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مـعطيـات عـامـة

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

السودان، مقرًا رئيسًا له.

عضو  دولة  عشرة  ثماني  تملكها  مستقلة  دولية  مالية  مؤسسة  المصرف 
بجامعة الدول العربية موقعة على اتفاقية إنشائه في 18 فبراير 1974. ويتمّتع 
المصرف بالشخصية القانونية الدولية الكاملة وباالستقالل التام في المجالين 

اإلداري والمالي، ويخضع ألحكام اتفاقية إنشائه ولمبادئ القانون الدولي.

يهدف إنشاء المصرف إلى دعم التعاون االقتصادي )المالي والفني( بين الدول 
األفريقية ودول العالم العربي، وتجسيد تضامن عربي أفريقي قائم على أسٍس 

من المساواة والصداقة. وتحقيقًا لهذا الهدف، ُعهَد 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.



  

5 5)✽( املق�صود بالدولر يف هذا التقرير هو الدولر الأمريكى.

الن�شاط التمويلي
اأولوية  ذات  امل�سرف  ميولها  التي  امل�سروعات  ُتعترب 
هذه  تكون  احلالت  بع�ص  ويف  امل�ستفيدة.  للبلدان 
البلدان  من  عدداً  تفيد  اإقليمية  �سبغة  ذات  امل�سروعات 
م�ساهمة  ت�سل  اأن  وميكن  واحد.  اآٍن  يف  الأفريقية 
الكلية،  60 % من تكلفتـــه  اإلى  اأي م�سروع  امل�سرف يف 
وقد  دولر✽.  مليون   20 القر�ص  قيمة  تتجاوز  اأّل  على 
ي�سل احلــد الأق�ســى للقر�ص اإلى 90 % من التكلفــــــة 
الواحد  تكلفة  تزيد  ل  التي  امل�ساريع  حالة  يف  الكليــــــة 
من  اأكرث  منح  ميكن  كما  دولر.  مليون   15 عن  منها 
قر�ض واحد للدولة امل�شتفيدة يف ال�شنة الواحدة، ب�شرط 
اأّل يتجاوز جمموع ما مُينح لها 20 مليون دولر. ويقّدم 
امل�سرف العون الفني يف �سورة منٍح ل ُت�سرتد، كما يقوم 

بتمويل ال�سادرات العربية اإلى الدول الأفريقية.

جمل�س املحافظني
جمل�ص املحافظني هو ال�سلطة العليا للم�سرف ويتكون 
من حمافظ ونائب حمافظ عن كل دولة ع�سو من اأع�ساء 
يف  املالية  وزراء  الغالب  يف  املحافظون  ويكون  امل�سرف. 
ال�سالحيات،  كافة  املحافظني  الأع�ساء. وملجل�ص  الدول 
اأو بع�ص هذه ال�سالحيات ملجل�ص  اأن يفو�ص كل  كما له 
الإن�ساء  اتفاقية  ت�ستثنيها  التي  تلك  عدا  فيما  الإدارة،  
ومن بينها: زيادة راأ�ص املال، وتعيني مدير عام امل�سرف، 
�سايف  وتخ�سي�ص  اخلتامية،  احل�سابات  على  والت�سديق 
الدخل، وتف�سري وتعديل اتفاقية الإن�ساء. ويعقد جمل�ص 

املحافظني اجتماعاً عادياً واحداً يف العام.

جمل�س االإدارة
ويتمتع  ع�سواً،  ع�سر  اأحد  من  امل�سرف  اإدارة  جمل�ص  يتكّون 
بال�سالحيات الالزمة لإدارة امل�سرف اإّل ما كان منها مق�سوراً 

على جمل�ص املحافظني. وتت�سّمن �سالحياته الآتي:

تنفيذها  للم�سرف ومتابعة  العامة  ال�سيا�سة  •  ر�سم 
مبــا يــتــفــق واأحـــكـــام اتــفــاقــيــة الإنــ�ــســاء وتــوجــيــهــات 

جمل�ص املحافظني. 

الالزمة  التدابري  واتــخــاذ  والُنظم  القواعد  •  و�سع 
يف  القت�ساد  اأ�سا�ص  على  امل�سرف  اأعــمــال  لت�سيري 

النفقات. 

العمليات  ح  ُتو�سّ التي  اخلم�سية  اخلطط  •  اعتماد 
وحــجــمــهــا وُنـــظـــمـــهـــا، واملـــوافـــقـــة عــلــى الــقــرو�ــص 

واملعونات التي يقّدمها امل�سرف.

• اتخاذ القرارات اخلا�سة بالقرتا�ص واإ�سدار ال�سندات.
• الإعداد لجتماعات جمل�ص املحافظني. 

•  اإن�ساء وكالت وفروع ومكاتب للم�سرف ح�سب ما 
تقت�سيه م�سلحة العمل. 

يكون الأع�ساء الت�سعة الأكرث اإ�سهاماً يف راأ�ص مال امل�سرف 
الإمارات  دولة  على  حالياً  هذا  وينطبق  دائمني،  اأع�ساء 
الدميقراطية  اجلزائرية  واجلمهورية  املتحدة،  العربية 
ال�سعبية، واململكة العربية ال�سعودية، وجمهورية العراق، 
و�سلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، 
املغربية. وي�سرتك بقية الأع�ساء يف امل�سرف -  واململكة 
يف   - املحافظني  جمل�ص  يف  الت�سويت  يف  قوتهم  بح�سب 
اختيار الع�سوينْن غري الدائمنينْ يف جمل�ص الإدارة وهما 
حالياً: اجلمهورية التون�سية وجمهورية م�سر العربية. 
قابلة  �سنوات  اأربع  الإدارة  جمل�ص  يف  الع�سوية  وفرتة 
للتجديد، وينتخب املجل�ص من بني اأع�سائه رئي�ساً غري 
متفرغ ملدة �سنتني قابلة للتجديد. يجتمع جمل�ص الإدارة 
مرًة كل اأربعة اأ�سهر، اأو كلما اقت�سى عمل امل�سرف ذلك.

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

اإدارة  على  بالإ�سراف  وتقوم  اال�شتثمار:  1-  جلنة 
جمل�ص  رئي�ص  من  وتتكّون  امل�سرف  ا�ستثمارات 
جمل�ص  يقوم  وع�سوينْن  العام،  واملدير  الإدارة، 

الإدارة باختيارهما من بني اأع�سائه ملدة �سنتنينْ.

مراجعة  على  بالإ�سراف  وتقوم  املراجعة:  2-  جلنة 
اأعمال امل�سرف الداخلية وتتكّون من ثالثة اأع�ساء، 
اأع�سائه  بني  من  باختيارهم  الإدارة  جمل�ص  يقوم 

ملدة �سنتنينْ.

املدير العام
- من غري  امل�سرف  عام  املحافظني مدير  ُيعنيّ جمل�ص 
اأع�ساء جمل�ص الإدارة - لفرتة مدتها ثالث �سنوات قابلة 
املوظف  هو  العام  واملدير  الأكرث.  على  للتجديد مرتني 
التنفيذي الأعلى يف امل�سرف وامل�سئول عن ت�سيري جميع 
اأعماله حتت اإ�سراف جمل�ص الإدارة، وفقاً للنظم واللوائح 
ووفقاً لتوجيهات جمل�سينْ املحافظني والإدارة، وهو املمثل 

القانوين للم�سرف.
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�جتماع جمل�س �ملحافظني رقم )42( - �لرباط - �أبريل 2017



w w w . b a d e a . o r g7

2017 التقرير السنوى

مجل�س �لمحافظين

* مت تعديل التمثيل يف جمل�س املحافظني خالل العام، فقد كان ميثل اجلمهورية التون�صية معايل الأ�صتاذ/ حممد الفا�صل عبد الكايف حتى �صبتمرب 2017، وكان ميثل اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية معايل الأ�صتاذ/ 
حاجي بابا عمي حتى يونيو 2017، وكان ميثل جمهورية ال�صودان معايل الأ�صتاذ/ بدر الدين حممود عبا�س حتى مايو 2017، وكان ميثل جمهورية العراق معايل الدكتور/ هو�شيار زيباري حتى مار�ض 2017 ثم معايل الدكتور/ 

عبد الرزاق العي�صي حتى مايو 2017، وكان ميثل دولة فل�صطني معايل الدكتور/ جواد ناجي حرز اهلل حتى مار�س 2017. 

** كان عام 2011 هو اآخر عام يح�شر فيه ممثل عن اجلمهورية العربية ال�شورية اجتماعات جمل�ض املحافظني.

معايل �لأ�ستاذ/ دروي�س بن �إ�سماعيل بن علي �لبلو�سيمعايل �لأ�ستاذ/ عمر ملح�س

الوزير امل�صئول عن ال�صوؤون املالية - �صلطنة ُعَمانوزير املالية - اململكة الأردنية الها�شمية

معايل �لدكتور/ نبيل ق�سي�س*معايل �لأ�ستاذ/ عبيد حميد �لطاير
وزير الدولة لل�صوؤون املالية

دولة الإمارات العربية املتحدة
رئي�س جمل�س اإدارة هيئة �صوق راأ�س املال 

الفل�صطينية - دولة فل�صطني

معايل �لأ�ستاذ/ علي �سريف �لعماديمعايل �ل�سيخ/ �أحمد بن حممد �آل خليفة

وزير املالية - دولة قطروزير املالية – مملكة البحرين

معايل �لأ�ستاذ/ �أن�س خالد �ل�سالحمعايل �لأ�ستاذ/ زياد �لعذ�ري*
وزير التنمية وال�صتثمار والتعاون الدويل

اجلمهورية التون�صية
نائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير املالية

دولة الكويت
معايل �لأ�ستاذ/ علي ح�سن خليل معايل �لأ�ستاذ/ عبد �لرحمن ر�وية*

وزير املالية
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية

وزير املالية - اجلمهورية اللبنانية

معايل �لأ�ستاذ/ �أ�سامة �سعد حماد �سالحمعايل �لأ�ستاذ/ حممد بن عبد �هلل بن عبد �لعزيز �جلدعان

وزير املالية – دولة ليبياوزير املالية - اململكة العربية ال�صعودية

معايل �لدكتورة/ �سحر ن�سرمعايل �لدكتور/ حممد عثمان �سليمان �لركابي*

وزير املالية والتخطيط القت�صادي
جمهورية ال�صودان

وزيرة ال�صتثمار والتعاون الدويل
جمهورية م�صر العربية

معايل �لأ�ستاذ/ حممد بو�سعيد

وزير القت�صاد واملالية - اململكة املغربيةاجلمهورية العربية ال�صورية**

معايل �لأ�ستاذ/ �ملختار ولد �أجايمعايل �لدكتور/ حيدر �لعّبادي*

رئي�س جمل�س الوزراء ووزير املالية وكالة
جمهورية العراق

وزير القت�صاد واملالية
اجلمهورية الإ�صالمية املوريتانية
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�جتماع جمل�س �لإد�رة - �خلرطوم - �سبتمرب 2017



w w w . b a d e a . o r g9

2017 التقرير السنوى

*  مت تعديل التمثيل يف جمل�ض الإدارة خالل العام، فقد كان ميثل اجلمهورية التون�شية �شعادة الأ�شتاذ/ �شمري بن اإبراهيم لزعر حتى نهاية يناير 2017، ثم مثلها �صعادة الأ�صتاذ/ منري الرم�صاين حتى اأكتوبر 2017.

�سعادة �لأ�ستاذة/ ملياء بن ميم*�سعادة �لأ�ستاذ/ م�سبح حممد �ل�سويدي

اجلمهورية التون�صيةدولة الإمارات العربية املتحدة

ة �سعادة �لدكتورة/ هدى هادي �سلمان�سعادة �لأ�ستاذ/ ميلود بوطبَّ

جمهورية العراقاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية

�سعادة �لأ�ستاذ/ �أحمد �سالح بومطر �ملهندي�سعادة �لدكتور/ عبد �لعزيز بن حممد بن ز�هر �لهنائي

دولة قطر�صلطنة ُعَمان

�سعادة �لأ�ستاذ/ جمعة ب�سري بو خ�سرة�سعادة �لأ�ستاذ/ مرو�ن عبد �هلل يو�سف ثنيان �لغامن

دولة ليبيادولة الكويت

�سعادة �لأ�ستاذ/ �حل�سن �لدز�سعادة �لدكتورة/ منى حممد �أحمد وهبة

اململكة املغربيةجمهورية م�صر العربية

�لرئي�س
معالي �لمهند�س/ يو�سف بن �إبر�هيم �لب�سام

المملـكـــــة العـربيــــة ال�صعــوديـــة

جمــل�س �لإد�رة

األعضــاء

�ملدير �لعـام

معايل �لدكتور/ �سيدي ولد �لتاه
اجلمهورية الإ�صالمية املوريتانية
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معـــالــي رئيــ�س جملـــ�س �ملحافظــني
�مل�سرف �لعربى للتنمية �لقت�سادية فى �أفريقيا

معالــــي الرئيـــس

حتية طيبة،

طبقًا للمواد 6/25  و2/34 و35 من اتفاقية اإن�صاء امل�صرف العربي للتنمية 
القت�صادية يف اأفريقيا، اأت�صّرُف باأن اأرفع اإلى جمل�س املحافظني املوّقر، نيابًة 
للتنمية  العربي  امل�صرف  اأعمال  عن  ال�صنوي  التقرير  الإدارة،  جمل�س  عن 
عر�ٍس  على  التقرير  وي�صتمل   .2017 عام  خالل  اأفريقيا  يف  القت�صادية 
التنموية اجلديدة يف  اأن�شطة امل�شرف وعلى و�شٍف تف�شيلْي لعملياته  لأهم 
البلدان الأفريقية التي ا�صتفادت من متويالته خالل العام، كما ي�صتمل على 

احل�صابات املدققة لل�صنة املالية 2017.

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

يو�سف بن �إبر�هيم �لب�سام
رئي�س جمل�س �لإد�رة
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أهم مؤشرات نشاط المصرف 2016 - 2017

20162017البيـــــــــــــــــــان

506529.6اإجمايل االلتزامات )مليون دوالر(

210220قرو�س م�صاريع القطاع العام )مليون دولر(

86100قرو�س م�صاريع القطاع اخلا�س )مليون دولر(

200200قرو�س عمليات ال�صادرات العربية )مليون دولر(

109.6منح العون الفني )مليون دولر(

7571اإجمايل عدد العمليات

1616عدد م�صاريع القطاع العام

1815عدد عمليات القطاع اخلا�س والتجارة اخلارجية

عدد عمليات العون الفني

 درا�صات اجلدوى

 الدعم املوؤ�ص�صي

41

9

32

40

3

37

48.841.5متو�صط عن�صر املنحة لقرو�س امل�صروعات )%(
723.4569.9اإجمايل تكاليف امل�شروعات التي �شاهم امل�شرف يف متويلها )مليون دولر(

-2.3م�شاهمة امل�شرف يف مبادرة «HIPC» )مليون دولر(
4,427.74,788.2�صايف املوجودات )مليون دولر(

151.4294.7اإجمايل الدخل )مليون دولر(
123.6271.7�صايف الدخل )مليون دولر(
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لمحة عن التطورات االقتصادية الدولية
1/ نمو االقتصاد العالمي 

ت�صارع معّدل منو القت�صاد العاملي خالل عام 2017 ليبلغ 3.7 % متجاوزًا بذلك املعّدل ال�صنوي امل�صجل خالل ال�صنوات اخلم�س 
الأخرية بحوايل 0.3 نقطة، ح�صب ما ي�صري اإليه تقرير »�صندوق النقد الدويل« حول اآفاق القت�صاد العاملي ال�صادر يف �شهر يناير 
2018. وتعك�س هذه النتائج الأولية منو الطلب املحلي يف القت�صادات املتقدمة ويف ال�صني، وحت�صن اأداء عدد من كربى القت�صادات 

النا�شئة، كما تعك�س النمو امللحوظ للقطاع ال�صناعي الذي ا�صتفاد من تعايف ال�صتثمار والتو�صع يف املبادلت التجارية الدولية.

وقد ارتفع معّدل النمو ال�صنوي لالقت�صاد الأمريكي خالل عام 2017 ليبلغ 2.3 %، وذلك بف�صل الظروف املالية املواتية ودعم 
املتوقع  العام، ومن  نهاية  اإقراره يف  الذي مت  بالإ�صالح اجلبائي  املرتبطة  التطلعات  اإلى  بالإ�صافة  وامل�صتهلكني،  املوؤ�ص�صات  ثقة 
اأن ي�شاهم هذا الإ�صالح يف تعزيز اآفاق النمو القت�صادي. كذلك ارتفع معّدل النمو ال�صنوي لالقت�صاد يف منطقة اليورو ليبلغ 
2.4 % يف عام 2017 وهي اأعلى ن�صبة منو ت�شهدها املنطقة منذ عام 2007، وُيعزى ذلك اإلى ت�صارع منو ال�صادرات يف ظروف 
ات�صمت بانتعا�ض املبادلت التجارية الدولية، وتوا�صل منو الطلب املحلي املدعوم بظروف مالية مواتية. غري اأن العوامل املتعلقة 
ب�صعف الإنتاجية والتهّرم ال�صكاين بالإ�صافة اإلى ازدياد حجم الدين العام واخلا�س يف بع�س الدول الأوروبية، حتّد من اآفاق النمو 

القت�صادي على املدى املتو�صط.

اأما يف اململكة املتحدة فقد توا�صل تراجع معّدل النمو ال�صنوي لالقت�صاد لل�صنة الثالثة على التوايل لي�صتقر يف حدود 1.7 %. وُيف�صر 
هذا الرتاجع بتباطوؤ منو ال�صتهالك اخلا�س نتيجَة لرتفاع اأ�صعار الواردات املرتتب عن انخفا�س �صعر �صرف اجلنيه الإ�صرتليني. 
وتخيم حالة من اّلاليقني على الآفاق القت�صادية على املدى املتو�صط، حيث يرتبط ذلك بطبيعة العالقات القت�صادية امل�صتقبلية 

مع الحتاد الأوروبي، والتي �صتتمخ�س عن املفاو�صات اجلارية للخروج من الحتاد.

التخفيف  و�صيا�صة  الطلب  لنمو  نتيجًة  اليابان،  القت�صادي يف  النمو  ت�صارع معّدل  الأخرى فقد  املتقدمة  بالن�صبة لالقت�صادات 
اجلبائي املّتبعة. كما ت�صارع معّدل النمو يف الرنويج وكندا، نتيجًة لالرتفاع الن�صبي لأ�صعار النفط والغاز وال�صيا�صات ال�صريبية 
واملالية املحفزة التي مت اعتمادها، بينما تراجع معّدل النمو القت�صادي يف اأ�صرتاليا، ب�صبب العوا�صف التي �صربت البالد وت�صببت 
يف تراجع ال�صتثمارات العقارية و�صادرات التعدين. وقد �صجلت اقت�صادات كوريا اجلنوبية وهوجن كوجن وتايوان و�صنغافورة منوًا 

ملحوظًا، نظرًا لتطور املبادلت التجارية الدولية والرتفاع الن�صبي للطلب ال�صيني على ال�صلع الواردة من هذه البلدان.

ويف ال�صني ارتفع معّدل النمو القت�صادي ب�صكٍل طفيف ليبلغ 6.8 %، وذلك نتيجًة لل�صيا�صات النقدية التو�صعية والإ�صالحات 
املبادرة  عن  الناجمة  لال�صطرابات  نتيجًة  القت�صادي،  النمو  معّدل  انخف�س  الهند  ويف  الإنتاج.  م�صتوى  رفع  اإلى  تهدف  التي 
احلكومية ل�صحب اأعلى ورقتني نقديتنيْ من التداول بالإ�صافة اإلى التكاليف النتقالية املتعلقة بدخول ال�صريبة اجلديدة على ال�صلع 
واخلدمات حيز التطبيق. بينما �شهدت القت�صادات اخلم�صة الكربى يف جمموعة اآ�صيان - دون اعتبار �صنغافورة - )اإندوني�صيا 
وتايالند والفيليبني وماليزيا وفيتنام( منوًا لفتًا جنم عن تعاظم الطلب اخلارجي من ال�صني واأوروبا. ويف اأمريكا الالتينية خرج 
1.3 %. كما ارتفع معّدل النمو  ُقّدر بحوايل  اإيجابيًا  2016 ليحقق منوًا  �شهدها يف عام  التي  النكما�ض  القت�صاد من مرحلة 
القت�صادي يف رابطة الدول امل�صتقلة ليبلغ 2.2 % وهي اأعلى ن�صبة يتم حتقيقها يف املنطقة منذ عام 2013، وُيعزى ذلك اإلى 
الرتفاع الن�صبي لأ�صعار النفط والرتفاع ال�صريع لوترية الإنتاج النفطي يف كازاخ�صتان، اإلى جانب ال�صيا�صات املالية املحفزة التي 
مت اعتمادها يف رو�صيا. كما ارتفع معّدل النمو القت�صادي يف دول اأوروبا ال�صرقية وتركيا ليبلغ 5.2 %، وهو ما يعود اأ�صا�صا اإلى 

ارتفاع معّدل النمو يف تركيا نتيجًة لتعايف ال�صادرات واعتماد �صيا�صة جبائيه تو�صعية، واإلى ارتفاع معدل النمو يف بولندا. 
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اأّما يف دول اإفريقيا - جنوب ال�صحراء - فبالرغم من ارتفاع معّدل النمو القت�صادي الذي بلغ 2.7 %، اإّل اأنه يظل اأقل معّدل 
منو ت�صجله هذه الدول يف القرن احلايل اإذا ما ا�صتثنينا عام 2016 الذي بلغ فيه معّدل النمو 1.4 %. ويعود ارتفاعه اإلى زيادة 
الإنتاج النفطي يف نيجرييا، والرتاجع الن�صبي ملوجة اجلفاف التي �شهدتها دول �شرق وجنوب اإفريقيا، والتح�صن الن�صبي للبيئة 
وجنوب  نيجرييا  بها  متر  التي  ال�صعبة  الظروف  وتوؤثر  احلكومي.  الإنفاق  وترية  ت�صارع  اإلى  بالإ�صافة  اخلارجية،  القت�صادية 

اإفريقيا ب�صكٍل �صلبي على الآفاق القت�صادية للمنطقة. 

ويف ال�صرق الأو�صط و�شمال اإفريقيا تراجع معّدل النمو ليبلغ 2.5 %. ويعود هذا الرتاجع اإلى تباطوؤ النمو يف اإيران وتراجع الإنتاج 
النفطي لدول منظمة اأوبك، اإثر دخول قرار املنظمة بتخفي�س الإنتاج حيز التنفيذ يف بداية العام.

2 / التضخم والعمالة والبطالة

اأ( الت�سخم

ُت�صري بيانات �صندوق النقد الدويل اإلى ارتفاع معّدلت الت�صخم يف القت�صادات املتقدمة اإلى 1.7 % عام 2017 مقابل 0.8 % يف 
عام 2016، نتيجًة ل�صتمرار تعايف الطلب وارتفاع اأ�صعار ال�صلع الأ�صا�صية. اأما القت�صادات النا�شئة والنامية با�صتثناء فنزويال 
4.2 %. ويف الوليات املتحدة الأمريكية ارتفع معّدل ت�صخم  �شهدت ا�صتقرارًا يف معّدلت الت�صخم يف حدود  والأرجنتني فقد 
امل�صتوى  ب�صكٍل طفيف -  2017، متجاوزًا بذلك -  2.1 % يف عام  اإلى   2016 1.3 % يف عام  ال�صتهالكية من  ال�صلع  اأ�صعار 

امل�صتهدف من البنك املركزي.

كما ارتفع معّدل الت�صخم يف منطقة اليورو من 0.2 % يف عام 2016 اإلى 1.5 % يف عام 2017، وهو ما ُيف�صر بارتفاع اأ�صعار 
الطاقة وتوا�صل تعايف الطلب، غري اأنه يظل دون امل�صتوى املُتوّقع من البنك املركزي الأوروبي واملُقّدر بحوايل 2 %. ويف اململكة 
املتحدة ارتفع معّدل الت�صخم ب�صكٍل �صريع من 0.7 % يف عام 2016 اإلى 2.6 % يف عام 2017، نتيجًة لرتفاع اأ�صعار الواردات 
اإثر انخفا�س �صعر �صرف اجلنيه الإ�صرتليني. ويف اليابان ارتفع معّدل الت�صخم اإلى 0.4 % يف عام 2017 بعد اأن كان �صلبيًا يف 

عام 2016، وهو ما ُيعزى لرتفاع اأ�صعار الطاقة وت�صارع معّدل النمو القت�صادي. 

ويف ال�صني انخف�س معّدل الت�صخم ب�صكٍل طفيف من 2 % يف عام 2016 اإلى 1.8 % يف عام 2017، نتيجًة لنخفا�س اأ�صعار 
اأي�صًا ب�صكٍل �صريع، نتيجًة لتقل�س الفجوة بني م�صتويات  اأّما يف الربازيل ورو�صيا فقد انخف�س معّدل الت�صخم  املواد الغذائية. 
الإنتاج املحققة وتلك املمكنة اإثر خروج كال البلدين من مرحلة النكما�ض يف عام 2017 وحت�صن �صعر �صرف العمالت املحلية؛ 

مما �شاهم يف انخفا�س اأ�صعار الواردات.

ويف املك�صيك ارتفع معّدل الت�صخم اإلى 5.9 %، نظرًا لتحرير �صعر الوقود املنزيل وتدهور �صعر �صرف العملة املحلية. اأّما يف 
الأرجنتني فقد انخف�س معّدل الت�صخم لي�صتقر يف حدود 26.8 %، وذلك ن�صبًة للزوال التدريجي لالآثار املتعلقة بانخفا�س 
قيمة العملة املحلية وارتفاع الأ�صعار التي تتدخل الدولة ب�صورة مبا�شرة يف حتديدها يف عام 2016، وكذلك لنتهاج البنك 
املركزي �صيا�صة نقدية �صارمة. ويف تركيا �صجل معّدل الت�صخم اأعلى م�صتوًى له منذ عام 2003، ليبلغ 10.8 % بعد انخفا�س 

�صعر �صرف اللرية.

فيما يخ�س دول اإفريقيا جنوب ال�صحراء فقد انخف�س معّدل الت�صخم مب�صتوًى طفيف من 11.3 % يف عام 2016 اإلى 11 % يف 
عام 2017، حيث انخف�س معّدل الت�صخم يف جنوب اإفريقيا نظرًا ل�صتمرار التباطوؤ القت�صادي وتراجع موجة اجلفاف والنمو 
املحدود لالأجور، يف حني ظلت معّدلت الت�صخم ثنائية الرقم يف نيجرييا واأجنول؛ مما يعك�س عمق الآثار املرتتبة عن تدهور �صعر 

�صرف العملتني املحليتنيْ، بالإ�صافة اإلى ارتفاع اأ�صعار الكهرباء والوقود. 
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ب(العمالة والبطالة

�شخ�ض  192 مليون  اإلى حوايل  5.6 % حيث و�صل عدد العاطلني عن العمل  2017 ليبلغ  ارتفع معّدل البطالة العاملي يف عام 
منهم 43 % من الن�صاء. وبلغ معّدل العمالة 58.5 % من عدد ال�صكان البالغني اأكرث من 15 عامًا، يف حني مل يتجاوز هذا املعّدل 
45.8 % عند الن�صاء. ويف القت�صادات املتقدمة �صجل معّدل البطالة اأقل م�صتوًى له منذ عام 2007 لي�صتقر عند 5.7 %، فقد 
�صجلت منطقة اليورو معّدل بطالة ل يتجاوز 9.2 % وهو اأقل معّدل ت�صهده املنطقة منذ عام 2008، كما �صجلت جمموعة الدول 
ال�صناعية ال�صبع معّدل بطالة ل يتجاوز 5 % وهو اأي�صًا اأقل معّدل ت�صهده املجموعة منذ ال�صدمة النفطية الأولى يف عام 1973، 

وانخف�س معّدل البطالة يف بقية القت�صادات املتقدمة اإلى اأدنى م�صتوًى له منذ عام 2008 لي�صتقر يف حدود 4.2 %.

اأما يف الدول النا�شئة وال�صاعدة فقد انخف�س معّدل البطالة اإلى 11.7 % يف دول �شمال اإفريقيا، واإلى 3.8 % يف دول اأمريكا 
الو�صطى، واإلى 5.5 % يف دول �شرق اأوروبا، واإلى 6.6 % يف دول و�صط اآ�صيا يف حني ارتفع ذات املعّدل يف دول اأمريكا الالتينية 
ليبلغ 8.2 %، ويف الدول العربية ليبلغ 8.5 %، ويف دول غرب اآ�صيا ليبلغ 10.2 %، ويف دول جنوب �شرق اآ�صيا ليبلغ 3.3 %، ويف 
دول جنوب اآ�صيا ليبلغ 4.1 %، ويف دول جمموعة اآ�صيان ليبلغ 3.3 %. اأما يف دول اإفريقيا - جنوب ال�صحراء - فقد ا�صتقر معّدل 
البطالة يف حدود 5.3 % يف دول غــرب اإفريقيــا، يف حني ارتفــع ذات املعدل يف بقية املناطق ليبلغ 5.3 % يف دول و�صط اإفريقيا 

و6.4 % يف دول �شرق اإفريقيا و 27.1 % يف دول جنوب القارة.  

3 /التجارة العالمية

ازداد منو حجم التجارة العاملية يف عام 2017 ليبلغ حوايل 4.2 %، وهو اأعلى معّدل يتم حتقيقه منذ عام 2011. وقد لعب النمو 
هذا املعّدل الذي يعك�س التعايف الن�صبي  امللحوظ لل�صادرات الآ�صيوية ومنو الواردات يف اأمريكا ال�صمالية دورًا بارزًا يف حتقيق 

للطلب العاملي. 

وقد ارتفعت �صادرات القت�صادات املتقدمة بحوايل 3.7 %، اإذ ارتفعت �صادرات دول منطقة اليورو بحوايل 4.3 %، و�صادرات 
جمموعة الدول ال�صناعية ال�صبع بحوايل 3.7 %. اأما بقية القت�صادات املتقدمة فلم تنمو �صادراتها اإّل بحوايل 2.9 %. بالن�صبة 
لالقت�صادات النا�شئة والنامية فقد ارتفعت �صادراتها بحوايل 4.8 % وهي اأعلى ن�صبة تتمكن هذه البلدان من حتقيقها منذ عام 
5.7 % بعد ثالث �صنوات متتالية من النمو ال�صلبي، حمققًة بذلك  2011، اإذ ارتفعت �صادرات رابطة الدول امل�صتقلة بحوايل 

اأعلى ن�صبة منو يتم ت�صجيلها منذ عام 2010. كما ارتفعت �صادرات دول اآ�صيا النا�شئة والنامية بحوايل 5.6 %، حمققًة بذلك 
اأعلى ن�صبة منو يتم ت�صجيلها منذ عام 2013، و�صادرات القت�صادات اخلم�صة الكربى يف جمموعة اآ�صيان - دون اعتبار �صنغافورة 
- بحوايل 7 % وهي اأعلى ن�صبة منو يتم ت�صجيلها منذ عام 2010، و�صادرات دول اأوروبا ال�صرقية وتركيا بحوايل 8.5 % وهي 
كذلك اأعلى ن�صبة منو يتم ت�صجيلها منذ عام 2010، و�صادرات دول اأمريكا الالتينية بحوايل 4.5 %، يف حني تراجعت �صادرات 
دول ال�صرق الأو�صط و�شمال اأفريقيا بحوايل 0.5 %، وُيعترب هذا اأول تراجع ت�صهده هذه املنطقة منذ عام 2009. اأّما يف دول 

اإفريقيا - جنوب ال�صحراء - فقد ارتفعت ال�صادرات بحوايل 4.1 %.

وواردات   ،%   4.3 بحوايل  اليورو  دول منطقة  واردات  ارتفعت  اإذ   ،% 4 بحوايل  املتقدمة  القت�صادات  واردات  ارتفعت  كذلك 
جمموعة الدول ال�صناعية ال�صبع بحوايل3.7 %، وواردات بقية القت�صادات املتقدمة بحوايل 3.6 % وهي اأعلى ن�صبة منو يتم 
يتم  منو  ن�صبة  اأعلى  وهي   %  4.4 بحوايل  وارداتها  ارتفعت  فقد  والنامية  النا�شئة  القت�صادات  اأما   .2013 عام  منذ  حتقيقها 
حتقيقها منذ عام 2013، فقد ارتفعت واردات رابطة الدول امل�صتقلة بحوايل 4.8 % بعد ثالث �صنوات متتالية من النمو ال�صلبي 
حمققًة بذلك اأعلى ن�صبة منو يتم ت�صجيلها منذ عام 2012. كما ارتفعت واردات دول اآ�صيا النا�شئة والنامية بحوايل 6.1 % وهي 
اأعلى ن�صبة منو يتم حتقيقها منذ عام 2013، وواردات القت�صادات اخلم�صة الكربى يف جمموعة اآ�صيان - دون اعتبار �صنغافورة - 
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بحوايل 6.7 % وهي اأعلى ن�صبة منو يتم حتقيقها منذ عام 2012، وواردات دول اأوروبا ال�صرقية وتركيا بحوايل 6.7 %، وواردات 
دول اأمريكا الالتينية بحوايل 3.3 % بعد �صنتني متتاليتني من النمو ال�صلبي حمققًة بذلك اأعلى ن�صبة منو يتم ت�صجيلها منذ عام 
2013، بينما تراجعت واردات دول ال�صرق الأو�صط و�شمال اإفريقيا بحوايل 1 % وهي اأكرب ن�صبة تراجع ت�شهدها املنطقة منذ عام 

2009. اأما يف دول اإفريقيا - جنوب ال�صحراء  فقد ارتفعت الواردات بحوايل 1.7 %.

4 /الدين الخارجي والبلدان الفقيرة المثقلة بالديون

اأ( الدين اخلارجي

بلغ حجم الدين اخلارجي لدول اإفريقيا جنوب ال�صحراء -ح�صب اإح�صائيات البنك الدويل- حوايل 454 مليار دولر يف عام 
2016؛ اأي بزيادة قدرها 7.4 % مقارنًة بعام 2015، وهي اأعلى زيادة �صنوية يتم حتقيقها منذ عام 2013. وبلغ بذلك متو�صط 

ن�صبة الدين اخلارجي اإلى اإجمايل الناجت املحلي اخلام حوايل 32 %. 

و�شكلت  الأجل.  قـرو�س ق�صرية   % الأجل و13  �شكل قرو�س طويلة  الدين كان يف  اإجمايل  % من   83 فاإن  ومن حيث تركيبته 
% من اإجمايل الزيادة امل�صجلة على م�صتوى الدين اخلارجي،   95 الزيادة امل�صجلة على م�صتوى القرو�س طويلة الأجل حوايل 
القرو�س  2008. وقد مثلت  لها منذ عام  لأدنى م�صتوًى  النخفا�س  الدويل  النقد  املُقّدمة من �صندوق  القرو�س  وا�صلت  بينما 
املي�صرة حوايل 32.6 % من اإجمايل الدين اخلارجي، يف حني ا�صتقرت ن�صبة القرو�س املُقّدمة من املوؤ�ص�صات متعددة الأطراف 
بالدولر  اخلارجي  الدين  ن�صبة  وارتفعت  اخلارجي.  الدين  اإجمايل  من   %  30.8 املدخرات  وميّثل حجم   ،%  19.2 يف حدود 

الأمريكي لتبلغ حوايل 60.5 %، يف حني انخف�صت ن�صبة الدين اخلارجي باليورو اإلى حوايل 6.4 %.  

