرطوم. مقره  يوجد  الذي  للدرا�صات والبحوث القت�صادية والجتماعية يف اأفريقيا"، 
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  دعم  منتدى ال�ستثمار والتعاون من اأجل التنمية بني الدول العربية وجمهورية ت�ساد

جمهورية تشاد

◆ قيمة املنحة: 350 األف دولر  ◆ تاريخ املوافقة: 12 دي�صمرب 2018  

◆ هدف العون الفني: 

الذي يهدف اإيل تعزيز  اأجل التنمية بني الدول العربية وجمهورية ت�صاد"  "منتدى ال�صتثمار والتعاون من  املُ�صاهمة يف تنظيم 
ال�صتثمارات العربية يف ت�صاد يف خمتلف املجالت، مبا ُي�صاهم يف ت�صريع وترية النمو وبناء اقت�صاد يكون اأكرث تنوعًا و�صالبًة، 
وو�صع اأ�ص�س تنمية م�صتدامة و�صاملة. كما يهدف املنتدى اإلى الرتجمة العملية للنوايا ال�صتثمارية ولنوايا التمويل وال�صراكة التي 

�صبق اأن اأبدتها الأطراف العربية لفائدة ت�صاد، يف اإطار املائدة امل�صتديرة التي مت تنظيمها بباري�س يف �صبتمرب 2017.

  دعم منتدى الروؤ�ساء التنفيذيني الأفارقة 

إقلـــيـمي

◆ قيمة املنحة: 80 األف دولر  ◆ تاريخ املوافقة: 12 دي�صمرب 2018  

◆ هدف العون الفني:

رئي�س   700 نحو  فيه  ي�صارك  الذي  رواندا،  بجمهورية  "كيجايل"  الأفارقة يف  التنفيذيني  الروؤ�صاء  "منتدى  اإقامة  املُ�صاهمة يف 
لعملها  اجلغرايف  النطاق  لتو�صيع  الأفريقية  القت�صادية  املوؤ�ص�صات  بني  ال�صراكة  تعزيز  اإلى  املنتدى  ويهدف  اأفريقي.  تنفيذي 
نقل  تعزيز  �صاأنه  العاملي مبا من  ال�صعيد  �صراكتها مع نظرياتها على  وتعزيز  واعدة،  اقت�صادية  اقتحام جمالت  ومتكينها من 
التكنلوجيا للقارة الأفريقية، بالإ�صافة اإلى متكني روؤ�صاء املوؤ�ص�صات القت�صادية الإفريقية من النتفاع من جتربة عدد هام من 

كبار ال�صت�صاريني واخلرباء على ال�صعيد العاملي الذين �صتتم دعوتهم ملخاطبة املنتدى. 

  دعم "املعر�س الأفريقي للتجارة البينية"

إقلـــيـمي

◆ قيمة املنحة: 300 األف دولر  ◆ تاريخ املوافقة: 12 دي�صمرب 2018  

◆ هدف العون الفني: 

املُ�صاهمة يف رعاية اإقامة "املعر�س الأفريقي للتجارة البينية" الذي ينظمه البنك الأفريقي للت�صدير وال�صترياد بجمهورية م�صر 
العربية  املنتجات  والتعرف على  الأفارقة،  بامل�صتثمرين  العالقات  �صبكة من  لتكوين  للم�صرف  الفر�صة  املعر�س  وُيتيح  العربية. 
الأداء  والتعرف على م�صتوى  وامل�صاركة،  العار�صة  املوؤ�ص�صات  ون�صرها بني  املعلومات  وتبادل  الأفريقية منها،  الدول  واحتياجات 
والتقدم الإنتاجي واخلدمي، والتعريف مبنتجات امل�صرف، خ�صو�صًا يف جمايل متويل القطاع اخلا�س ومتويل ال�صادرات العربية 

املتجهة اإلى اأفريقيا جنوب ال�صحراء.
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  دعم برنامج "التحالف ملكافحة العمى" املرحلة الثانية )امل�ساهمة الثانية(

إقلـــــيمي

◆ قيمة املنحة: 600 األف دولر ◆ تاريخ املوافقة: 28 فرباير 2018  

◆ هدف العون الفني:

امل�صاهمة يف الق�صاء على فقدان الب�صر نتيجة لالإ�صابة باملياه البي�صاء وال�صوداء، واأخطار النك�صار غري املُ�صحح، والزرق واعتالل 
ال�صبكية الناجت عن داء ال�صكر. وت�صتفيد من م�صاهمة امل�صرف دول بوركينا فا�صو وت�صاد و�صاحل العاج وغينيا وغينيا بي�صاو ومايل 
وموزمبيق والنيجر وتوجو، وُتخ�ص�س لتمويل عمليات جراحية، وتدريب الأطباء والفنيني يف جمال اأمرا�س العيون، وجتهيز املعدات 
الطبية. جديٌر بالذكر اأن امل�صرف �صبق واأن �صاهم يف متويل املرحلة الأولى والنتقالية من الربنامج، باإجمايل قدره 1.3 مليون دولر.

  برنامج تعريفي لوحدات تنفيذ امل�سروعات ونقاط الت�سال

إقلــــيمي

◆ قيمة املنحة: 220 األف دولر  ◆ تاريخ املوافقة: 26 �صبتمرب 2018  

◆ هدف العون الفني: 

اإلى زيادة فاعلية امل�صاريع وعمليات العون الفني التي ميولها، وذلك من  يندرج العون الفني يف اإطار �صيا�صة امل�صرف الرامية 
خالل تعزيز مهارات امل�صوؤولني عن متابعتها يف الدول امل�صتفيدة. وُيغطي الربنامج التعريفي برامج التعاون مع الدول، واإجراءات 
واجلوانب  الإمنائية  العمليات  وتقييم  ومتابعة  واإعداد  والقرو�س،  املنح  من  ال�صحب  واإجراءات  واخلدمات،  ال�صلع  ا�صتجالب 
القانونية املتعلقة بهــــا، اإلى جانب التعــريف بربنامج امل�صــرف للقطاع اخلا�س والتجارة اخلارجية. ي�صتفيد من الربنامج نحو 

48 من كوادر وحدات تنفيذ امل�شروعات ونقاط الت�شال يف 12 دولة اأفريقية، ويتم تنفيذه يف مقر امل�صرف باخلرطوم.  