وقد بلغت متاأخرات ال�صداد حوايل 28.9 مليار دولر يف عام 2016 مرتفعًة بذلك بحوايل 1.7 % عن عام 2015. ومن حيث 
تركيبتها فاإن 25 % من املتاأخرات تتعلق بقرو�س ُمقّدمة من قبل جهات خا�صة، يف حني اأن 75 % تتعلق بقرو�س ُمقّدمة من 
قبل جهات ر�صمية. كما ُقدرت ال�صحوبات من الديون يف عام 2016 بحوايل 57.4 مليار دولر بزيادة قدرها حوايل 1.7 % عن 
ال�صحوبات امل�صجلة يف عام 2015. ومن حيث تركيبتها فاإن 98 % من ال�صحوبات تتعلق بقرو�س طويلة الأجل بينما 2 % فقط 

تتعلق بقرو�س ق�صرية الأجل. 

وبلغت خدمة الدين حوايل 38.3 مليار دولر يف عام 2016 بزيادة قدرها حوايل 37 % عن نظريتها امل�صجلة يف عام 2015. 
وقد مثلت خدمة الدين حوايل 11.6 % من ال�صادرات. ومن حيث تركيبتها فاإن 68 % منها يتعلق بت�صديد اأ�صل الدين يف 
حني يتعلق 32 % بت�صديد الفوائد. ومثلت الزيادة امل�صجلة على م�صتوى ت�صديد اأ�صل الدين 82 % من الزيادة امل�صجلة على 

م�صتوى خدمة الدين.

انخف�س متو�صط �صعر الفائدة على القرو�س اجلديدة التي مت احل�صول عليها يف عام 2016 اإلى حوايل 1.8 %، كما انخف�س 
متو�صط  انخف�س  كما  �صنوات،   4.2 اإلى حوايل  ال�صماح  متو�صط فرتة  وانخف�س  �صنة،   16.9 اإلى حوايل  القر�س  متو�صط مدة 
عن�صر املنحة اإلى 46.7 %. واإذا ما مت القت�صار على القرو�س اجلديدة املتح�صل عليها من جهات ر�صمية فقد انخف�س متو�صط 
�صعر الفائدة اإلى 1.2 %، كما انخف�س متو�صط مدة القر�س اإلى 18.7 �صنة، وانخف�س متو�صط فرتة ال�صماح اإلى 3.9 �صنوات، 
وانخف�س متو�صط عن�صر املنحة اإلى 51.3 %. من جانٍب اآخر فقد انخف�س حجم التدفقات ال�صتثمارية اخلارجية يف عام 2016 
بحوايل 16 % ليبلغ 27.1 مليار دولر وهو اأدنى م�صتوى له منذ عام 2013، كمـا انخف�س حجم ال�صتثمار يف املحافظ بحـوايل 

89 % ليبلغ مليار دولر وهو اأدنى م�صتوى له منذ عام 2008.
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ب( البلدان الفقرية املثقلة بالديون

بلغ عدد البلدان التي ا�صتفادت من مبادرة تخفيف عبء املديونية عن البلدان الفقرية املثقلة بالديون 36 بلدًا من بينها 29 بلدًا 
اإفريقيًا م�صتفيدًا من عون امل�صرف. وقد و�صلت جميع هذه البلدان اإلى نقطة النتهاء يف اإطار املبادرة. وبلغ عدد البلدان املر�شحة 
وهو  اإفريقي واحد م�صتفيد من عون امل�صرف  3 بلدان من بينها بلد  اإلى نقطة النتهاء  لال�صتفادة من املبادرة والتي مل ت�صل 
دولة اإريرتيا. وبلغت التكلفة الإجمالية لتخفيف الديون �صمن املبادرة 76.9 مليار دولر منها حوايل 64.7 مليار دولر للبلدان 
2017 حوايل  م�شاهمة امل�صرف يف تخفيف عبء املديونية حتى نهاية عام  الإفريقية امل�صتفيدة من عون امل�صرف، كما بلغت 

258.8 مليون دولر وا�صتفادت منها جميع البلدان الإفريقية املتلقية لعونه والتي ا�صتفادت من املبادرة.

5 /توقعات االقتصاد العالمي لعام 2018

ُت�صري التوقعات الواردة يف تقرير »�صندوق النقد الدويل« حول اآفاق القت�صاد العاملي اإلى ارتفاع معّدل منو القت�صاد العاملي ليبلغ 
3.9 % يف عام 2018. ومن املُتوقع اأن يبقى معّدل النمو م�صتقرا يف القت�صادات املتقدمة يف حدود 2.3 %، يف حني اأنه من 
املُتوقع اأن يرتفع معّدل النمو يف القت�صادات النا�شئة والنامية ليبلغ 4.9 %، غري اأن هذه الن�صبة تخفي فروقات �شا�شعة بني تلك 
البلدان، ففي حني اأنه من املُتوقع اأن توا�صل بلدان اآ�صيا النا�شئة ن�صق منوها احلثيث، اإل اأن العديد من البلدان ل �صيما يف اأمريكا 

الالتينية واإفريقيا جنوب ال�صحراء وال�صرق الأو�صط قد ت�صهد معدلت منو �صعيفة ن�صبيًا.

يف الوليات املتحدة الأمريكية من املُتوقع اأن يت�صارع معّدل النمو القت�صادي ليبلغ 2.7 %، وذلك بف�صل توا�صل الظروف املالية 
املواتية ودعم ثقة املوؤ�ص�صات وامل�صتهلكني. اأما يف منطقة اليورو فمن املُنتظر اأن يتباطاأ النمو ب�صكل طفيف ليبلغ 2.2 %، وذلك 

نظرًا لتقل�س اأثر التدارك. ويف اململكة املتحدة من املُتوقع اأن يبلغ معّدل النمو 1.5 %.

اأّما يف اليابان، فمن املُتوقع اأن يبلغ معّدل النمو القت�صادي 1.2 %، ن�صبًة للنهاية املربجمة ل�صيا�صة التخفيف اجلبائي وتباطوؤ 
منــو ال�صتهالك اخلا�س وتراجــع الطلب اخلارجــي. ويف ال�صني، من املُتوقــع كذلك اأن يتبــاطاأ معــّدل النمو القت�صادي ليبلغ 
العمومي. ويف  بال�صتثمار  املتعلقة  تلك  �صيما  التو�صعية ل  القت�صادية  لل�صيا�صات  املرتقب  التوا�صل  بالرغم من  %، وذلك   6.6
دول  بني  تباينات  ُتخفي  الن�صبة  هذه  اأن  غري   %  1.9 ليبلغ  القت�صادي  النمو  معّدل  يت�صارع  اأن  املُتوقع  فمن  الالتينية  اأمريكا 
املنطقة. فقد ي�صتقر معّدل النمو يف املك�صيك يف حدود 2.3 %، وقد يت�صارع معّدل النمو يف الربازيل ليبلغ 1.9 % بالرغم من 
�صعف ال�صتثمارات وتوا�صل حالة الاليقني على امل�صتقبل ال�صيا�صي للبلد. كذلك من املُتوقع اأن يتوا�صل ن�صق النمو يف الأرجنتني 
بن�صبة 2.5 %، بف�صل ا�صتمرار حت�صن الطلب املحلي وتخفيف ال�صيا�صات التق�صفية املعتمدة، اأّما يف �شيلي فمن املُتوقع اأن يت�صارع 
معّدل النمو القت�صادي ليبلغ 2.5 %، نتيجًة لدعم ثقة املوؤ�ص�صات وامل�صتهلكني وارتفاع اأ�صعار النحا�س، بالإ�صافة اإلى اآثار �صيا�صة 
التو�صع النقدي املعتمدة. ويف رابطة الدول امل�صتقلة، فاإنه من املُتوقع توا�صل ن�صق النمو بن�صبة 2.2 % ، ويف بولندا فقد يرتاجع 

معّدل النمو القت�صادي اإلى 3.3 %. 

%، وذلك بف�صل توا�صل   3.3 اإفريقيا جنوب ال�صحراء، فمن املُتوقع اأن يرتفع معّدل النمو القت�صادي ليبلغ  فيما يخ�س دول 
النتعا�ض القت�صادي يف دول املجموعة امل�صتوردة للنفط والتي ُيتوقع اأن يبلغ معّدل النمو فيها 4.4 %.  اأّما يف اإفريقيا اجلنوبية 
فمن املُتوقع اأن حتقق ن�صبة النمو ارتفاعًا ن�صبيًا لتبلغ 0.9 % وذلك بف�صل ارتفاع اأ�صعار ال�صادرات من املواد الأولية وحت�صن 
الإنتاج الزراعي. ويف ال�صرق الأو�صط و�شمال اإفريقيا من املُتوقع اأن يرتفع معّدل النمو القت�صادي ليبلغ 3.6 % بف�صل منو الطلب 
املحلي يف الدول امل�صتوردة للنفط وارتفاع الإنتاج النفطي يف الدول امل�صدرة، فقد يبلغ معّدل النمو القت�صادي 1.6 % يف اململكة 

العربية ال�صعودية و5.6 % يف باك�صتان و4.5 % يف م�صر.  
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الفصل األول
النشاط التمويلي

تمهيـد

وا�صل امل�صرف يف عام 2017 تنفيذ خطته اخلم�صية ال�صابعة )2015 - 2019(، اخلطة التي اأولت اهتمامًا كبريًا لتمويل القطاع 
القطاع اخلا�س،  لتمويل  450 مليون دولر  اإطارها تخ�صي�س مبلغ  الإفريقية، فتم يف  الدول  اإلى  العربية  وال�صادرات  اخلا�س 
وما بني 150 اإلى 250 مليون دولر �صنويًا لتمويل ال�صادرات العربية )مبلغ دوار(. من جهٍة اأخرى فقد متت زيادة خم�ص�صات 
م�صروعات القطاع العام لتبلغ 1100 مليون دولر، وخم�ص�صات عمليات العون الفني لتبلغ 50 مليون دولر موزعًة بالت�صاوي على 

�صنوات اخلطة اخلم�س بواقع 10 ماليني دولر.

التمويالت قطاع  2017، فقد غطت  العام التي متت امل�صادقة عليها يف عام  التوزيع القطاعي مل�صروعات القطاع  فيما يخ�س 
البنية الأ�صا�صية والبيئة يف جمالت النقل واإمداد مياه ال�صرب والكهرباء وتوفري خدمات ال�صرف ال�صحي وحماية البيئة، وهي 

جمالت ذات اأهمية كربى ن�صبة لتاأثريها املبا�شر على حت�صني الظروف املعي�صية وال�صحية لل�صكان.

كما غطت التمويالت قطاع الزراعة والتنمية الريفية الذي يلعب دورًا رئي�صيًا يف �صد الفجوة الغذائية ومكافحة الفقر يف الدول 
الجتماعي يف  القطاع  ثم  القت�صادي.  الن�شاط  املراأة يف  النهو�س مب�صاركة  دوره يف  اإلى جانب  امل�صرف،  امل�صتفيدة من عون 
جمالت التعليم والتدريب املهني وال�صحة، مبا يدعم تنمية القدرات الب�صرية وُي�صاعد يف حتفيز معّدل النمو القت�صادي على 

املدى املتو�صط والبعيد. 

وفيما يتعلق ب�شروط الإقرا�س، فقد ا�صتمر امل�صرف يف عام 2017 يف تقدمي قرو�صه لتمويل امل�صروعات ب�شروط غاية يف الُي�صر 
والعناية على وجه اخل�صو�س  امل�صتفيدة،  الدول  التفاوت بني م�صتويات  لتكون منا�صبة لطبيعة كل عملية، مع مراعاة  واملرونة، 
بظروف الدول الأقل منوًا والتي تتطلب تقدمي قرو�س اأكرث ي�صرًا. كذلك وا�صل امل�صرف -خالل العام- التن�صيق مع موؤ�ص�صات 

التمويل الإمنائي، وب�صفٍة خا�صة العربية منها، يف �شاأن التمويل امل�صرتك للم�صروعات الُكربى. 

االلتزامات الكلية للمصرف في عام 2017

بلغت اللتزامات الكلية حوايل 529.6 مليون دولر خالل عام 2017 )جدول 2(؛ اأي ما ن�صبته 99.9 % من اإجمايل املُقرر للعام، 
منها 220 مليون دولر لفائدة القطاع العام لتمويل 16 م�صروعًا اإمنائيًا، و100 مليون دولر لفائدة القطاع اخلا�س ُقّدمت يف �شكل 
قرو�س ائتمانية لثمانية بنوك اإفريقية، و200 مليون دولر لتمويل عمليات �صادرات عربية اإلى الدول الأفريقية عرب خطوط متويل 

ُمنحت ل�صبع موؤ�ص�صات مالية تهتم بهذا القطاع، وحوايل 9.6 ماليني دولر لتمويل 40 عملية عون فني. 

وقد جتاوزت متويالت عام 2017 متويالت عام 2016 بن�صبة زيادة بلغت 4.7 %، اإذ مل تتغري قيمة ما مت تخ�صي�صه لل�صادرات 
4.8 % و16.3 % على التوايل، وذلك وفقًا ملا حّددته اخلطة  العربية، بينما زادت خم�ص�صات القطاعني العام واخلا�س بنحو 

اخلم�صية ال�صابعة.

التزامات قروض القطاع العام وتوزيعها القطاعي لعام 2017

الأفريقية  الدول  حكومات  طرف  من  عنها  املعرب  والأولويات   )2019  –  2015( ال�صابعة  اخلم�صية  اخلطة  توجهات  لت  �َشكَّ
املُ�صتفيدة، القاعدة الأ�صا�صية للتوزيع القطاعي للتزامات قرو�س القطاع العام ل�صنة 2017، ف�صملت البنية الأ�صا�صية والبيئة، 
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والزراعة والتنمية الريفية، والقطاع الجتماعي كالتايل:

  نال قطاع البنية الأ�صا�صية والبيئة الن�صيب الأكرب من اإجمايل اللتزامات، وبلغ ما ُخ�ص�س له 122.5 مليون دولر؛ اأي 
نحو 55.7 %. وت�صّمن ذلك متويل 8 م�صروعات موزعًة ما بني 4 م�صروعات طرق، وم�صروعْي )2( مياه، وم�صروع )1( 

�صرف �صحي، وم�صروع )1( توليد طاقة.

ن ذلك متويل 4    يليه قطاع الزراعة والتنمية الريفية مببلغ 53.5 مليون دولر؛ اأي نحو 24.3 % من الإجمايل، وَت�صمَّ
م�صروعات ُموزعًة ما بنْي م�صروعْي )2( تنمية ريفية زراعية، وم�صروعْي )2( اإمداد مياه �شرب لبع�ض املناطق.

  اأما القطاع الجتماعي فقد ح�صل على 44 مليون دولر؛ اأي نحو 20 % من الإجمايل، وت�صّمن ذلك متويل 4 م�صروعات، 
منها م�صروع �صحة و3 م�صاريع تعليم وتكوين مهني. 

الجدول )1(

التوزيع القطاعي لقروض القطاع العام لعامي 2016 و2017 

القطاع
الن�شبة %املبلغ  )مليون دوالر(عدد امل�شاريع

201620172016201720162017

7898.5122.546.955.7البنية الأ�صا�صية والبيئة

4459.053.528.124.3الزراعة والتنمية الريفية

5452.544.025.020.0الجتماعي

1616210220100100املجموع

شروط اإلقراض

رة، مراعاًة لالأو�صاع القت�صادية للدول املقرت�صة والتي هى يف  وا�صل امل�صرف تقدمي قرو�صه خالل عام 2017 ب�شروط ُمي�صَّ
اأغلبها من ذوات الدخل املنخف�س. وقد مّكنت هذه ال�شروط تلك الدول من احل�صول على القرو�س بعن�صر منحة يتنا�صب مع 

ظروفها ومع توجهات املوؤ�ص�صات الدولية يف كيفية التعامل معها. 

بلغ املتو�صط املُرجح لفئة الفائدة نحو 1.5 % يف عام 2017 ُمقابل نحو 1.1 % يف عام 2016، وبلغ املتو�صط املُرجح لفرتة ال�صداد 
نحو 28.2 �صنة يف عام 2017 ُمقابل نحو 30.3 �صنة يف عام 2016، وبلغ املتو�صط املرجح لفرتة ال�صماح نحو 8.5 �صنوات يف عام 

2017  بانخفا�ٍس قليل عن عام 2016 حيث كان هذا املُعدل نحو 9.8 �صنوات )اجلدول3(. 

اأما متو�صط عن�صر املنحة )الذي يعك�س جمع اأثر مدة القر�س وفرتة ال�صماح وفئة الفائدة على القر�س( يف عام 2017 فقد بلغ 
نحو 41.5 % حمُت�صبًا على اأ�صا�س ُمعدل خ�صم قدره 5 %،  بانخفا�ٍس لهذا املوؤ�شر عن عام 2016 حيث كان نحو 48.8 %، 

وُيعزى هذا النخفا�س اإلى منح ُثلث التمويالت يف عام 2017 اإلى دول متو�صطة الدخل. 
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الجدول )2(
التزامات المصرف الموافق عليها خالل عام 2017

اأواًل: القرو�س
)اأ( قرو�س القطاع العام

عن�شر
املنحة
)%(

فرتة 
ل�سماح
)�شنة(

مدة
القر�س
)�شنة(

ن�شبة 
الفائدة

)%(

مبلغ 
القر�س 

)م.د(
تاريخ املوافقة ا�شم امل�شروع الدولة

امل�ستفيدة

الدول منخف�شة الدخل
49.38 10 30 1 20 8 مار�س 2017 تطوير طريق »�شامبو – اجم�صا« اإثيوبيا
49.38 10 30 1 13 8 مار�س 2017 تطوير الطريق الثاين »املطار الدويل– و�صط باجني« اأفريقيا الو�صطي

49.38 10 30 1 15 8 مار�س 2017 ت�صييد الطريق رقم 16 »بورورى - جيتيجا« /اجلزء 
الأول: »بورورى – جاكوبا« بوروندي

49.38 10 30 1 10 8 مار�س 2017 اإمداد مياه ال�شرب لبع�ض املراكز �شبه احل�شرية النيجر
33.73 7 27 2 13.5 5 يوليو 2017 ال�صرف ال�صحي جلزيرة »�صان لوي�س« ال�صنغال

49.38 10 30 1 16 5 يوليو 2017 اإعادة تاأهيل طريق »كي�شيدوجو- جيكيدو-كونديبادو« - 
اجلزء الثالث »جيكيدو -كونديبادو« غينيا

49.38 10 30 1 11 5 يوليو 2017 اإن�صاء حمطة توليد الكهرباء يف العا�صمة »بي�صاو« غينيا بي�صاو

49.38 10 30 1 12.05 27 �صبتمرب 2017 ت�صييد وجتهيز كلية العلوم والتقنيات والبحث و�صكن 
جامعي بجامعة »كودوجو« بوركينا فا�صو

49.38 10 30 1 15 13 دي�صمرب 2017 اإمداد مياه ال�شرب ملدينة »اأبا�شي« ت�صاد
الدول متو�شطة الدخل

22.61 7 27 3 9.45 8 مار�س 2017 اإعادة اإعمار وتو�صعة املعهد الفني متعدد التخ�ص�صات 
»بن فيكا« بالعا�صمة »لواندا« اأجنول

22.61 7 27 3 10.5 8 مار�س 2017 ت�صييد وجتهيز املعهد الفني متعدد التخ�ص�صات مبدينة 
»�صانزا بونبو« اأجنول

33.73 7 27 2 12 8 مار�س 2017 ت�صييد وجتهيز امل�صت�صفى اجلهوي مبدينة »مباملايو« الكامريون
49.38 10 30 1 20 8 مار�س 2017 ا�صت�صالح خليج »كوكودى« مبدينة »اأبيدجان« كوت ديفوار
27.47 5 20 2 14 5 يوليو 2017 اإمداد املياه يف مدينة »ما�صريو« الكربى لي�صوتو

32.43 6 26 2 13.5 27 �صبتمرب 2017 ا�صت�صالح وتهيئة احلو�س املائي »�صاوجواو بابتي�صتا« يف 
جزيرة »�صانتياجو« الراأ�س الأخ�صر

31.07 5 25 2 15 27 �صبتمرب 2017 ري احليازات ال�صغرية اأدنى نهر »او�صوتو« -)املرحلة الثانية( �صوازيالند
220 املجموع

)ب( قرو�س ائتمانية لفائدة القطاع اخلا�س
 مبلغ

القر�س
)م.د(

تاريخ املوافقة الدولة اأو اجلهة امل�شتفيدة

10 8 مار�س 2017 ال�صندوق الوطني للقر�س الزراعي لل�صنغال
10 8 مار�س 2017 �شركة تنمية القطن بجمهورية الكامريون
15 5 يوليو 2017 )BMS( بنك مايل للت�صامن
15 27 �صبتمرب 2017 موؤ�ص�صة م�صرفية بجمهورية كينيا
10 27 �صبتمرب 2017 )BDM( بنك مايل للتنمية
10 13 دي�صمرب 2017 بنك اأك�ص�س غانا )بي اإل �صي(
15 13 دي�صمرب 2017 موؤ�ص�صة متويل تنموي اإقليمية
15 13 دي�صمرب 2017 )TAH( جمموعة اأفريقيا للتمويل

100 املجموع
)ج( خطوط متويل ال�شادرات العربية اإلى الدول االأفريقية 

25 8 مار�س 2017 "CORIS BANK INTERNATIONAL" ببوركينا فا�صو
15 5 يوليو 2017 م�صرف ال�صاحل وال�صحراء لال�صتثمار والتجارة 
20 27 �صبتمرب 2017  (BDM)  بنك مايل للتنمية
50 27 �صبتمرب 2017 بنك م�صر
20 بنك اأك�ص�س غانا )بي اإل �صي( 13دي�صمرب 2017
50 13 دي�صمرب 2017 موؤ�ص�صة م�صرفية بجمهورية موري�ص�س
20 13 دي�صمرب 2017  BDEAC بنك التنمية لدول و�صط اأفريقيا

200                               املجموع
520 املجموع الكلي لقرو�س القطاعني العام واخلا�س وال�شادرات العربية
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ثانيًا: عمليات العون الفني )تابع اجلدول 2(

مبلغ العون 
)األف دوالر( تاريخ املوافقة  نوع العون الفني القطر / اجلهة 

امل�ستفيدة
450 8 مار�س 2017 درا�صة اجلدوى مل�صروع طريق "دوربايل – ت�صاوي" ت�صاد
260 27 �صبتمرب 2017 درا�شة ت�شخي�شية للموؤهالت الزراعية واحليوانية وال�شمكية ملجموعة ال�شاحل اإقليمي
320 8 مار�س 2017 خبري عربي لدعم برنامج تعليم اللغة العربية النيجر
320 5 يوليو 2017 خبري عربي لدعم �صندوق دعم فر�س العمل  بوركينا فا�صو
240 5 يوليو 2017 خبري عربي لدعم وزارة املالية الراأ�س الأخ�صر
320 5 يوليو 2017 خبري عربي لدعم وزارة املالية وامليزانية  مدغ�صقر
320 13 دي�صمرب 2017 خبري عربي لدعم وزارة القت�صاد والتخطيط والتنمية الإقليمية الكامريون

180 5 يوليو 2017 برنامج تدريبي ملتابعة تنفيذ امل�صروعات بنظام املعلومات اجلغرافية يف الدول 
الأفريقية الناطقة بالإجنليزية اإقليمي

400 5 يوليو 2017 برنامج تدريبي يف جمال الأمن الغذائي يف املناطق املتاأثرة بامللوحة اإقليمي
140 27 �صبتمرب 2017 دورة تدريبية يف الت�صخي�س املختربي لالأمرا�س احليوانية الفريو�صية العابرة للحدود اإقليمي
200 13 دي�صمرب 2017 برنامج تدريبي لوحدات تنفيذ امل�صاريع املتعرثة يف الدول الأفريقية الناطقة بالإجنليزية اإقليمي
120 5 يوليو 2017 دورة تدريبية يف جمال تعزيز دور املراأة الأفريقية يف الت�صنيع اإقليمي
180 27 �صبتمرب 2017 برنامج تدريبي لتمكني املراأة يف ال�صيا�صات القت�صادية اإقليمي
150 8 مار�س 2017 دعم اأن�صطة الن�صاء يف جمايل اخلياطة والتطريز - )املرحلة الثالثة(  اإقليمي
300 5 يوليو 2017 دعم م�صاريع مدرة للدخل لفائدة الن�صاء  كوت ديفوار
410 5 يوليو 2017 دعم رائدات الأعمال يف �صت دوٍل اأفريقية  اإقليمي
280 27 �صبتمرب 2017 دعم قدرات املراأة يف القطاع الزراعي اإقليمي
25 8 مار�س 2017 دعم ملتقى حول فر�س ال�صتثمار الزراعي يف اأفريقيا اإقليمي

100 5 يوليو 2017 دعم منتدى تعزيز الأمن الغذائي يف اأفريقيا وولوج اأ�صحاب احليازات ال�صغرية لالأ�صواق اإقليمي
250 5 يوليو 2017 دعم املنتدى القت�صادي العربي الأفريقي اإقليمي
200 5 يوليو 2017 دعم منتدى ت�صجيع ال�صادرات العربية اإلى اأفريقيا اإقليمي
170 5 يوليو 2017 دعم تنظيم منتدى البتكار الأفريقي اإقليمي
280 27 �صبتمرب 2017 دعم منتدى ال�صتثمار العاملي لرواد الأعمال اإقليمي
350 13 دي�صمرب 2017 دعم منتدى امل�صّدرين العرب وامل�صتوردين الأفارقة  اإقليمي
300 8 مار�س 2017 دعم خمترب مراقبة جودة مياه ال�صرب - )املرحلة الثانية( كوت ديفوار
150 5 يوليو 2017 دعم بنك الإبداع وال�صراكة �صرياليون
500 5 يوليو 2017 دعم موؤ�ص�صي للمن�صاآت الجتماعية العامة مبنطقة "بيومبو" غينيا بي�صاو
150 27 �صبتمرب 2017 دعم موؤ�ص�صي لوزارة املياه والطاقة الكامريون
280 27 �صبتمرب 2017 دعم موؤ�ص�صي لوزارة التخطيط والتنمية كوت ديفوار
350 13 دي�صمرب 2017 دعم بنك تنمية دول و�صط اأفريقيا اإقليمي
350 5 يوليو 2017 تنظيم مائدة م�صتديرة للمولني  ت�صاد
350 5 يوليو 2017 تنظيم مائدة م�صتديرة للممولني  غينيا 
350 27 �صبتمرب 2017 تنظيم مائدة م�صتديرة للمولني  النيجر
300 27 �صبتمرب 2017 عون عاجل لحتواء كارثة الفي�صانات  �صرياليون
300 27 �صبتمرب 2017 امل�شاهمة فى متويل برنامج التحالف ملكافحة العمى – )املرحلة الثانية( اإقليمي

عمليات عون فني ُم�شدق بها يف اإطار �شالحيات املدير العام 
10 مار�س 2017 ا�صت�صاري لتذليل ال�صعوبات التي تعرت�س التعاون بني امل�صرف وجمهورية غينيا بي�صاو غينيا بي�صاو
15 يونيو 2017 ا�صت�صاري لتذليل ال�صعوبات التي تعرت�س التعاون بني امل�صرف وجمهورية اجلابون اجلابون
15 يونيو 2017 ا�صت�صاري لتذليل ال�صعوبات التي تعرت�س التعاون بني امل�صرف وجمهورية زميبابوي زميبابوي
15 �صبتمرب 2017 دعم منتدى حول دعم ولوج �صغار املزارعني اإلى الأ�صواق   اإثيوبيا
15 دي�صمرب 2017 درا�صة لتطوير مركز تابع للمجموعة القت�صادية لدول غرب اأفريقيا اإقليمي

*9.555    اإجمايل العون الفني

* ي�صمل مبلغ 140 األف دولر لتمديد خدمات خبري عربي مهند�س يف جمهورية مدغ�صقر.
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الجدول )3(

تطور النشاط التمويلي لعمليات المصرف خالل الفترة 1975 – 2017 
)قروض ومنح / مليون دوالر(

اإجمايلال�شنة
االلتزامات ال�شنوية

�شايف 
االلتزامات 
ال�شنوية )1(

متو�شط 
فئة الفائدة 

*)%(

متو�شط فرتة 
�شداد القر�س 
)بال�شنة(*

متو�شط فرتة 
ال�شماح )بال�شنة(*

متو�شط عن�شر 
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

)1( مت خ�صم الإلغاءات من اإجمايل التمويل لل�صنة التي متت فيها موافقة جمل�س الإدارة.
)2( يعترب القر�س مي�صرًا اإذا بلغت ن�صبة عن�صر املنحة فيه 25 % فاأكرث.

)*( احت�صبت معدلت فئة الفائدة وفرتة ال�صداد وفرتة ال�صماح وعن�صر املنحة كمتو�صطات مرجحة بقيمة القر�س لكل م�صروع، فيما يخ�س م�صروعات القطاع العام.
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التزامات القروض وتوزيعها القطاعي للفترة 1975 - 2017

بلغ الإجمايل املرتاكم لتمويالت امل�صرف 5,425.438 مليون دولر خالل الفرتة 1975 – 2017، ُخ�ص�س منه مبلغ 5,145.17 مليون 
دولر لتمويل 647 م�صروعًا اإمنائيًا. وبلغ �صايف التزامات قرو�س امل�صاريع 4,493.97 مليون دولر، نال منه قطاع البنية الأ�صا�صية والبيئة 
2,387.056 مليون دولر؛ اأي ما ن�صبته نحو 53.12 %، وقطاع الزراعة والتنمية الريفية 1,033.289 مليون دولر )22.99 %(، وقطاع 

الطاقة 183.469 مليون دولر) 4.08 %(، وقطاع ال�صناعة  51.529 مليون دولر ) 1.15 %(، والقطاع الجتماعي 468.278 مليون 
دولر )10.42 %(، والقطاع اخلا�س 357.714 مليون دولر )7.96 %(،  وبرنامج العون العاجل 12.635 مليون دولر)0.28 %(.

اأما فيما يت�صل بقرو�س �صندوق الإقرا�س)1( وعددها 59 قر�صًا، فقد ُقدمت للدول الأفريقية بغر�س دعم موازين مدفوعاتها، 
وبلغ اإجمايل التزامات ال�صندوق 214.244 مليون دولر. وبذا يبلغ اإجمايل �صايف التمويالت، �شاماًل القرو�س وقرو�س �صندوق 

الإقرا�س، 4,708.214 مليون دولر حتى نهاية عام 2017.
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ي�شاهم امل�صرف يف متويل القطاع اخلا�س بقرو�س ائتمانية يتم تقدميها لبنوك وموؤ�ص�صات متويل التنمية الوطنية والإقليمية بالدول 
ُيعاد  للحكومات  قرو�س  تقدمي  يف  اأي�صًا  م�شاهمته  وتتمثل  اخلا�س.  بالقطاع  فرعية  م�صاريع  لتمويل  اإقرا�صها  لإعادة  امل�صتفيدة، 

اإقرا�صها مبا�شرًة اإلى القطاع اخلا�س، هذا اإلى جانب متويل مكونات لدعم هذا القطاع يف اإطار امل�صاريع التي ُي�صهم 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 نحو 116.931 مليون دولر، ا�صتفادت منه العديد من امل�صروعات ال�صغرية يف قطاعات ال�صناعة والزراعة والتنمية 
الريفية والنقل والتمويل ال�صغري ومتناهي ال�صغر. كما مت متويل عدة درا�صات جدوى متخ�صت عنها م�صاريع يف القطاع اخلا�س، 

كذلك ا�صتفاد هذا القطاع من دورات التدريب واملنتديات واملعار�س، بالإ�صافة اإلى عمليات التجارة اخلارجية.

)  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  1)
�صعوبات 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�شرة عملياته، ثم اأُدجمت موارده يف راأ�شمال امل�شرف يف عام 1977 وتوقف ن�صاطه الأ�صا�صي )اأي العون غري املُرتبط بامل�صاريع(.
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القطاع  اأجاز جمل�س حمافظي امل�صرف »برنامج متويل  اإ�صافية،  القطاع اخلا�س ودعمه عرب توفري موارد مالية  ولتاأطري دور 
دولر  مليون   450 مبلغ  تخ�صي�س  ر  َتقرَّ اإذ   ،2015 عام  بداية  تنفيذه يف  وبداأ   2014 ل�صنة  رقم )6(  قراره  اخلا�س« مبوجب 

لتمويالته، وذلك على مدار �صنوات اخلطة اخلم�صية ال�صابعة )2015 - 2019( يتم توزيعها كالتايل:

20152016201720182019العام

50100100100100متويل القطاع اخلا�س )مليون دوالر(

ويف عام 2017 – العام الثالث للخطة - مت منح قرو�س ائتمانية باإجمايل قدره 100 مليون دولر لثماين موؤ�ص�صات مالية، مقارنًة 
القرو�س  لثماين موؤ�ص�صات مالية. وا�صتفادت من  اأي�صًا  2016 مت منحه  86 مليون دولر يف عام  بلغ  ائتمانية  باإجمايل قرو�س 
خم�صة بنوك وموؤ�ص�صات مالية اإمنائية جتارية حملية يف كٍل من ال�صنغال وكينيا ومايل )2( وغانا ح�صلت على 60 مليون دولر، 
وموؤ�ص�صتي متويل اإمنائي اإقليميتنْي ح�صلتا على 30 مليون دولر، وموؤ�ص�صة حكومية ذات طبيعة جتارية يف جمهورية الكامريون 

ح�صلت على 10 ماليني دولر. 

وفيما يخ�س اتفاقيات قرو�س الئتمان فقد مت - خالل العام - توقيع 9 اتفاقيات مع موؤ�ص�صات مالية مببلغ اإجمايل قدره 76 
مليون دولر، ت�صمّنت 6 عمليات متت املوافقة عليها يف عام 2016، و3 عمليات متت املوافقة عليها يف عام 2017. علمًا باأن 6 من 

تلك التفاقيات قد مت اإعالن نفاذها وبداأت املوؤ�ص�صات املالية املقرت�صة عمليات ال�صحب الفعلي من ح�صيلة متويالتها.

ومن املُتوقع اأن ي�صهد عام 2018 توقيع املزيد من التفاقيات بالإ�صافة اإلى ارتفاع وترية ال�صحب من القرو�س املمنوحة خالل 
2015 و2016 و2017، مّما �صُي�صهم يف توفري املوارد املالية ملن�صاآت القطاع اخلا�س الأفريقية وحتقيق الأثر التنموي  الأعوام 
املرجو من الربنامج، والذي يتلخ�س يف دعم القت�صادات الأفريقية من خالل تطوير بنياتها الأ�صا�صية، وت�صجيع ال�صتثمارات 

التي ت�صهم يف زيادة الإنتاج والدخل وتوفري فر�س العمل.

تمويل الصادرات العربية إلى الدول األفريقية

اهتم امل�صرف بعملية 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 
 10 مببلغ   )AFREXIMBANK( وال�صترياد  للت�صدير  الأفريقي  البنك  مال  راأ�س  يف  امل�صرف  �شاهم  وقد  النهائي.  الإنتاج 
ماليني دولر، كما و�صع برناجمًا لتمويل ال�صادرات العربية اإلى البلدان الأفريقية امل�صتفيدة من عونه  مببلغ 100 مليون دولر، 
منه 75 مليونًا اأدارتها جمموعة البنك الإ�صالمي للتنمية بناًء على اتفاق اأُبرم معها لهذا ال�صاأن يف عام 1998، ومت جتديده مع 
املوؤ�ص�صة الإ�صالمية الدولية لتمويل التجارة يف عام 2008، وانتهى العمل بنهاية عام 2014. كما متت امل�صادقة على ا�صتخدام 
املبلغ املُتبقي وقدره 25 مليون دولر يف �شكل خطوط متويل متُنح لبنوك عربية لتمويل ال�صادرات العربية اإلى الدول الإفريقية. 
 29 187 مليون دولر لتمويل  يناهز  399.5 مليون دولر، �ُصحب منه ما  وحتى انتهاء هذا الربنامج بلغ اإجمايل املوافقات نحو 
وال�صنغال  وكينيا  ديفوار  وكوت  وزامبيا  و�صي�صيل  وزميبابوي  وموري�ص�س  وغينيا  هي: تنزانيا  اإفريقية  دول  ع�صر  ل�صالح  عملية 

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:

20152016201720182019العام

150200200225250متويل ال�شادرات العربية اإلى الدول االأفريقية   )مليون دوالر(
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ويف عام 2017 مت منح 7 خطوط متويل مببلغ اإجمايل قدره 200 مليون دولر، منها 3 خطوط متويل لبنوك وموؤ�ش�شات متويل 
نْي ذوا انت�صار اإقليمي يف  اإمنائي حملية يف كٍل من م�صر ومايل وغانا ح�صلت على 90 مليون دولر، وخّطْي متويل لبنكنْي خا�صّ
كٍل من بوركينا فا�صو وموري�ص�س ح�صال على 75 مليون دولر، وخّطْي متويل ملوؤ�ص�صتي متويل اإمنائي اإقليميتنْي ح�صلتا على 35 
مليون دولر. وبالرغم من اأن امل�صرف قد قّدم يف عام 2017 نف�س حجم التمويل الذي قّدمه يف عام 2016، اإّل اأن متويالت هذا 
العام �شهدت تو�شعًا يف نوع املوؤ�ش�شات امل�شتفيدة، وذلك بدخول بنوك حملية جديدة ذات انت�شار اإقليمي يف قائمة برنامج التمويل. 

العمليات اإلقليمية

اأثرها  ينعك�س  اإذ  باهتمام من امل�صرف على مدار �صنوات عمله،  الإقليمي  الطابع  الفني ذات  العون  امل�صاريع وعمليات  حظيت 
الإيجابي على اأكرث من بلد اأفريقي وقد ميتد اأحيانًا اإلى الدول العربية املُجاورة؛ مما ُيتيح جماًل للربط والتعاون بني هذه البلدان. 

عمليات العون الفني وتوزيعها القطاعي لعام 2017

هما: متويل درا�صات اجلدوى  اآليتني  للبلدان الإفريقية امل�صتفيدة من عونه من خالل  الفنية  ا�صتمر امل�صرف يف تقدمي املعونة 
اخلرباء  واإيفاد  التدريبية،  الدورات  تنظيم  ي�صمل  الذي  املوؤ�ص�صي  الّدعم  وتقدمي  الإمنائية،  للم�صروعات  والقت�صادية  الفنية 
العرب، وتوفري الأجهزة واملعدات، ومتويل وتنظيم امللتقيات واملنتديات والجتماعات للفاعلني القت�صاديني يف اأفريقيا والعامل 

العربي. وت�صتفيد من هذا العون الإدارات والهيئات احلكومية، بالإ�صافة اإلى املنظمات الإقليمية الأفريقية.

يف عام 2017 مت تخ�صي�س نحو 9.6 ماليني دولر للمعونة الفنية، ومتت امل�صادقة على متويل 40 عملية، ت�صمنت 5 عمليات 
يف اإطار �صالحيات املدير العام باإجمايل قدره 70 األف دولر. وحيث اأن امل�صرف ر�صد يف خطته اخلم�صية ال�صابعة احلالية 10 

ماليني دولر ملنح العون الفني خالل العام، فاإن التنفيذ للمخطط له يكون قد مت بن�صبة 96 %.
ومتيَّز التوزيع القطاعي لعمليات العون الفني خالل عام 2017 بال�صتمرار يف ال�صتجابة لأولويات الدول امل�صتفيدة. وهكذا مت 
الريفية،  والتنمية  الزراعة  لقطاع  دولر  مليون  و1.205  والبيئة،  الأ�صا�صية  البنية  لقطاع  دولر  مليون   1.700 مبلغ  تخ�صي�س 

و4.080 ماليني دولر للقطاع املايل، و2.280 مليون دولر للقطاع الجتماعي، و290 األف دولر للقطاع ال�صناعي.

عمليات العون الفني وتوزيعها القطاعي للفترة 1975 - 2017

عملية   736 تكاليف  لتغطية  وذلك  دولر،  مليون   180.268 الفني  العون  متويالت  اإجمايل  بلغ   2017-  1975 الفرتة  خالل 
ا�صتفادت منها معظم الدول الأفريقية – جنوب ال�صحراء اإلى جانب 6 جمموعات اإقليمية و17 موؤ�ص�صة اإقليمية. وقد توزع املبلغ 
ما بني درا�صات اجلدوى التي نالت 76.492 مليون دولر وبن�صبة 42.4 %، والدعم املوؤ�ص�صي الذي نال 103.776 مليون دولر 

وبن�صبة 57.6 %  )اجلدول 4(.
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الجدول )4(
تطور عمليات العون الفني خالل الفترة 1975 - 2017

التاريخ
املجموعالدعم املوؤ�ش�شيدرا�شات اجلدوى

املبلغالعدد
املبلغالعدد)مليون دوالر(

املبلغالعدد)مليون دوالر(
)مليون دوالر(

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

25076.492486103.776736180.268المجموع
3442.46657.6100100النسبة )%(

وقد حاز قطاع البنية الأ�صا�صية والبيئة على اأكرب ن�صبة من متويالت العون الفني خالل الفرتة املذكورة، فنال نحو 66.248 مليون 
دولر وبن�صبة 36.8 %، يليه قطاع الزراعة والتنمية الريفية بنحو 61.126 مليون دولر وبن�صبة  33.9 %، ثم الإدارات املالية يف 
البلدان امل�صتفيدة بنحو 41.499 مليون دولر وبن�صبة 23 %، وقطاع ال�صناعة بنحو 5.798 ماليني دولر وبن�صبة 3.2 %، وقطاع 

الطاقة بنحو 5.597 ماليني دولر وبن�صبة 3.1 % )اجلدول 5(.

الجدول )5(

التوزيع القطاعي لعمليات العون الفني خالل الفترة 1975 - 2017  )بماليين الدوالرات(

املجموعاملايلالطاقةال�شناعيالزراعيالبنية االأ�شا�شيةالقطاع

%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغالعون الفني
38.47950.329.16738.12.3283.04.5256.01.9932.676.492100.0درا�صات اجلدوى

الدعم املوؤ�ص�صي:

10.18135.37.77826.90.5601.90.2350.810.10935.028.863100.0اخلرباء

3.62511.115.80048.22.1056.40.2800.910.95033.432.760100.0التدريب

13.96333.18.38119.90.8051.90.5571.318.44743.842.153100.0عمليات اأخرى

27.76926.831.95930.83.4703.31.0721.039.50638.1103.776100.0املجموع الفرعي

66.24836.861.12633.95.7983.25.5973.141.49923.0180.268100.0املجموع الكلي
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دراسات الجدوى

اأو العربية  اإعدادها يف بيوت اخلربة واملكاتب ال�صت�صارية العربية والأفريقية  اهتم امل�صرف باإعداد درا�صات اجلدوى وح�صر 
الأفريقية امل�صرتكة. وقد نالت الدرا�صات يف قطاعْي البنية الأ�صا�صية والبيئة والزراعة والتنمية الريفية اجلزء الأكرب من الإجمايل 
املخ�ص�س لدرا�صات اجلدوى املُوافق عليها خالل الفرتة 1975 -2017 البالغ 76.492 مليون دولر، حيث ح�صلتا على 50.3 % 

و38.1 %  منه على التوايل، تليها قطاعات الطاقة وال�صناعة واملالية بن�صب 6 % و3 % و2.6 % على التوايل.

الدعم المؤسسي

غطت خم�ص�صات الدعم املوؤ�ص�صي البالغة  103.776مليون دولر خالل الفرتة 1975–2017 املجالت التالية:

إيفاد الخبراء

�شّكل اإيفاد اخلرباء املتخ�ص�صني يف كافة املجالت اإلى الدول الأفريقية حمورًا مهمًا يف تدخالت امل�صرف. وتاأتي هذه الأهمية 
من الأثر الإيجابي الكبري للدور الذي يقوم به هوؤلء اخلرباء وما يتيحه عملهم من تبادل للخربات وتدريب للكوادر املحلية. وقد 
بلغ عدد اخلرباء الذين اأوفدهم امل�صرف اأو قرر اإيفادهم اإلى الدول الأفريقية 140 خبريًا خالل الفرتة 1991 - 2017، بتكلفٍة 

بلغت  28.863 مليون دولر.

التدريب وبناء القدرات

�شهدت الدورات التدريبية التي ميولها امل�صرف تكثيفًا وتنويعًا، لت�صاير التطورات والحتياجات املتنامية يف جمال التنمية الب�صرية 
وبناء القدرات يف القطاعني العام واخلا�س، ومل�صاعدة الدول الأفريقية على ُح�صن تنفيذ برامج التنمية. وقد غطت هذه الدورات 
كافة القطاعات وبلغت 250 دورة ا�صتفاد منها ما يناهز 10431 ُمتدربًا اأفريقيًا بتكلفٍة قدرها 32.760 مليون دولر، منهم 239 
ُمتدربًا يف عام 2017 . ويتعاون امل�صرف مع موؤ�ص�صات التدريب العربية والأفريقية املتخ�ص�صة لتنفيذ هذه الدورات، الأمر الذي 

ُي�صاعد على تعميق ال�صالت وتبادل اخلربات بني العرب والأفارقة.
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عمليات أخرى

ت�صّمن الدعم املوؤ�ص�صي عمليات اأخرى �شملت امل�شاهمة يف متويل املعار�س التجارية العربية الأفريقية امل�صرتكة ال�صبعة التي اأقيمت 
حتى الآن، وذلك بالتعاون مع اأمانتْي جامعة الدول العربية والحتاد الأفريقي. كما ت�صّمن توفري معدات وجتهيزات مكتبية وطبية 
ملوؤ�ص�صات اأفريقية خمتلفة، ومتويل ملتقيات ومنتديات واجتماعات وموؤمترات يف �شتى جمالت التنمية 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 لهذا النوع من الدعم 42.153 مليون دولر.

تطور االلتزامات والسحب من القروض والمنح للفترة 1975 – 2017

5,425.438 مليون  1975 – 2017 نحو  بلغ اإجمايل التزامات قرو�س القطاعني العام واخلا�س ومنح العون الفني خالل الفرتة 
دولر، منه 5,245.170 مليون دولر للقرو�س و180.268 مليون دولر للمنح. وبلغ حجم �صايف اللتزامات نحو 4,643.610 مليون 
دولر، منه 4,493.970 مليون دولر للقرو�س و149.640 مليون دولر للمنح، وذلك بدون احت�صاب القرو�س التي منحها �صندوق 
 781.828 اإجمايل اللتزامات و�صافيها يبلغ  اأن الفرق بني  214.244 مليون دولر.  وُيالحظ  59 قر�صًا مببلغ  وعددها  الإقرا�س 

مليون دولر، وهو عبارة عن اإلغاءات بع�صها ميُثل مبالغ متبقية من قرو�س م�صروعات ومنح عمليات عون فني اكتمل تنفيذها. 

3,059.683 مليون دولر للقرو�س  3,177.867 مليون دولر، منه  بلغ  2017 فقد  اإجمايل ال�صحب املرُتاكم يف نهاية عام  اأما 
2,916.333 مليون دولر  2016، منه  نهاية عام  3,029.063 مليون دولر يف  اإجمايل  ُمقابل  للمنح،  و118.184 مليون دولر 
للقرو�س و112.730 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 65 % حتى نهاية عام 2017 )اجلدول 6(. 

جديٌر بالذكر اأن حجم ال�صحب من القرو�س خالل الأعوام الع�صرة الأخرية )2008-2017( فاق حجم ال�صرتداد لأق�شاط اأ�صل 
القرو�س مببلغ 783.043 مليون دولر، اإذ بلغ ال�صحب 1,294.623 مليون دولر مقابل ا�صرتداد 511.580 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 

2017 فقد بلغ 143.350 مليون دولر و55.745 مليون دولر على التوايل.
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الجدول )6(
تطور التعهدات والسحوبات خالل الفترة 1974 - 2017 )بماليين الدوالرات(

ن�شبة جمموع ال�شحوبات 
اإلى جمموع �شافى التعهدات 

وال�شندوق )%(
املجموع املرتاكم

لل�شحوبات 
املجموع املرتاكم ل�شافى 

التعهدات وال�شندوق 
تعهدات �شندوق 

االإقرا�س ال�شنوية 
�شافى التعهدات 

ال�شنوية  التمويالت ال�شنوية  ال�شنة

100  79.850 79.850 79.850 1974    ـــ           ـــ
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 ـــ 48.601 72.870 1978
67 331.591 493.843 ـــ 41.916 49.070 1979
70 379.446 541.909 ـــ 48.066 71.950 1980
71 416.428 583.193 ـــ 41.284 76.026 1981
71 453.240 631.373 ـــ 48.180 90.000 1982
71 492.894 693.493 ـــ 62.120 83.933 1983
73 534.798 736.671 ـــ 43.178 87.960 1984
75 576.362 772.456 ـــ 35.785 73.790 1985
77 625.576 809.393 ـــ 36.937 58.605 1986
79 660.747 837.997 ـــ 28.604 71.423 1987
77 685.596 887.148 ـــ 49.151 66.720 1988
75 709.227 940.766 ـــ 53.618 72.000 1989
75 732.516 973.331 ـــ 32.565 73.682 1990
77 775.346 1,007.944 ـــ 34.613 74.235 1991
76 810.739 1,062.101 ـــ 54.157 73.726 1992
75 833.536 1,104.433 ـــ 42.332 74.654 1993
75 868.811 1,160.431 ـــ 55.998  74.307 1994
74 907.690 1,233.431 ـــ 73.000  79.930 1995
72 950.177 1,311.898 ـــ 78.467  89.938 1996
72 992.886 1,388.434 ـــ 76.536  99.830 1997
72 1,042.612 1,457.969 ـــ 69.535  109.940 1998
72 1,113.937 1,553.669 ـــ 95.700  119.520 1999
70 1,170.766 1,667.503 ـــ 113.834  123.950 2000
70 1,238.822 1,768.795 ـــ 101.292  129.200 2001
69 1,309.097 1,900.945 ـــ 132.150  134.390 2002
69 1,386.819 2,020.972 ـــ 120.027  139.990 2003
68 1,477.208 2,156.810 ـــ 135.838  144.970 2004
68 1,567.890 2,296.995 ـــ 140.185  159.939 2005
68 1,677.291 2,450.389 ـــ 153.394  169.945 2006
70 1,825.125 2,625.387 ـــ 174.998  179.600 2007
70 1,965.984 2,804.232 ـــ 178.845  190.000 2008
70 2,098.924 2,991.159 ـــ 186.927  200.000 2009
70 2,223.603 3,189.359 ـــ 198.200  200.000 2010
70 2,360.060 3,388.477 ـــ 199.118  200.000 2011
69 2,483.329 3,575.784 ـــ 187.307  200.000 2012
70 2,619.092 3,763.410 ـــ 187.626  200.000 2013
69 2,753.610 3,962.951 ـــ 199.541  200.000 2014
69 2,899.371 4,222.749 ـــ 259.798  260.000 2015
67 3,029.063 4,528.620 ـــ 305.871 306.000 2016
65 3,177.867 4,857.854 ـــ 329.234 329.555 2017

3,177.867 4,857.854 214.244 )2( 4,643.610 )1(5,425.438 المجموع

(1) هذا املبلغ هو املجموع املرتاكم للتزامات امل�شرف قبل الإلغاءات، منه 5,245.170 مليون دولر لقرو�س القطاعني العام واخلا�س و180.268 مليون دولر للمنح.

(2) هذا املبلغ هو املرتاكم ل�شايف التزامات امل�شرف، منه 4,493.97 مليون دولر لقرو�س القطاعني العام واخلا�س و149.640 مليون دولر للمنح. 
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المشروعات وعمليات العون الفني التي اكتملت خالل عام 2017

وال�صرف  ال�صرب  مياه  واإمداد  )النقل  والبيئة  الأ�صا�صية  البنية  قطاع  يف  اإمنائيًا  م�صروعًا  تنفيذ 23  عام 2017  خالل  اكتمل 
الجتماعي  والقطاع  الريف(،  وكهرباء  الريفية  والتنمية  الريفية  واملياه  )الزراعة  الريفية  والتنمية  الزراعة  وقطاع  ال�صحي(، 
)التعليم(. وبلغت التكلفة الكلية لهذه امل�صروعات 176.6 مليون دولر ا�صتفادت منها 15 دولة اأفريقية، مبا يعود على �صكانها من 
حت�صنٍي مل�صتوى املعي�صة وتخفيٍف من حدة الفقر. وقد اكتمل اأي�صًا - خالل العام - اإجناز 26 عملية عون فني، �شملت درا�شات 

جدوى وعمليات دعم موؤ�ص�صي. 

التوقيع على االتفاقيات

مت خالل عام 2017 التوقيع على 30 اتفاقية مع 13 دولة اأفريقية و13 موؤ�ص�صة وبنوك عربية واإقليمية، وبلغ اإجمايل القرو�س 
املمنوحة مبوجب هذه التفاقيات 471.5 مليون دولر. كما مت دخول 28 اتفاقية حّيز الّنفاذ مع 18 دول اأفريقية و7 موؤ�ص�صات 

اإقليمية، مببلغ اإجمايل قدره 373.6 مليون دولر.

إسهام المصرف في تخفيف عبء المديونية

ُي�صهم امل�صرف يف تخفيف عبء قرو�صه على الدول املتلقية لعونه؛ ممّا ي�شاعدها على الوفاء بالتزاماتها. وقد �صبقت اإجراءاته 
التي اتبعها يف هذا امل�صمار اإعالن مبادرة البنك الدويل و�صندوق النقد الدويل الرامية اإلى معاجلة م�صكلة ديون البلدان الفقرية 
املُثقلـة بالديون، حيث يتبع اأ�صلوب اإعادة ترتيب �صداد ديونه مع الدول التي تواجه �صعوبات مالية عّدة مرات، كما اأنه مل يتواَن يف 
م�صاركة املوؤ�ص�صات التمويلية الدوليـة تلك املبادرة منذ عام 1997. ويعمل امل�صرف يف اإطار املبادرة ب�صقيها الأ�صلي واملعزز على 
خف�س عبء املديونية مبقدار امل�شاهمة التي يتعني عليه توفريها، وفقًا لظروف كل دولة على حدة، كما ينظر يف تقدمي م�صاعداته 

لكل دولة اأفريقية موؤهلة لال�صتفادة من املبادرة وو�صلت اإلى نقطة النتهاء. 

بلغ اإجمايل امل�صاعدات التي قدمها امل�صرف حتى نهاية عام 2017 نحو 258.848 مليون دولر لفائدة 29 بلدًا اأفريقيًا، توزعت 
كالتايل:

املبلغ )مليون دوالر(الدولةاملبلغ )مليون دوالر(الدولة

4.216مالوي7.200يوغندا
9.766 �صرياليون11.300موزمبيق 

7.011�صاوتومي وبرن�صيب2.600بنني
15.808بوروندي4.041مايل

0.817جامبيا5.100ال�صنغال
8.726اأفريقيا الو�صطى16.300بوركينا فا�صو

5.180الكونغو19.600النيجر
7.185غينيا بي�صاو6.000اإثيوبيا
17.906الكونغو الدميقراطية14.742تنزانيا
17.270ليبرييا24.312رواندا

0.308توجو8.342غانا
1.771كوت ديفوار1.506مدغ�صقر

10.360غينيا11.847زامبيا
15.446احتاد القمر1.904الكامريون

2.284ت�صاد
                258.848 )مليون دوالر(املجموع الكلي
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تمويالت المصرف وتخفيف حدة الفقر

اإلى حتقيقها من خالل  تدخالته يف كافة القطاعات، لذا  الأهداف التي ي�صعى امل�صرف  اأهم  اأحد  ميُثل تخفيف حدة الفقر 
اآثار  كانت  وملا  الفقر.  حدة  تخفيف  على  املبا�شرة  وغري  املبا�شرة  اآثارها  تعظيم  عملياته  كافة  وا�شتنباط  درا�صة  عند  يتوخى 
اهتم بتمويل امل�صاريع التي ت�صاعد على  اأنحاء القارة الأفريقية، فقد  الفقر ترتكز يف القطاعات الريفية والزراعية يف معظم 
تهيئة الظروف املنا�صبة لتوفري املناخ املالئم لال�صتثمار يف تلك القطاعات وزيادة الإنتاج وحماية البيئة، مثل م�صروعات الطرق 
الريفية وكهرباء الريف ومياه ال�صرب وال�صحة والتعليم التي بدورها ت�شاهم يف توفري فر�س العمل؛ مّما ميّكن ال�صرائح الفقرية 
يف املجتمع من زيادة دخلها. ويتم تقدمي القرو�س لتمويل م�صروعات حماربة الفقر ب�شروط مي�صرة، مع مراعاة املرونة يف متويل 

مكوناتها بالعملة املحلية.

التمويل المشترك

ُيويل امل�صرف اأهمية كربى للتمويل امل�صرتك مع موؤ�ص�صات التمويل وخا�صًة العربية منها، نظرًا ملا يتيحه هذا النهج من اإمكانيات 
العربية  التمويل  موؤ�ص�صات  مع  امل�صرف  ا�شرتك  املجال،  هذا  ففي  امل�صتفيدة.  الدول  بها  تتقّدم  التي  الُكربى  للم�صاريع  التمويل 
و»الأوفيد« يف متويل 10 من امل�صروعات التي متت املوافقة عليها خالل عام 2017 والبالغة 16 م�صروعًا، وبلغت ن�صبة متويله فيها 
نحو 30.8 % من تكلفتها الكلية البالغة نحو 486.76 مليون دولر. كما بلغت ن�صبة متويل ال�صناديق العربية الأخرى )ال�صندوق 
امل�صرف  متويل  ن�صبة  تكون  وبذا   .%  41.1 نحو  و»اأوفيد«  العربية(  القت�صادية  للتنمية  الكويتي  وال�صندوق  للتنمية  ال�صعودي 
للتنمية  الأفريقي  )البنك  العربية  غري  التمويل  موؤ�ص�صات  اأّما   .%  71.9 نحو  جمتمعًة  و»الأوفيد«  الأخرى  العربية  وال�صناديق 

والبنك الأوروبي للتمية( فقد بلغت ن�صبة متويلها نحو 17.8 %، وحكومات الدول امل�صتفيدة نحو 10.3 %. 

فيما يتعلق بامل�صاريع الأخرى وعددها 6 بتكلفة قدرها 83.10 مليون دولر، فقد �شاهم امل�صرف يف متويلها مع حكومات الدول 
امل�صتفيدة مببلغ 69.95 مليون دولر؛ اأي نحو 84.18 % من تكلفتها الكلية.

الجدول )7(
التمويل المشترك خالل عامي 2016 – 2017 

2017 2016
امل�شاركون يف التمويل

% مليون دوالر % مليون دوالر

30.8 150.05 26.2 180.00 امل�صرف العربي
41.1 200.23 64.6 443.62 ال�صناديق العربية الأخرى والبنك الإ�صالمي للتنمية و»الأوفيد«
17.8 86.44 - - موؤ�ص�صات التمويل غري العربية
10.3 50.04 9.2 63.21 حكومات الدول امل�صتفيدة
100 486.76 100 686.83 املجموع

بلغ اإجمايل تكاليف امل�شاريع التي �شاهم امل�شرف يف متويلها �شمن التمويل امل�شرتك مع جميع املوؤ�ش�شات خالل الفرتة 1975 – 
2017 نحو 20,412.147 مليون دولر )اجلدول 8( وبلغت ن�صبة متويله فيها نحو 17.71 %، بينما بلغت ن�صبة متويل ال�صناديق 

العربية الأخـرى والبنك الإ�صالمي للتنمية و»الأوفيد«  جمتمعًة نحو 30.98 %. وبذا تكون ن�صبة اإ�صهام التمويل العربي والبنك 
البنك  وجمموعة  الدويل  البنك  جمموعة  ت�صم  والتي  للتمويل  الأخرى  امل�صادر  اأما  و»الأوفيد« %48.69.  للتنمية  الإ�صالمي 
الأفريقي للتنمية واملوؤ�ش�شات التمويلية اجلهوية فى اأفريقيا، وحكومات الدول ال�شناعية والحتاد الأوروبي، فقد �شاهمت بنحو 

28.95 %، بينما �شاهمت حكومات الدول امل�شتفيدة بنحو 22.36 %.
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الجدول )8(
التمويل المشترك خالل الفترة 1975 - 2017

التمويل / الن�شبة

% مليون دوالر

100 20,412.147 التكاليف الكلية للم�شاريع

املوؤ�ش�شـــــــات: 

17.71 3,615.230 1- امل�صرف العربي 

30.98 6,322.735 2- ال�صناديق العربية الأخرى والبنك الإ�صالمي للتنمية و"الأوفيد"

7.76 1,584.090 3- جمموعة البنك الدويل 

9.25 1,888.320 4- جمموعة البنك الأفريقي للتنمية املوؤ�ص�صات التمويلية اجلهوية يف اأفريقيا

3.78 771.960 5- الحتاد الأوروبى

8.16 1,666,080 6- الدول ال�صناعية

22.36 4,563.732 7- الدول امل�صتفيدة
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الدول التى استفادت من قروض مشروعات القطاع العام في 2017 
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الفصل الثاني
وصف تفصيلي للعمليات الموافق عليها خالل عام 2017

�صادق امل�صرف خالل عام 2017 على متويل 16 م�صروعًا اإمنائيًا يف القطاع العام، و8 عمليات يف القطاع اخلا�س، و7 عمليات 
�صادرات عربية، و40 عملية عون فني، وذلك لفائدة بع�س الدول الأفريقية امل�صتفيدة من عونه. وفيما يلي و�صٌف تف�صيلٌي لهذه 

العمليات ح�صب ت�صل�صل تاريخ موافقة جمل�س اإدارة امل�صرف عليها: 

أواًل: مشروعات القطاع العام

تطوير طريق "شامبو – أجمسا"
القطاع: البنية الأ�سا�سية والبيئة

جمهورية اأثيوبيا االحتادية الدميقراطية

تكلفة امل�شروع 
)مليون دوالر(

مبلغ القر�س 
)مليون دوالر(

تاريخ 
املوافقة

ن�شبة الفائدة �شنويًافرتة ال�شماحفرتة ال�شدادمدة القر�س

1 %10 �صنوات20 �صنة30 �صنة8/ 3/ 65.50202017

أهداف المشروع

يندرج امل�صروع �صمن برنامج تطوير قطاع الطرق )املرحلة اخلام�صة 2015 – 2020( الذي يهدف اإلى حت�صني وتو�صعة واإعادة 
اإعمار �شبكة الطرق بعد التدهور الذي اأ�شابها فاأ�شبحت عقبة اأمام تنفيذ برامج التنمية بالبالد. ويهدف امل�شروع اإلى ت�شهيل 
اأبابا«،  »اأدي�ض  العا�شمة  اإلى  الوا�شلة  ال�شريعة  الطرق  �شبكة  وبني  وبينها  امل�شروع  منطقة  داخل  والركاب  الب�شائع  نقل  حركة 
املركبات،  ت�صغيل  وتكاليف  النقل  زمن  وخف�س  القائم،  احل�صوي  الطريق  ترقية  عرب  و�صالمتها  املرور  حركة  كفاءة  وحت�صني 
وت�شهيل نقل املدخالت واملنتجات الزراعية، وتاأمني و�شول ال�شكان اإلى مراكز اخلدمات الجتماعية، وامل�شاهمة يف تخفيف حدة 

الفقر عن ال�صكان.

وصف المشروع

يقع امل�صروع يف الإقليم الأو�صط – الغربي من البالد يف املنطقة الإدارية »هورو جودورو« ويبعد نحو 300 كيلومرت اإلى الغرب من 
العا�صمة »اأدي�س اأبابا«. وتت�صمن مكوناته تطوير الطريق لي�صري م�صفلتًا بطول نحو 95 كيلومرتًا وعر�س 7 اأمتار مع كتفني عر�س 
كل منهما 1.5 مرت، وت�صحيح امل�صار الأفقي والراأ�صي عند بع�س اأجزائه. كما تت�صمن مكونات امل�صروع اخلدمات ال�صت�صارية، 

وا�شتمالك الأرا�شي، وتنظيم ور�شة عمل لنطالق التنفيذ والتعريف باإجراءات املمولني.

تمويل المشروع

ُي�شاهم يف التمويل كٌل من: امل�شرف العربي مببلغ 20 مليون دولر )متثل نحو 30.53 % من اإجمايل التكاليف(، والأوفيد مببلغ 
30 مليون دولر )نحو 45.80 %(، واحلكومة مببلغ 15.5 مليون دولر )نحو 23.67 %(. 
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 M’POKO تطوير الطريق الثاني المطار الدولي
"وسط بانجي"

القطاع: البنية الأ�سا�سية والبيئة

جمهورية اأفريقيا الو�شطى

تكلفة امل�شروع 
)مليون دوالر(

مبلغ القر�س 
)مليون دوالر(

تاريخ 
املوافقة

ن�شبة الفائدة �شنويًافرتة ال�شماحفرتة ال�شدادمدة القر�س

1 %10 �صنوات20 �صنة30 �صنة8/ 3/ 15132017

أهداف المشروع

يندرج امل�صروع �صمن اأولويات الربامج القطاعية يف جمهورية اأفريقيا الو�صطى الرامية اإلى اإعادة ت�صييد وتطوير البنية التحتية 
من طرق وج�شور ومن�شاآت ت�شريف مياه الأمطار، وحت�شني الظروف الجتماعية لل�شكان. ويهدف امل�شروع اإلى الربط املبا�شر بني 
خمتلف الدوائر ال�صكانية ملدينة »باجني«، وفك العزلة عن الأحياء ال�صعبية الفقرية، وخف�س ال�صغط على ال�صوارع الرئي�صية؛ 
مما يوؤّدي اإلى ت�صهيل وان�صياب حركة املرور، وخف�س تكلفة ت�صغيل املركبات وتكلفة النقل، وحت�صني منظومة �صرف مياه الأمطار. 

وصف المشروع

يقع امل�صروع يف العا�صمة »باجني«، وت�صتمل مكوناته على تهيئة و�صفلتة الطريق الرئي�صي الثاين الذي يبداأ من التقاطع الدائري 
للملعب »بوجنا بوجنا« وحتى املطار مرورًا بالدائرة ال�صكانية اخلام�صة، ويبلغ طوله 6 كيلومرتات وعر�صه الإجمايل 16.5 مرت. 
كما ت�شتمل املكونات على اخلدمات ال�شت�شارية، ودعم وحدة تنفيذ امل�شروع، وا�شتمالك الأرا�شي، وحتويل �شبكات مياه ال�شرب 

وخطوط الكهرباء والهاتف، وتنظيم ور�شة عمل لنطالق التنفيذ والتعريف باإجراءات املمولني.

تمويل المشروع

ُي�����ش��اه��م يف ال��ت��م��وي��ل ك���ٌل م��ن: 
امل�صرف العربي مببلغ 13 مليون 
دولر )متثل نحو 86.67 % من 
واحلكومة  التكاليف(،  اإجمايل 
)نــحــو  دولر  ــون  ــي مــل  2 مبــبــلــغ 

 .)% 13.33



w w w . b a d e a . o r g35

2017 التقرير السنوى

إعادة إعمار وتوسعة المعهد الفني متعدد التخصصات
"بن فيكا" بالعاصمة "لواندا"

القطاع: الجتماعي )تعليم(

جمهورية اأجنوال

تكلفة امل�شروع 
)مليون دوالر(

مبلغ القر�س 
)مليون دوالر(

تاريخ 
املوافقة

ن�شبة الفائدة �شنويًافرتة ال�شماحفرتة ال�شدادمدة القر�س

3 %7 �صنوات20 �صنة27 �صنة8/ 3/ 12.609.452017

أهداف المشروع

الظروف  بع�س  ب�صبب  ت�صرره  بعد  للطالب  ال�صتيعابية  ا�صتعادة طاقته  فيكا« من  »بن  الفني  املعهد  اإلى متكني  امل�صروع  يهدف 
ال�شعبة التي �شهدتها البالد، ومتكني ال�شباب من ا�شتكمال تكوينهم يف جمالت املالحة البحرية والبيئة البحرية، واإعدادهم يف 

جمالت ا�صتخدام التكنولوجيا امل�صتحدثة، واإدماجهم يف احلياة املهنية.

كذلك يهدف امل�شروع اإلى تلبية الحتياجات امللحة للموؤ�ش�شات الإنتاجية من الفنيني املوؤهلني يف جمالت معينة؛ مما ُي�شهم يف 
تطوير الإنتاج وحتديثه، واإلى حتقيق اأهداف ا�شرتاتيجية الرتبية والتدريب املهني ومالءمتها مع متطلبات الأو�شاع القت�شادية 

والجتماعية يف اأجنول واأفريقيا.

وصف المشروع

يقع املعهد متعدد التخ�ص�صات »بن فيكا« داخل العا�صمة »لواندا« ويتخ�ص�س يف تدريب الفنيني وتعزيز قدراتهم يف جمالت 
املالحة البحرية وال�صيد البحري وال�صناعات البحرية.

وت�شتمل مكونات امل�شروع على اإعادة اإعمار املباين القدمية وور�ض العمل التطبيقي، وت�شييد مباين جديدة باخلر�شانة امل�شلحة 
اأعمال  اإلى  الفنية و�صكنات ومطعم، بالإ�صافة  امل�صت�صفى ومباين للم�صالح  واإدارة  ومبواد بناء م�صتحدثة ت�صم قاعات درا�صية 
اإنرتنيت(،   – هاتف   – اإنارة   – �صحي  �صرف   – ماء   – )كهرباء  ال�صبكات  مبختلف  اخلدمات  وتو�صيل  اخلارجية  التهيئة 
التجهيزات  توفري  على  امل�صروع  مكونات  ت�صتمل  كما  الداخلية.  الطرق  و�صفلتة  وت�صييد  ال�صيارات  ملوقف  م�صاحات  وتخ�صي�س 

واملعّدات الرتبوية واملكتبية، واخلدمات ال�صت�صارية، وتقدمي دعم موؤ�ص�صي لوحدة تنفيذ امل�صروع.

تمويل المشروع

ُي�شاهم يف التمويل كٌل من: امل�شرف العربي مببلغ 9.45 ماليني دولر )متثل  75 % من اإجمايل التكاليف(، واحلكومة مببلغ 
3.15 ماليني دولر ) 25 %(. 
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تشييد وتجهيز المعهد الفني متعدد التخصصات
بمدينة "سانزا بونبو" 

القطاع: الجتماعي )تعليم(

جمهورية اأجنوال

تكلفة امل�شروع 
)مليون دوالر(

مبلغ القر�س 
)مليون دوالر(

تاريخ 
املوافقة

ن�شبة الفائدة �شنويًافرتة ال�شماحفرتة ال�شدادمدة القر�س

3 %7 �صنوات20 �صنة27 �صنة8/ 3/ 1410.52017

أهداف المشروع

العاملني يف  وتعزيز قدرات  الفنيني  اإلى تدريب  بونبو«  »�صانزا  التخ�ص�صات مبدينة  الفني متعدد  املعهد  ت�صييد وجتهيز  يهدف 
جمالت الإنتاج احليواين والزراعي والإن�صاءات والت�صيري واملحا�صبة، وذلك من اأجل ال�صتجابة لالحتياجات امللحة من الفنيني 

املوؤهلني، ومتكني املوؤ�ش�شات الإنتاجية من احل�شول على اأطر فنية متخ�ش�شة ت�شاهم يف تطوير الإنتاج وحتديثه.

اأهداف ا�شرتاتيجية الرتبية والتدريب الفني واملهني ومالءمتها مع تطورات الأو�شاع القت�شادية  و�شي�شهم امل�شروع يف حتقيق 
والجتماعية يف اأجنول واأفريقيا.

وصف المشروع

يقع املعهد الفني متعدد التخ�ص�صات يف مدينة »�صانزا بونبو« يف حمافظة »ويج« على حدود جمهورية الكونغو الدميقراطية ب�صمال 
الطور  الفنيني يف  لتدريب  واملحا�صبة  والت�صيري  املدنية  والإن�صاءات  والزراعي  الإنتاج احليواين  ويتخ�ص�س يف جمالت  اأجنول، 

املتو�صط، وتبلغ �صعته 700 طالب. 