تطوير منظومة وثائق ا�ستجالب ال�سلع واخلدمات  لتنفيذ امل�سروعات التي ميولها امل�سرف يف اأفريقيا

إقلــيمي

◆ قيمة املنحة: 100 األف دولر  ◆ تاريخ املوافقة: 20 يونيو 2018   

◆ هدف العون الفني: 

بها  املعمول  ال�صلع واخلدمات  ا�صتجالب  وثائق  واإعداد  لغر�س حتديث  للقانون"،  الدويل  "املعهد  ا�صت�صاري من  توفري خدمات 
املجال،  يف  احلديثة  امل�صتجدات  وتواكب  منوذجية  لتكون  امل�صرتك،  التمويل  م�صروعات  يف  التن�صيق"  "جمموعة  اأع�صاء  �صمن 
اإلى كفاءة وجودة تنفيذ امل�صروعات املمولة من ِقبل املجموعة مبا فيها امل�صرف، وفقًا  ولتغطي كافة دورة امل�صروع؛ مما يوؤدي 

لأف�صل املمار�صات املهنية والفنية. وُي�صاهم اأع�صاء املجموعة يف متويل العون بواقع 100 األف دولر لكل موؤ�ص�صة.
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4 – 1 عمليات عون فني في إطار صالحيات المدير العام
  امل�ساهمة يف تنظيم منتدى لت�سجيع ال�ستثمارات اخلليجية باأفريقيا

إقلــــــيمي

◆ قيمة املنحة: 15 األف دولر  ◆ تاريخ املوافقة: فرباير 2018  

◆ هدف العون الفني:

يهدف املنتدى اإلى تن�صيط ال�صتثمار اخلليجي يف اأفريقيا يف عدة جمالت، كالزراعة واملناجم والعقارات والت�صالت والطاقة 
والبناء والت�صييد. ويهدف العون اإلى تعريف امل�صتثمرين اخلليجيني برافعات النمو يف القارة الأفريقية، والنهو�س باإدارة املعرفة 
لديهم وتوجيهها حل�صن انتقاء امل�صاريع ال�صتثمارية يف اأفريقيا، والطالع على العقبات التي حتد من هذا ال�صتثمار وتذليلها. 

تنظم املنتدى �صركة "األيت ام ايه اف" يف مراك�س باململكة املغربية.

  امل�ساهمة يف متويل ور�سة عمل على هام�س الدورة الثالثني  ملوؤمتر منظمة "الفاو" لأفريقيا

إقلــــــيمي

◆ قيمة املنحة: 15 األف دولر  ◆ تاريخ املوافقة:  فرباير 2018  

◆ هدف العون الفني: 

يندرج العون يف اإطار اجلهود الرامية اإلى حتقيق الهدف الثاين من اأهداف التنمية امل�صتدامة واملتعلق بالق�صاء على اجلوع و�صوء 
يتم  باخلرطوم،  ينعقد  الذي  لأفريقيا  الإقليمي  الفاو  منظمة  موؤمتر  هام�س  على  ور�صة  لتمويل  وُيخ�ص�س   ،2030 بحلول  التغذية 
فيها الت�صاور مع الوزراء الفارقة حول تدخالت امل�صرف يف قطاع الزراعة والتنمية الريفية، وتطلعات الدول امل�صتفيدة اإلى الدور 

امل�صتقبلي الذي ميكن للم�صرف اأن يلعبه يف امل�صاهمة يف حتقيق الأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر عن املواطن الأفريقي.

  الإ�سهام يف متويل م�سابقة عموم اأفريقيا للذكاء ال�سطناعي لعام 2018

إقلــــــيمي

◆ قيمة املنحة: 15 األف دولر  ◆ تاريخ املوافقة:  فرباير 2018  

◆ هدف العون الفني:

وبناء  ت�صميم  يف  العملية  باخلربة  وتزويدهم  الطالب،  عند  البداع  على  والقدرة  البتكار  مهارات  تنمية  اإلى  امل�صابقة  تهدف 
وبرجمة الُنظم الروبوتية، وتنمية مهارات العمل اجلماعي، واإعداد جيل نا�صج فكريًا ومدرك ملتطلبات �صوق العمل. تقوم منظمة 
"�صان ايكول" بتنظيم امل�صابقة يف كيجايل بجمهورية رواندا، وي�صارك فيها 500 مت�صابق من 21 دولة اأفريقية، منها 19 دولة 

م�صتفيدة من عون امل�صرف.



المصرف العربى للتنمية االقتصادية فى أفريقيا 68

و�صٌف تف�صيلي للعمليات

ني
لثا

ل ا
ص

لف
ا

  امل�ساهمة يف متويل القمة الأفريقية الأوىل للزراعة الذكية  

إقلــــــيمي

◆ قيمة املنحة: 15 األف دولر  ◆ تاريخ املوافقة:  مايو 2018  

◆ هدف العون الفني:

املعلومات  تكنولوجيا  ا�صتخدام  طريق  عن  الزراعي  الإنتاج  وحت�صني  زيادة  خالل  من  الغذائي،  الأمن  وحتقيق  الفقر  حماربة 
والت�صالت لتطوير القطاع الزراعي. و�صتكون القمة من�صة لبحث تنفيذ اأهداف التنمية امل�صتدامة يف الدول العربية والأفريقية يف 
جمال الأمن الغذائي وتاأثري التكنولوجيا احلديثة على م�صتقبل الزراعة. تقوم املنظمة العربية لتكنولوجيات الت�صال واملعلومات 

بالتعاون مع املنظمة العربية للتنمية الزراعية بالإ�صراف على تنظيم القمة يف اخلرطوم بجمهورية ال�صودان.

  امل�ساهمة يف متويل القمة الثانية لالبتكار الأفريقي

إقلــــــيمي

◆ قيمة املنحة: 15 األف دولر  ◆ تاريخ املوافقة:  مايو 2018  

◆ هدف العون الفني:

يهدف انعقاد القمة اإلى اإيجاد حلول ملعاجلة التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية كالفقر وال�صحة ونق�س الغذاء والطاقة 
والأمن، وذلك من خالل البتكار والإبداع يف املجالت املختلفة لتحقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة والنهو�س بالقت�صاد الوطني 
بالتعاون مع حكومة جمهورية الراأ�س الأخ�صر واحلكومة الرواندية بتنظيم القمة يف مركز   ”IHABA" لكل دولة. تقوم هيئة 

موؤمترات كيجايل، بح�صور اأكرث من 1000 م�صارك من حوايل 50 دولة اأفريقية.