ت�شتمل مكونات امل�شروع على ت�شييد وجتهيز مباين املعهد وور�ض العمل التطبيقي مب�شاحة ُتقّدر بنحو 8010 مرت مربع بالإ�صافة 
اإلى املرافق العامة، واقتناء التجهيزات واملعدات الرتبوية واملكتبية، واخلدمات ال�صت�صارية، وتقدمي دعم لقدرات العاملني بوزارة 
الرتبية يف جمال الإنتاج احليواين والزراعي، وتقدمي دعم موؤ�ص�صي لوحدة تنفيذ امل�صروع، مع تدقيق ومراجعة ح�صاباته ال�صنوية.

تمويل المشروع

ُي�شاهم يف التمويل كٌل من: امل�شرف العربي مببلغ 10.50 ماليني دولر )متثل  75 % من اإجمايل التكاليف(، واحلكومة مببلغ 
3.50 ماليني دولر ) 25 %(. 
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تشييد الطريق الوطني رقم 16 "بوروري – جيتيجا" 
 الجزء األول: "بوروري – جاكوبا"

القطاع: البنية الأ�سا�سية والبيئة

جمهورية بوروندي

تكلفة امل�شروع 
)مليون دوالر(

مبلغ القر�س 
)مليون دوالر(

تاريخ 
املوافقة

ن�شبة الفائدة �شنويًافرتة ال�شماحفرتة ال�شدادمدة القر�س

1 %10 �صنوات20 �صنة30 �صنة8/ 3/ 48.60152017

أهداف المشروع

والدولية  الإقليمية  املحاور  الطرق، وخا�شًة  �شبكة  النقل ودعم  اإلى تطوير قطاع  الرامية  الدولة  �شيا�شية  امل�شروع �شمن  يندرج 
التي تفك العزلة عن جمهورية بوروندي التي لي�ض لها منفذ على البحر. ويهدف امل�شروع اإلى الإ�شهام يف تطوير �شبكة الطرق 
امل�صفلتة، وت�صهيل حركة نقل الب�صائع والركاب وخف�س تكلفتها، ودعم التبادل التجاري مع الدول املجاورة وامل�صاعدة يف اندماج 

اقت�صاداتها، والإ�صهام يف التنمية القت�صادية والجتماعية والتخفيف من حدة الفقر عن �صكان املنطقة.

وصف المشروع

اإعمار  اإعادة  امل�صروع  ويت�صمن  و»جيتيجا«.  »بوروري«  البالد وميرُّ مبحافظتي  و�صط  الُعليا يف  اله�صاب  امل�صروع يف منطقة  يقع 
واإن�صاء طريق م�صفلت بطول حوايل 35 كيلومرتًا وعر�س 7 اأمتار، وي�صتمل على م�صارين عر�س كل منهما 3.5 مرت، وكتفني عر�س 
كل منهما 1.5 مرت خارج التجمعات ال�صكنية و2.5 مرت داخلها. كما يت�صمن امل�صروع اخلدمات ال�صت�صارية ودعم وحدة تنفيذ 

امل�شروع، اإلى جانب تنظيم ور�شة عمل لنطالق التنفيذ والتعريف باإجراءات املمولني.

تمويل المشروع

ُي�شاهم يف التمويل كٌل من: امل�شرف العربي مببلغ 15 مليون دولر )متثل نحو 30.86 % من اإجمايل التكاليف(، وال�صندوق 
ال�صـــعودي للتنمية مببلغ 15 مليـــون دولر )نحو 30.86 %(، والأوفيد مبلبغ 15 مليون دولر )نحو 30.86 %(، واحلكومة مببلغ 

3.6 ماليني دولر )نحو 7.42 %(. 
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تشييد وتجهيز المستشفى الجهوي بمدينة "مبالمايو"
القطاع: الجتماعي )�سحة(

جمهورية الكامريون

تكلفة امل�شروع 
)مليون دوالر(

مبلغ القر�س 
)مليون دوالر(

تاريخ 
املوافقة

ن�شبة الفائدة �شنويًافرتة ال�شماحفرتة ال�شدادمدة القر�س

2 %7 �صنوات20 �صنة27 �صنة8/ 3/ 38.80122017

أهداف المشروع

يندرج امل�صروع يف اإطار اأولويات برنامج ال�صتثمار يف قطاع ال�صحة املعتمد من قبل احلكومة للفرتة 2016 -2027، �صعيًا لتحقيق 
الأهداف التنموية لالألفية بجمهورية الكامريون. ويهدف امل�شروع اإلى الإ�شهام يف تغطية العجز ومعاجلة كبار امل�شابني باحلروق 
املواطنني يف  املتميزة جلميع  ال�صحية  وتوفري اخلدمات  وت�صاد(،  والكونغو  املجاورة )اجلابون  الدول  من  الوارد  الطلب  وتلبية 

العا�صمة »ياوندي« و�صواحيها، والإ�صهام يف تخفيف حدة الفقر عنهم وحت�صني ظروفهم املعي�صية.

وصف المشروع

يقع امل�صروع يف قرية »جنالن« مبدينة »مباملايو« على بعد 50 كيلومرتًا جنوب العا�صمة »ياوندي«، وي�صتمل على ت�صييد امل�صت�صفى 
وامل�صرحة  واملطعم  وال�صكن  الفنية  وامل�صالح  امل�صت�صفى  واإدارة  املختلفة  الطبية  الأق�صام  املباين  ت�صم  �صرير، حيث   200 ب�صعة 
مب�صاحة اإجمالية ُتقّدر بنحو 14017،44 مرتًا مربعًا، واأعمال التهيئة اخلارجية وتو�صيل اخلدمات مبختلف ال�صبكات، وجتهيز 
م�شاحات ملوقف ال�شيارات وهبوط الطائرات املروحية، وت�شييد و�شفلتة الطرق الداخلية والطريق الرابط بني امل�شت�شفى والطريق 

الوطني رقم )2( بطول نحو 50 مرتًا.

وي�صتمل امل�صروع كذلك على بناء �صياج خارجي بطول نحو 1200 مرت وجتهيزه بكامريات مراقبة دائمة، وت�صييد وجتهيز حمرقة 
للنفايات الطبية، وت�صييد خزان اأر�صي ب�صعة 100 مرت مكعب ملياه ال�صرب، وت�صييد وجتهيز حمطة ملعاجلة املياه امل�صتعملة، وحفر 
بئر وبناء خزان خارجي ب�صعة 50 مرتًا مكعبًا ملياه الري. هذا اإلى جانب التجهيزات والأثاث الطبي وغري الطبي، وتوفري و�شائل 
ت�صغيل امل�صت�صفى، واخلدمات ال�صت�صارية ودعم وحدة تنفيذ امل�صروع وتدقيق ح�صاباته، وتدريب الطاقم الطبي وتوفري الأدوية 

واملعدات ال�صغرية، وا�صتمالك الأرا�صي.

تمويل المشروع

ُي�شاهم يف التمويل كٌل من: امل�شرف العربي مببلغ 12 مليون دولر )متثل نحو 30.93 % من اإجمايل التكاليف(، وال�صندوق 
ال�صعودي للتنمية مببلغ 12 مليون دولر )نحو 30.93 %(، وال�صندوق الكويتي للتنمية القت�صادية العربية مببلغ 11 مليون دولر 

)نحو 28.35 %(، واحلكومة مببلغ 3.8 ماليني دولر )نحو 9.79 %(. 
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استصالح خليج "كوكودي" بمدينة "أبيدجان"
القطاع: البنية الأ�سا�سية والبيئة

جمهورية كوت ديفوار

تكلفة امل�شروع 
)مليون دوالر(

مبلغ القر�س 
)مليون دوالر(

تاريخ 
املوافقة

ن�شبة الفائدة �شنويًافرتة ال�شماحفرتة ال�شدادمدة القر�س

1 %10 �صنوات20 �صنة30 �صنة8/ 3/ 33.50202017

أهداف المشروع

�شبكات  الناجمة عن  البيئية  الناجت عن الختاللت  التلوث  – Cocody« ومكافحة  اإلى حماية خليج »كوكودي  امل�صروع  يهدف 
ال�صرف والفي�صانات املو�صمية وبالتايل حت�صني البيئة العامة للموقع. و�صيعمل امل�صروع على توفري من�صاآت اجتماعية و�صياحية 
وجتارية حول اخلليج ل�شتقبال ال�شتثمارات يف �شتى املجالت؛ مّما �شيمّكن من خلق اأن�شطة اقت�شادية مدّرة للدخل وتوفري فر�ض 

عمل جديدة. كذلك �صيكون للم�صروع اأثر اإيجابي على حت�صني �صحة ال�صكان وعودة ال�صيادين للمنطقة وحت�صني اإنتاجهم. 

وصف المشروع

خليج  وُيعترب  العا�شمة.  �شرق  كيلومرتًا   40 تبعد  التي  ب�صام«  »جران  مدينة  اإلى  »اأبيدجان«  العا�صمة  و�صط  من  امل�صروع  ميتد 
»كوكودي« المتداد الطبيعي لبحرية »اإبريي« و�صط مدينة »اأبيدجان« والتي متتد من غربها اإلى مدينة »جران ب�صام«، وت�صب يف 

هذه البحرية عدة اأنهار اأهمها نهر »كوموي«.

مت تق�صيم امل�صروع اإلى عدة اأجزاء ُي�صهم امل�صرف يف متويل الثالث منها، ويتمثل يف اإعادة فتح م�صب نهر »كوموي« يف البحر 
مبدينة »جران ب�شام«؛ مما �شي�شهل عملية تدفق مياه البحر اإلى بحرية »اإبريي« وبالتايل جتديد مياهها طبيعيًا.

اأمواج البحر، واأعمال  تاأثريات  اأعمال الهند�صة املدنية لإن�صاء حاجزين وقائيني حلماية امل�صب من  وتت�صمن مكونات امل�صروع 
حلماية جوانبه من الجنراف وتنقيتها من الأ�شجار، وتنفيذ اأعمال ك�شح الرمال داخل امل�شب واإعادة ا�شتعمالها لردم املواقع 

املهدّدة بالجنراف، وتقوية ج�صر »اأ�صيني«.

كما تت�شمن املكونات اخلدمات ال�شت�شارية، ودعم وحدة تنفيذ امل�شروع ومراقبة ح�شاباته، وتنظيم ور�شة ت�شمل دورة تدريبية 
لفائدة الكوادر الإيفوارية؛ لتعريفها باإجراءات امل�صرف املتّبعة يف تنفيذ امل�صاريع وال�صحب من القرو�س. 

تمويل المشروع

ُي�شاهم يف التمويل كٌل من: امل�شرف العربي مببلغ 20 مليون دولر )متثل نحو 59.7 % من اإجمايل التكاليف(، والأوفيد مببلغ 
11 مليون دولر )نحو 32.8 %(، واحلكومة مببلغ 2.5 مليون دولر )نحو 7.5 %(. 
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إمداد مياه الشرب لبعض المراكز شبه الحضرية
القطاع: الزراعة والتنمية الريفية

جمهورية النيجر

تكلفة امل�شروع 
)مليون دوالر(

مبلغ القر�س 
)مليون دوالر(

تاريخ 
املوافقة

ن�شبة الفائدة �شنويًافرتة ال�شماحفرتة ال�شدادمدة القر�س

1 %10 �صنوات20 �صنة30 �صنة8/ 3/ 11.50102017

أهداف المشروع

يهدف امل�شروع اإلى توفري املياه ال�شاحلة لل�شرب لت�شعة مراكز �شبه ح�شرية بجهات »تيالبريي« و»دو�شو« و»تاهوا«، وتخفيف 
حدة انت�صار الأمرا�س املرتبطة باملياه؛ مما يوؤثر اإيجابًا يف تخفيف املعاناة من جلب املياه خا�صًة عن الن�صاء، وحت�صني امل�صتوى 

ال�صحي لل�صكان.

5200 مرت مكعب/اليوم تفي ل�صد احتياجات ال�صكان يف  اإنتاجها بنحو  وُي�شاهم امل�شروع يف حت�شني جودة مياه ال�شرب وزيادة 
 % 15 اإلى  10 % حاليًا  لل�صرب من  ال�صاحلة  املياه  اإمداد  ب�صبكات  الربط  ن�صبة  2030، وحت�صني  امل�صروع حتى عام  منطقة 
مبا�شرًة بعد اإكمال تنفيذ امل�شروع لي�شل اإلى 30 % يف اأفق 2030، وتوفري املياه ال�شاحلة لل�شرب عرب نقاط توزيع املياه العمومية 

لفائدة 140 األف ن�صمة، وحت�صني معّدل ا�صتهالك املياه من 25 اإلى 46 لرت/اليوم/للفرد.

وصف المشروع

ُيغطي امل�شروع ت�شعة مراكز �شبه ح�شرية يبلغ عدد �شكانها 125 األف ن�صمة ومن املُتوقع اأن ي�صل اإلى 210 األف ن�صمة يف 
عام 2030.

باإنتاج  اأنبوبيًا  بئرًا   13 املراكز، عرب حفر وجتهيز  لهذه  ال�صرب  مياه  اإمداد  منظومات  وتو�صعة  اإعمار  اإعادة  امل�صروع  ويت�صمن 
اإجمايل يناهز 5200 مرت مكعب/اليوم، وت�صييد وجتهيز 14 خزانًا علويًا ب�صعة ترتاوح بني 100 و400 مرت مكعب وب�صعة تخزين 
 92 يناهز  اإجمايل  بطول   PVC مادة  املياه من  وتوزيع  اإمداد  �شبكات  وتو�شعة  اإعمار  واإعادة  3000 مرت مكعب،  بنحو  اإجمالية 
كيلومرتًا وباأقطار ترتاوح بني 75 و110 ملم، وتوريد وتركيب نحو 1020 تو�صيلة منزلية بالإ�صافة اإلى نحو 64 نقطة توزيع مياه 

عمومية.

كما يت�صمن امل�صروع اخلدمات ال�صت�صارية، ودعم وحدتْي تن�صيق وتنفيذ امل�صروع وتدقيق ح�صاباته ال�صنوية، ودعم القدرات عرب 
تنظيم حمالت التوعية والإر�شاد، اإلى جانب تنظيم ور�شة عمل لنطالق التنفيذ والتعريف باإجراءات املمولني.

تمويل المشروع

ُي�شاهم يف التمويل كٌل من: امل�شرف العربي مببلغ 10 ماليني دولر )متثل نحو 86.96 % من اإجمايل التكاليف(، واحلكومة 
مببلغ 1.5 مليون دولر )نحو 13.04 %(. 
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الصرف الصحي لجزيرة "سان لويس"
القطاع: البنية الأ�سا�سية والبيئة

جمهورية ال�شنغال

تكلفة امل�شروع 
)مليون دوالر(

مبلغ القر�س )مليون 
دوالر(

تاريخ 
املوافقة

مدة 
القر�س

فرتة 
ال�سداد

فرتة ال�شماح
ن�شبة الفائدة 

�شنويًا

2 %7 �صنوات20 �صنة27 �صنة5/ 7/ 1513.52017

أهداف المشروع

يندرج امل�صروع حتت اإطار املخطط التوجيهي لل�صرف ال�صحي جلزيرة »�صان لوي�س« لأفق عام 2025، ويهدف اإلى تطوير خدمات 
ال�صرف ال�صحي باأحياء اجلزيرة، وحت�صني الظروف ال�صحية لل�صكان عرب خف�س الأخطار والأوبئة الناجمة عن مياه ال�صرف 
ال�صحي الراكدة وحماية البيئة، وتن�صيط قطاعات التنمية الأخرى؛ مما يوؤدي ب�صفٍة عامة اإلى حت�صني الظروف املعي�صية وتخفيف 

حدة الفقر. 

وصف المشروع

يقع امل�صروع يف جزيرة »�صان لوي�س« يف اجلزء ال�صمايل الغربي من البالد على ُبعد نحو 260 كيلومرت من العا�صمة »داكار« حيث 
تعاين �شبكة ال�شرف ال�شحي يف  تلك املنطقة من اله�شا�شة ب�شبب قدمها فينتج عن ذلك تلوث املياه اجلوفية ومياه ال�شرب، 

بالإ�صافة اإلى العديد من امل�صاكل الجتماعية والبيئية وال�صحية. 

وتت�شمن مكونات امل�شروع الأعمال املدنية وملحقاتها لإعادة اإعمار وتو�شعة �شبكة ال�شرف ال�شحي القائمة، عرب توريد ومتديد 
حوايل 15 كيلومرتًا من اأنابيب الـ PVC وملحقاتها، وت�شييد حمطة جديدة ملعاجلة املياه العادمة ب�شعة تناهز 6000 مرت مكعب/
اليوم، واإن�صاء حوايل 1240 تو�صيلة منزلية، واإعادة اإعمار الأر�صفة والطرق الداخلية التي �صتتاأثر بت�صييد ال�صبكة على م�صاحة 

حوايل 140 األف مرت مربع، واإعادة اإعمار ال�صبكات املختلفة )الكهرباء واإمداد مياه ال�صرب والت�صالت(.

كما تت�شمن املكونات دعم وحدتي تن�شيق وتنفيذ امل�شروع، واخلدمات ال�شت�شارية وخدمات التوعية والإر�شاد، وتنظيم ور�شة عمل 
لنطالق التنفيذ والتعريف باإجراءات املمولني، وتدقيق احل�صابات ال�صنوية للم�صروع.

تمويل المشروع

ُي�شاهم يف التمويل كٌل من: امل�شرف العربي مببلغ 13.5 مليون دولر )متثل  90 % من اإجمايل التكاليف(، واحلكومة مببلغ 
1.5 مليون دولر ) 10 %(. 
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إعادة تأهيل طريق "كيسيدوجو – جيكيدو- كونديبادو" 
الجزء الثالث "جيكيدو – كونديبادو"

القطاع: البنية الأ�سا�سية والبيئة

جمهورية غينيا

تكلفة امل�شروع 
)مليون دوالر(

مبلغ القر�س )مليون 
دوالر(

تاريخ 
املوافقة

مدة 
القر�س

فرتة 
ال�سداد

ن�شبة الفائدة �شنويًافرتة ال�شماح

1 %10 �صنوات20 �صنة30 �صنة5/ 7/ 44.08162017

أهداف المشروع

اخلا�شة  ال�شتثمارات  يف  العجز  وتدارك  الوطنية  الطرق  تاأهيل  لإعادة  للحكومة  ال�شتعجايل  املخطط  �شمن  امل�شروع  يندرج 
بالقطاع، ودعم �شبكات الطرق وخا�شًة املحاور الإقليمية والدولية. 

ويهدف امل�شروع اإلى الإ�شهام يف تطوير �شبكة الطرق امل�شفلتة، وت�شهيل حركة نقل الب�شائع والركاب للمنطقة مع خف�ض تكاليف 
الدول املجاورة  التجارية مع  املبادلت  املناخية، وتكثيف  العام ويف جميع الظروف  املرور طوال  ا�صتمرار حركة  النقل، و�صمان 
)ليبرييا و�صرياليون وكوت ديفوار( وامل�صاعدة يف اندماج اقت�صاداتها، والإ�صهام يف التنمية القت�صادية والجتماعية والتخفيف 

من حدة الفقر عن �صكان املنطقة.

وصف المشروع

»كوناكري«  العا�صمة  عن  ويبعد  الغابية  ال�صتوائية  باملنطقة  لغينيا  ال�صرقي  اجلنوب  يف  – كونديبادو«  »كي�صيدوجو  طريق  يقع 
بحوايل 800 كيلومرت، ومير بحوايل 31 قريًة وجتمعًا �صكنيًا. 

ي�صتمل اجلزء الثالث من امل�صروع »جيكيدو – كونديبادو« - الذي ُي�شاهم امل�شرف يف متويله - على اإعادة تاأهيل الطريق القائم 
بطول نحو 35 كيلومرتًا وعر�س 7.40 مرت مع م�صارين عر�س كل منهما 3.70 مرت، وكتفني عر�س كل منهما  1.50 مرت خارج 
»جيكيدو«  ملدينتْي  الداخلية  الطرق  من  كيلومرتات   10 حوايل  تهيئة  اإلى  بالإ�صافة  داخلها،  و2.40 مرت  ال�صكنية  التجمعات 
حمطة  وتوفري  املجاورة،  الريفية  بالتجمعات  امل�صروع  تربط  التي  الريفية  الطرق  من  كيلومرتًا   20 حوايل  وفتح  و»كونديبادو«، 

متحركة ملراقبة الأوزان املحورية واحلمولة.

وتنظيم  ومراجعة ح�صاباته،  امل�صروع  تنفيذ  ودعم وحدة  الأرا�صي،  وا�صتمالك  ال�صت�صارية  امل�صروع على اخلدمات  ي�صتمل  كما 
ور�شة عمل لنطالق التنفيذ والتعريف باإجراءات املمولني.

تمويل المشروع

ُي�شاهم يف التمويل كٌل من: امل�شرف العربي مببلغ 16 مليون دولر )متثل نحو 36.30 % من اإجمايل التكاليف(، وال�صندوق الكويتي 
للتنمية القت�صادية العربية مببلغ 26.08 مليون دولر ) نحو 59.16 %(، واحلكومة مببلغ 2 مليون دولر ) نحو 4.54 %(. 
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إنشــــاء محطـــة توليـــد الكهربـــاء
في العــاصمة "بيســاو"

القطاع: البنية الأ�سا�سية والبيئة

جمهورية غينيا بي�شاو

تكلفة امل�شروع 
)مليون دوالر(

مبلغ القر�س )مليون 
دوالر(

تاريخ 
املوافقة

مدة 
القر�س

فرتة 
ال�سداد

فرتة ال�شماح
ن�شبة الفائدة 

�شنويًا

1 %10 �صنوات20 �صنة30 �صنة5/ 7/ 22.25112017

أهداف المشروع

يهدف امل�شروع اإلى اإيجاد حل عاجل مل�شكلة الطاقة يف البالد و�شمان توفريها ب�شورة م�شتدامة وباأ�شعار منا�شبة للم�شتهلكني، 
وذلك من خالل ا�صتبدال املحطة احلالية الوحيدة يف البالد واململوكة ل�صركة اأجنبية خا�صة. و�صيعمل امل�صروع على اإعادة قدرة 
�شركة الكهرباء بالبالد يف جمال توليد الكهرباء بتمليكها اأ�شول من�شاأة حمطة توليد، وتدريب فنييها على ت�شغيل و�شيانة واإدارة 
حمطات التوليد، وخف�ض �شعر بيع الكهرباء وحت�شني دخل ال�شركة، وم�شاعدة احلكومة على حتقيق اأهدافها اخلا�شة برفع ن�شبة 

احل�صول على الكهرباء يف »بي�صاو« اإلى 80 % بحلول عام 2030.

وصف المشروع

يقع امل�صروع يف حمطة »بريي« لتوليد الطاقة الكهربائية يف العا�صمة »بي�صاو«، وتت�صمن مكوناته اأعمال الهند�صة املدنية التي ت�صمل 
الأ�صا�صات اخلر�صانية للمولدات واملحولت وخزانات الوقود وغرفة التحكم، وتوريد وتركيب 14 وحدة مولد ديزل كل منها ب�صعة 1.6 
ميغاوات مع ملحقاتها، والتجهيزات امليكانيكية والكهربائية لربط املحطة ب�صبكة الكهرباء، وتوفري قطع الغيار ومعدات ال�صيانة، 

وتدريب الكوادر الفنية على الت�صغيل. كما تت�صمن املكونات اخلدمات ال�صت�صارية ودعم وحدة تنفيذ امل�صروع وتدقيق ح�صاباته.

تمويل المشروع

العربي  التمويل كٌل من: امل�شرف  ُي�شاهم يف 
مببلغ 11 مليون دولر )متثل نحو 49.44 % 
من اإجمايل التكاليف(، وال�صندوق ال�صعودي 
)نحو  دولر  ماليني   10.75 مببلغ  للتنمية 
مليون   0.50 مببلغ  واحلكومة   ،)%  48.31

دولر )نحو 2.25 %(. 
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إمـداد الميــــاه في مديــنة 
"ماسـيــرو" الُكبــرى

القطاع: البنية الأ�سا�سية والبيئة

مملكة لي�شوتو

تكلفة امل�شروع 
)مليون دوالر(

مبلغ القر�س )مليون 
دوالر(

تاريخ 
املوافقة

مدة 
القر�س

فرتة 
ال�سداد

فرتة ال�شماح
ن�شبة الفائدة 

�شنويًا

2 %5 �صنوات15 �صنة20 �صنة5/ 7/ 30142017

أهداف المشروع

يهدف امل�شروع اإلى الإ�شهام يف حتقيق التنمية الجتماعية والقت�شادية واأهداف الألفية يف البالد، من خالل توفري خدمات اإمداد 
مياه ال�صرب ملدينة »ما�صريو« العا�صمة ل�صّد النق�س فيها وتلبية احتياجات ال�صكان حتى عام 2042، واحلد من انت�صار الأمرا�س 

الناجتة عن �شح وتلوث املياه، وتخفيف حدة الفقر. 

وصف المشروع

يقع امل�شروع يف املناطق اجلنوبية واجلنوبية الغربية وال�شمالية ال�شرقية من العا�شمة »ما�شريو« التي ل تتوفر فيها حاليًا �شبكة 
لإمداد مياه ال�شرب لل�شكان البالغ عددهم الآن نحو 76 األف ن�صمة، وُمتوقع اأن ي�صل اإلى نحو 106 اآلف ن�صمة يف عام 2042. 

ويحتاج هوؤلء ال�شكان اإلى تاأمني م�شتلزماتهم من املياه ب�شكٍل م�شتدام واآمن �شحيًا. 

ي�صتمل امل�صروع على ت�صييد خزانات اأر�صية يف عدٍد من املناطق ب�صعات خمتلفة ترتاوح بني 150 اإلى 2000 مرت مكعب، وت�صييد 
حمطات �شخ، وت�شييد �شبكات توزيع بطول اإجمايل يبلغ نحو 286 كيلومرتًا وباأقطار ترتاوح بني 25 و500 ملميرت وربطها مبنظومة 
اإمداد املياه من �صد »ميتولوجن«، وتوريد وتركيب نحو 4000 تو�صيلة منزلية، وت�صييد خط نقل بطول نحو 25 كيلومرتًا وبقطر 400 

ملميرت، وتوريد وتركيب نظام تيليمرتي للتحكم وملراقبة اخلزانات الأر�صية والعلوية.

كما ي�شتمل امل�شروع على اخلدمات ال�شت�شارية ومراجعة احل�شابات، وتقدمي دعم فني للجهة املنفذة، اإلى جانب تنظيم ور�شة 
عمل لنطالق التنفيذ والتعريف باإجراءات املمولني.

تمويل المشروع

ُي�شاهم يف التمويل كٌل من: امل�شرف العربي مببلغ 14 مليون دولر )متثل 46.67 % من اإجمايل التكاليف(، والأوفيد مببلغ 
14 مليون دولر )نحو 46.67 %(، واحلكومة مببلغ 2 مليون دولر )نحو 6.66 %(. 
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تشييد وتجهيز كلية العلوم والتقنيات والبحث
وسكن جامعي بجامعة "كودوجو"

القطاع: الجتماعي )تعليم(

بوركينا فا�شو

تكلفة امل�شروع 
)مليون دوالر(

مبلغ القر�س )مليون 
دوالر(

تاريخ 
املوافقة

مدة 
القر�س

فرتة 
ال�سداد

ن�شبة الفائدة �شنويًافرتة ال�شماح

1 %10 �صنوات20 �صنة30 �صنة27/ 9/ 32.4012.052017

أهداف المشروع

يندرج امل�صروع �صمن ا�صرتاتيجية احلكومة الرامية اإلى تطوير م�صتوى التعليم اجلامعي يف البالد، ويهدف اإلى ا�صتكمال اإن�صاء 
جامعة »كودوجو« بت�صييد وجتهيز كلية العلوم والتقنيات والبحث التي اأن�صئت يف عام 2014 وُتدّر�س فيها اخت�صا�صات الريا�صيات 
تنقلهم  تخفيف عبء  بهدف  الطالب  لإيواء  �صكن جامعي  وت�صييد وجتهيز  الأر�س،  وعلوم  الآيل  والإعالم  والكيمياء  والفيزياء 
وتنمية  التقنية  املجالت  املتخ�ص�صة يف  العلمية  الكوادر  امل�صتقبلية من  البالد  احتياجات  �صد  اإلى  امل�صروع  اليومي. كما يهدف 

القدرات الب�صرية، مّما ي�صهم يف حتقيق التنمية القت�صادية امل�صتدامة وتخفيف حدة الفقر.

وصف المشروع

تقع مدينة »كودوجو« و�صط العا�صمتني ال�صيا�صية »واجادوجو« والقت�صادية «»بوبو ديال�صو«، ويقع امل�صروع على اأر�س تابعة جلامعة 
م�صاحة  اجلامعى يف  وال�صكن  والتقنيات  العلوم  كلية  لت�صييد  املدنية  الهند�صة  اأعمال  على  امل�صروع  مكونات  »كودوجو«. وحتتوي 

اإجمالية ُتقّدر بنحو 28770 مرتًا مربعًا،

التطبيقية  لالأعمال  وقاعات  وخمتربات  للمحا�صرات  قاعات  ي�صم  طوابق  ثالثة  من  مكون  للدرا�صة  مبنى  اإن�صاء  ذلك  وي�صمل 
لالإدارة،  واآخر  الطالب  ل�صكن  واإن�صاء ثالثة مباين  اإعالم،  350 مقعدًا ومكتبة ومركز  ب�صعة  واإن�صاء مدرج  للباحثني،  ومكاتب 
ومطعم جامعي ونادي للرتفيه مع تخ�شي�ض م�شاحات للريا�شة، واإن�شاء خزانات للمياه. هذا بالإ�شافة اإلى اأعمال البنية الأ�شا�شية 

لإمداد املوقع مبختلف ال�صبكات واإن�صاء �صور خارجي حلماية ال�صكن اجلامعي.

كما حتتوي مكونات امل�صروع على اخلدمات ال�صت�صارية، وتوفري الأثاث املدر�صي واملعدات والتجهيزات الالزمة، ودعم وحدة تنفيذ 
امل�شروع ومراجعة ح�شاباته، اإلى جانب تنظيم ور�شة عمل لنطالق التنفيذ والتعريف باإجراءات املمولني.

تمويل المشروع

ُي�شاهم يف التمويل كٌل من: امل�شرف العربي مببلغ 12.05 مليون دولر )متثل نحو 37.19 % من اإجمايل التكاليف(، والأوفيد 
مببلغ 16.80 مليون دولر )نحو 51.85 %(، واحلكومة مببلغ 3.55 ماليني دولر )نحو 10.96 %(. 
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استصالح وتهيئة الحوض المائي "ساو جواو بابتيستا"
في جزيرة "سانتياجو"

القطاع: الزراعة والتنمية الريفية

جمهورية الراأ�س االأخ�شر

تكلفة امل�شروع 
)مليون دوالر(

مبلغ القر�س )مليون 
دوالر(

تاريخ 
املوافقة

مدة 
القر�س

فرتة 
ال�سداد

ن�شبة الفائدة �شنويًافرتة ال�شماح

2 %6 �صنوات20 �صنة26 �صنة27/ 9/ 1513.52017

أهداف المشروع

يهدف امل�صروع اإلى الإ�صهام يف حتقيق الأمن الغذائي مبنطقة امل�صروع عن طريق ت�صييد من�صاآت مائية لتعبئة وتخزين مياه الري 
من  الرتبة  حلماية  من�صاآت  اإقامة  عرب  الطبيعية  للموارد  امل�صتدامة  التنمية  وحتقيق  املروية،  الزراعية  امل�صاحات  رقعة  وتو�صيع 
الجنراف وتعبئة املياه اجلوفية، ومواءمة الأن�شطة الزراعية مع التغريات املناخية من خالل حمالت التوعية والإر�شاد، وتدريب 
امل�صتفيدين على التقنيات احلديثة يف الزراعة. كما يهدف امل�صروع اإلى تخفيف حدة الفقر وحت�صني الظروف املعي�صية لل�صكان 

بتطوير الإنتاج الزراعي املّدر للدخل وفك العزلة عنهم.

وصف المشروع

يندرج امل�صروع يف اإطار املخطط املندمج لتنمية احلو�س املائي »�صاو جواو بابتي�صتا«، ويت�صمن من�صاآت تعبئة املوارد املائية التي 
ت�صمل: ت�صييد 15 حاجزًا من احلجارة واخلر�صانة لتعبئة املياه ال�صطحية، واإعادة اإعمار 3 حواجز قائمة، وحفر 19 بئرًا اأنبوبيًا 
وجتهيزها بامل�شخات ومبعدات ا�شتغالل الطاقة ال�شم�شية، وت�شييد 19 خزانًا ملياه الري ب�صعة 100 مرت مكعب بواقع خزان لكل 
اإعمار حاجز للمياه اجلوفية و20 خزانًا ملياه  اإلى احليازات الزراعية، واإعادة  اأنابيب الري من اخلزانات  بئر، وتوفري ومتديد 

الري، وت�صييد نحو 25 كيلومرتًا من امل�صالك الريفية من احلجارة. 

كما يت�صمن امل�صروع من�صاآت احلماية من ال�صيول وت�صمل: ت�صييد 24 حاجزًا من احلجارة واخلر�صانة واإعادة اإعمار 86 حاجزًا 
�صخريًا قائمًا، ومن�صاآت حماية الرتبة وت�صمل: اإن�صاء حواجز واقية مدّعمة بالنباتات يف نحو 110 هكتارات من احلو�ض املائي 
امل�شروع  يت�شمن  كذلك  فرعينْي.  حو�شنْي  يف  هكتارًا   51 م�صاحة  على  القائمة  الرتبة  حماية  من�صاآت  اإعمار  واإعادة  الفرعي، 

اخلدمات ال�صت�صارية، ودعم وحدة تنفيذ امل�صروع وتدقيق ح�صاباته ال�صنوية.

تمويل المشروع

ُي�شاهم يف التمويل كٌل من: امل�شرف العربي مبب���لغ 13.5 مليون دولر )متثل  90 % من اإجمايل التكاليف(، واحلكومة مببلغ 
1.5 مليون دولر ) 10 %(. 
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ري الحيازات الصغيرة أدنى نهر"أوسوتو"
)المرحلة الثانية(

القطاع: الزراعة والتنمية الريفية

مملكة �شوازيالند

تكلفة امل�شروع 
)مليون دوالر(

مبلغ القر�س )مليون 
دوالر(

تاريخ 
املوافقة

مدة 
القر�س

فرتة 
ال�سداد

ن�شبة الفائدة �شنويًافرتة ال�شماح

2 %5 �صنوات20 �صنة25 �صنة27/ 9/ 129.626152017

أهداف المشروع

يهدف امل�صروع اإلى تعزيز الأمن الغذائي ل�صكان منطقة اأدنى نهر »اأو�صوتو« بزيادة الإنتاج من املحا�صيل املختلفة، وُي�صهم يف خلق 
فر�ض عمل اإ�شافية ورفع معّدل م�شاركة الن�شاء يف العمل نتيجًة لتحويل الزراعة الإعا�شية اإلى زراعة جتارية لإنتاج املحا�شيل 
النقدية كال�شكر من خالل توفري مياه الري امل�شتدام. كما ي�شهم امل�شروع يف حت�شني وتطوير القطاع الفرعي للما�شية، وحتقيق 

اأهداف التنمية امل�شتدامة ب�شورة عامة.