  امل�ساهمة يف متويل الن�سخة الثالثة من قمة الت�سنيع والتجارة امل�ستقبلية 

إقلـــيـمي

◆ قيمة املنحة: 15 األف دولر  ◆ تاريخ املوافقة:  �صبتمرب 2018  

◆ هدف العون الفني:

الثالثة من قمة الت�صنيع والتجارة امل�صتقبلية بدبي يف دولة الإمارات العربية املتحدة، والتي متثل  امل�صاهمة يف متويل الن�صخة 
التجارة  لتعزيز  الرئي�صية  وال�صرتاتيجيات  الت�صنيع  يف  التميز  يف  امل�صتقبلية  الجتاهات  ملناق�صة  من�صة  لتقدمي  مثاليًا  جماًل 
والتنمية القت�صادية. كما �صتكون القمة فر�صة للم�صرف لتعريف امل�صتثمرين وامل�صدرين برباجمه يف جمايل القطاع اخلا�س 

والتجارة اخلارجية، بهدف التح�صني امل�صتمر لتدخالته وتعميق اأثرها.
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امل�ساهمة يف متويل ور�سة عمل على هام�س الجتماع ال�سنوي  الثالث ملنظمة املناطق احلرة الأفريقية

إقلــــــيمي

◆ قيمة املنحة: 15 األف دولر  ◆ تاريخ املوافقة:  �صبتمرب 2018  

◆ هدف العون الفني:

وتنمية  تطوير  يف  للم�صاهمة  وذلك  الأفريقية،  احلرة  املناطق  ملنظمة  الثالث  ال�صنوي  الجتماع  هام�س  على  عمل  ور�صة  متويل 
املناطق احلرة يف اأفريقيا التي توؤثر ب�شورة وا�شحة على الن�شاط التجاري وزيادة فر�ص العمل واحلد من الفقر. وتركز الور�شة 
الفر�س  لتطويرها، وحتديد  املبا�صر، وو�صع خارطة طريق  الأجنبي  ال�صتثمار  املناطق احلرة يف جذب  اأهمها دور  على حماور 

واملعوقات. تقوم منظمة املناطق احلرة الأفريقية بتنظيم الور�صة يف اأبيدجان بجمهورية كوت ديفوار.

  امل�ساهمة يف متويل املنتدى الأفريقي للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة

إقلـــيـمي

◆ قيمة املنحة: 15 األف دولر  ◆ تاريخ املوافقة:  اأكتوبر 2018  

◆ هدف العون الفني:

ال�صغرية  باملوؤ�ص�صات  النهو�س  اأفريقيا، من خالل  القت�صادية يف  التنمية  الأفريقية يف حتقيق  واملراأة  ال�صباب  زيادة م�صاهمة 
واملتو�صطة. و�صيكون املنتدى من�صة لهذه املوؤ�ص�صات للتوا�صل مع ال�صركات الكبرية، وتبادل اخلربات حول اآليات وم�صادر التمويل، 
"اآفريك  جمموعة  املنتدى  تنظيم  على  ت�صرف  الرثوات.  وخلق  العمل  فر�س  وزيادة  القدرات،  وتنمية  البتكار  بروح  والنهو�س 

�صري�س" يف مدينة جوهان�صربج بجمهورية جنوب اأفريقيا. 

  امل�ساهمة يف متويل منتدى ال�ستثمار الأفريقي

إقلــــــيمي

◆ قيمة املنحة: 15 األف دولر  ◆ تاريخ املوافقة:  اأكتوبر 2018  

◆ هدف العون الفني:

متويل خدمات ا�صت�صاري لدعم م�صاركة امل�صرف يف اأ�صغال منتدى ال�صتثمار الأفريقي الذي ينظمه البنك الأفريقي للتنمية يف 
جوهان�صربج بالتعاون مع موؤ�ص�صات متويلية اأخرى. ويهدف املنتدى اإلى خلق اإطار لتعاون خمتلف الفاعلني يف قطاعات اقت�صادية 
خمتلفة، واإتاحة الفر�صة للقاء امل�صتثمرين املهتمني بال�صتثمار يف اأفريقيا. ت�صمل مكونات العون تقدمي ورق عمل حول تطوير دور 
امل�صرف يف هند�صة متويل التنمية لال�صتجابة لالحتياجات املتزايدة والفجوة التمويلية يف اأفريقيا، وتعاون امل�صرف مع موؤ�ص�صات 

التمويل الإمنائي لتحفيز ال�صتثماراتـ هناك.
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  اإعداد منهجية لر�سد الأثر التنموي للتعاون بني امل�سرف العربي والدول الأفريقية

إقلــــــيمي

◆ قيمة املنحة: 15 األف دولر  ◆ تاريخ املوافقة:  اأكتوبر 2018  

◆ هدف العون الفني:

ي�صتمل العون على متويل خدمات ا�صت�صاري لإعداد منهجية لر�صد الأثر التنموي للتعاون بني امل�صرف والدول الأفريقية، وذلك 
الأثر  وذات  الناجحة  امل�صروعات  من  ُتعترب  والتى  تنفيذها،  واكتمل  امل�صرف  مولها  التي  امل�صروعات  من  عينة  على  بالرتكيز 

الإيجابي على امل�صتفيدين، وذلك يف قطاعات خمتلفة كمرحلة منوذجية.
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الفصل الثالث
المـــــوارد المــــــالية

املركز املايل يف 31 دي�سمرب 2018

بلغ �صايف موجودات امل�صرف يف نهاية عام 2018 مبلغ 4,821.4 مليون دولر مقابل 4,788.2 مليون دولر يف نهاية عام 2017- 
اأي بزيادة قدرها 33.2 مليون دولر، ويعزى ذلك اأ�صا�صًا اإلى �صداد بع�س الدول الأع�صاء خالل عام 2018 لأق�صاطها يف الزيادة 

املُقررة يف راأ�صمال امل�صرف، وفقًا لقرار جمل�س املحافظني رقم )4( يف اجتماعه الثامن والثالثني )دبي – اأبريل 2013(.

راأ�س املـــــــال

بلغ ر�صيد راأ�س املال يف 31 دي�صمرب 2018 مبلغ 3,999.3 مليون دولر ُمقابل 3,899.0 مليون دولر يف31 دي�صمرب 2017 - اأي 
بزيادة قدرها 100.3 مليون دولر. ومتثل هذه الزيادة الأق�شاط املدفوعة من ِقبل بع�س الدول الأع�صاء يف زيادة راأ�س املال، وفقًا 
لقرار جمل�س حمافظي امل�صرف رقم )4( لعام 2013 والذي يق�صي بزيادة راأ�صمال امل�صرف مببلغ 1400 مليون دولر – اأي 
ما ُيعادل ن�صبة 50 % من راأ�صماله البالغ 2800 مليون دولر اعتبارًا من يناير 2014، منها مبلغ 700 مليون دولر بالتحويل من 
الحتياطي العام، والباقي وقدره 700 مليون دولر زيادة نقدية من ِقبل الدول الأع�صاء، ُت�صدد على خم�صة اأق�شاط �صنوية مت�صاوية 

وُي�صتحق اأولها يف اأبريل 2014.

الحتيــــــاطي العـــــــام

اأي   -  2017 عام  نهاية  يف  دولر  مليون   617.6 ُمقابل   2018 عام  نهاية  يف  دولر  مليون   862.1 العام  الحتياطي  ر�صيد  بلغ 
بزيادة قدرها 244.5 مليون دولر، وهي عبارة عن �صايف الدخل لعام 2017 ومقداره 271.7 مليون دولر ناق�صًا املنحة التي 
مت تخ�صي�صها وفقًا للقرار رقم )2(  ملجل�س املحافظني ال�صادر يف اجتماعه الثالث والأربعني )البحر امليت- اأبريل 2018(، 

ومقدارها 27.2 مليون دولر.

الحتيــــــــاطي اخلــــــــا�س

بلغ ر�صيد الحتياطي اخلا�س يف نهاية دي�صمرب 2018 مبلغ 4.8 ماليني دولر ُمقابل 2.5 مليون دولر يف نهاية دي�صمرب 2017 - 
اأي بزيادة قدرها 2.3 مليون دولر.
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اإجمــــــايل الدخــــــل
جاء اإجمايل دخل امل�صرف خالل عام 2018 �صالبًا بواقع 11.9 مليون دولر ُمقابل دخل اإيجابي قدره 294.7 مليون دولر 
خالل عام 2017 – اأي بانخفا�س قدره  306.6 ماليني دولر. وقد جاءت تفا�صيل اأداء الدخل خالل عامي 2018 و 2017 

على النحو الآتي:

البيــــــــان
الفرق20182017

مليون دولرمليون دولرمليون دولر

)308.7(273.2)35.5()اخل�صارة( الدخل من ال�صتثمارات

20.819.21.6الدخل من القرو�س
2.31.50.8الدخل من متويل التجارة 

)0.3(0.50.8اأخرى

)306.6(294.7)11.9(املجموع

2018 باملقارنة مع  308.7 ماليني دولر خالل عام  اأن الدخل من ال�صتثمارات قد انخف�س مببلغ  وُيالحظ من هذه البيانات 
0.8 مليون دولر. وميكن  1.6 مليون دولر والدخل من متويل التجارة مببلغ  2017، بينما زاد الدخل من القرو�س مببلغ  عام 
تو�صيح الأ�صباب املو�صوعية لنخفا�س الدخل من ال�صتثمارات يف عام 2018، من خالل حتليل مكوناته وذلك على النحو الوارد 

بالبيانات اأدناه:

الفرق20182017تفا�سيل الدخل
مليون دولرمليون دولرمليون دولر

7.01.55.5فوائد الودائع لدى البنوك واحل�صابات حتت الطلب
)26.7(15.942.6الدخل من حمافظ الدخل الثابت

)295.9(227.1)68.8(الدخل من حمافظ الأ�صهم

10.01.68.4الدخل من ال�صكوك
-0.40.4الدخل من ت�صليف الأوراق املالية

)308.7(273.2)35.5(املجم�ع

وُيالحظ من اجلدول اأعاله انخفا�س الدخل من حمافظ الأ�صهم مببلغ 295.9 مليون دولر وانخفا�س الدخل من حمافظ الدخل 
الثابت مببلغ 26.7 مليون دولر، علمًا باأن الدخل الناتــج عن الودائع لدى البنوك واحل�صـــابات حتــــت الطلب قد ارتفع بحوايل 

5.5 ماليني دولر، كما ارتفع الدخل من ال�صكوك املدارة مبا�صرة من قبل امل�صرف بحوايل مبلغ 8.4 ماليني دولر. 
وُيعزى انخفا�س الدخل من املحافظ ال�صتثمارية ب�صفة اأ�صا�صية اإلى تدنى اأداء الأ�صواق املالية العاملية خا�صًة اأ�صواق الأ�صهم التي 
�صهدت تراجعًا حادًا يف اأدائها خالل عام 2018 مقارنًة بعام 2017، وذلك نتيجة حلركة بيع وا�صعة لالأ�صهم خالل الربع الرابع 

من عام 2018، علمًا باأن اأداء اأ�صواق الأ�صهم كان ايجابيًا حتى نهاية الربع الثالث من العام. 

وجتدر الإ�صارة اإلى اأن جزءًا كبريًا من اخل�صائر امل�صجلة حما�صبيًا هي عبارة عن خ�صائر غري حمققة نتجت عن تقييم الأوراق 
املالية التي يف حوزة مديري املحافظ ب�صعر ال�صوق يف 2018/12/31، والتي ُتقّدر بحوايل 208.7 ماليني دولر  كما هو مو�صح 

يف اجلدول التايل.
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وقد جاءت مكونات الدخل من املحافظ ال�صتثمارية خالل عام 2018 باملقارنة مع عام 2017 على النحو التايل:

الدخل من املحافظ ال�ستثمارية 
الفرق20182017

مليون دولرمليون دولرمليون دولر

الدخل الثابت
31.330.90.4الفوائد على ال�صندات

0.1-0.1فوائد الودائع لدى البنوك واحل�صابات حتت الطلب

)14.4(2.0)12.4(�صايف)اخل�صارة(/ الدخل من املتاجرة

)22.7(8.7)14.0()خ�صائر(/ اأرباح غري حمققة

13.85.08.8فروق عملة وتقييم م�صتقات

1.1)4.0()2.9(ر�صوم الإدارة واحلفظ

)26.7(15.942.6املجم�ع

الأ�شهم
)7.1(21.528.6توزيعات اأرباح الأ�صهم

-0.10.1  فوائد الودائع لدى البنوك واحل�صابات حتت الطلب

98.858.340.5�صايف الدخل من املتاجرة

)325.5(130.8)194.7()خ�صائر(/ اأرباح غري حمققة

)4.9(7.011.9فروق عملة وتقييم م�صتقات

1.1)2.6()1.5(ر�صوم الإدارة واحلفظ

)295.9(227.1)68.8(املجم�ع

ال�صك�ك
8.23.25.0هام�س ربح ال�صكوك 

3.5)1.7(1.8فروق عملة وتقييم م�صتقات

10.01.58.5املجم�ع

-0.40.4ت�صليف الأوراق املالية 

)314.1(271.6)42.5(املجموع 

و�صوابط حمدّدة  وموجهات  ُمتحِفظة  ا�صتثمارية  �صيا�صة  �صوء  للم�صرف يف  ال�صائلة  املوارد  توظيف  يتم  باأنه  بالذكر  واجلدير 
تراعي متطلبات ال�صيولة وتنويع الأوعية ال�صتثمارية، مع املحافظة على راأ�س املال وحتقيق اأف�صل العوائد املتاحة.

اأبرز النتائج الإيجابية لهذه ال�صيا�صة هو املحافظة على موجودات امل�صرف، وحتقيق دخل يفوق يف جمموعه ما كان  ولعل من 
ميكن للم�صرف اأن يح�صل عليه اأو تقلي�س اخل�صائر لو اقت�صرت ا�صتثماراته ح�صريًا فى جمال واحد من ال�صتثمارات ، اإذ اأن 
النخفا�س الذي يتعر�س له الدخل الناجت عـن اأحد جمالت ال�صتثمار، يتم التعوي�س عنه اأو تقلي�س اخل�صارة بزيادة الدخل الذي 

يتحقق يف جمال اآخر لال�صتثمار.
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الإنفــــــاق
2017. وقد ا�صتمل  16.9 مليون دولر خالل عام  18.7 مليون دولر مقارنًا مببلغ  2018 مبلغ  بلغ اإجمايل الإنفاق خالل عام 

اإجمايل الإنفاق خالل عام 2018 على نفقات اإدارية مببلغ 17.6 مليون دولر مقابل 16 مليون دولر خالل عام 2017.

 صــــافي الدخــــل

بلغ �صايف اخل�صارة خالل عام 2018 مبلغ 39.9 مليون دولر، مقابل �صايف اأرباح مببلغ 271.7 مليون دولر خالل عام 2017 - اأي 
بانخفا�س قدره 311.6 مليون دولر. وُيعزى ذلك ب�صفة اأ�صا�صية اإلى النخفا�س يف القيمة ال�صوقية ملحافظ الأ�صهم وال�صندات، 
ي�صمل   2018 لعام  باأن �صايف اخل�صارة  علمًا   ،2017 بعام  مقارنًا   2018 عام  العاملية خالل  املالية  الأ�صواق  اأداء  لتدنى  نتيجًة 
املنح التي مت �صرفها للدول الأفريقية امل�صتفيدة من عون امل�صرف مببلغ 7.1 ماليني دولر، بالإ�صافة اإلى خم�ص�س الحتياطي 

اخلا�س لعام 2018 مببلغ 2.3 مليون دولر.   

اللتزامـــات املــــــالية
340 مليون دولر، ُخ�ص�س منه مبلغ  2018 مبلغ  بلغ اإجمايل التزامات امل�صرف املالية ل�صالح البلدان املتلقية لعونه يف عام 
230 مليون دولر لتمويل القطاع العام، و100 مليون دولر لتمويل القطاع اخلا�س و10 ماليني دولر للعون الفني، وذلك مقارنًة 

باإجمايل التزامات بلغ 330 مليون دولر يف عام 2017، ُخ�ص�س منه مبلغ 220 مليون دولر لتمويل القطاع العام، و100 مليون 
دولر لتمويل القطاع اخلا�س و10 ماليني دولر للعون الفني. 

اأّما املجموع املرتاكم ل�صايف اللتزامات يف نهاية عام 2018 فقد بلغ 5,146.5 مليون دولر، منها  4,987.3 مليون دولر للقرو�س 
للقرو�س  دولر  مليون   4,708.2 منها   ،2017 نهاية عام  دولر يف  مليون   4,857.8 الفني، مقابل  للعون  دولر  مليون  و159.2 
و149.6 مليون دولر للعون الفني. كما بلغ اإجمايل التزامات امل�صرف لتمويل التجارة اخلارجية 755 مليون دولر يف نهاية عام 

2018 مقارنًة باإجمايل بلغ 550 مليون دولر يف نهاية عام 2017.

ال�ســـــحب وال�سرتداد
خالل عام 2018 بلغ ال�صحب من القرو�س 213.3 مليون دولر ُمقابل 143.4 مليون دولر خالل عام 2017 - اأي بزيادة قدرها 
69.9 مليون دولر، متثل ن�صبة 48.7 %. وبلغ ال�صــحب من منـــح العــون الفنـــي 7.1 مـــاليني دولر خـــالل عـــام 2018 ُمقابل 
5.5 ماليني دولر خالل عام 2017- اأي بزيادة قدرها 1.6 مليون دولر، متثل ن�صبة 29.1 %. كذلك بلغ ال�صحب من قرو�س 

متويل التجارة خالل عام 2018 مبلغ 32.1 مليون دولر.

وقد بلغ الإجمايل املرتاكم لل�صحب من القرو�س يف نهاية عام 2018 مبلغ 3,273.0 مليون دولر مقابل 3,059.7 مليون دولر 
مبلغ   2018 عام  نهاية  املرتاكم يف  ال�صحب  اإجمايل  يبلغ  الفني  والعون  التجارة  قرو�س متويل  وباإ�صافة   .2017 عام  نهاية  يف 
اإلى  ال�صحب املرتاكم  ن�صبة  بلغت  2017، وبذلك  نهاية عام  3,230.9 مليون دولر)2(  يف  3,483.9 مليون دولر)1(ُمقابل مبلغ 
�صايف اللتزامات املرتاكمة يف نهاية عام 2018 حوايل 66 % ُمقابل 65 % يف نهاية عام 2017، وباإ�صافة متويل التجارة تكون 

الن�صبة حوايل 59 % يف عام 2018 مقابل 60 % يف عام 2017.