وصف المشروع

مُيّثل امل�شروع املرحلة الثانية من م�شروع ري احليازات ال�شغرية يف اأدنى نهر »اأو�شوتو«، الذي �شاهم امل�شرف يف متويل املرحلة 
2009. ويتكون امل�صروع ب�صكٍل رئي�صي من الأعمال املدنية  6500 هكتار ومت النتهاء من تنفيذها يف عام  الأولى منه لري نحو 
ال�شت�شارية  واخلدمات  احلقلية،  والأعمال  الفرعية،  التوزيع  �شبكات  ومد  متاتا،  وقناة  ال�شيفون  خطوط  ملد  والكهروميكانيكية 

والإ�شراف على تنفيذ امل�شروع واإدارته.

وُي�شاهم امل�شرف يف متويل املكون اخلا�ض بالأعمال احلقلية والذي ي�شمل اإزالة الأحرا�ض واحل�شائ�ض، وتنظيف وت�شوية واإعداد 
احلقول الزراعية لنحو 5300 هكتار، وتوريد وتركيب وت�شغيل منظومات الري بالر�ض والتنقيط لنحو 42 منظومة ري حقلي.

تمويل المشروع

ُي�شاهم يف التمويل كٌل من: امل�شرف العربي مببلغ 15 مليون دولر )متثل نحو 11.57 % من اإجمايل التكاليف(، وال�صندوق 
الكويتي للتنمية القت�صادية العربية مببلغ 13.6 مليون دولر )نحو 10.50 %(، والبنك الأفريقي للتنمية مببلغ 56.440 مليون 
دولر )نحو 43.54 %(، والبنك الأوروبي للتنمية مببلغ 30 مليون دولر )نحو 23.14 %(، واحلكومة مببلغ 14.586 مليون 

دولر )نحو 11.25 %(. 
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إمداد مياه الشرب لمدينة "أباشي"
القطاع: الزراعة والتنمية الريفية

جمهورية ت�شاد

تكلفة امل�شروع 
)مليون دوالر(

مبلغ القر�س 
)مليون دوالر(

تاريخ 
املوافقة

مدة 
القر�س

فرتة 
ال�سداد

ن�شبة الفائدة �شنويًافرتة ال�شماح

1 %10 �صنوات20 �صنة30 �صنة13/ 12/ 42152017

أهداف المشروع

الفقر  »اأبا�شي« وتخفيف حدة  ل�شكان مدينة  واملعي�شية  ال�شحية  الظروف  الإ�شهام يف حت�شني  اإلى  امل�شروع ب�شفٍة عامة  يهدف 
عنهم، وذلك من خالل حت�شني خدمات اإمداد مياه ال�شرب وفقًا لأهداف التنمية امل�شتدامة لالأمم املتحدة لأفق 2030، ويف اإطار 
للمياه وال�صرف  – 2021(، والربنامج الوطني  للتنمية )2017  التي نريدها«، والربنامج الوطني  2030 »البالد  روؤية البالد 

ال�صحي )2020 – 2030(.

ويهدف امل�صروع ب�صفٍة خا�صة اإلى تاأمني احتياجات ال�صكان من مياه ال�صرب وزيادة ن�صبة احل�صول عليها من 47 % حاليًا اإلى 
100 % يف عام 2030، وحت�شني كفاءة املنظومة القائمة، وتو�شيع �شبكة التوزيع اإلى جميع اأحياء املدينة، وحت�شني اأداء خدمات 

اإمداد مياه ال�صرب عرب دعم ورفع قدرات »ال�صركة الت�صادية للمياه«.

وصف المشروع

ت�شتمل مكونات امل�شروع على زيادة اإنتاج مياه ال�شرب ملدينة »اأبا�شي« من خالل اإعادة اإعمار وتاأهيل الآبار القائمة، وحمطة توليد 
ت�شتمل  كما  املنزلية.  والتو�شيالت  التوزيع  �شبكة  يف  والك�شورات  العلوية  واخلزانات  الإدارية،  وامل�شاكن  ال�شخ  وحمطة  الطاقة 
اأنبوبية وت�شييد من�شاآت احلماية الالزمة لها من الفي�شانات والتلوث، وتوريد وتركيب خطوط  اآبار  املكونات على حفر وجتهيز 
اأنظمة  وتركيب  وتوفري   ،»Bithea« منطقة  املياه يف  ل�صخ  وت�صييد حمطة  املدينة،  اإلى  املياه  ل�صخ  الآبار اجلديدة وخط  لربط 
للتحكم عن ُبعد لالآبار وخلط �شخ املياه، وت�شييد خزانات علوية، وتوريد وتركيب خطوط لتوزيع املياه، وت�شييد تو�شيالت منزلية 

ونقاط توزيع لتزويد القرى الواقعة على طول خط ال�شخ.

ح�شاباته،  وتدقيق  امل�شروع  وتنفيذ  تن�شيق  وحدتْي  ودعم  »اأبا�شي«،  يف  للمياه«  الت�شادية  »ال�شركة  دعم  امل�شروع  يت�شمن  كذلك 
واخلدمات ال�صت�صارية وا�صتمالك الأرا�صي. 

تمويل المشروع

وال�صندوق  التكاليف(،  اإجمايل  35.7 % من  15 مليون دولر )متثل نحو  العربي مببلغ  كٌل من: امل�شرف  التمويل  ُي�شاهم يف 
ال�صعودي للتنمية مببلغ 25 مليون دولر )نحو 59.5 %(، واحلكومة مببلغ 2 مليون دولر )نحو 4.8 %(. 
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قرض ائتماني لفائدة الصندوق الوطني
)CNCAS( للقرض الزراعي للسنغال

القطاع اخلا�ص
جمهورية ال�شنغال

أهداف المشروع

يهدف القر�س الئتماين اإلى امل�شاهمة يف تنمية القطاع اخلا�س يف جمهورية ال�صنغال عرب رفع القدرات التمويلية لل�صندوق؛ مّما 
ميّكن من �صهولة و�صول موؤ�ص�صات القطاع اخلا�س اإلى م�صادر التمويل. وُي�صهم القر�س يف متويل وتنمية م�صاريع وا�صتثمارات 
اأن�صطته، وبالتايل تعزيز القاعدة الإنتاجية، وتوفري فر�س العمل وخف�س  القطاع اخلا�س وتوفري راأ�س املال العامل للعديد من 

البطالة، وحت�صني الظروف املعي�صية لل�صكان، ومنو الدخل القومي.
تمويل المشروع

بلغت قيمة القر�س الئتماين الذي قّدمه امل�صرف اإلى ال�صندوق الوطني للقر�س الزراعي لل�صنغال 10 ماليني دولر.
تاريخ الموافقة : 08 مار�س 2017

قرض ائتماني لتمويل استثمارات شركة تنمية القطن
القطاع اخلا�ص

جمهورية الكامريون

أهداف المشروع

التابع ل�صركة تنمية القطن يف  اإنتاج م�صنع الزيت  تاأهيل وزيادة طاقة  اإعادة  اإلى امل�صاركة يف متويل  يهدف القر�س الئتماين 
جمهورية الكامريون. و�صُي�صهم القر�س يف زيادة طاقة اإنتاج امل�صنع من 120 األف طن اإلى 210 األف طن وحت�صني العائدات، 
املياه  لتطهري  وتوفري حمطة  الكامريوين،  للمواطن  معقولة  وباأ�صعار  عالية  ذات جودة  وال�صوجا(  )القطن  نباتية  زيوت  وتوفري 
امل�صتعملة يف امل�صانع للمحافظة على املوارد املائية، ودعم مزارعي القطن يف �شمال البالد الذين ُيقّدر عددهم بنحو 240 األف 

ن�صمة، لزيادة الإنتاج وحت�صني اأو�صاعهم الجتماعية.
تمويل المشروع

بلغت قيمة القر�س الئتماين الذي قّدمه امل�صرف اإلى �شركة تنمية القطن بالكامريون 10 ماليني دولر.
تاريخ الموافقة : 08 مار�س 2017

ثانيًا: عمليات القطاع الخاص والتجارة الخارجية
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)CORIS BANK INTERNATIONAL( خط تمويل لفائدة
القطاع: التجارة اخلارجية

بوركينا فا�شو
أهداف المشروع

اأفريقيا  غرب  لدول  النقدية  القت�صادية  املجموعة  بلدان  اإلى  العربية  ال�صادرات  متويل  يف  التو�صع  اإلى  التمويل  خط  يهدف 
لعمليات  البنك  املنا�صبة عرب  التمويالت  توفري  وذلك من خالل  ب�صفٍة خا�صة،  فا�صو  بوركينا  واإلى  عامة  ب�صفٍة   (UEMOA)
امل�صتوردين من  التمويل يف متكني  وُي�صهم خط  التموين املنتظم لكافة القطاعات القت�صادية.  العربية، وتاأمني  ال�صلع  ا�صترياد 
توفري احتياجات ال�صلع ال�صرورية لالإنتاج وال�صتهالك من بع�س الدول العربية مثل املغرب واجلزائر وتون�س، وخلق حلقات اإمداد 

متوين بينها وبني وبوركينا فا�صو؛ مما يوؤدي اإلى تعزيز العالقات القت�صادية وحت�صني الظروف املعي�صية لل�صكان.
تمويل المشروع

بلغت قيمة خط التمويل الذي قّدمه امل�صرف اإلى”CORIS BANK INTERNATIONAL“ 25 مليون دولر.
تاريخ الموافقة: 08 مار�س 2017

)BMS( قرض ائتماني لفائدة بنك مالي للتضامن
القطاع : اخلا�ص
جمهورية مايل

أهداف المشروع
ُي�شاهم القر�س الئتماين يف توفري املوارد املالية التي يحتاجها بنك مايل للت�صامن، ليقوم بدوره من ح�صيلته بتمويل موؤ�ص�صات 
القطاع اخلا�س ال�صغرى واملتو�صطة والفئات التي تواجه �صعوبة يف احل�صول على املوارد املالية؛ وذلك مل�صاعدتهم على تنفيذ 
امل�صروعات ال�صغرية املّدرة للدخل وتعزيز القاعدة الإنتاجية، واإتاحة فر�س العمل لهم للخروج من دائرة البطالة والفقر ومن ثم 
حت�صني ظروفهم املعي�صية، الأمر الذي يكون له – ب�صورة عامة - الأثر الإيجابي يف منو الدخل القومي وحتقيق التنمية امل�صتدامة. 

تمويل المشروع

بلغت قيمة القر�س الئتماين الذي قّدمه امل�صرف اإلى بنك مايل للت�صامن 15 مليون دولر.
تاريخ الموافقة: 05 يوليو 2017

خط تمويل لفائدة مصرف الساحل والصحراء لالستثمار والتجارة
القطاع: التجارة اخلارجية

اإقليمي

أهداف المشروع
 (ECOWAS) اأفريقيا  غرب  لدول  القت�صادية  املجموعة  بلدان  اإلى  العربية  ال�صادرات  متويل  يف  التو�صع  اإلى  التمويل  خط  يهدف 
واملجموعة القت�صادية والنقدية لدول و�صط اأفريقيا (CEMAC)، من خالل توفري التمويالت املنا�صبة لعمليات ا�صترياد ال�صلع العربية 
لتموين كافة القطاعات القت�صادية. ميُنح خط التمويل اإلى م�صرف ال�صاحل وال�صحراء لال�صتثمار والتجارة الذي ي�صعه حتت ت�صرف 
البنوك التابعة له يف 12 دولة اأفريقية، وُي�صهم يف متكني امل�صتوردين من توفري احتياجات ال�صلع ال�صرورية لالإنتاج وال�صتهالك من 

الدول العربية مثل املغرب واجلزائر وتون�س وبع�س بلدان اخلليج؛ الأمر الذي ُي�صهم بدوره يف حتقيق النمو القت�صادي.
تمويل المشروع

بلغت قيمة خط التمويل الذي قّدمه امل�صرف اإلى م�صرف ال�صاحل وال�صحراء لال�صتثمار والتجارة 15 مليون دولر.
تاريخ الموافقة: 05 يوليو 2017
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قرض ائتماني لفائدة مؤسسة مصرفية
القطاع : اخلا�ص

جمهورية كينيا

أهداف المشروع

يهدف القر�س الئتماين اإلى توفري موارد مالية ملوؤ�ص�صة م�صرفية بجمهورية كينيا لتمويل م�صروعات �صغرية ومتو�صطة يف كافة 
القطاعات القت�صادية لفائدة القطاع اخلا�س، وذلك عرب اإعادة اإقرا�س ح�صيلته للم�صتفيدين يف البالد، الأمر الذي ي�صاعد 
على حتقيق اأغرا�س املوؤ�ص�صة املرتبطة بتنفيذ ا�صرتاتيجية الدولة التنموية. وُي�صهم القر�س يف دعم القطاع اخلا�س وتوفري راأ�س 

املال العامل للعديد من اأن�صطته، كما ي�صجع على جلب موارد مالية جديدة.
تمويل المشروع

بلغت قيمة القر�س الئتماين الذي قّدمه امل�صرف اإلى املوؤ�ص�صة امل�صرفية املعنية يف جمهورية كينيا 15 مليون دولر.
تاريخ الموافقة: 27 �صبتمرب 2017

)BDM( قرض ائتماني لفائدة بنك مالي للتنمية
القطاع : اخلا�ص

جمهورية مايل

أهداف المشروع

ُي�شاهم القر�س الئتماين يف متويل م�صروعات وا�صتثمارات القطاع اخلا�س يف مايل وتوفري راأ�س املال العامل للعديد من اأن�صطته 
اإلى بنك مالى للتنمية، ليقوم بدوره بتمويل م�صاريع �صغرية ومتو�صطة من  مع جذب موارد مالية جديدة. ويتم تقدمي القر�س 

ح�صيلته يف كافة القطاعات القت�صادية.
تمويل المشروع

بلغت قيمة القر�س الئتماين الذي قّدمه امل�صرف اإلى بنك مالى للتنمية 10 ماليني دولر.
تاريخ الموافقة: 27 �صبتمرب 2017

)BDM( خط تمويل لفائدة بنك مالي للتنمية
القطاع : التجارة اخلارجية

جمهورية مايل

أهداف المشروع

اأفريقيا  غرب  لدول  النقدية  القت�صادية  املجموعة  بلدان  اإلى  العربية  ال�صادرات  متويل  يف  التو�صع  اإلى  التمويل  خط  يهدف 
(UEMOA) ب�صفة عامة وجمهورية مايل ب�صفة خا�صة، وذلك من خالل توفري التمويالت املنا�صبة عرب البنك لعمليات ا�صترياد 
ال�صلع العربية من اأجل حتقيق التموين املنتظم لكافة القطاعات. وُي�صهم خط التمويل يف متكني امل�صتوردين من توفري احتياجات 
قطاع القطن من املواد الكيميائية ال�صرورية من الدول العربية املجاورة مثل املغرب وتون�س، كما ُي�صهم يف خلق حلقات اإمداد 

ومتوين بني هذه الدول وجمهورية مايل؛ ممّا يوؤدي اإلى ت�صابك العالقات القت�صادية وتقويتها.
تمويل المشروع

بلغت قيمة خط التمويل الذي قّدمه امل�صرف اإلى بنك مايل للتنمية 20 مليون دولر.

تاريخ الموافقة:  27 �صبتمرب 2017
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خط تمويل لفائدة بنك مصر
القطاع : التجارة اخلارجية

جمهورية م�شر العربية
أهداف المشروع

ُي�صهم خط التمويل يف توفري موارد مالية لبنك م�صر لتمكينه من متويل عمليات ت�صدير ال�صلع امل�صرية )عربية املن�صاأ( اإلى دول 
اأفريقيا جنوب ال�صحراء، يف اإطار برنامج امل�صرف لتمويل التجارة بني املنطقتني العربية والأفريقية، الأمر الذي يدعم التعاون 
والتكامل بينهما. و�صُيمّكن خط التمويل امل�صتوردين الأفارقة من متوين ال�صوق الأفريقي ب�صكٍل منتظم، خا�صًة فيما يخ�س بع�س 
ال�صلع ال�صرورية كالأ�صمدة والأدوية واملواد الغذائية واملعدات الكهربائية، واملواد البرتولية امل�صّنعة يف قطاعات حتظى بالأولوية 

مثل ال�صحة والزراعة والأمن الغذائي والطاقة.
تمويل المشروع

بلغت قيمة خط التمويل الذي قّدمه امل�صرف اإلى بنك م�صر 50 مليون دولر.
تاريخ الموافقة: 27 �صبتمرب 2017

قرض ائتماني لفائدة بنك أكسس غانا )بي إل سي(
القطاع : اخلا�ص

جمهورية غانا
أهداف المشروع

لبنك  التمويلية  القدرات  رفع  طريق  عن  غانا،  جمهورية  يف  اخلا�س  القطاع  تنمية  يف  امل�شاهمة  اإلى  الئتماين  القر�س  يهدف 
وُي�صهم القر�س يف تنمية امل�صروعات املدّرة للدخل  التمويل.  اإلى م�صادر  اأك�ص�س، مّما ي�صهل و�صول موؤ�ص�صات القطاع اخلا�س 

وتعزيز القاعدة الإنتاجية، وبالتايل توفري فر�س العمل وخف�س البطالة، وحتقيق الأمن الغذائي، ومنو الدخل القومي.
تمويل المشروع

بلغت قيمة القر�س الئتماين الذي قّدمه امل�صرف اإلى بنك اأك�ص�س غانا )بي اإل �صي( 10 ماليني دولر.
تاريخ الموافقة: 13 دي�صمرب 2017

قرض ائتماني لفائدة مؤسسة تمويل  تنموي إقليمية
القطاع : اخلا�ص

اإقليمي
أهداف المشروع

يهدف القر�س الئتماين اإلى امل�شاهمة يف تنمية القطاع اخلا�س يف دول جمموعة جنوب اأفريقيا  القت�صادية (SADC)، عن طريق 
رفع القدرات التمويلية ملوؤ�ص�صة متويل تنموي تابعة للمجموعة؛ مّما ميّكن من ت�صهيل و�صول موؤ�ص�صات القطاع اخلا�س اإلى م�صادر 
التمويل. وي�صهم القر�س يف متويل م�صاريع وا�صتثمارات القطاع اخلا�س وتوفري راأ�س املال العامل للعديد من اأن�صطته، ومن �شاأن ذلك 

تعزيز الإنتاج وتوفري فر�س العمل وخف�س البطالة، وحت�صني الظروف املعي�صية ل�صكان دول املنطقة واحلّد من الفقر. 
تمويل المشروع

بلغت قيمة القر�س الئتماين الذي قّدمه امل�صرف اإلى موؤ�ص�صة التمويل التنموي الإقليمية املعنية 15 مليون دولر.
تاريخ الموافقة:  13 دي�صمرب 2017

ثانيًا: مشروعات القط اع الخاص وعمليات التجارة الخارجية
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ثانيًا: مشروعات القط اع الخاص وعمليات التجارة الخارجية

)TAH( قرض ائتماني لفائدة مجموعة أفريقيا للتمويل
القطاع : اخلا�ص

اإقليمي
أهداف المشروع

يهدف القر�س الئتماين اإلى دعم تنمية القطاع اخلا�س يف جمهوريات ال�صنغال وغينيا والنيجر، عرب رفع القدرات التمويلية لـ 
»جمموعة اأفريقيا للتمويل«؛ مّما ي�صهل و�صول موؤ�ص�صات القطاع اخلا�س يف تلك الدول اإلى م�صادر التمويل. وُي�صهم القر�س يف 
اإيجابًا على حتقيق الأمن الغذائي، وخلق فر�س العمل،  تنمية امل�صروعات املّدرة للدخل وتعزيز القاعدة الإنتاجية، مبا ينعك�س 

وحت�صني الظروف املعي�صية لل�صكان، ومنو الدخل القومي.
تمويل المشروع

بلغت قيمة القر�س الئتماين الذي قّدمه امل�صرف اإلى جمموعة اأفريقيا للتمويل 15 مليون دولر.
تاريخ الموافقة:   13 دي�صمرب 2017

خط تمويل لفائدة بنك أكسس غانا )بي إل سي(
القطاع : التجارة اخلارجية

جمهورية غانا
أهداف المشروع

يهدف خط التمويل اإلى متويل عمليات ا�صترياد �صلع عربية املن�صاأ اإلى جمهورية غانا، وذلك يف اإطار برنامج امل�صرف لتمويل 
التجارة بني املنطقتني العربية والأفريقية ودعم التكامل والتعاون بينهما. وُي�صهم خط التمويل يف متكني امل�صتوردين يف غانا من 
متوين �صوقها املحلي ب�صكٍل منتظم، خا�صًة فيما يتعلق ببع�س ال�صلع ال�صرورية كالأ�صمدة والأدوية واملواد الغذائية واملواد البرتولية 

امل�صنعة يف قطاعات حتظى بالأولوية، مثل ال�صحة والزراعة والأمن الغذائي والطاقة.
تمويل المشروع

بلغت قيمة خط التمويل الذي قّدمه امل�صرف اإلى بنك اأك�ص�س غانا )بي اإل �صي( 20 مليون دولر.
تاريخ الموافقة:  13دي�صمرب 2017

خط تمويل لفائدة مؤسسة مصرفية
القطاع : التجارة اخلارجية

جمهورية موري�ش�س
أهداف المشروع

يهدف خط التمويل اإلى متويل ا�صتجالب �صلع ومنتجات عربية اإلى جمهورية موري�ص�س وبقية الدول الأفريقية املوؤهلة التي تغطيها 
عمليات البنك املقرت�س، عرب اإعادة اإقرا�س موارده للم�صتفيدين يف تلك البلدان. كما يهدف خط التمويل اإلى ت�صجيع وتعزيز 
التبادلت التجارية بني الدول العربية والأفريقية، و تعريف الأ�صواق الأفريقية باملنتجات العربية؛ مّما ي�صاعد يف منو ال�صادرات 

العربية املتجهة اإلى اأفريقيا جنوب ال�صحراء.
تمويل المشروع

بلغت قيمة خط التمويل الذي قّدمه امل�صرف اإلى املوؤ�ص�صة امل�صرفية املعنية جلمهورية موري�ص�س 50 مليون دولر.
تاريخ الموافقة:  13 دي�صمرب 2017
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)BDEAC( خط تمويل لفائدة بنك التنمية لدول وسط أفريقيا
القطاع : التجارة اخلارجية

اإقليمي

أهداف المشروع

يهدف خط التمويل اإلى متويل عمليات ا�صترياد �صلع عربية املن�صاأ اإلى بلدان املجموعة القت�صادية والنقدية لدول و�صط اأفريقيا 
بالتعاون مع بنك التنمية لدول و�صط اأفريقيا، مبا يخدم التكامل القت�صادي بني املنطقتني العربية والأفريقية، وُي�صهم يف احلّد من 
الفقر وحت�صني امل�صتوى املعي�صي ل�صكان دول املجموعة. وي�صاعد خط التمويل امل�صتوردين فى ت�صاد واأفريقيا الو�صطى والكامريون 
وغينيا ال�صتوائية واجلابون والكونغو من متوين ال�صوق الأفريقي ب�صورة منتظمة ببع�س ال�صلع ال�صرورية، مثل الأ�صمدة والأدوية 

واملواد الغذائية واملواد البرتولية واملعدات الكهربائية. 
تمويل المشروع

بلغت قيمة خط التمويل الذي قّدمه امل�صرف اإلى بنك التنمية لدول و�صط اأفريقيا 20 مليون دولر.
تاريخ الموافقة: 13 دي�صمرب 2017

ثالثًا: عمليـــات العون الفني

دراسة الجدوى لمشروع طريق  »دوربالي – تشاوي«
جمهورية ت�شاد

هدف العون الفني
متويل اإعداد درا�صة اجلدوى الفنية والقت�صادية مل�صروع الطريق الذي يهدف اإلى الإ�صهام يف رفع م�صتوى �شبكة الطرق القومية 
بالبالد وت�صهيل حركة نقل الب�صائع والركاب، وفك العزلة عن منطقة امل�صروع. وت�صتمل عنا�صر الدرا�صة على درا�صة منطقة 
امل�صروع من الناحية اجلغرافية والجتماعية والقت�صادية، وك�صف احلالة الراهنة مل�صار الطريق وحتديد امل�صار الأن�صب، وتقدير 
حجم حركة املرور احلالية واملُتوقعة م�صتقباًل، وفح�س نوعية الرتبة، وتقدير حجم ونوعية من�صاآت ت�صريف مياه الأمطار، وجمع 
معلومات عن املواد التي �صيتم ا�صتخدامها يف الت�صييد، واإعداد الت�صاميم الأولية للطريق، وتقدير تكلفة امل�صروع وح�صاب معّدل 

عائده القت�صادي واأثره على البيئة.
تمويل المصرف:   450 األف دولر 

تاريخ الموافقة:    08 مار�س 2017  

دعم مختبر مراقبة جودة مياه الشرب  )المرحلة الثانية(
جمهورية كوت ديفوار

هدف العون الفني
دعم خمترب مراقبة جودة مياه ال�صرب بكوت ديفوار، لتمكينه من القيام بفح�س ومراقبة جودة املياه بكفاءة والتاأكد من مطابقتها 
ملوا�صفات منظمة ال�صحة العاملية، بالإ�صافة اإلى دعم قدرات كوادر املخترب. ويت�صمن الدعم توفري جتهيزات ومعدات للمخترب 
ت�صمل اأجهزة حتليل كيميائي ملكونات مياه ال�صرب الع�صوية وغري الع�صوية ومعّدات لتح�صري العينات. كما يت�صمن جتديد خدمات 
خبري عربي ملدة عام ليقوم بو�صع برنامج لدرا�صة نوعية املياه واآخر للتدريب على املنهجيات التحليلية ملكوناتها، وتطوير دليل 

التطبيقات املتعلقة باأ�صاليب التحليل، وتطوير كفاءة الكوادر الوطنية فيما يخ�س املمار�صات اجليدة وفقًا للمعايري الدولية.
تمويل المصرف:  300 األف دولر 

تاريخ الموافقة:   08 مار�س 2017  
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خبير عربي لدعم برنامج تعليم اللغة العربية
جمهورية النيجر

هدف العون الفني
للم�شاهمة يف تفعيل وتن�صيط اأعمال املركز  بغريها،  توفري خدمات خبري عربي ملدة عامنيْ يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني 
التابع للمنظمة الإ�صالمية للرتبية والثقافة والعلوم )ISESCO( يف جمهورية النيجر. وتت�صمن مهام اخلبري مراجعة برامج »مركز 
تدريب الكوادر ملحو الأمية«، واإعداد اخلطط والروؤى العلمية الكفيلة بتطوير برامج املركز املختلفة مع اقرتاح برامج تربوية جديدة، 
ومراجعة املقررات الدرا�صية، وتدريب معلمي املركز لرفع كفاءتهم الأكادميية واملهنية، وتقييم اأداء املركز وتقدمي مقرتحات ب�صاأن 

تطويره، وامل�شاهمة يف اإعداد الن�صرات والبحوث ذات ال�صلة مبحو الأمية، والإ�شراف على الأن�صطة الثقافية والعلمية.
تمويل المصرف:   320 األف دولر 

تاريخ الموافقة:    08 مار�س 2017 

دعم أنشطة النساء في مجالي  الخياطة والتطريز )المرحلة الثالثة(
اإقلـيمي

هدف العون الفني

متويل برنامج تدريبي لتعزيز قدرات اجلمعيات الن�صائية والن�صاء العامالت يف جمال التقنيات احلديثة للخياطة والتطريز، من 
اأجل متكينهن من ت�صويق منتجاتهن يف الأ�صواق الريفية اأو خارج القرى؛ مما يوؤدي اإلى حت�صني ظروفهن املعي�صية. وت�صتفيد من 
80 امراأة من غينيا واجلابون ويوغندا وت�صاد. تقوم »منظمة الإي�صيكو« بتنفيذ الربنامج التدريبى بالتعاون  الربنامج التدريبي 
مع اجلهات املعنية يف الدول امل�صتفيدة واملنظمات واجلمعيات الن�صائية العاملة يف جمال حماربة الفقر. علمًا باأنه �صيتم توزيع 

ومتليك ماكينات اخلياطة والتطريز وملحقاتها لكل امل�صاركات. 
تمويل المصرف:   150 األف دولر 

تاريخ الموافقة:    08 مار�س 2017

دعم ملتقى حول فرص االستثمار الزراعي في أفريقيا
اإقلـيمي

هدف العون الفني

متويل ملتقى حول فر�س ال�صتثمار الزراعي يف اأفريقيا حتت �شعار »وثبات ال�صتثمار الزراعي يف اأفريقيا ودور امل�صتثمر العربي«، 
ُيعقد على هام�ض املوؤمتر العربي الثالث لال�صتثمار الزراعي الذي تنظمه الهيئة العربية لال�صتثمار والإمناء الزراعي باخلرطوم. 
ويهدف امللتقى اإلى طرح املقومات والإمكانيات الزراعية التي تزخر بها اأفريقيا، بالإ�صافة اإلى عر�س الفر�س ال�صتثمارية املتاحة 
وال�صراكات ال�صرتاتيجية املحتملة، وذلك من خالل اإن�صاء الروابط والعالقات التجارية بني �شركات القطاع اخلا�س يف جمال 

الزراعة يف الدول العربية والأفريقية. 
تمويل المصرف:   25 األف دولر 

تاريخ الموافقة:    08 مار�س 2017  
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خبير عربي لدعم صندوق دعم فرص العمل
بوركينا فا�شو

هدف العون الفني

متويل خدمات خبري عربي اقت�صادي ملدة عامنْي يف جمال التمويل الأ�صغر، وذلك لفائدة �صندوق دعم فر�س العمل ببوركينا 
اإلى رفع م�صتوى القدرات الفنية لكوادر ال�صندوق يف جمال اإعداد وتنفيذ ومتابعة امل�صاريع وامل�صاعدة يف  فا�صو. ويهدف العون 
و�صع اخلطط لتطوير قطاع التمويل ال�صامل. وتت�صمن مهام اخلبري التعرف على اخلدمات املالية املتاحة ودرا�صة الحتياجات 
اخلا�شة باملتدخلني، وتعبئة م�شادر متويل اإ�شافية لتنمية الإقرا�ض الأ�شغر ودعم موؤ�ش�شاته، وامل�شاهمة يف و�شع املعايري املالئمة 
ملتابعة وتقييم عمليات التمويل، واإعداد التقارير الدورية ملتابعة وتقييم م�صاريع القرو�س الئتمانية، وو�صع برنامج تدريبي لرفع 

قدرات امل�شتفيدين من التمويل الأ�شغر ومتناهي ال�شغر لإدارة م�شروعاتهم.

تمويل المصرف:   320 األف دولر 

تاريخ الموافقة:    05 يوليو 2017  

تنظيم مائدة مستديرة للممولين
جمهورية ت�شاد

هدف العون الفني

ُيخ�ص�س العون الفني لتنظيم مائدة م�صتديرة للمولني يف جمهورية ت�صاد – تكون يف ذات الوقت منرب ترويجي للوجهة ال�صتثمارية 
الأولوية  ذات  التنموية  امل�صروعات  من  قائمة  ي�صمل  الذي   2021 –  2017 للفرتة  التنموي  باملخطط  لتعريفهم  – وذلك  فيها 
بالن�شبة للبالد، والتنويه ب�شرورة جمع التمويالت ال�شرورية لإجنازها، وعر�ض برنامج ال�شتثمار على املمولني، وتعميق احلوار 

معهم حول ال�صيا�صات الكفيلة بتحفيز ن�صق النمو.

تمويل المصرف:   350 األف دولر 

تاريخ الموافقة:    05 يوليو 2017

خبير عربي لدعم وزارة المالية
جمهورية الراأ�س االأخ�شر

هدف العون الفني

امل�صاريع  اإدارة  مهند�س خمت�س يف  بتجديد خدمات خبري عربي  وذلك  املالية،  لوزارة  التابعة  للتخطيط  الوطنية  الإدارة  دعم 
التنمية  امل�صاريع يف قطاعي  وتنفيذ  لتطوير  امل�صتقبلية  امل�صاعدة يف و�صع اخلطط  وتت�صمن مهام اخلبري  التنموية ملدة عامنْي. 
الريفية والبنية الأ�شا�شية، واختيار امل�شاريع ذات الفعالية والأولوية، وال�شرتاك يف تقييم امل�شاريع التي يقوم بها املمولون، ومتابعة 
الن�صاطات املتعلقة باإدارة امل�صاريع التي ميولها امل�صرف واملوؤ�ص�صات العربية الأخرى بالبالد، ومتابعة القرو�س واملنح الأجنبية، 

واإبداء الراأي حول خطط التنمية التي تقرتحها الوزارات املعنية بالتنمية الريفية والبنية الأ�صا�صية.

تمويل المصرف:   240 األف دولر 

تاريخ الموافقة:    05 يوليو 2017
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دعم بنك اإلبداع والشراكة
جمهورية �شرياليون

هدف العون الفني

رفع كفاءة الكوادر الب�صرية العاملة يف بنك الإبداع وال�صراكة، وتطوير جمالت العمل ملقابلة الزيادة يف عدد العمالء. وي�صمل  
العون اإفادة جميع العاملني بالبنك – على خمتلف م�صتوياتهم – من دورات تدريبية يف جمالت الت�صويق والتحليل املايل واإدارة 
اإلى  تعريفية  اإلى جانب زيارات  املنتجات،  الب�صرية وتطوير  املوارد  واإدارة  واإدارة املخاطر،  الأ�صغر  والتمويل  العمالء،  عالقات 
اأحد بنوك »اأجفند« للتدريب العملي. كذلك ي�شمل العون �شراء وتركيب وتطوير ُنظم اإدارة املعلومات، وا�شتجالب خدمات خرباء 
ماليني لتطوير منتجات جديدة تتوافق مع خطة 2030 للتنمية امل�صتدامة. تقوم وحدة »اأجفند« للتمويل الأ�صغر بتقدمي اخلدمات 

ال�صت�صارية والتدريب.

تمويل المصرف:   150 األف دولر 

تاريخ الموافقة:    05 يوليو 2017  

تنظيم مائدة مستديرة للممولين
جمهورية غينيا 

هدف العون الفني

ُيخ�ص�س العون الفني لتنظيم مائدة م�صتديرة للمولني يف جمهورية غينيا - تكون يف ذات الوقت منرب ترويجي للوجهة ال�صتثمارية 
فيها - وذلك لتعريفهم باملخطط التنموي للفرتة 2016 – 2020 الذي يهدف اإلى حتقيق حتّول هيكلي لالقت�شاد وزيادة معدل 
منوه ال�صنوي اإلى نحو 7 %، وحت�شني م�شتوى املعي�شة والرفاهية لل�شكان، وو�شع البالد على طريق التنمية امل�شتدامة. كما تطرح 
املائدة اأهمية جمع التمويالت ال�شرورية لإجناز امل�شاريع املُدرجة �شمن املخطط، وتقوم بعر�ض برنامج ال�شتثمار على املمولني، 

وتعميق احلوار معهم حول ال�صيا�صات الكفيلة بتحفيز ن�صق النمو. 

تمويل المصرف:   350 األف دولر 

تاريخ الموافقة:    05 يوليو 2017  

دعم مؤسسي للمنشآت االجتماعية العامة بمنطقة »بيومبو«
جمهورية غينيا بي�شاو

هدف العون الفني

توفري الطاقة الكهربائية للمن�صاآت الجتماعية مبنطقة »بيومبو« بغينيا بي�صاو، وذلك بغر�س حت�صني امل�صتوى املعي�صي للمواطنني 
الأمن  م�صتوى  رفع  اإلى  بالإ�صافة  متطلباتهم،  لتلبي  اأدائها  مب�صتوى  والرتقاء  والتعليمية  ال�صحية  اخلدمات  مرافق  وتطوير 
باملنطقة. ويت�صمن العون توفري جتهيزات ومعدات ُنظم الطاقة ال�صم�صية وملحقاتها لبع�س امل�صت�صفيات وامل�صتو�صفات واملدار�س، 

وتوفري بع�س املعدات والأثاث الطبي، واإمداد الإنارة لبع�س الطرق الرئي�صية. 
تمويل المصرف:   500 األف دولر 

تاريخ الموافقة:    05 يوليو 2017  
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دعم مشاريع مدرّة للدخل لفائدة النساء
جمهورية كوت ديفوار

هدف العون الفني

يندرج العون الفني �صمن توجهات امل�صرف الهادفة اإلى تطوير قدرات الن�صاء الأفريقيات من اأجل متكينهن اقت�صاديًا، ويهدف 
اإلى تعزيز قدرات الن�صاء الريفيات بكوت ديفوار ودعمهّن للم�صاركة يف اأن�صطة مدّرة للدخل. ويتمثل العون يف متويل اإقامة برنامج 
تدريبي لفائدة جمموعة من الن�صاء الريفيات يف اإقليم »دناين« بغرب كوت ديفوار يف جمال تقنيات تربية الدواجن واإنتاج زيت 
النخيل وحتويله والتقنيات الزراعية، ويف منطقة »دابو« جنوب كوت ديفوار يف جمال التدريب املهني والإنتاج يف اخلياطة واحلالقة. 
ت�صتفيد من العون 112 م�شاركة، ويتولى »مركز املراأة العربية للتدريب والبحوث )كوثر(« الإ�شراف الكامل على متابعته وتنفيذه.