)1(  يت�صمن �صحوبات املنح التي مت خ�صمها على الإيرادات ومقدارها حوايل 125.3 مليون دولر بنهاية عام 2018  وحوايل 118.2 مليون دولر بنهاية عام 2017.

)2(  يت�صمن �صحوبات املنح التي مت خ�صمها على الإيرادات ومقدارها 118.2 مليون دولر بنهاية عام 2017.
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اأما فيما يتعلق بال�شداد، فقد بلغت جملة اأق�شاط القرو�ص املُ�شّددة خالل عام 2018 مبلغ 57 مليون دولر ُمقابل 55.7 مليون 
دولر خالل عام 2017 - اأي بزيادة قدرها 1.3 مليون دولر، بينما بلغ اإجمايل الدخل من الفوائد والر�صوم خالل عام 2018 
مبلغ 20.8 مليون دولر ُمقابل 19.2 مليون دولر خالل عـام 2017 - اأي بزيادة قدرها 1.6 مليون دولر. وقد بلغ اإجمايل املبالغ 
املُ�صّددة من فوائد ور�صوم القرو�س خالل عام 2018 مبلغ 19.8 مليون دولر باملقارنة مع مبلغ 20.1 مليون دولر خالل عام 

2017- اأي بنق�صان قدره 0.3 مليون دولر.

وبلغ اإجمايل املبالغ املُ�صّددة من اأ�صل قرو�س متويل التجارة مبلغ 34 مليون دولر خالل عام 2018 مقابل 17.4 مليون دولر عام 
2017، كما بلغ اإجمايل املبالغ املُ�صّددة من فوائد ور�صوم قرو�س متويل التجارة مبلغ 2.3 مليون دولر خالل عام 2018 مقابل 

1.2 مليون دولر خالل عام 2017. ويف عام 2018 بلغ اإجمايل املبالغ املُ�صّددة من اأ�صل وفوائد ور�صوم القرو�س 113.1 مليون 
دولر مقارنًة مببلغ 94.4 مليون دولر يف عام 2017 – اأي بزيادة قدرها 18.7 مليون دولر. وبهذا يبلغ الإجمايل املرُتاكم ملا 
ا�شرتده امل�شرف من اأق�شاط اأ�شل القرو�ص يف نهاية عام 2018 مبلغ 1,569.1 مليون دولر مقابل  1,478.1مليون دولر يف 
دة بنهاية عام 2018 مبلغ 591.8 مليون دولر  نهاية عام 2017، بينما يبلغ الإجمايل املرُتاكم لر�صوم اللتزام والفوائد املُ�صدَّ

مقابل 569.8 مليون دولر بنهاية عام 2017.

اخلال�ســـــــــــة
يّت�صح مَما تقّدم اأنه بالرغم من تدهور اأداء الأ�صواق املالية بنهاية عام 2018 خا�صة اأ�صواق الأ�صهم، وا�صل امل�صرف نهجه يف 
املحافظة على مركز مايل �صليم، حيث ارتفع �صايف موجوداته يف نهاية عام 2018 باملقارنة مع عام 2017 مببلغ 33.2 مليون 
الكامل لالأهداف والربامج  بالتنفيذ  الإخالل  املّتبعة دون  الرت�صيد  ل�صيا�صة  الإداري وفقًا  الإنفاق  التحكم يف  وا�صل  دولر، كما 
املُقررة. وجتدر الإ�صارة اإلى اأن �صايف الدخل قد انخف�س من 271.7 مليون دولر اإلى �صايف خ�صارة قدرها 39.9 مليون دولر، 
نتيجة لنخفا�س القيمة ال�صوقية ملحافظ الأوراق املالية، ب�صبب تدين اأداء الأ�صواق املالية العاملية خالل عام 2018 باملقارنة مع 

عام 2017، علمًا باأن هذا النخفا�س يف القيمة ال�صوقية هو عبارة عن خ�صائر غري حمققة.



المصرف العربى للتنمية االقتصادية فى أفريقيا 76

املوارد املالية

ث
ثال

ل ال
ص

لف
ا

خـالصة عـــــامة للتقريــــر

)1(  وا�صل امل�صرف يف عام 2018 جهوده لتعزيز التعاون العربي الأفريقي، وذلك من خالل امل�صاهمة يف متويل 
امل�صروعات الإمنائية يف البلدان الأفريقية جنوب ال�صحراء يف �صتى القطاعات، وتقدمي العون الفني، وت�صجيع 
توجهات  اإلى  ا�صتنادًا  وذلك  بني اجلانبني،  التجاري  التبادل  ودعم  اأفريقيا،  العربي يف  املال  راأ�س  ا�صتثمار 

خطته اخلم�صية ال�صابعة )2015 – 2019(، والأولويات املُدرجة يف برامج وُخطط عمل الدول امل�صتفيدة.

)2(  يف عام 2018 متت امل�صادقة على امل�صاهمة يف متويل 15 م�صروعًا اإمنائيًا يف القطاع العام بقرو�ٍس بلغت 
230 مليون دولر، منها 8 م�صروعات يف قطاع البنية الأ�صا�صية و4 م�صروعات يف قطاع الزراعة والتنمية 

الريفية و3 م�صروعات يف القطاع الجتماعي.

)3(   ويف اإطار برنامج متويل القطاع اخلا�س، مت منح 8 قرو�س ائتمانية لبنوك جتارية وموؤ�ص�صات متويل اأفريقية 
مببلغ اإجمايل قدره 100 مليون دولر، وهو كامل املبلغ املُخ�ص�س للعام.

متويل  خطوط   6 منح  مت  فقد  الإفريقية  الدول  اإلى  العربية  ال�صادرات  متويل  لربنامج  بالن�صبة  )4(  اأما 
لبنوك جتارية  وموؤ�ص�صات متويل اأفريقية مببلغ اإجمايل قدره 225 مليون دولر؛ وهو كذلك كامل املبلغ 

املخ�ص�س للعام.

)5(  كذلك قّدم امل�صــــرف 9.95 ماليني دولر يف �صكل منح ل ت�صرتد لتمويـــل 44 عمليـــة عــــون فنـــي، �صملت 
7 درا�صات جدوى فنية واقت�صادية مل�صروعات تنموية و37 عملية دعم موؤ�ص�صي يف جمالت خمتلفة.