تمويل المصرف:   300 األف دولر 

تاريخ الموافقة:    05 يوليو 2017  

خبير عربي لدعم وزارة المالية والميزانية
جمهورية مدغ�شقر

هدف العون الفني
توفري خدمات خبري عربي اقت�صادي ملدة عامنْي يف جمال التمويل الأ�صغر، لدعم املن�صقية القومية للتمويل ال�صامل التابعة لوزارة 
وو�شع  امل�شاريع،  وتنفيذ  اإعداد  جمال  يف  لكوادرها  الفنية  القدرات  م�شتوى  رفع  خالل  من  وذلك  مبدغ�شقر،  وامليزانية  املالية 
برامج لتطوير قطاع التمويل ال�صامل. وتت�صمن مهام اخلبري التعّرف على اخلدمات املالية املتاحة ودرا�صة الحتياجات اخلا�صة 
باملتدخلني، وتعبئة م�شادر متويل اإ�شافية لتنمية الإقرا�ض الأ�شغر ودعم موؤ�ش�شاته، وامل�شاهمة يف و�شع املعايري املالئمة ملتابعة 
وتقييم عمليات التمويل، واإعداد التقارير الدورية ملتابعة وتقييم م�صاريع القرو�س الئتمانية، وو�صع برنامج تدريبي لرفع قدرات 

امل�شتفيدين من التمويل الأ�شغر ومتناهي ال�شغر لإدارة م�شروعاتهم.

تمويل المصرف:   320 األف دولر 

تاريخ الموافقة:    05 يوليو 2017  

دعم رائدات األعمال في ست دوٍل أفريقية
اإقلـيمي

هدف العون الفني
متويل برنامج لدعم رائدات الأعمال يف �شت دوٍل اأفريقية هي الكونغو وت�شاد وليبرييا ومايل ومالوي ورواندا. ويهدف الربنامج 
اإدارة موؤ�ص�صاتهن، وحت�صني مناخ  اإلى تعزيز الدور القت�صادي للن�صاء الأفريقيات، وذلك من خالل دعم قدراتهن على ح�صن 
باأفريقيا. يت�شمن  الن�شوية  التن�شيق واملتابعة للموؤ�ش�شات  اآليات  الن�شوية، وحت�شني  الأعمال مبا من �شاأنه الدفع بريادة الأعمال 
الربنامج تقييم الحتياجات يف ميدان ريادة الأعمال الن�صوية، والتدريب التقني يف اإعداد خمططات الأعمال واإدارة ال�صجالت 
املالية وال�شرائب وال�شوؤون القانونية، ودعم �شبكات رائدات الأعمال بالدول ال�شت، وتنظيم منتديات جهوية لدعم احلوار ون�شر 

.(ACBF) التجارب الناجحة. ُت�صرف على الربنامج »املوؤ�ص�صة الأفريقية لدعم القدرات

تمويل المصرف:   410 األف دولر 

تاريخ الموافقة:    05 يوليو 2017  



w w w . b a d e a . o r g59

2017 التقرير السنوى

دعم منتدى تعزيز األمن الغذائي في أفريقيا 
وولوج أصحاب الحيازات الصغيرة إلى األسواق

اإقلـيمي

هدف العون الفني

امل�شاهمة يف اإقامة منتدى تعزيز الأمن الغذائي يف اأفريقيا حتت عنوان )اإنهاء اجلوع و�شوء التغذية يف اأفريقيا(، عرب تعزيز ولوج 
اأ�صحاب احليازات ال�صغرية اإلى الأ�صواق املحلية والوطنية والإقليمية. ويهدف املنتدى اإلى اإيجاد احللول املنا�صبة للحد من اجلوع 
و�صوء التغذية يف البلدان الأفريقية، من خالل حت�صني �ُصبل معي�صة املزارعني اأ�صحاب احليازات ال�صغرية وتعزيز ولوجهم اإلى 
الأ�شواق، وتنويرهم بالربامج القائمة لدعم �شغار املزارعني يف اأفريقيا، وت�شليط ال�شوء على جتارب منظمات دولية تخ�ش�شية 
متميزة يف املجال. يتم تنظيم املنتدى يف جمهورية اإثيوبيا الحتادية باإ�شراف من جلنة الأمن الغذائي العاملي التابعة اإلى منظمة 

الأغذية والزراعة )الفاو(.

تمويل المصرف:   100 األف دولر 

تاريخ الموافقة:    05 يوليو 2017  

دعم المنتدى االقتصادي العربي األفريقي
اإقلـيمي

هدف العون الفني

امل�شاهمة يف متويل املنتدى القت�شادي العربي الأفريقي يف اإطار �شعي امل�شرف اإلى تقوية العالقات العربية الأفريقية. وت�شمل 
واآليات  مالبو  يف  الرابعة  الأفريقية  العربية  القمة  لإعالن  القت�صادية  واجلوانب  الأفريقية،  العربية  ال�صراكة  املنتدى  حماور 
التنفيذ، وواقع التجارة البينية بني املنطقتني وتطوير الُبنى التحتية وو�شائل النقل واللوج�شتيات لتعزيزها، والفر�ض ال�شتثمارية 
املتاحة يف قطاعات الزراعة وال�صناعة والطاقة واخلدمات، وا�صتعرا�س مناذج ا�صتثمارية ناجحة. يتم تنظيم املنتدى يف اململكة 

الأردنية الها�شمية با�شت�شافة من غرفة جتارة الأرّدن.

تمويل المصرف:   250 األف دولر 

تاريخ الموافقة:    05 يوليو 2017  

دعم منتدى تشجيع الصادرات العربية إلى أفريقيا
اإقلـيمي

هدف العون الفني

تعزيز الدور الريادي الذي يقوم به اأ�صحاب الأعمال باملنطقتني العربية والأفريقية يف خدمة القت�صاد واملجتمع وتو�صيع جمالت 
التعاون العربي الأفريقي ومنحه دفعة لتحقيق اأهدافه، وذلك من خالل امل�صاركة يف متويل »منتدى ت�صجيع ال�صادرات العربية 
اإلى اأفريقيا« بالتزامن مع »املنتدى العاملي الأفريقي لالأعمال« يف دورته الرابعة. ويهدف املنتدى الذي ينظمه امل�صرف يف دولة 
التعاون بني رجال و�صيدات الأعمال العرب والأفارقة يف  ال�صبل لتعزيز  اإلى تبادل الآراء حول اأجنع  الإمارات العربية املتحدة، 

قطاعي ال�صترياد والت�صدير.

تمويل المصرف:   200 األف دولر 

تاريخ الموافقة:    05 يوليو 2017  
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دعم تنظيم منتدى االبتكار األفريقي
اإقلـيمي

هدف العون الفني

يف  الأفريقية  املوؤ�ص�صات  تواجهها  التي  البتكار  حتديات  درا�صة  اإلى  يهدف  الذي  الأفريقي  البتكار  منتدى  متويل  يف  امل�شاهمة 
خمتلف املجالت. ويتناول املنتدى حتديد اخلطوات التي يتعنيّ على احلكومات الأفريقية اأن تّتبعها من اأجل حت�صني مناخ البتكار، 
امل�صتثمرين  احتياجات  والتوفيق بني  ال�صائدة،  القت�صادية  والنماذج  القيمة  ا�صتحداث طرق جديدة خللق  التوفيق بني  وكيفية 
ملخرجات  العملية  الرتجمة  وكيفية  البتكار،  البعيد يف جمال  املدى  على  ال�صتثمار  ومتطلبات  الق�صري  املدى  على  وامل�شاهمني 
العملية البتكارية، وحتويل الأهداف املالية من عائق اإلى داعم للمبادرات البتكارية. ت�صرف جمموعة »الإيكونيمي�صت« على تنفيذ 

املنتدى يف نريوبي بكينيا، ويقوم امل�صرف برعايته.

تمويل المصرف:   170 األف دولر 

تاريخ الموافقة:    05 يوليو 2017  

برنامج تدريبي لمتابعة تنفيذ المشروعات بنظام المعلومات
الجغرافية في الدول األفريقية الناطقة باإلنجليزية

اإقلـيمي

هدف العون الفني

تنمية قدرات الر�صد واملتابعة والتحليل لدى 15 كادرًا من الدول الأفريقية الناطقة بالإجنليزية خمت�صني ومعنيني مبتابعة امل�صروعات 
املمولة من ِقبل امل�صرف، من خالل برنامج تدريبي عايل اجلودة ميُّكن امل�صرف من متابعة تنفيذ م�صروعاته يف املناطق البعيدة 
عن العوا�صم. ويتكون الربنامج من مرحلتني، الأولى ت�صمل تنفيذ دورة تدريبية يف جمال تعزيز مهارات الر�صد با�صتخدام نظام 
املعلومات اجلغرافية (GIS) واآليات العمل به، والثانية ت�صمل تطبيق نظام ر�صد امل�صاريع على الإنرتنيت للمراقبة عن ُبعد لعدد خم�صة 

م�صاريع للم�صرف قابلة للزيادة م�صتقباًل. يتولى معهد الأمم املتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) تنفيذ الربنامج.

تمويل المصرف:   180 األف دولر 

تاريخ الموافقة:    05 يوليو 2017  

برنامج تدريبي في مجال األمن الغذائي في المناطق المتأثرة بالملوحة
اإقلـيمي

هدف العون الفني

متويل برنامج تدريبي ي�صمل دورتنْي، لتنمية قدرات 45 كادرًا من الفنيني الزراعيني من الدول الأفريقية الناطقة بالإجنليزية 
والناطقة بالفرن�صية يف جمال تعزيز الأمن الغذائي يف املناطق املاحلة. ويتناول التدريب ُمعوقات وحلول الأمن الغذائي يف اأفريقيا 
يف اإطار التغيري املناخي، والأر�س وتطوير ملوحة الرتبة و�صبل تخفيفها، واأف�صل الطرق لال�صتفادة من موارد املياه غري التقليدية، 
واملحا�صيل البديلة لالأرا�صي املتدهورة، وممار�صة الزراعة املتكاملة لزيادة اإنتاجية املحا�صيل واإدارة الأرا�صي واملياه واملح�صول. 

يقوم املركز الدويل للزراعة امللحية بتنفيذ دورة يف جمهورية غانا واأخرى يف جمهورية بنني.

تمويل المصرف:   400 األف دولر 

تاريخ الموافقة:    05 يوليو 2017 
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دورة تدريبية في مجال تعزيز دور المرأة األفريقية في التصنيع
اإقلـيمي

هدف العون الفني
يندرج العون الفني �صمن توجهات امل�صرف الرامية اإلى التمكني القت�صادي للمراأة الأفريقية من اأجل حت�صني دخلها وحماربة 
تعزيز  بالإجنليزية، يف جمال  الناطقة  الأفريقية  الدول  بع�س  م�صاركة من   25 لفائدة  تدريبية  دورة  لتمويل  وُيخ�ص�س  الفقر، 
اأهمها: متكني وم�صاواة املراأة من اأجل تنمية �صناعية م�صتدامة  دور املراأة الأفريقية يف الت�صنيع. حتتوي الدورة على موا�صيع 
و�شاملة، دور املراأة والإنتاجية، منهجية امل�صاريع والتنمية ال�صناعية، التدريب واملهارات الالزمة لتمكني املراأة، تعزيز مهارات 
ريادة الأعمال وال�صتفادة من التحديات والتجارب الأفريقية. تقوم منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية (UNIDO) بتنفيذ 

التدريب يف املنامة مبملكة البحرين.

تمويل المصرف:   120 األف دولر 

تاريخ الموافقة:    05 يوليو 2017  

عون عاجل الحتواء كارثة الفيضانات
جمهورية �شرياليون

هدف العون الفني
 2017 اأغ�صط�س  البالد يف  اأغرقت  التي  العارمة  الفي�صانات  كارثة  �صرياليون على جتاوز  م�صاعدة جمهورية  اإلى  العون  يهدف 
ونتج عنها انهيارات اأر�صية جرفت البنية التحتية ودّمرت اآلف املنازل واأتلفت املحا�صيل، و�صببت ماأ�صاة اإن�صانية فقد فيها ما 
اأعمال احلماية  الفني على تغطية تكلفة  العون  ت�صريد الآلف الآخرين. وي�صتمل  اإلى  بالإ�صافة  األف مواطن حياتهم  يقرب من 

الجتماعية، واملياه وال�صرف ال�صحي، والبيئة والنفايات ال�صلبة.

تمويل المصرف:   300 األف دولر 

تاريخ الموافقة:    27 �صبتمرب 2017  

دعم مؤسسي لوزارة المياه والطاقة
جمهورية الكامريون

هدف العون الفني
ُي�شاعد يف املحافظة على �شحة  ال�شحي؛ مّما  وال�شرف  املياه  بتوفري  واملتعلقة  امل�شتدامة  التنمية  اأهداف  امل�شاهمة يف حتقيق 
ال�صكان، وذلك من خالل �صمان مراقبة املياه املعّدة لل�صرب واملياه امل�صتعملة، واإثراء املعلومات املتوفرة حول جودة املوارد املائية. 
وي�صتمل العون الفني على دعم ق�صم مراقبة اجلودة بوزارة املياه والطاقة، وذلك بتوفري املعدات والتجهيزات التقنية الالزمة 

لوحدة حتليل املياه التي مت اإن�شاوؤها حديثًا، واقتناء �شيارة دفع رباعي من اأجل تنقالت الفريق املكلف باأخذ العينات.

تمويل المصرف:   150 األف دولر 

تاريخ الموافقة :    27 �صبتمرب 2017  
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دعم مؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية
جمهورية كوت ديفوار

هدف العون الفني
والتن�صيق  التخطيط والربجمة  بتوفري خدمات خبري عربي ملدة عام، يف جمالت  والتنمية بكوت ديفوار  التخطيط  دعم وزارة 
ومتابعة امل�صاريع. وتت�صمن مهام اخلبري دعم الوزارة يف حت�صني تنفيذ عمليات امل�صرف وباقي موؤ�ص�صات التمويل العربية بالبالد، 
وم�صاعدتها يف انتقاء امل�صاريع ذات الأولوية التي ت�صهم يف احلد من الفقر، وتقييم م�صتوى التنفيذ الإجمايل للم�صاريع املمولة 
من طرف املوؤ�ص�صات التنموية العربية، وحتليل ال�صرتاتيجيات املُعتمدة يف اإطار متويل وتنفيذ امل�صاريع، وحتديد اإجراءات و�صيغ 

وموارد متويل امل�صاريع.

تمويل المصرف:   280 األف دولر 

تاريخ الموافقة:    27 �صبتمرب 2017 

تنظيم مائدة مستديرة للمولين
جمهورية النيجر

 هدف العون الفني

تنظيم مائدة م�صتديرة لتعريف املمولني مبخطط التنمية القت�صادية والجتماعية للفرتة 2017 – 2021 الذي و�صعته جمهورية 
النيجر للتنمية املت�صارعة والتقلي�س من الفقر، وا�صتقطاب التمويالت ال�صرورية لإجناز امل�صاريع املُدرجة �صمن هذا املخطط، 
القدرات  تعك�س  ترويجية  مادة  اإعداد  بتمويل  امل�صرف  و�صيقوم  النمو.  ن�صق  لتحفيز  الكفيلة  ال�صيا�صات  حول  احلوار  وتعميق 
القت�صادية للبالد ووثائق ُتعّرف بها كوجهة ا�صتثمارية وتلقي ال�صوء على اأهم القطاعات القت�صادية الواعدة فيها، ذلك اإ�صافًة 

اإلى انتداب خبري للم�شاهمة يف التجهيز لإقامة املائدة، اإلى جانب تقدمي الدعم اللوج�صتي.

تمويل المصرف:   350 األف دولر 

تاريخ الموافقة:    27 �صبتمرب 2017 

المساهمة في تمويل برنامج التحالف لمكافحة العمى )المرحلة الثانية(
اإقلــيمي

هدف العون الفني
يندرج العون الفني يف اإطار اهتمام امل�صرف ب�صحة الإن�صان الأفريقي وبالتايل التخفيف من حدة الفقر، ويهدف اإلى امل�شاهمة 
يف متويل برنامج التحالف ملكافحة العمى الذي انطلق عام 2009 مببادرة من البنك الإ�صالمي للتنمية، وذلك للتعامل مع حالت 
م�شاهمة امل�صرف متويل حمالت العمليات اجلراحية، وتدريب الأطباء  فقدان الب�صر نتيجة لالإ�صابة باملياه البي�صاء. وت�صمل 
والفنيني يف جمال اأمرا�س العيون، وتوفري التجهيزات الطبية، وذلك يف ت�صع دوٍل اأفريقية هي: بوركينا فا�صو وت�صاد و�صاحل العاج، 

وغينيا وغينيا بي�صاو ومايل، وموزمبيق والنيجر وتوجو.

تمويل المصرف:   300 األف دولر 

تاريخ الموافقة:    27 �صبتمرب 2017  
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برنامج تدريبي لتمكين المرأة في السياسات االقتصادية
اإقلــيمي

هدف العون الفني
متويل برنامج تدريبي لتمكني املراأة يف ال�صيا�صات القت�صادية. وت�صمل حماور الربنامج تعزيز مفهوم املراأة يف ت�صميم ال�صيا�صات 
القت�صادية وتنفيذها وتقييمها، وتزويد امل�صاركات باملعارف الالزمة لتعميم مفهوم النوع الجتماعي، ومتكينهن يف احلوار والتخطيط 
اأفريقيا واقرتاح  ال�صيا�صات الإمنائية الوطنية واملفاو�صات الدولية، وحتديد املعوقات التي تعرت�س عملية متكني املراأة يف  يف جمال 
اأف�صل ال�صبل للتغلب عليها، واإتاحة الفر�صة لتبادل اخلربات بني امل�صاركات من خمتلف الهياكل القت�صادية الوطنية. ُينفذ التدريب 

معهد التنمية القت�صادية والتخطيط مبقره يف داكار – ال�صنغال، وت�صتفيد منه 25 من الكوادر الن�صوية الأفريقية.

تمويل المصرف:   180 األف دولر 

تاريخ الموافقة:    27 �صبتمرب 2017  

دعم قدرات المرأة في القطاع الزراعي
اإقلــيمي

هدف العون الفني
امل�شاهمة يف حتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة يف جمال رفع قدرات الن�صاء يف القطاع الزراعي، مّما ي�صاعد على حت�صني ظروفهن 
التوعوية  الأن�صطة  وي�صمل  ومالوي،  ورواندا  ليبرييا  جمهوريات  العون  من  وت�صتفيد  لأ�شرهن.  الغذائي  الأمن  وتعزيز  املعي�صية 
للمزارعات يف الدول الثالث والتي تت�صمن تنظيم منتدى للتعريف بربنامج دعم متكني املراأة، واإقامة دورة تدريبية حول القيادة 
وريادة الأعمال مع تقدمي متويالت لعدٍد من اجلمعيات الفالحية الن�صوية النا�شطة يف تلك الدول، والإنتاج املعريف وي�صمل �صياغة 

وتوزيع كتيبات تعريفية بربنامج دعم متكني املراأة يف املجال الزراعي.

تمويل المصرف:   280 األف دولر 

تاريخ الموافقة:    27 �صبتمرب 2017  

دعم منتدى االستثمار العالمي لرواد األعمال
اإقلــيمي

هدف العون الفني

 »(UNIDO) امل�شاهمة يف متويل منتدى ال�صتثمار العاملي لرواد الأعمال الذي تنظمه »منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية
يف املنامة مبملكة البحرين، وي�صارك فيه نحو 1000 من رواد الأعمال حول العامل ونحو 80 من رواد الأعمال الأفارقة. وتتمثل 
اأهم اأهداف املنتدى يف تقدمي اأف�صل املمار�صات واخلربات الدولية اجليدة، وتي�صري ال�صراكات التجارية وال�صتثمارات وتطويرها 
لإن�صاء امل�صاريع املحلية والتو�صع يف القطاعات كثيفة العمالة، وتقدمي التو�صيات للحكومات واملوؤ�ص�صات املالية، وخلق فر�س عمل 

منتجة وم�صتدامة.

تمويل المصرف:   280 األف دولر 

تاريخ الموافقة:    27 �صبتمرب 2017
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دراسة تشخيصية للمؤهالت الزراعية والحيوانية
)G5( والسمكية لمجموعة الساحل

اإقلــيمي

هدف العون الفني

متويل اإعداد درا�صة لت�صخي�س املوؤهالت الزراعية واحليوانية وال�صمكية يف دول »جمموعة ال�صاحل« واإعداد م�صروع متكامل ي�صمل 
تتولى  اإقليمي متكامل.  اندماج اقت�صادي  اأفق حتقيق  لل�صّكان يف  الغذائي  الأمن  الثالثة، وذلك لالإ�صهام يف حتقيق  القطاعات 
باإعداد  تكليفهم  �صيتم  الذين  اختيار اخلرباء  ال�صاحل  ملجوعة  الدائمة  الأمانة  مع  بالتن�صيق  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة 

الدرا�صة وفقًا لإجراءات امل�صرف، كما تتولى الإ�شراف الفني والإداري واملايل على اإعدادها. 

تمويل المصرف:   260 األف دولر 

تاريخ الموافقة:    27 �صبتمرب 2017  

دورة تدريبية في التشخيص المختبري لألمراض
الحيوانية الفيروسية العابرة للحدود

اإقلــيمي

هدف العون الفني

بناء  اإلى  الدورة  وتهدف  للحدود.  العابرة  الفريو�صية  لالأمرا�س احليوانية  املختربي  الت�صخي�س  تدريبية يف جمال  دورة  متويل 
قدرات وتنمية مهارات بع�س الكوادر البيطرية الأفريقية يف جمال ت�صخي�س تلك الأمرا�س والك�صف املبكر عنها و�صرعة التجاوب 
اأخطارها، وال�صيطرة عليها  هذه الأمرا�س ودرء  معها، مبا ميّكنهم من امل�صاعدة الفّعالة يف حماية قطاع الرثوة احليوانية من 
ومنع انت�شارها. ي�صتفيد من الدورة 20 متدربًا من الدول الأفريقية الناطقة بالإجنليزية، وتتولى املنظمة العربية للتنمية الزراعية 

تنفيذها باخلرطوم - جمهورية ال�صودان.

تمويل المصرف:   140 األف دولر 

تاريخ الموافقة:    27 �صبتمرب 2017  

خبير عربي لدعم وزارة االقتصاد والتخطيط والتنمية اإلقليمية
جمهورية الكامريون

هدف العون الفني

التنموية. وتتمثل مهام اخلبري يف امل�صاعدة يف و�صع  اإدارة امل�صاريع  توفري خدمات خبري عربي مهند�س ملدة عامنْي، يف جمال 
والأولوية  الفعالية  ذات  امل�صروعات  اختيار  يف  وامل�شاهمة  التنموية،  القطاعات  يف  امل�صاريع  وتنفيذ  لتطوير  امل�صتقبلية  اخلطط 
العربية  واملوؤ�ص�صات  امل�صرف  ميولها  التي  امل�صروعات  تنفيذ  ومتابعة  تنفيذها،  ومتابعة  بها  اخلا�صة  العقود  واإر�صاء  وتقييمها 
بالكامريون، ومتابعة القرو�س وامل�صاعدات الأجنبية، وتدريب الكوادر على كيفية متابعة امل�صروعات التنموية، واإعداد التقارير 

الدورية والنهائية للقرو�س.
تمويل المصرف:   320 األف دولر 

تاريخ الموافقة:    13 دي�صمرب 2017  
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دعم منتدى المصدرين العرب والمستوردين األفارقة
اإقلـيمي

هدف العون الفني
امل�شاهمة يف متويل املنتدى يف اإطار �صعي امل�صرف اإلى تعزيز الدور الريادي الذي يقوم به اأ�صحاب الأعمال باملنطقتني العربية 
بني  التجاري  التبادل  موقف  املنتدى  حماور  وت�صمل  الأفريقي.  العربي  التعاون  جمالت  وتو�صيع  التنمية،  خدمة  يف  والأفريقية 
ال�صتثمار  عالقات  دعم  يف  التمويل  موؤ�ص�صات  ودور  اخلارجية،  التجارة  ومتويل  بينهما،  العالقات  تطويد  يف  ودوره  املنطقتني 
والتجارة بني الدول العربية والأفريقية، والتجارب الناجحة يف جمال امل�صروعات امل�صرتكة املتعلقة بقطاعْي ال�صترياد والت�صدير. 

تقوم جمموعة القت�صاد والأعمال بتنظيم املنتدى يف اأدي�س اأبابا بجمهورية اإثيوبيا الحتادية.

تمويل المصرف:   350 األف دولر 

تاريخ الموافقة:    13 دي�صمرب 2017  

برنامج تدريبي لوحدات تنفيذ المشاريع المتعثرة 
في الدول األفريقية الناطقة باإلنجليزية

اإقلـيمي

هدف العون الفني
متويل برنامج تدريبي بغر�س حت�صني جودة تنفيذ امل�صاريع املُمولة من طرف امل�صرف، وذلك من خالل رفع قدرات 44 كادرًا 
من وحدات تنفيذ امل�صاريع املتعرثة بالدول الأفريقية الناطقة بالإجنليزية. وي�صمل الربنامج حماور حول كيفية اإدارة امل�صاريع 
التنموية بجوانبها املالية والتقنية والقانونية، و�شرح اإجراءات ا�صتجالب ال�صلع واخلدمات لتعميق معرفة الكوادر بالقواعد املتّبعة 
لتطبيقها يف امل�صاريع التي ُي�صرفون عليها، وكيفية املتابعة والتقييم لإثراء معرفتهم بالآليات املعتمدة يف هذا اخل�صو�س. �صتقوم 

»كلية الأعمال« التابعة جلامعة »كيب تاون« بجمهورية جنوب اأفريقيا بتنفيذ الربنامج التدريبي.

تمويل المصرف:   200 األف دولر 

تاريخ الموافقة:    13 دي�صمرب 2017  

دعم بنك تنمية دول وسط أفريقيا 
اإقلـيمي

هدف العون الفني
دعم بنك تنمية دول و�صط اأفريقيا بتوفري خدمات خبريْين عربينيْ يف جمال املحا�صبة واملالية، ملواءمة ومواكبة اأنظمة املحا�صبة 

يف البنك مع معايري املحا�صبة الدولية لإعداد التقارير املالية.

تمويل المصرف:   350 األف دولر 

تاريخ الموافقة:    13 دي�صمرب 2017 
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استشاري لتذليل الصعوبات التى تعترض التعاون
بين المصرف وجمهورية غينيا بيساو

جمهورية غينيا بي�شاو

هدف العون الفني
توفري خدمات ا�صت�صاري لتن�صيط التعاون بني امل�صرف وجمهورية غينيا بي�صاو. وتت�صمن بنود اخت�صا�س ال�صت�صاري بحث التعاون 
احلايل وامل�صتقبلي و�صبل تن�صيطه مع املعنيني، ومناق�صة اأولويات احلكومة من العمليات التنموية والّطالع على الدرا�صات املتوفرة 

يف هذا ال�صدد، والتداول مع امل�صئولني حول كيفية ت�صديد املتاأخرات املُ�صتحقة على الدولة. 

تمويل المصرف:   10 اآلف دولر 

تاريخ موافقة المدير العام:    مار�س 2017  

استشاري لتذليل الصعوبات التى تعترض التعاون
 بين المصرف وجمهورية الجابون

جمهورية اجلابون

هدف العون الفني
ال�صت�صاري بحث  بنود اخت�صا�س  وتت�صمن  التعاون بني امل�صرف وجمهورية اجلابون.  لتن�صيط  ا�صت�صاري  توفري خدمات 
تواجهها مع اقرتاح  التي  التنفيذ واملعوقات  العمليات قيد  والوقوف على �صري  املعنيني،  تن�صيطه مع  القائم و�صبل  التعاون 
حلول لها، وو�صع ت�صور للتعاون امل�صتقبلي يف القطاعني العام واخلا�س والعون الفني والتجارة اخلارجية، واإيجاد حلول 

للمتاأخرات املُ�صتحقة على الدولة. 

تمويل المصرف:   15 األف دولر 

تاريخ موافقة المدير العام:    يونيو 2017  

استشاري لتذليل الصعوبات التى تعترض التعاون
بين المصرف وجمهورية زيمبابوي

جمهورية زميبابوي

هدف العون الفني
توفري خدمات ا�صت�صاري لتن�صيط التعاون بني امل�صرف وجمهورية زميبابوي. وتت�صمن بنود اخت�صا�س ال�صت�صاري بحث اأجنع 
ال�صبل لإنعا�ض التعاون القائم مع املعنيني، ومتابعة العمليات قيد التنفيذ والطالع على ال�صعوبات التي تواجهها مع اقرتاح حلول 
لتذليلها، وحتديد مالمح برنامج للتعاون امل�صتقبلي يف القطاعني العام واخلا�س والعون الفني والتجارة اخلارجية، واإيجاد حلول 

للمتاأخرات امل�صتوجبة على الدولة. 

تمويل المصرف:   15 األف دولر 

تاريخ موافقة المدير العام:    يونيو 2017  
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دعم منتدى حول ولوج صغار المزارعين إلى األسواق
جمهورية اإثيوبيا االحتادية الدميقراطية

هدف العون الفني

يلعُب �صغار املزارعني دورًا هامًا يف حتقيق الأمن الغذائي على ال�صعيد الدويل، اإل اأنهم يجدون �صعوبات جمة يف الولوج اإلى الأ�صواق؛ 
مما يوؤثر �صلبًا على ا�صتدامة اأن�صطتهم. ويهدف العون الفني اإلى امل�شاهمة يف متويل موؤمتر حول مقاومة اجلوع و�صوء التغذية يف اإفريقيا، 
عرب تعزيز ولوج �صغار املزارعني يف اإثيوبيا اإلى الأ�صواق. ويهدف املوؤمتر اإلى تقدمي الربامج وامل�صاريع اخلا�صة بدعم �صغار املزارعني 

وتبادل اخلربات بني امل�صاركني. تقوم جلنة الأمن الغذائي العاملي بالإ�شراف على تنظيم املوؤمتر يف اأدي�س اأبابا – اإثيوبيا.

تمويل المصرف:   15 األف دولر 

تاريخ موافقة المدير العام :    �صبتمرب 2017 

دراسة لتطوير مركز تابع للمجموعة االقتصادية
لدول غرب أفريقيا

اإقلـيمي

هدف العون الفني

امل�شاهمة يف رفع قدرات الأفراد واملوؤ�ص�صات يف املجموعة القت�صادية لدول غرب اأفريقيا، مبا يلبي احتياجات املنطقة التنموية. 
ويتمثل العون يف متويل درا�صة لتحويل املركز التابع للمجموعة اإلى مركز اإقليمي متميز للتكوين ورفع القدرات. وت�صتمل الدرا�صة 
وت�صغيلي  هيكلي  نظام  واقرتاح  اإقليمي،  اإلى مركز  لتحويله  الإ�صافية  الحتياجات  املركز حاليًا، وحتديد  يوفره  ما  على ح�صر 

وبرنامج للتكوين يرتكز على حماور ق�صرية.

تمويل المصرف:   15 األف دولر 

تاريخ موافقة المدير العام:    دي�صمرب 2017  
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الفصل الثالث
الموارد المالية

المركز المالي في 31 ديسمبر 2017

نهاية عام  4,427.7 مليون دولر يف  4,788.2 مليون دولر مقابل  2017 مبلغ  نهاية عام  بلغ �صايف موجودات امل�صرف يف 
2016. ومُتثِّل الزيادة التي بلغت 360.5 مليون دولر �صايف الدخل لعام 2017 البالغ قدره 271.7 مليون دولر، زائدًا مبلغ 

101.2 مليون دولر عبارة عن اأق�شاط مدفوعة من ِقبل بع�ض الدول الأع�شاء خالل عام 2017 يف الزيادة املُقررة يف راأ�صمال 
امل�صرف، وفقًا للقرار رقم )4( ملجل�س املحافظني يف اجتماعه الثامن والثالثني )دبي – اأبريل 2013(، ناق�صًا املنحة التي 
تبلغ  12.4مليون دولر والتي مت تخ�صي�صها وفقًا لقرار جمل�س املحافظني رقم )2( ال�صادر يف اجتماعه الثاين والأربعني 

)الرباط – اأبريل 2017(.

رأس المال

بلغ ر�صيد راأ�س املال يف 31 دي�صمرب 2017 مبلغ 3,898.9 مليون دولر ُمقابل 3,797.7 مليون دولر يف 31 دي�صمرب 2016 - اأي 
بزيادة قدرها 101.2 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�صمال امل�صرف البالغ - حينها - 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.

االحتياطي العام

اأي   -  2016 عام  نهاية  يف  دولر  مليون   506.3 ُمقابل   2017 عام  نهاية  يف  دولر  مليون   617.5 العام  الحتياطي  ر�صيد  بلغ 
بزيادة قدرها 111.2 مليون دولر وهي عبارة عن �صايف الدخل لعام 2016 ومقداره 123.6 مليون دولر، ناق�صًا املنحة التي مت 

تخ�صي�صها من ِقبل جمل�س املحافظني ومقدارها 12.4 مليون دولر.

االحتياطي الخاص

بلغ ر�صيد الحتياطي اخلا�س يف نهاية دي�صمرب 2017 مبلغ 2.5 مليون دولر ُمقابل 1.8 مليون دولر يف نهاية دي�صمرب 2016 - اأي 
بزيادة قدرها 0.7 مليون دولر.

إجمالي الدخل

بلغ اإجمايل دخل امل�صرف خالل عام 2017 مبلغ 294.7 مليون دولر ُمقابل 151.4 مليون دولر خالل عام 2016 – اأي بزيادة 
مقدارها 143.3 مليون دولر. وجتدر الإ�شارة يف هذا ال�صدد اإلى اأنه يتم توظيف املوارد ال�صائلة للم�صرف يف ودائع م�صرفية 
ا�صتثمارية حمُاِفظة وموجهات و�صوابط حمدّدة  الثابت وحمافظ الأ�صهم، يف �صوء �صيا�صة  ق�صرية الأجل ويف حمافظ الدخل 
تراعي متطلبات ال�صيولة وتنويع الأوعية ال�صتثمارية، مع املحافظة على راأ�س املال وحتقيق اأف�صل العوائد املتاحة. ولعل من اأبرز 
النتائج الإيجابية لهذه ال�صيا�صة هو املحافظة على موجودات امل�صرف، وحتقيق دخل يفوق يف جمموعه ما كان ميكن للم�صرف 
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اأن يح�صل عليه لو اقت�صرت ا�صتثماراته ح�صريًا على الودائع امل�صرفية اأو على حمافظ الدخل الثابت اأو حمافظ الأ�صهم، اإذ اأن 
النخفا�س الذي يتعر�س له الدخل الناجت عـن اأحد جمالت ال�صتثمار، يتم التعوي�س عنه بزيادة الدخل الذي يتحقق يف جمال 

اآخر لال�صتثمار. 

وقد جاءت تفا�صيل اأداء الدخل خالل عامي 2017 و2016 على النحو الآتي:

البيـــــــــــــــــــان
الفرق20172016

مليون دوالرمليون دوالرمليون دوالر

273.2132.6140.6الدخل من ال�صتثمارات
19.218.01.2الدخل من القرو�س

1.50.41.1الدخل من متويل التجارة 
0.80.40.4اأخرى

294.7151.4143.3املجموع

باملقارنة مع عام   2017 140.6 مليون دولر خالل عام  زاد مببلغ  ال�شتثمارات قد  الدخل من  اأن  البيانات  وُيالحظ من هذه 
2016، كما زاد الدخل من القرو�س مببلغ 1.2 مليون دولر، والدخل من متويل التجارة مببلغ 1.1 مليون دولر. 

وميكن تو�صيح الأ�صباب املو�صوعية لزيادة الدخل من ال�صتثمارات يف عام 2017، من خالل حتليل مكوناته وذلك على النحو 
اإلى زيادة الدخل من حمافظ الأ�صهم مببلغ 144.3 مليون دولر،  الوارد بالبيانات اأدناه، والتي ُيالحظ منها اأن الزيادة ُتعزى 

وزيادة الدخل الناجت عن الودائع لدى البنوك واحل�صابات حتت الطلب بحوايل 1.2 مليون دولر.

تفا�شيل الدخل
  الفرق20172016

  مليون دوالرمليون دوالرمليون دوالر

1.50.31.2فوائد الودائع لدى البنوك واحل�صابات حتت الطلب

)3.5(42.646.1الدخل من حمافظ الدخل الثابت

227.182.8144.3الدخل من حمافظ الأ�صهم

)1.4(1.63.0الدخل من ال�صكوك

-0.40.4الدخل من ت�صليف الأوراق املالية

273.2132.6140.6املجموع

وتعود زيادة الدخل من املحافظ ال�صتثمارية ب�صفة اأ�صا�صية اإلى حت�صن اأداء الأ�صواق العاملية لالأ�صهم خالل عام 2017 مقارنًة 
بالعام املا�صي.
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وقد جاءت مكونات الدخل من املحافظ ال�صتثمارية خالل عام 2017 باملقارنة مع عام 2016 على النحو التايل:

الدخل من املحافظ اال�شتثمارية 
الفرق20172016

مليون دوالرمليون دوالرمليون دوالر

الدخل الثابت:

)7.0(30.937.9الفوائد على ال�صندات

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

)3.9(10.714.6الدخل من املتاجرة

7.4)2.4(5.0فروق عملة وتقييم م�صتقات

0.1)4.1()4.0(ر�صوم الإدارة واحلفظ

)3.5(42.646.1املجموع 

االأ�شهم:

28.627.41.2توزيعات اأرباح الأ�صهم

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

189.157.6131.5الدخل من املتاجرة

12.0)0.1(11.9فروق عملة وتقييم م�صتقات

)0.5()2.1()2.6(ر�صوم الإدارة واحلفظ

227.182.8144.3املجموع 

ال�سكوك:

3.21.31.9هام�ض ربح ال�شكوك 

(3.4)1.7(1.7)فروق عملة وتقييم م�صتقات

)1.5(1.53.0املجموع
-0.40.4ت�صليف الأوراق املالية 

271.6132.3139.3املجموع 

اإلنفاق

ا�شتمل  2016. وقد  26.1 مليون دولر خالل عام  22.4 مليون دولر مقارنًا مببلغ  2017 مبلغ  بلغ اإجمايل الإنفاق خالل عام 
الإنفــاق على نفقــات اإداريــة مببــلغ 16.9 مليون دولر ومنــح للعــون الفنــي مببلغ 5.5 ماليني دولر، مقابل 17.7 مليون دولر 

و8.4 ماليني دولر خالل عام 2016 على التوايل.

صافي الدخل

بلغ �صايف الدخل خالل عام 2017 مبلغ 271.7 مليون دولر، مقابل 123.6 مليون دولر خالل عام 2016 - اأي بزيادة قدرها 
148.1 مليون دولر وبن�صبة قدرها 119.8 %، وُيعزى ذلك ب�صفة اأ�صا�صية اإلى الزيادة يف القيمة ال�صوقية ملحافظ الأ�صهم، نتيجًة 

لتح�صن اأداء الأ�صواق املالية العاملية خالل عام 2017 مقارنًا بعام 2016.
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االلتزامات المالية

بلغ اإجمايل التزامات امل�صرف املالية ل�صالح البلدان املتلقية لعونه خالل عام 2017 مبلغ 329.555 مليون دولر، ُخ�ص�س منه 
للعون الفني، وذلك  العام، و100 مليون دولر لتمويل القطاع اخلا�س و9.555 ماليني دولر  220 مليون دولر لتمويل القطاع 

210 ماليني دولر لتمويل القطاع العام، و86  306 ماليني دولر، ُخ�ص�س منه  2016 بلغ  مقارنًة باإجمايل التزامات يف عام 
مليون دولر لتمويل القطاع اخلا�س و10 ماليني دولر للعون الفني.  اأّما املجموع املرتاكم ل�صايف اللتزامات يف نهاية عام 2017 
فقد بلغ 4,857.8 مليون دولر، منها 4,708.2 مليون دولر للقرو�س و149.6 مليون دولر للعون الفني، مقابل 4,549.3 مليون 
دولر يف نهاية عام 2016، منها 4,408.5 مليون دولر للقرو�س و140.8 مليون دولر للعون الفني. كما بلغ اإجمايل التزامات 
امل�صرف لتمويل ال�صادرات العربية 550 مليون دولر يف نهاية عام 2017 مقارنًة باإجمايل بلغ 350 مليون دولر يف نهاية عام 
2016. وبلغت ن�صبة ال�صيولة )اأي ن�صبة الأ�صول ال�صائلة اإلى اللتزامات القابلة لل�صحب مبا يف ذلك متويل ال�صادرات العربية( 

يف نهاية عام 2017 نحو 196.2 % مقابل نحو 197.5 % يف نهاية عام 2016 - اأي اأن الأ�صول ال�صائلة متُثِّل تقريبًا �صعفي 
اللتزامات القابلة لل�صحب، مما ُي�صري بو�صوح اإلى �صالمة املركز املايل للم�صرف ومقدرته على الوفاء بالتزاماته.

السحب واالسترداد

خالل عام 2017 بلغ ال�صحب من قرو�س امل�صاريع 143.4 مليون دولر ُمقابل 121.3 مليون دولر خالل عام 2016 - اأي بزيادة 
قدرها 22.1 مليون دولر متثل ن�صبة 18.2 %. وبلغ ال�صحب من منح العون الفني 5.4 ماليني دولر خالل عام 2017 ُمقابل 
8.4 ماليني دولر خالل عام 2016- اأي بنق�صان قدره 3.0 ماليني دولر ميثل ن�صبة 35.7 %. كذلك بلغ ال�صحب من قرو�س 
متويل ال�صادرات العربية خالل عام 2017 مبلغ 33.0 مليون دولر. وقد بلغ الإجمايل املرتاكم لل�صحب من القرو�س يف نهاية 
عام 2017 مبلغ 3,059.7 مليون دولر مقابل 2,916.3 مليون دولر يف نهاية عام 2016. وباإ�صافة قرو�س متويل ال�صادرات 
 3,049.1 3,230.9 مليون دولر(1) ُمقابل مبلغ  2017 مبلغ  العربية والعون الفني يبلغ اإجمايل ال�صحب املرتاكم يف نهاية عام 
 2017 2016، وبذلك بلغت ن�صبة ال�صحب املرتاكم اإلى �صايف اللتزامات املرتاكمة يف نهاية عام  مليون دولر(2) يف نهاية عام 
حوايل 65 % ُمقابل 67 % يف نهاية عام 2016، وباإ�صافة متويل ال�صادرات العربية تكون الن�صبة حوايل 60 % يف عام 2017 

مقابل 62 % يف عام 2016.

(1) يت�شمن �شحوبات املنح التي مت خ�شمها على الإيرادات ومقدارها حوايل 118.2 مليون دولر بنهاية عام 2017  وحوايل 112.7 مليون دولر بنهاية عام 2016.

(2) يت�شمن �شحوبات املنح التي مت خ�شمها على الإيرادات ومقدارها 112.7 مليون دولر بنهاية عام 2016.
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اأما فيما يتعلق بال�صداد، فقد بلغت جملة اأق�شاط القرو�س املُ�صّددة خالل عام 2017 مبلغ 55.7 مليون دولر ُمقابل 47.8 مليون 
دولر خالل عام 2016 - اأي بزيادة قدرها 7.9 ماليني دولر، بينما بلغ اإجمايل الدخل من الفوائد والر�صوم خالل عام 2017 
مبلغ 19.2 مليون دولر ُمقابل 18.0 مليون دولر خالل عـام 2016 - اأي بزيادة قدرها 1.2 مليون دولر. وقد بلغ اإجمايل املبالغ 
املُ�صّددة من فوائد ور�صوم القرو�س خالل عام 2017 مبلغ 20.1 مليون دولر باملقارنة مع مبلغ 16.9 مليون دولر خالل عام 
2016- اأي بزيادة قدرها 3.2 ماليني دولر. وبلغ اإجمايل املبالغ املُ�صّددة من اأ�صل قرو�س متويل ال�صادرات العربية مبلغ 17.4 

مليون دولر، كما بلغ اإجمايل املبالغ املُ�صّددة من فوائد ور�صوم قرو�س متويل ال�صادرات العربية مبلغ 1.2 مليون دولر. 

65.1 مليون  94.4 مليون دولر مقارنًة مببلغ  اأ�صل وفوائد ور�صوم القرو�س  املُ�صّددة من  اإجمايل املبالغ  بلغ   2017 ويف عام 
دولر خالل عام 2016 – اأي بزيادة قدرها 29.3 مليون دولر. وبهذا يبلغ الإجمايل املرُتاكم ملا ا�شرتده امل�شرف من اأق�شاط 
اأ�صل القرو�س يف نهاية عام 2017 مبلغ 1,478.1 مليون دولر مقابل  1,404.9مليون دولر يف نهاية عام 2016، بينما يبلغ 
دة بنهاية عام 2017 مبلغ 569.8 مليون دولر مقابل 548.4 مليون دولر  الإجمايل املرُتاكم لر�صوم اللتزام والفوائد املُ�صدَّ

بنهاية عام 2016.

الخالصة

يّت�صح من ما تقّدم اأن امل�صرف وا�صل نهجه يف املحافظة على مركز مايل �صليم، حيث ارتفع �صايف موجوداته يف نهاية عام 2017 
مببلغ 360.5 مليون دولر مقارنًة بنهاية عام 2016 ، نظرًا للزيادة يف اإيراداته املختلفة، والأق�شاط املدفوعة من ِقبل بع�س الدول 
الأع�صاء يف زيادة راأ�س املال، وموا�صلة التحكم يف الإنفاق الإداري وفقًا ل�صيا�صة الرت�شيد املّتبعة دون الإخالل بالتنفيذ الكامل 

لالأهداف والربامج املُقررة. 

وجتدر الإ�شارة اإلى اأن �صايف الدخل قد ارتفع من 123.6 مليون دولر يف نهاية عام 2016 اإلى 271.7 مليون دولر يف نهاية عام 
2017، نتيجًة لزيادة القيمة ال�صوقية ملحافظ الأوراق املالية الناجتة عن حت�صن اأداء الأ�صواق العاملية لالأ�صهم خالل عام 2017. 
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�مل�سرف �لعربي للتنمية �لقت�سادية فى �إفريقيا

القوائم المالية للسنة المنتهية 
في  31 دي�سمرب 2017

مع تقرير مر�قب �حل�سابات �مل�ستقل
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قائمة المركز المالي في 31 دي�شـمبر 2017 
)باآلف الدولرات الأمريكية(

20172016اإي�شـاحات

 املوجـــودات

171,2371,406  نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك

43,151,7272,896,795ا�صتثمارات

54,0004,000 م�شاهمة يف البنك الأفريقي للت�شدير وال�شترياد

625,95024,220  م�شاهمة يف املوؤ�ش�شة العربية ل�شمان ال�شتثمار وائتمان ال�شادرات

735,58320,000 متويل التجارة

8471167فوائد متويل التجارة م�صتحقة

91,599,0461,511,441 اأر�صدة قرو�س

1013,53914,429   �صايف فوائد قرو�س م�صتحقة

112,8452,600 موجودات اأخرى

1215,35615,672 �صايف موجودات ثابتة

4,849,7544,490,730املجموع

 املطلـوبات

50,80550,846 مطلوبات اأخرى

138,22310,324 خم�ص�س مكافاأة نهاية اخلدمة

59,02861,170

32,4511,794/ج، 9/ج خم�ص�س احتياطي خا�س

61,47962,964  املجموع

4,788,2754,427,766�سافــى املوجـودات

حقوق الدول الأع�صاء: 
143,898,9723,797,761راأ�س املال املكتتب به واملدفـوع

15617,644506,391احتياطي عـــام

271,659123,614  �صايف الدخل لل�صنة

4,788,2754,427,766  اإجمايل حقوق الدول الأع�ساء

تعترب الإي�صاحات املرفقة من رقم 1 اإلى رقم 23 جزءًا ل يتجزاأ من القوائم املالية
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قائمة الدخل واالإنفاق لل�شنة المنتهية في 31 دي�شـمبر 2017 
)باآلف الدولرات الأمريكية(

20172016اإي�شـاحات

 الدخــل

16273,150132,599  �صايف الدخل من ال�صتثمارات

19,24418,016   الدخل من القرو�س

1,509402   الدخل من متويل التجارة

779377اأخـرى

294,682151,394اإجمايل الدخـــل

الإنفاق

256217  جمل�س املحافظني

1,2311,276  جمل�س الإدارة

11,39412,192  رواتب ومزايا للموظفني

2,3332,386  �صفر وخدمات

830973  خدمات مرافق

12770522اإه���الك

16,81417,566

98145 م�صروفات اأخـرى

5,4548,442 منح مت �صرفها للدول امل�صتفيدة

22,36626,153 اإجمايل الإنفاق

272,316125,241�سايف الدخل قبل خم�س�ص الحتياطي اخلا�ص

(1,627) )657(9/جخ�صم خم�ص�س الحتياطي اخلا�س

271,659123,614 �شايف الدخل لل�شنة
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قائمة التغريات يف حقوق الدول االأع�شاء لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شـمرب 2017
)باآلف الدولرات الأمريكية(

 راأ�س املال املكتتباإي�شاحات
املجموع�شايف دخل ال�شنةاحتياطي عـــامبه واملدفــوع

3,696,018492,54815,3814,203,947الر�صـيد كما يف 31 دي�صمرب 2015

101,743--14101,743امل�صدد من قبل الدول الأع�صاء

-(15,381)15,381-15 املحول اإلى الحتياطي العام

(1,538)-(1,538)-   تخ�صي�س

123,614123,614--�صايف الدخل ل�صنة 2016

3,797,761506,391123,6144,427,766الر�صـيد كما يف 31 دي�صمرب 2016

101,211--14101,211امل�صدد من قبل الدول الأع�صاء

-(123,614)123,614-15املحول اإلى الحتياطي العام

(12,361)-(12,361)-   تخ�صي�س

271,659271,659--�صايف الدخل ل�صنة 2017

3,898,972617,644271,6594,788,275الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2017
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قائمة التدفقات النقدية لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شـمرب 2017
)باآلف الدولرات الأمريكية(

20172016اإي�شـاحات

 التدفقات النقدية من الأن�سـطة الت�سغيلية:

271,659123,614  �صايف دخـل ال�صنة

تعديالت لت�صوية �صايف الدخل مع �صايف النقد امل�صتخدم يف الأن�صطة الت�صغيلية:

12770522  اإه��الك

96571,627/جخم�ص�س الحتياطي اخلا�س

(44,518))139,462(16اأرباح غري حمققة من تقييم القيمة العادلة لال�صتثمارات

 �سايف التغري يف املوجودات الت�سغيلية:

(64,921))31,967( ا�صتثمارات

(20,000))15,583(متويل التجارة

(167))304(فوائد متويل التجارة م�صتحقة

(73,440))87,605(�صايف احلركة على القرو�س

(869)890  �صايف فوائد قرو�س م�صتحقة

15,346  )245( �صايف موجودات اأخرى

 �سايف التغري يف املطلوبات الت�سغيلية:

(7,160))12,402( مطلوبات اأخرى بعد خ�صم التخ�صي�س

1,796)2,101( �صايف خم�ص�س مكافاأة نهاية اخلدمة

(68,170))15,693( �سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سـطة الت�سـغيلية

التدفقات النقدية من الأن�سـطة ال�ستثمارية:

(1,730))1,730(م�شاهمة يف املوؤ�ش�شة العربية ل�شمان ال�شتثمار وائتمان ال�شادرات

(15,224))454(12 �شايف �ش�راء موجودات ثابتة

(16,954))2,184( �سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية

التدفقات النقدية من الأن�سـطة التمويلية:

14101,211101,743امل�صدد لزيادة راأ�س املال من الدول الأع�صاء

101,211101,743�سايف النقد الناجت من الأن�سطة التمويلية

83,33416,619�صايف الزيادة يف النقد والنقد املماثل

156,729140,110نقد ونقد مماثل كما يف بداية ال�صنة

17240,063156,729نقد ونقد مماثل كما يف نهاية ال�صنة
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1/ التأسيس واألهداف

تاأ�ص�س امل�صرف العربي للتنمية القت�صادية يف اأفريقيا )»امل�صرف«( مبوجب القرار ال�صادر عن موؤمتر القمة العربية ال�صاد�س 
املنعقد بتاريخ 28 نوفمرب 1973 تطبيقًا لتو�صيات املجل�س القت�صادي جلامعة الدول العربية، براأ�س مال قدره 231 مليون دولر 
اأمريكي، ومت زيادتــه لحقًا مبوجب قرارات �صـــادرة عن جملــ�س املحافظــني اإلى اأن بلـــغ 3,899 مليون دولر اأمريكــي كمـــا يف 

31 دي�صمرب2017 )2016: 3,798 مليون دولر اأمريكي(.

يعترب امل�شرف العربي للتنمية القت�شادية يف اأفريقيا موؤ�ش�شة مالية دولية م�شتقلة مركزها اخلرطوم � جمهورية ال�شودان ويتمتع 
القانون  وملبادئ  اإن�صائه  اتفاقية  لأحكام  ويخ�صع  واملايل،  الإداري  املجالني  التام يف  وبال�صتقالل  الكاملة  القانونية  بال�صخ�صية 

الدويل. وعنوان امل�شرف هو كما يلي:

امل�سرف العربي للتنمية القت�سادية يف اأفريقيا
�س. ب 2640

اخلرطوم 11111
جمهورية ال�سـودان

يهدف امل�صرف اإلى دعم التعاون القت�صادي واملايل والفني بني الدول الإفريقية ودول العامل العربي، ولتحقيق ذلك الهدف يقوم 
امل�صرف بالوظائف التالية: - 

• امل�شاهمة يف متويل التنمية القت�شادية يف اأفريقيا.
• ت�صجيع م�صاركة روؤو�س الأموال العربية يف التنمية الأفريقية.
• امل�صاركة يف توفري املعونة الفنية الالزمة للتنمية يف اأفريقيا.

2/ أسس اإلعـداد  

اأ - التقيد باملعايري 

مت اإعداد القوائم املالية املرفقة وفقًا لتفاقية اإن�صاء امل�صرف واأنظمته الداخلية.

ب - اأ�س�ص القيا�ص 

مت اإعداد القوائم املالية وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية با�صتثناء ال�صتثمارات املقتناة لأغرا�س املتاجرة وجميع عقود امل�صتقات 
املالية حيث يتم قيا�صها بالقيمة العادلة.

ج - العملة امل�ستخدمة وعملة العر�ص 

اإن العملة امل�شتخدمة يف عمليات امل�شرف واإعداد القوائم املالية هي الدولر الأمريكي. تظهر القوائم املالية بالدولر الأمريكي 
ويتم تقريبها لأقرب األف دولر اأمريكي.

اإي�شاحات حول القوائم المالية لل�شنة المنتهية في 31 دي�شـمبر 2017 
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د - ا�ستخدام التقديرات يف اإعداد القوائم املالية 

يتطلب اإعداد القوائم املالية املعتمدة من قبل امل�صرف ا�صتخدام التقديرات والفرتا�صات التي قد توؤثر على مبالغ املوجودات 
واملطلوبات واإي�صاحات املوجودات واملطلوبات املحتملة بتاريخ القوائم املالية، اإ�صافة اإلى مبالغ الإيرادات وامل�صروفات خالل 

ال�صنة املنتهية بذلك التاريخ. تتم مراجعة التقديرات با�صتمرار حيث يعتمد على التجارب ال�صابقة وبع�س العوامل الأخرى.

تتمثل البنود الهامة التي ت�صتخدم فيها التقديرات فيما يلي:

1 - خم�س�ص الحتياطي اخلا�ص

الحتياطي  وخم�ص�س  »قرو�س  )ج(   3 البند  يف  اخلا�ض  الحتياطي  خم�ش�ض  حتديد  يف  امل�شرف  طريقة  �شرح  مت 
اخلا�س« وب�صورة تف�صيلية حتت بند 20 )ب( »خماطر الئتمان«.

2 - القيمة العادلة لالأدوات املالية غري املتداولة

اإن الأدوات املالية غري املتداولة يف الأ�شواق الن�شطة والتي ل ميكن حتديد قيمها العادلة بطريقة موثوقة، يتم اإظهارها 
بالتكلفة ناق�صًا خم�ص�س النخفا�س يف القيمة.

3/ ملخص السـياسـات المحاسـبية الهامـة 

اأ - تاريخ ال�سـداد

املتعلقة  العتيادية  العمليات  اإن  ال�صداد.  بتاريخ  املالية  املوجودات  وبيع  ب�صراء  املتعلقة  العتيادية  العمليات  اإثبات كافة  يتم 
ب�شراء وبيع املوجودات املالية هي العمليات التي تتطلب اأن يتم ت�شليم تلك املوجودات خالل فرتة زمنية تن�ض عليها الأنظمة 

اأو تلك املتعارف عليها يف ال�صوق.

ب - املوجودات املالية
تتمثل املوجودات املالية للم�صرف كما يلي:

1 - اأوراق مالية ذات دخل ثابت وا�سهم

ت�صنف جميع ال�صتثمارات يف الأوراق املالية ذات الدخل الثابت والأ�صهم كا�صتثمارات مقتناة لأغرا�س املتاجرة ويتم يف 
الأ�صل اإثباتها بالقيمة العادلة للمبالغ املدفوعة.

يتم اإعادة تقييم هذه ال�شتثمارات با�شتخدام القيمة العادلة املتمثلة يف الأ�شعار املتداولة يف ال�شوق يف تاريخ قائمة املركز 
املايل. يتم اإثبات التغريات يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل والإنفاق.

2 - اأوراق مالية - �سكوك  

اأوراق مالية - �صكوك والتي مت اقتنائها بغر�س الحتفاظ بها لفرتة زمنية غري حمددة ومن  تت�صمن املوجودات املالية 
بالتكلفة ناق�صًا خم�ص�س النخفا�س يف  ال�صوق، وت�صجل  للتغريات يف ظروف  اأو  ال�صيولة  اأن يتم بيعها لأ�صباب  املمكن 

القيمة اإن وجد.

اإي�شاحات حول القوائم المالية لل�شنة المنتهية في 31 دي�شـمبر 2017 
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3 - ا�ستثمارات متاحة للبيع

يتم ت�صنيف املوجودات املالية التي ل ميكن فيها قيا�س القيمة العادلة ب�صكل موثوق كا�صتثمارات متاحة للبيع، وت�صجل 
بالتكلفة ناق�صًا خم�ص�س النخفا�س يف القيمة اإن وجد.

العربية ل�شمان ال�شتثمار وائتمان ال�شادرات ت�شنف  للت�شدير وال�شترياد واملوؤ�ش�شة  البنك الأفريقي  اإن امل�شاهمة يف 
كا�صتثمارات متاحة للبيع.

4 - اأر�سدة قرو�ص 

يتم ت�صنيف املوجودات املالية التي لها دفعات ثابتة اأو مقررة وغري متداولة يف �صوق ن�صط كقرو�س بقيمة املبالغ املن�صرفة 
بعد خ�صم املبالغ امل�صددة.

ج - قرو�ص وخم�س�ص الحتياطي اخلا�ص

يتم اعتبار جميع القرو�س املقدمة من قبل امل�صرف كموجودات عندما يتم �صرفها نقدًا وت�صجل بقيمة املبالغ املن�صرفة. 
ي�شتبعد امل�شرف من اإيراداته اأية فوائد على اأ�شل القرو�ض عندما يتاأخر �شداد هذه الفوائد عن 180 يومًا.

يتم تكوين الحتياطي اخلا�س ملتاأخرات القرو�س خ�صمًا من �صايف الدخل الذي يتحقق �صنويًا )والذي متت ت�صميته كمخ�ص�س 
1989( على اأن يكون  1 ل�صنة  احتياطي خا�س بهدف العر�س يف القوائم املالية( بناًء على قرار جمل�س املحافظني )قرار 
مقدار املبلغ الذي يخ�ش�ض �شنويًا لهذا الغر�ض م�شاويًا ملجموع )اأ( ن�شف اأق�شاط �شداد اأ�شل القرو�ض املمنوحة التي يكون 
م�شى على ا�شتحقاقها دون �شداد يف نهاية ال�شنة املالية مدة تزيد عن �شنة واحدة وتقل عن �شنتني و )ب( كامل اأق�شاط �شداد 

اأ�صل تلك القرو�س التي يكون قد م�صى على ا�صتحقاقها دون �صداد يف نهاية ال�صنة املالية مدة �صنتني اأو اأكرث.

يرى امل�صرف اأن عر�س القرو�س وخم�ص�س الحتياطي اخلا�س ب�صكل م�صتقل يف قائمة املركز املايل يعك�س العر�س املنا�صب 
الذي يتما�شى مع طبيعة اأعماله. 

القرو�س التي مت اإعادة التفاو�س ب�صاأنها وت�صملها اتفاقيات ترتيبات �صداد مل�صتحقاتها اأو اإعادة جدولة اإق�صاطها، مبا فيها 
وبالتايل   ،)HIPC( العالية  املديونية  ذات  الفقرية  البلدان  ديون  م�صكلة  مبعاجلة  اخلا�صة  املبادرة  ت�صملها  التي  القرو�س 

اأ�شبحت اأق�شاطًا قرو�شها جارية )غري متاأخرة ال�شداد(، ومت اعتبارها قرو�شًا جديدة.

د - النخفا�ص يف قيمة املوجودات املالية

اأو  مايل  اأ�صل  اأي  قيمة  انخفا�س  على  مو�صوعي  دليل  اأي  وجود  من  للتاأكد  مايل  مركز  قائمة  كل  بتاريخ  تقييم  اإجراء  يتم 
جمموعة من املوجودات املالية. ويف حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم حتديد القيمة املقدرة القابلة لال�شرتداد لذلك الأ�شل 

واأي خ�صارة انخفا�س ناجمة عن التغريات يف قيمته الدفرتية.

هـ - حتقق الدخل 

يتم اإثبات الدخل من الفوائد على ودائع البنوك والأوراق املالية ذات الدخل الثابت وال�صكوك والقرو�س وفقًا ملبداأ ال�صتحقاق.
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و - توزيعات الأرباح  

يتم اإثبات الدخل من توزيعات الأرباح عند الإعالن عنها.

ز - املنـح  

يتم ت�صنيف تكاليف درا�صة واإعداد امل�صاريع وامل�صاعدة الفنية كمنح وحتّمل على امل�صاريف عند �صرفها.

ح - موجودات ثابتة  

تظهر املوجودات الثابتة بالتكلفة بعد خ�شم الإهالك املرتاكم. يتم اإهالك تكلفة املوجودات الثابتة با�شتخدام طريقة الق�شط 
الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية املتوقعة للموجودات.

الأعمار الإنتاجية املقدرة لل�شنة احلالية و�شنة املقارنة هي كما يلي: - 

املبـاين                                 ثالثون �صنة   

اأثاث ومعدات                      خم�س �صنوات  

�صيارات                               خم�س �صنوات  

ط - املخ�ش�شات

املحتمل وجود  �صابقة ومن  نتيجة لأحداث  اأو متوقعة  قانونية  التزامات  امل�صرف  يكون على  اإثبات املخ�ص�صات عندما  يتم 
�صرورة ل�صداد تلك اللتزامات.

ي - الأدوات املالية امل�ستقة وتغطية املخاطر  

يتم يف الأ�صل اإثبات الأدوات املالية امل�صتقة والتي ت�صتمل على العقود الآجلة وامل�صتقبلية بالتكلفة ويعاد قيا�صها لحقًا بالقيمة 
ومناذج  النقدية  التدفقات  ومناذج خ�صم  بال�صوق  املتداولة  الأ�صعار  اإلى  بالرجوع  العادة  العادلة يف  القيمة  العادلة. حتدد 
الت�شعري ح�شب ما هو مالئم. تدرج التغريات يف القيمة العادلة لالأدوات امل�شتقة املقتناة لأغرا�ض املتاجرة مبا�شرة يف قائمة 

الدخل والإنفاق.

ك - حتويل العمالت الأجنبية 

حتّول قيمة املعامالت التي تتم بعمالت غري الدولر الأمريكي اإلى الدولر الأمريكي وفقًا لأ�صعار ال�صرف ال�صائدة يف ال�صوق 
يف تاريخ اإجراء تلك املعامالت. كما حتّول املوجودات واملطلوبات املالية امل�صجلة بالعمالت الأجنبية اإلى املعادل لها بالدولر 

الأمريكي يف تاريخ قائمة املركز املايل. يجري قيد فروقات حتويل العمالت الأجنبية يف قائمة الدخل والإنفاق.
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ل - خم�س�ص مكافاأة نهاية اخلدمة 

يتم احت�صاب خم�ص�س مكافاأة نهاية اخلدمة للمدير العام بناًء على املادة رقم )6( من قرار اللجنة الوزارية املختارة ملراجعة 
رواتب وخم�ص�صات روؤ�صاء املوؤ�ص�صات املالية العربية واملديرين التنفيذيني. ويتم احت�صاب خم�ص�س مكافاأة نهاية اخلدمة 

ملوظفي امل�صرف وفقًا للمادة )1/13( من النظام الأ�صا�صي ملوظفي امل�صرف وقرارات جمل�س الإدارة املعٌدلة للنظام.

م - النقد والنقد املماثل  

لأغرا�س اإعداد قائمة التدفقات النقدية، يتكون النقد والنقد املماثل من نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك وودائع لأجل وح�صابات 
حتت الطلب والتي ت�شتحق خالل ثالثة اأ�شهر اأو اأقل من تاريخ ال�شراء.

4/ استثمارات 

وحمفظة  املتاجرة  لأغرا�س  بها  وحمتفظ  حمافظ  مدراء  بوا�صطة  مدارة  مالية  اأوراق  حمافظ  يف  ا�صتثمارات  من  تتكون 
ال�صكوك وودائع لأجل وح�صابات حتت الطلب، كما يف 31 دي�صمرب مما يلي:

باآلف الدولرات الأمريكية

20172016

1,503,5701,451,823اأوراق مالية ـ دخل ثابت )اإي�صاح 20(

1,256,2711,208,273اأوراق مالية ـ اأ�صهم )مدرجة يف البور�صة( )اإي�صاح 20(

98,13145,441اأوراق مالية -�صكوك )اإي�صاح 20(

25,124(15,113)القيمة العادلة لالأدوات املالية امل�صتقة، �صايف )اإي�صاح 19(  

11,96110,811فوائد م�صتحقة على ودائع واأوراق مالية 

2,854,8202,741,472

296,907155,323ودائع لأجل وح�صابات حتت الطلب 

3,151,7272,896,795ا�ستثمارات  
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تتلخ�س الودائع لأجل واحل�صابات حتت الطلب كما يف 31 دي�صمرب كما يلي:
باآالف الدوالرات االأمريكية

مـــــدارة بوا�شـــــــــــطة

املجمــــــــوعمـدراء حمافـــــظامل�شــــــرف

201720162017201620172016

197,00080,957-     -     197,00080,957 ودائع لأجل

49,19511,05550,71263,31199,90774,366 ح�صابات حتت الطلب

246,19592,01250,71263,311296,907155,323 الإجمــــايل

5/ مساهمة في البنك األفريقي للتصدير واالستيراد 

البنك  مال  راأ�س  يف  الكتتاب  على   1994 ل�صنة   )4( رقم  بالقرار  ع�صر  التا�صع  ال�صنوي  اجتماعه  يف  املحافظني  جمل�س  وافق 
وقام  به،  امل�صرح  املال  راأ�س  من  تقريبًا   %  1.3 متثل  والتي  اأمريكي  دولر  ماليني   10 مببلغ  وال�صترياد  للت�صدير  الأفريقي 

امل�صرف ب�صداد مبلغ 4 ماليني دولر اأمريكي خالل عام 1995 )اأنظر اإي�صاح 22)ج((.

6/ مساهمة في المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات  

وافق جمل�س املحافظني يف اجتماعه ال�صنوي ال�صابع والع�صرين بالقرار رقم )6( ل�صنة 2002 على م�شاهمة امل�شرف يف راأ�ض 
مال املوؤ�ص�صة العربية ل�صمان ال�صتثمار وائتمان ال�صادرات مببلغ 17.300 مليون دولر اأمريكي والتي متثل 9.2 % تقريبًا من 
راأ�س املال امل�صرح به. قام امل�صرف ب�صداد كامل املبلغ. كذلك وافق املجل�س يف اجتماعه ال�صنوي التا�صع والثالثون بالقرار رقم 
)3( ل�صنة 2014 على زيادة م�شاهمة امل�شرف يف زيادة راأ�ض مال املوؤ�ش�شة العربية ل�شمان ال�شتثمار وائتمان ال�شادرات مببلغ 
8.650 مليون دولر اأمريكي تدفع باأق�شاط �شنوية مت�شاوية على خم�ض �شنوات اعتبارا من �شنة 2013. قام امل�صرف ب�صداد كامل 

الأق�شاط، وعليه بلغت قيمة م�شاهمة امل�شرف يف راأ�ض املال امل�شرح به للموؤ�ش�شة كما يف 31 دي�صمرب 2017 مبلغ 25.950 مليون 
دولر اأمريكي )2016: 24.220 مليون دولر اأمريكي(.

7/ تمويل التجارة 

بلغ اإجمايل متويل التجارة اخلا�س بتمويل ال�صادرات العربية اإلى الدول الأفريقية مبلغ 35.583 مليون دولر اأمريكي كما يف 
31 دي�صمرب 2017 )2016: 20 مليون دولر اأمريكي( ميثل جزءًا من القرو�س الئتمانية املقدمة اإلى كال من البنك الأفريقي 

للت�صدير وال�صترياد والبالغ قدره 50 مليون دولر اأمريكي وبنك اأوغندا للتنمية والبالغ قدره 10 مليون دولر اأمريكي.