7 م�صروعات اإمنائية يف قطاعات البنية الأ�صا�صية والزراعة والتنمية  – خالل العام - تنفيذ  )6(  وقد اكتمل 
الريفية والقطاع الجتماعي، وبلغت م�صاهمة امل�صرف فيها 70 مليون دولر وا�صتفادت منها 7 دول اأفريقية. 
كما اكتمل اإجناز 35 عملية عون فني �صملت درا�صات جدوى وعمليات دعم موؤ�ص�صي، بتكلفة اإجمالية قدرها 

9.8 ماليني دولر. 
)7(  فيما يخ�س الو�صع املايل للم�صرف، ُتظهر املوؤ�صرات اأنه وا�صل نهجه يف املحافظة على مركز مايل �صليم، 
وذلك بارتفاع �صايف موجوداته يف نهاية عام 2018 اإلى 4,821.4 مليون دولر ُمقابل 4,788.2 مليون 
بزيادة  الأق�شاط اخلا�صة  وا�صتالم جزء من  املتنوعة  لإيراداته  وُيعزى ذلك   ،2017 نهاية عام  دولر يف 

راأ�صماله، مع موا�صلة التحكم يف الإنفاق الإداري. 

اأما �صايف الدخل فقد انخف�س من 271.7 مليون دولر يف عام 2017 اإلى �صايف خ�صارة قدره 39.9 مليون 
دولر يف عام 2018، ويعود ذلك اإلى تدين اأداء الأ�صواق املالية العاملية، وخ�صو�صًا اأداء اأ�صواق حمافظ 

الأ�صهم.  
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التقرير والبيانات المالية
للسنة المنتهية في  

31 ديسمبر 2018
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 حسب البلدان المستفيدة 
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املالحــــــــــق

الملحق األول
تطور العمليات التمويلية )1975 ــ 2018(

)القيم مباليني الدولرات(

املجموع75201320142015201620172018 - 2012البنـد

546202018161614650عدد قرو�س امل�صروعات املوافق عليها

136-    -    30221عدد القرو�س الئتمانية املوافق عليها

14-    -    -    -    -    -    14عدد عمليات الربنامج اخلا�س 

488828 -    -    -   عدد عمليات القطاع اخلا�س 

558332935414045781عدد املعونات الفنية املوافق عليها )1(

59-    -    -    -    -    -    59عدد قرو�س �صندوق القرا�س

543231725123225677عدد اإتفاقيات القرو�س املوقعة

500282230112824643عدد اإتفاقيات القرو�س النافذة

85.3366.1236.6896.1408.4425.4547.067125.251قيمة معونات فنية مت خ�صمها على اليرادات )2(

99.5524.9495.0585.3470.0054.0300.731119.672معونات فنية مت خ�صمها على اليرادات ح�صب �صنة املوافقة 

134.7138.0008.00010.00010.0009.5559.950190.218  تعهدات املنح والعون الفني  

27.1560.3740.4900.5790.1290.3210.00029.049 قيمة املنح ودرا�صات اجلدوى امللغاة  

4,129.883200.000200.000210.000220.000229.555239.9505,429.388 قيمة متويالت امل�صرف - القطاع العام  

0.0000.0000.00050.00086.000100.000100.000336.000 قيمة متويالت امل�صرف - القطاع اخلا�س 

783.05120.5770.49028.5790.1290.3210.000833.147 قيمة التعهدات امللغاة )3(   

3,276.206180.000192.000200.000210.000220.000230.0004,508.206 قيمة قرو�س امل�صرف  

3,346.832179.423199.510231.421305.871329.234339.9504,932.241 قيمة قرو�س امل�صرف مبا يف ذلك املنح والعون  

214.2440.0000.0000.0000.0000.0000.000214.244 قيمة قرو�س �صندوق القرا�س  

214.2440.0000.0000.0000.0000.0000.000214.244 قيمة �صحوبات �صندوق القرا�س  

2,183.749129.640127.829139.621121.250143.350213.2753,058.714 قيمة �صحوبات امل�صرف  

2,800.0000.000775.405120.613101.743101.211100.2923,999.264 راأ�س املال املدفوع   

تقرر منذ بداية اخلطة اخلم�صية الثالثة )1995 - 1999( اأن تكون مبالغ املعونة الفنية التي تخ�ص�س لدرا�صات اجلدوى منحًا ل ترد، �صواء اأفرزت الدرا�صة م�صروعًا �صاحلًا ( 1)
للتمويل اأو مل تفرز. بينما كانت هذه املبالغ تعترب حتى عام 1994 جزءًا من القر�س اإذا قرر امل�صرف امل�صاهمة يف متويل امل�صروع حمل درا�صة اجلدوى.

تت�صمن متويالت امل�صرف قيمة املعونات الفنية واملنح التي مت خ�صمها على الإيرادات.( 2)
عبارة عن قيمة قرو�س وعون فني األغيت بناء على طلب احلكومات امل�صتفيدة، اأو اأر�صدة متبقية مت اإلغاوؤها من قيمة القر�س اأو العون الفني بعد اكتمال تنفيذ العملية، ومت اخل�صم ( 3)

بالرجوع اإلى ال�صنة التي متت فيها املوافقة النهائية.
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الملحق الثاني
تفا�سيل توزيع �سافي التعهدات ح�سب البلدان الم�ستفيدة  )1975 ــ 2018(

)مباليني الدولرات(
المجموع75201320142015201620172018 - 2012البلـــــــد 

189.382 121.1499.9999.98313.25015.00020.001اإثيوبيا
28.369    28.3260.0140.029اإريرتيا

43.279 0.05113.000   30.228اأفريقيا الو�صطى
30.096 19.950    10.146اأجنول

132.486   112.2350.01310.23810.000بنني
82.078      82.078بوت�صوانا

166.93912.45020.1099.40019.00012.37040.500280.768بوركينا فا�صو
15.00015.600108.821 56.1419.9380.54211.600بورندي

10.27119.73815.50320.350177.335 101.47310.000ت�صاد
0.300155.989 10.643 122.79910.33811.909تنزانيا

0.13065.876  10.0139.023 46.710اجلمهورية التوجولية
0.0610.0020.35017.969   17.556اجلابون
0.500105.061  7.00010.034 87.527جامبيا

13.61910.000127.746 84.9967.1130.01812.000جزر الراأ�س الأخ�صر
128.598   92.12110.27111.20615.000رواندا
83.124  10.000  73.0790.045زامبيا

53.944    3.000 50.944زميبابوي
27.356   11.8880.0147.5327.922�صاوتومي وبرن�صيب

212.42910.00011.15510.0329.00013.50011.500277.616ال�صنغال
69.731 0.29110.00015.000  44.440�صوازيالند
68.276 0.450   59.8268.000�صرياليون

55.419  37.4410.2656.50511.0000.208�صي�صيل
13.500156.485     142.985غانا

153.0897.43811.6620.24920.32016.13015.780224.668غينيا
8.667      8.667غينيا ال�صتوائية

22.353 11.500 0.0620.120 10.671غينيا بي�صاو
146.581 12.470 103.2687.54311.30012.000الكامريون

56.123    10.000 46.123الكنغو برازافيل
66.393    10.062 56.331الكنغو الدميقراطية

83.07714.86010.04112.45012.35020.4910.300153.569كوت ديفوار
20.320159.371 10.00011.000 108.05110.000كينيا

29.051  12.000 10.000 7.051ليبرييا
101.070 14.000   78.7698.301لي�صوتو

0.300178.093 0.4000.15020.000 157.243مايل
11.01510.0500.5000.0080.191117.813 96.049مدغ�صقر

10.25096.859   76.7939.8100.006مالوي
20.00087.345   67.2950.0140.036موري�ص�س

20.280239.933 175.69310.5309.90013.08010.450موزمبيق
25.147      25.147ناميبيا
0.0630.11920.72010.37021.320142.905 90.313النيجر

8.000      8.000نيجرييا
15.000132.734 84.0847.0140.04015.09611.500يوغندا

7.996      7.996جزر القمر
20.000     10.00010.000جمموعة دول )قطاع خا�س(

22.00086.000100.000100.000308.000   قطاع خا�س
0.1140.5040.6260.9371.7461.8402.7488.515املنظمات

99.5524.9495.0585.3475.5844.0300.731125.251منح خ�صمت على الإيرادات
3,346.832179.423199.510231.421305.871329.234339.9504,932.241الإجمــــــــــــايل
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التقرير السنوى2018

الملحق الرابع

تفا�سيل التوزيع القطاعي الفرعي للتعهدات ال�سافية )1975 - 2018(
)مباليني الدولرات(

املجموع201320142015201620172018 1975 - 2012القطــــــاع

قطاع البنية الأ�صا�صية 
1,133.67232.00041.00060.00098.50064.00083.0001,512.172الطرق

30.796      30.796ال�صكك احلديدية
18.245      18.245النقل النهري
157.992    137.99210.00010.000النقل اجلوي

20.928      20.928املوا�صالت ال�صلكية والال�صلكية
42.50020.000509.995 326.39839.79739.50041.800املياه واملجاري

122.234    103.1347.50011.600ال�صدود والكباري
106.739 8.50011.00010.00020.000 57.239املرافق العامة

1,828.40489.297110.600112.800108.500126.500103.0002,479.101املجموع الفرعي 

قطاع الزراعة والتنمية الريفية
422.44545.30043.50035.60049.00038.50073.500707.845الزراعة والتنمية الريفية

238.275      238.275الإنتاج الغذائي
43.221      43.221تربية املا�صية والدواجن

70.524      70.524�صيد الأ�صماك
23.749      23.749ال�صناعات الغذائية

19.500      19.500تنمية الغابات
817.71445.30043.50035.60049.00038.50073.5001,103.114املجموع الفرعي 

قطاع ال�صناعة
48.40748.407�صناعة مواد البناء والت�صييد 

3.1223.122ال�صناعات الكيماوية 
51.52951.529املجموع الفرعي 

قطاع الطاقة
172.46911.000183.469هياكل واإنتاج الكهرباء

259.02925.00032.90046.60052.50044.00053.500513.529القطاع الجتماعي
99.51412.2005.00027.00086.000100.000100.000429.714القطاع اخلا�س 

12.63512.635برنامج الع�ن العاجل

الع�ن الفني
5.8722.1731.8273.1372.5413.3646.47125.385الدول

0.1140.5040.6250.9371.7461.8402.7488.514املنظمات 
99.5524.9495.0585.3475.5844.0300.731125.251منح ُخ�صمت على الإيرادات 

105.5387.6267.5109.4219.8719.2349.950159.150املجموع الفرعي 
3,346.832179.423199.510231.421305.871329.234339.9504,932.241املجموع الكلي 
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املالحــــــــــق

الملحق الخامس
ُم�ساهمة الدول الأع�ساء المدفوعة في راأ�س المال  وتوزيع الأ�سوات حتى 12/31/ 2018

الــدول الأع�ســـاء
القوة الت�سويتيةالأ�سهــــم

اإجمايل راأ�س املال املدفوع
مباليني الدولرات

الن�سبة املئويةعدد الأ�سهم
الن�سبة املئويةعدد الأ�سواتمن املجموع

من املجموع

8.56285.620.22285.620.66اململكة الأردنية الها�صمية

428.0954,280.9510.704,480.9510.28 دولة الإمارات العربية املتحدة

8.56285.620.22285.620.66مملكة البحرين

35.674356.740.89556.741.28 اجلمهورية التون�صية

171.2381,712.384.281,912.384.39اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية

1,027.42910,274.2925.6910,474.2924.03اململكة العربية ال�صعودية

8.56285.620.22285.620.65جمهورية ال�صودان

4.75747.570.12247.570.57اجلمهورية العربية ال�صورية

599.3335,993.3314.996,193.3314.21جمهورية العراق

51.365513.651.28713.651.64�صلطنة عمان

8.56285.620.21285.620.65 دولة فل�صطني

342.4763,424.768.563,624.768.31دولة قطر

627.8736,278.7315.706,478.7314.86دولة الكويت

28.540285.400.71485.401.11اجلمهورية اللبنانية

570.7945,707.9414.275,907.9413.55دولة ليبيا

8.56285.620.22285.620.65جمهورية م�صر العربية

62.787627.871.57827.871.90اململكة املغربية

6.09360.930.15260.930.60اجلمهورية الإ�صالمية املوريتانية

3,999.26439,992.64100.0043,592.64100.00املجمـــوع
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