8/ فوائد تمويل التجارة مستحقة

بلغ ر�صيد الفوائد امل�صتحقة على متويل عمليات التجارة 471 األف دولر اأمريكي كما يف 31 دي�صمرب 2017 )2016: 167 األف 
دولر اأمريكي(.
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9/ أرصدة القروض ومخصص االحتياطي الخاص

اأ - اأر�سدة القرو�ص
فيما يلي تفا�صيل اأر�صدة القرو�س كما يف 31 دي�صمرب:

باآلف الدولرات الأمريكية

20172016
 قرو�س �شندوققرو�س امل�شاريع

االإقـرا�س
املجمـــوعاملجمـــوع

قطاع خا�سقطاع عام

4,257,970236,000214,2444,708,2144,408,450القرو�س املقررة

(163,000)(201,500)-(93,000)(108,500)يطرح: القرو�س غري املوقعة

4,149,470143,000214,2444,506,7144,245,450اإجمايل القرو�س املوقعة

(215,400)(198,300)-(30,000)(168,300)يطرح: القرو�س غري النافذة

3,981,170113,000214,2444,308,4144,030,050اإجمايل القرو�س النافذة

(1,113,717)(1,248,731)-(74,203)(1,174,528)يطرح: قرو�س غري م�صحوبة

2,806,64238,797214,2443,059,6832,916,333اإجمايل امل�صحوب من القرو�س

(1,404,892)(1,460,637)(187,602)(833)(1,272,202)يطرح: اأق�شاط القرو�ض امل�شددة

1,534,44037,96426,6421,599,0461,511,441الر�صيد القائم كما يف31 دي�صمرب

متثل قرو�س �صندوق الإقرا�س »ال�صندوق« مبالغ قدمت من ال�صندوق للدول الأفريقية غري العربية قبل دمج قرو�س ال�صندوق 
يف راأ�س مال امل�صرف يف �صنة 1977.

تتلخ�س حركة القرو�س خالل ال�صنتني املنتهيتني كما يف 31 دي�صمرب مما يلي:
باآلف الدولرات الأمريكية

 قرو�س �شندوققرو�س امل�شاريع
االإقـرا�س

املجمـــوع

20172016قطاع خا�سقطاع عام

1,466,49617,24727,6981,511,4411,438,001 الر�صيد كما يف 1 يناير

143,350121,250-121,80021,550�صـحوبات خالل ال�صنة

(47,810))55,745((1,056)  (833)(53,856)  ال�صـداد خالل ال�صنة

26,6421,599,0461,511,441   1,534,44037,964 الر�صيد كما يف 31 دي�صمرب

ب -  وافق جمل�ض اإدارة امل�شرف على ال�شرتاك يف مبادرة �شندوق النقد الدويل والبنك الدويل اخلا�شة مبعاجلة م�شكلة ديون 
�صوء  فيها يف  للنظر  الإدارة  كل حالة على حدة على جمل�س  تعر�س  اأن  على   )HIPC( العالية املديونية  ذات  الفقرية  البلدان 
التفاو�س مع الدول املعنية ويكون الإ�صهام يف املبادرة من خالل ترتيبات �صداد املتاأخرات و/اأو اإعادة جدولة اأق�صاطها و/اأو خف�س 
2017 مبلغ  31 دي�صمرب  البند حتى  املعاد جدولتها حتت هذا  القرو�ض  اإجمايل  بلغ  ت�شتحق.  التي  الأق�شاط  الفائدة على  �شعر 

426.690 مليون دولر اأمريكي )2016 : 426.690  مليون دولر اأمريكي(.
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ج - خم�س�ص الحتياطي اخلا�ص

فيما يلي تفا�صيل حركة خم�ص�س الحتياطي اخلا�س كما يف 31 دي�صمرب:
باآلف الدولرات الأمريكية

20172016

1,794167 الر�صيد كما يف 1 يناير

1,8931,627املحمل خالل ال�صنة

-)1,236(ال�صرتجاع خالل ال�صنة

2,4511,794 الر�صيد كما يف 31 دي�صمرب

10/ صافي فوائد قروض مسـتحقة

يتلخ�س �صايف فوائد القرو�س امل�صتحقة كما يف 31 دي�صمرب مما يلي: 
باآلف الدولرات الأمريكية

20172016

املجموعاملجموعقطاع خا�س قطاع عام

74,93153675,46777,039  فوائد قرو�س م�صتحقة

)62,610()61,928(-(61,928)   يطرح: فوائد م�صتبعدة

13,00353613,53914,429  �صايف فوائد قرو�س م�صتحقة

11/ موجودات أخـرى

يتلخ�س �صايف املوجودات الأخرى كما يف 31 دي�صمرب مما يلي:
باآلف الدولرات الأمريكية 

20172016

1,6461,517�صريبة القيمة امل�صافة امل�صتحقة

1,1991,083   اأخــرى

2,8452,600  �صايف املوجودات الأخرى
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12/ صافي موجودات ثابتة

تتكون حركة املوجودات الثابتة كما يف 31 دي�صمرب مما يلي: 
باآلف الدولرات الأمريكية

االإجمـــايل�شــياراتاأثاث ومعـداتمبانـــي

التكلفـــة:

22,6422,03928924,970كما يف 1 يناير 2017

23114974454اإ�صافات خالل ال�صـنة

22,8732,18836325,424كما يف 31 دي�سمرب 2017

الإهـالك املتـراكم:

7,8441,2651899,298كما يف 1 يناير 2017

50623331770املحّمل على ال�صـنة

8,3501,49822010,068كما يف 31 دي�سمرب 2017

 �سايف القيمة الدفرتية

14,52369014315,356كما يف 31 دي�سمرب 2017

14,79877410015,672كما يف 31 دي�صمرب 2016

مت جتديد حكر اإيجار الأر�س املقام عليها مبنى مقر امل�صرف ملدة 30 عامًا تبداأ من 1 يناير 2017.

13/ مخصص مكافأة نهاية الخدمة

يتم توظيف ر�صيد خم�ص�س مكافاأة نهاية اخلدمة يف ودائع لأجل بح�صاب م�صتقل يحمل فائدة وتتم اإدارته من قبل امل�صرف.
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14/ رأس المال المكتتب به والمدفوع

بلغت م�شاهمة كل دولة يف راأ�ض مال امل�شرف كما يف 31 دي�صمرب ما يلي:
باآلف الدولرات الأمريكية

20172016الدولـة

8,2777,991 اململكة الأردنية الها�شمية

428,095428,095  دولة الإمارات العربية املتحدة

8,2777,991  مملكة البحرين

34,33533,214  اجلمهورية التون�صية

165,530159,822  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية

993,181958,933  اململكة العربية ال�صعودية

8,2777,991 جمهورية ال�صودان

4,7574,757 اجلمهورية العربية ال�صورية

579,356559,378جمهورية العراق

49,65246,231 �صلطنة عمـان

7,9917,991 دولة فل�صطني

331,060319,645 دولة قطـر

606,944586,015دولة الكـويت

27,58826,637 اجلمهورية اللبنانية

570,794570,794دولة ليبيا

8,2777,991 جمهورية م�صر العربية

60,69458,602 اململكة املغربية

5,8875,683 اجلمهورية الإ�صالمية املوريتانية

3,898,9723,797,761 الإجمــايل

امل�صرف مببلغ  راأ�صمال  بزيادة  القا�صي   2013 ل�صنة   4 رقم  قراره   2013 اأبريل   2 امل�صرف يف  اأ�صدر جمل�س حمافظي 
1,400 مليون دولر اأمريكي – اأي ما يعادل ن�صبة 50 % من راأ�س مال امل�صرف البالغ 2,800 مليون دولر اأمريكي اعتبارًا 

دولر  مليون   700 وقدره  والباقي  العام  الحتياطي  من  بالتحويل  اأمريكي  دولر  مليون   700 مبلغ  منها   ،2014 يناير  من 
اأمريكي زيادة نقدية من قبل الدول الأع�صاء ت�صدد على 5 دفعات �صنوية مت�صاوية ت�صتحق اأولها يف اأبريل 2014. بلغ راأ�س 
املال املدفوع كما يف 31 دي�صمرب 2017 مبلغ   3,898.972 مليون دولر اأمريكي )2016: 3,797.761 مليون دولر اأمريكي( 
بزيادة 101.211 مليون دولر اأمريكي باملقارنة بنهاية دي�صمرب 2016 مت �شدادها من قبل بع�ض الدول الأع�شاء و التي متثل 

ح�صتها يف زيادة راأ�س املال.
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15/ االحتياطي العــام 

مبوجب املادة رقم 36 من اتفاقية الإن�صاء، يقوم جمل�س املحافظني �صنويًا وبناًء على تو�صية جمل�س الإدارة بتحديد اجلزء من 
�شايف الدخل الذي يجب حتويله اإلى الحتياطي العام اأو اإلى راأ�ض مال الدول الأع�شاء اأو اأي حتويالت اأخرى تتما�شى مع اأهداف 
امل�صرف. وفقا لقرار جمل�س حمافظي امل�صرف رقم1 )2( ل�صنة 2017 بتاريخ  18اأبريل 2017 مت حتويل مبلغ  123.614مليون 

دولر اأمريكي )2016: 15.381 مليون دولر اأمريكي( اإلى الحتياطي العام.

16/ صافي الدخل من االستثمارات

يتكون �صايف دخل حمفظة الأوراق املالية لل�صنتني املنتهيتني يف 31 دي�صمرب مما يلي:
باآلف الدولرات الأمريكية

20172016

31,29238,288   فوائد من اأوراق مالية ذات دخل ثابت

28,57927,352 توزيعات اأرباح اأوراق مالية – اأ�صهم

3,2271,259هام�ض ربح �شكوك

(800)15,257فروق عملة وتقييم م�صتقات

199,74572,199 �صايف دخل املتاجرة

(6,176))6,654( ر�صوم الإدارة وحفظ مكونات املحافظ

1,704477الدخل من الودائع لأجل واحل�صابات حتت الطلب

273,150132,599 �صايف الدخل من ال�صتثمارات

يت�صمن �صايف دخل املتاجرة لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2017 اأرباح غري حمققة مببلغ 139.5 مليون دولر اأمريكي تقريبًا 
تقييم  عن  ناجتة  تقريبًا،  اأمريكي  دولر  مليون   44.5 مببلغ   2016 دي�صمرب   31 يف  املنتهية  لل�صنة  حمققة  غري  اأرباح  مقابل 

ال�صتثمارات بالقيمة املتداولة يف نهاية ال�صنة كما يلي:
باآلف الدولرات الأمريكية

20172016

130,77456,924    اأرباح غري حمققة من ا�صتثمارات يف الأ�صهم

(12,406)8,688  اأرباح )خ�صائر( غري حمققة من ا�صتثمارات يف اأوراق مالية ذات دخل ثابت

139,46244,518
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يتكون الدخل من الودائع لأجل واحل�صابات حتت الطلب لل�صنتني املنتهيتني يف 31 دي�صمرب مما يلي: 
باآلف الدولرات الأمريكية

مـــــدارة بوا�شـــــــــــطة
املجمــــــــوع

مـدراء حمافـــــظامل�شــــــرف

201720162017201620172016

1,40027831281,403406 ودائع لأجل

146551551630171 ح�صابات حتت الطلب

1,5463331581441,704477 الإجمــــايل

17/ النقد والنقد المماثل 

لأغرا�س اإعداد قائمة التدفقات النقدية، يتكون النقد والنقد املماثل كما يف 31 دي�صمرب من الأر�صدة التالية: 
باآلف الدولرات الأمريكية

20172016

1,2371,406نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك

238,826155,323ودائع لأجل وح�شابات حتت الطلب )ت�شتحق خالل ثالث اأ�شهر من تاريخ التعاقد( 

240,063156,729

18/ القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية

اإن القيمة العادلة هي املبلغ الذي يتم مبوجبه تبادل اأ�شل اأو �شداد التزام ما بني اأطراف على علم ورغبة يف ذلك وتتم 
بنف�ض �شروط التعامل التجاري العادي مع الأطراف الأخرى، وبالتايل ميكن اأن تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية والقيمة 

العادلة املقدرة.

اإن القيمة العادلة لالأدوات املالية داخل قائمة املركز املايل، با�شتثناء القرو�ض ومتويل عمليات التجارة اخلارجية وامل�شاهمة يف 
املوؤ�ش�شة العربية ل�شمان ال�شتثمار وائتمان ال�شادرات وامل�شاهمة يف البنك الأفريقي للت�شدير وال�شترياد، ل تختلف جوهريًا 
عن القيمة الدفرتية املدرجة يف القوائم املالية. ل يقوم امل�شرف حاليًا ببيع ما لديه من قرو�ض ول يعتقد باأن هناك �شوقًا 
م�صابهًا لهذه املنتجات. وعليه، فاإنه من غري املمكن من الناحية العملية حتديد القيمة العادلة لهذه القرو�س بطريقة كافية 

لالعتماد عليها.
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19/ المشــتقات

ت�صمح موجهات ال�صتثمار يف حمافظ الأوراق املالية للم�صرف با�صتخدام العقود الآجلة وامل�صتقبلية لالأدوات امل�صتقة. اإن العقود 
اأداة مالية معينة ب�شعر وتاريخ حمددين يف  اأو  اأو �شلعة  اأو بيع عملة  الآجلة وامل�شتقبلية هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية ل�شراء 
امل�شتقبل. اإن العقود الآجلة هي عقود يتم ت�شميمها خ�شي�شًا والتعامل بها خارج الأ�شواق املالية النظامية، اأما العقود امل�شتقبلية 

فيتم التعامل بها وفق اأ�صعار حمددة يف الأ�صواق املالية النظامية ويتم ت�صديد التغريات يف قيمة العقود امل�صتقبلية يوميًا.

يلخ�س اجلدول املبنّي اأدناه القيمة العادلة الإيجابية وال�صلبية لالأدوات املالية امل�صتقة مع حتليل للمبالغ ال�صمية للفرتة املتبقية 
حتى تاريخ ال�شتحقاق. فاملبالغ ال�شمية التي تعترب موؤ�شرًا حلجم املعامالت القائمة يف نهاية ال�شنة، ل تعك�ض بال�شرورة مبالغ 
لها  يتعر�ض  التي  الئتمان،  خماطر  عن  تعرب  ل  ال�شمية  املبالغ  هذه  فاإن  وبالتايل،  بها.  املتعلقة  امل�شتقبلية  النقدية  التدفقات 

امل�صرف والتي تقت�صر عادة على القيمة العادلة الإيجابية للم�صتقات، اأو على خماطر ال�صوق.
باآلف الدولرات الأمريكية

القيمة
العادلة 

االإيجابية 

القيمة
العادلة 
ال�شلبية 

اإجمايل 
املبالغ 

اال�شمية 

 املبالغ اال�شمية للفرتة املتبقية حتى تاريخ اال�شتحقاق

خــالل 
3 اأ�شـهر 

 12 – 3
�شــهر 

5 – 1
�شـنوات  

اأكرث من 
5 �شـنوات 

2017

3,67818,7911,882,6021,824,6742,75741,81613,355العقود الآجلة

-        -    -43,72143,721    --      العقود امل�صتقبلية

3,67818,7911,926,3231,868,3952,75741,81613,355

2016

29,5334,4092,006,0891,942,5082,84535,27825,458العقود الآجلة

-    -    -    42,91942,919-    -      العقود امل�صتقبلية

29,5334,4092,049,0081,985,4272,84535,27825,458

20/ إدارة المخاطر  

اإمنائية  موؤ�ش�شة  هو  امل�شرف  اأن  على  اإدارته،  جمل�ض  قبل  من  واملو�شوعة  امل�شرف،  ينتهجها  التي  ال�شتثمار  �شيا�شة  ت�شتند 
متخ�ص�صة، واأن دخوله جمال ال�صتثمار اإمنا يهدف اإلى املحافظة على راأ�س ماله وزيادة موارده دون تعري�س موجوداته ملخاطر 
�شاأنه  لتقليل خماطر ال�شتثمار  ا�شتثمارية حمافظة تتوخى احليطة واحلذر  جوهرية، وعليه فطبيعة امل�شرف اقت�شت �شيا�شة 
يف  التوظيف  بني  اجلمع  على  للم�شرف  ال�شتثمار  �شيا�شة  اعتمدت  لذلك  امل�شابهة.  الإمنائي  التمويل  موؤ�ش�شات  �شاأن  ذلك  يف 
الودائع  املوظفة يف كل من  املوارد  ن�صب  وال�صكوك، مع تعديل  املالية  الأوراق  الأجل ويف حمافظ  الإيداعات امل�صرفية ق�صرية 

واملحافظ وال�صكوك يف �صوء التطورات ال�صائدة واملتوقعة يف الأ�صواق املالية.
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اأ - خماطر احلفظ

اأمني احلفظ بحفظ مكونات  يقوم  رئي�صي.  اأمني حفظ  اإلى  املالية  لالأوراق  بوظيفة حفظ مكونات حمافظه  امل�صرف  عهد 
املحافظ والحتفاظ بح�صابات م�صتقلة لكل حمفظة ويقوم بت�صوية عمليات ال�صتثمار التي يقوم بها مديرو املحافظ.

ب -خماطر الئتمان

تعرف خماطر الئتمان على اأنها عدم قدرة الطرف املقابل على اللتزام ب�صداد امل�صتحق عليه عند ا�صتحقاقها.

اإدارة خماطر الئتمان عن طريق و�صع حدود مقررة  الثابت وال�صكوك فاإنه يتم  1 - بالن�صبة لالأوراق املالية ذات الدخل 
لالئتمان من قبل جمل�س الإدارة بناًء على التقييم الئتماين وحجم الطرف املقابل والدولة اأو العملة. وتقوم اإدارة امل�صرف 

وجلنة ال�شتثمار املعينة من قبل جمل�ض املحافظني مبتابعة هذه احلدود بانتظام.

ترتكز ا�صتثمارات امل�صرف يف الأوراق املالية ذات الدخل الثابت وال�صكوك كما يف 31 دي�صمرب كما يلي: 

1.1 - ح�سب التوزيع القطاعي للجهات امل�ستثمر بها

باآلف الدولرات الأمريكية

20172016
الن�شـبة املئويةاملبلـــغالن�شـبة املئويةاملبلـــغ

61 %68914,101%1,095,728 حكـومات

24 %18363,887%283,626 �ش�ركات

9 %10139,193%160,494 وكالت حكومية

6 %480,083%61,853 موؤ�ش�شات وهيئات دولية

100 %1001,497,264%1,601,701الإجمــايل

2.1 -ح�سب التوزيع اجلغرايف للجهات امل�ستثمر بها

باآلف الدولرات الأمريكية

20172016
الن�شـبة  املئويةاملبلـــغالن�شـبة املئويةاملبلـــغ

52 %780,684 54 %867,791  الوليات املتحدة وكندا

30 %22447,658%357,374  اأوروبا

6 %791,333%111,392  اليابان

4 %564,379%73,826  جنوب �شرق اأ�شيا

8 %12113,210%191,318   اأخــرى

100 %1001,497,264%1,601,701الإجمــايل
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3.1 - ح�سب درجة الت�سنيف الئتماين للجهات امل�ستثمر بها وذلك وفقاً لت�سنيف وكالة �ستاندرد وبورز

باآلف الدولرات الأمريكية

20172016
الن�شـبة املئويةاملبلـــغ الن�شـبة املئويةاملبلـــغ

AAA327,448% 21431,952% 29 
AA946,585% 59698,879% 47 

A129,278% 8170,099% 11
BBB134,059% 8143,160% 10
3 %453,174 %64,331اأخري

 100 %1001,497,264 %1,601,701الإجمــايل

طلبات  تخ�صع  العربية،  غري  الأفريقية  الدول  يف  التنموية  الربامج  دعم  اإلى  امل�صرف  لدى  الإقرا�س  برنامج  يهدف   -  2
القرو�ض جلهات  امل�شرف على منح  لدى  الإقرا�شي  الربنامج  ي�شمل  امل�شرف.  قبل  للدرا�شة من  واعتمادها  الإقرا�ض 
حكومية اأو ب�شمان احلكومات وتعترب القرو�ض القائمة �شيادية. ويقوم امل�شرف مبراقبة انتظام حت�شيل اأق�شاط القرو�ض 
من الدول املقرت�صة، ويتم وقف الإقرا�س للدول التي تتخلف عن ال�صداد واإعداد تقارير دورية عن موقف �صداد جميع 
القرو�س. كذلك ي�صمل الربنامج الإقرا�صي على متويل القطاع اخلا�س وال�صادرات العربية للدول الأفريقية غري العربية.

يو�صح اجلدول اأدناه تفا�صيل القرو�س املقدمة للدول كما يف 31 دي�صمرب2017:
بآالف الدوالرات األمريكية

الدولة
 عدد

القرو�س
 اإجمايل*
القرو�س

القرو�س
غري املوقعة

القرو�س
غري النافذة

 القرو�س غري
امل�شحوبة

الر�شيد
2017

 الن�شبة
املئوية

الر�شيد
2016

-----719,95019,950اأجنول
23,62256,4133.6155,056--2980,035بنني

7,70416,0761.0317,191--1623,780بوت�صوانا
15,00026,69327,6061.7723,687    -1469,299بوروندي 

35167,64312,05019,00046,65689,9375.7686,094بوركينا فا�صو
20,9545,2510.346,302-939,20513,000اأفريقيا الو�صطى

54,87655,0413.5354,578-21124,91715,000ت�صاد
51,98741,7362.6738,668-17105,72312,000الكامريون

20,91513,7950.8813,540--734,710الكونغو
30,44231,3372.0128,509--961,779الكونغو الدميقراطية

17,8071.1417,807    ---417,807جزر القمر
21,06742,7492.7440,839-2077,31613,500جز الراأ�س الأخ�صر

3060.02673    ---5306غينيا ال�صتوائية
3,36617,2531.1117,753--420,619اإريرتيا
82,89689,9115.7679,884--21172,807اإثيوبيا

8,3481,6520.111,653--210,000اجلابون
15,06148,6673.1250,854-2371,7288,000غانا

22,77145,5082.9242,611--2168,279جامبيا
5,8280.376,483    -11,000-516,828غينيا بي�صاو

16,00049,38759,5973.8258,979-28124,984غينيا
20,00059,86051,5943.3148,894-17131,454الكوت ديفوار

71,50034,8122.2332,814--20106,312كينيا
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17,61913,9120.8911,316--631,531ليبرييا
14,00016,41537,2872.3936,766-1767,702لي�صوتو

20,91141,6232.6743,785--2262,534مدغ�صقر
30,37844,2662.8439,046--1174,644مالوي

10,6541,6690.11914--1312,323موري�صيو�س
32,45672,0144.6173,838--32104,470مايل

58,42994,4936.0594,186--34152,922موزمبيق
6,7009,3440.609,942--516,044ناميبيا

2,1185,8820.385,720--18,000نيجرييا
10,00040,95041,9752.6941,885-2292,925النيجر
44,88248,8483.1346,598    --2093,730رواندا

13,50046,133112,2667.19101,290-44171,899ال�صنغال
22,45714,0920.9014,633--1236,549�صي�صيل

13,08748,0553.0846,903--1361,142�صرياليون
7,8008,01510,9040.709,372-926,719�صاوتومي وبرن�صيب

956,80415,00010,0007,78024,0241.5423,064�صوازيالند
10,50064,91666,9384.2661,906-22142,354تنزانيا

36,74818,1241.1616,068--1054,872توجو
11,50038,95444,8572.8740,495-1795,311يوغندا
10,00030,43024,7761.5921,473-1365,206زامبيا

6,39113,1250.8413,125--919,516زميبابوي
19,7321.2619,000---619,732دول اأخرى

6813,012,410108,500168,3001,174,5281,561,0821001,494,194جمموع القطاع العام
)BOAD( 15,000--115,000بنك غرب اأفريقيا للتنمية---

)ECOBANK( 110,00010,000جمموعة ايكو بنك-----
)EABD( 31.602,247 311,997--112,000بنك �شرق اأفريقيا للتنمية

)AFC( 113,00013,000موؤ�ص�صة اأفريقيا للمالية---    --
)BRD( 14,16737.3215,000---114,167البنك الرواندي للتنمية

)BDEAC( 15,000-115,000بنك تنمية دول و�صط اإفريقيا----
)PTA BANK( 15,000--115,000بنك التجارة والتنمية ل�صرق وجنوب افريقيا---

)SONIBANK(15,0005,000ال�صركة النيجريية للبنك-----
)TIB( 7,5002,5006.59--110,000بنك تنزانيا لال�صتثمار-

)UDBL( 4,2001,8004.74--16,000بنك تنمية اوغندا-
)BIDC CEDEAO(  15,000--115,000بنك ال�صتثمار والتنمية--

)LBDI( 5,000-15,000بنك ليربيا للتنمية وال�صتثمار---
)CNCAS( 7,0003,0007.90--110,000ال�صندوق الوطني للقر�س الزراعي / ال�صنغال

)BMS( 10,5004,50011.85--115,000بنك مايل للت�صامن
)BDM( 10,000-110,000بنك مايل للتنمية---

)SODECOTON( 110,00010,000�شركة تنمية القطن / الكامريون-   -   -   -  
)HFC(  115,00015,000�شركة متويل الأ�شكان املحدودة-   -   -   -  

)NORSAD( 115,00015,000موؤ�ص�صة نور�صاد للتمويل املحدودة-   -   -   -  
 )ACCESS BANK GHANA(  110,00010,000بنك اأك�ص�س غانا-   -   -   -  

جمموعة اأفريقيا للتمويل
)TAMWEEL AFRICA HOLDING(115,00015,000-   -   -   -  

20235,16793,00030,00074,20337,96410017,247جمموع القطاع اخلا�ص
7013,247,577201,500198,3001,248,7311,599,0461001,511,441جمموع القطاع العام واخلا�ص

)يتبع( 

اإي�شاحات حول القوائم المالية لل�شنة المنتهية في 31 دي�شـمبر 2017 

باآلف الدولرات الأمريكية
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*  يت�صمن مبلغ 37.964 مليون دولر اأمريكي واملتعلق بقرو�س ممنوحة للقطاع اخلا�س كما يف 31 دي�صمرب 2017 )2016: 17.247 مليون دولر اأمريكي(.

يقوم امل�صرف مبتابعة �صداد م�صتحقاته لدى الدول املقرت�صة وتقييم موقف ال�صداد وفقًا لقرار جمل�س املحافظني )رقم 1 ل�صنة 
1989(. ويبني اجلدول التايل مدى انتظام الدول يف �صداد امل�صتحقات كما يف 31 دي�صمرب 2017:

باآلف الدولرات الأمريكية

البيــــــــــــــان
 عدد

الدول
 قرو�س

الم�شاريع
 قرو�س

ال�شندوق
المجموع
2017

 مخ�ش�س
  االحتياطي

الخا�س

اأ( دول منتظمة ال�سداد* 

-18827,1533,135830,288لي�س لديها متاأخرات 

-326,104    -            7326,104لديها متاأخرات لأقل من �صنة

-251,153,2573,1351,156,392مجموع فرعي
ب( دول لديها ترتيبات ل�سداد المتاأخرات ومنتظمة ال�سداد

-10256,3558,360264,715لي�س لديها متاأخرات

-3110,8044,680115,484لديها متاأخرات لأقل من �صنة

-13367,15913,040380,199مجموع فرعي
ج( دول لديها ترتيبات ل�سداد المتاأخرات ومتوقفة عن ال�سداد

متاأخرات لأكثر من �صنة واأقل من �صنتين
113,795-13,795135

220,46510,46730,9321,823متاأخرات ل�صنتين واأكثر

334,26010,46744,7271,958مجموع فرعي
د( دول لي�ص لديها ترتيبات ل�سداد المتاأخرات ومتوقفة عن ال�سداد

17,728493-217,728متاأخرات ل�صنتين واأكثر

17,728493-217,728مجموع فرعي

431,572,40426,6421,599,0462,451مجموع كلي 2017

اإي�شاحات حول القوائم المالية لل�شنة المنتهية في 31 دي�شـمبر 2017 
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اإي�شاحات حول القوائم المالية لل�شنة المنتهية في 31 دي�شـمبر 2017 

ويبني اجلدول التايل مدى انتظام الدول يف �صداد امل�صتحقات كما يف 31 دي�صمرب 2016:
باآلف الدولرات الأمريكية

البيــــــــــــــان
 عدد

الدول

 قرو�س

امل�شاريع

 قرو�س

ال�شندوق

املجموع

2016

 خم�ش�س

 االحتياطي

اخلا�س

اأ( دول منتظمة ال�سداد

-    542,286-    13542,286لي�س لديها متاأخرات

-    11542,2793,134545,413لديها متاأخرات لأقل من �صنة

-    241,084,5653,1341,087,699جمموع فرعي
ب( دول لديها ترتيبات ل�سداد املتاأخرات ومنتظمة ال�سداد

-    8266,75611,205277,961لي�س لديها متاأخرات

-    363,2661,52964,795لديها متاأخرات لأقل من �صنة

-    11330,02212,734342,756جمموع فرعي
ج( دول لديها ترتيبات ل�سداد املتاأخرات ومتوقفة عن ال�سداد

-    -    -    -    -    متاأخرات ل�صنة واأقل من �صنة

440,62511,83052,4551,382متاأخرات لأكرث من �صنة واأقل من �صنتني

9,015266-    19,015متاأخرات ل�صنتني واأكرث

549,64011,83061,4701,648جمموع فرعي
د( دول لي�ص لديها ترتيبات ل�سداد املتاأخرات ومتوقفة عن ال�سداد

-    -    -    -    -    متاأخرات ل�صنة واأقل من �صنة

19,516146-    319,516متاأخرات لأكرث من �صنة واأقل من �صنتني

19,516146-    319,516جمموع فرعي

431,483,74327,6981,511,4411,794جمموع كلي 2016

ج- خماطر تقلب يف اأ�سعار الأ�سهم:

ت�صمل خماطر تقلب يف اأ�صعار الأ�صهم خماطر التغري يف اأ�صعار الأ�صهم املدرجة يف الأ�صواق املالية. ويقوم امل�صرف بو�صع املوجهات 
املنا�صبة لال�صتثمار يف الأوراق املالية ـ  
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اإي�شاحات حول القوائم المالية لل�شنة المنتهية في 31 دي�شـمبر 2017 

ترتكز ا�صتثمارات امل�صرف يف الأوراق املالية ـ اأ�صـهم كما يف 31 دي�صمرب كما يلي:  

1 - ح�سب التوزيع القطاعي للجهات امل�ستثمر بها
باآلف الدولرات الأمريكية

20172016

الن�شـبة املئويةاملبلـــغ الن�شـبة املئوية املبلـــغ

25%21307,112 %256,378 �صلع ا�صتهالكية

 6%769,166 %84,027 طاقة

19%21235,144 %265,405 موؤ�ص�صات مالية

15%12177,162 %150,853 عناية �صحية

10%12126,467 %152,511 �صناعية

 13%17159,216 %213,235 تقنية املعلومات

 5%558,969 %66,759 اإنتاج مواد اأولية

 5%354,834 %39,289 ات�صالت

 2 %220,203 %27,814 مرافق عامة

 100%1001,208,273 %1,256,271الإجمــايل

2 - ح�سب التوزيع اجلغرايف للجهات امل�ستثمر بها
باآلف الدولرات الأمريكية

20172016

الن�شـبة املئويةاملبلـــغ الن�شـبة املئوية املبلـــغ

 58 %59699,491 %736,675 الوليات املتحدة وكندا

30 %28365,265 %348,091  اأوروبا

7 %988,306 %118,853  اليابان

4 %346,733 %38,053  جنوب �شرق اأ�شيا

1 %18,478 %14,599   اأخــرى

 100%1001,208,273 %1,256,271الإجمــايل

 د- خماطر ال�سيولة

القرو�س. يحتفظ  بالتزامات  املتعلقة  رئي�صي  وب�صكل  التمويل  تلبية متطلبات  امل�صرف على  ال�صيولة عدم مقدرة  متثل خماطر 
امل�شرف بتمويل كاف ملقابلة مثل هذه اللتزامات عندما ت�شتحق.
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اإي�شاحات حول القوائم المالية لل�شنة المنتهية في 31 دي�شـمبر 2017 

هـ - خماطر اأ�سعار الفائدة:

تعرف خماطر اأ�صعار الفائدة على اأنها احتمالت تاأثر املركز املايل للم�صرف وتدفقاته النقدية بالتقلبات امل�صتقبلية يف اأ�صعار 
الفائدة، فقد يزداد الدخل من الفوائد ب�شبب هذه التقلبات اأو قد ينخف�ض يف حالة حدوث تقلبات غري متوقعة.

املوجودات واملحافظة  الأ�شا�شي هو حماية  فاإن هدف امل�شرف  وال�شكوك  الثابت  الدخل  املالية ذات  والأوراق  للودائع  بالن�شبة 
على �شيولتها. وعلى �شوء هذه العوامل فاإن امل�شرف يبحث عن اأعلى عائد ممكن. وتتم مراقبة الأداء بانتظام وتعديل مكونات 

املحافظ يف �صوء تطورات الأ�صواق.

اأما بالن�صبة للقرو�س ومتويل عمليات التجارة اخلارجية فاإنه يتم حتديد �صعر الفائدة ب�صكل م�صتقل عن قوى ال�صوق مبوجب قرار 
من قبل جمل�ض الإدارة وعلى م�شتويات متوافقة مع التوجه ال�شرتاتيجي للم�شرف ويف حدود اإطار اأهدافه التنموية.

و - خماطر �سرف العمالت الأجنبية:

تعّرف خماطر �شرف العمالت الأجنبية على اأنها التقلبات املحتملة يف اأ�شعار �شرف العمالت الأجنبية وتاأثريها على املركز املايل 
للم�صرف وتدفقاته النقدية. و�صع امل�صرف �صوابط للعمالت الأجنبية التي يجوز التعامل بها ون�صب مكوناتها والتي يتم مراقبتها 
بانتظام من قبل امل�صرف. ي�صتخدم امل�صرف يف عمليات الإقرا�س والتعامل مع البنوك الدولر الأمريكي. وفيما يتعلق باملحفظة 
ال�صتثمارية املحتفظ بها لغر�س املتاجرة، فاإنه ي�صمح بالتعامل بعدد حمدد من العمالت الأخرى. ومع ذلك فاإن الدولر الأمريكي 

يعترب العملة الأ�صا�صية حيث يجب اأن ميثل ما ل يقل عن 65 باملائة من اإجمايل املحفظة التجارية مبا فيها امل�صتقات.

يبني التحليل التايل املوجودات واملطلوبات ح�صب عمالتها كما يف 31 دي�صمرب:
باآلف الدولرات الأمريكية

العمــــــالت
    الن�شبة املئويةاالإجمــايل

للدوالر االأمريكي اأخــرىجنيـه اإ�شرتلينييــورودوالر اأمـريكي

2017
77%3,719,867413,308169,940546,6394,849,754 جمموع املوجودات

100%59,028    -  -    -59,028   جمموع املطلوبات

2016

%3,365,756392,157188,601544,2164,490,73075 جمموع املوجودات

%61,170100 -    -      -    61,170   جمموع املطلوبات

21/ الحصانة الضريبية

وفقا لن�س املادة )40( من اتفاقية الإن�صاء، يعفى امل�صرف من جميع ال�صرائب والر�صوم يف اأرا�صي الدول الأع�صاء، كما يعفى 
امل�صرف من القيود على ا�صترياد املهمات الالزمة لأداء اأعماله ومن الر�صوم اجلمركية عليها، ول ي�صري ذلك على الر�صوم التي 

توؤدى مقابل خدمات فعلية للم�صرف. ويعفى امل�صرف من اأية م�صوؤولية تتعلق بتح�صيل اأو دفع اأية �صريبة اأو ر�صم.
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22/ تعهدات تمويل والتزامات أخرى 

اأ- تعهدات القرو�ص واملنح

اإن جميع القرو�ض واملنح حمكومة مبوجب اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الدول امل�شتفيدة ذات ال�شيادة، ل ميثل اإجمايل هذه 
التعهدات املحتملة بال�شرورة احتياجات نقدية م�شتقبلية حيث اأن كثريًا من هذه التعهدات تكون غري نافذة ب�شبب عدم توقيع 

التفاقيات اأو خطابات التفاهم اأو اإلغاوؤها اأو عدم اإمتام اإجراءات النفاذ.

فيما يلي تفا�شيل هذه التعهدات كما يف 31 دي�صمرب: 

باآلف الدولرات الأمريكية

20172016

املجموعقطاع خا�صقطاع عام

108,50093,000201,500163,000قرو�س غري موقعة )اإي�صاح 20(

168,30030,000198,300215,400قرو�س غري نافذة )اإي�صاح 20(

1,174,52874,2031,248,7311,113,717قرو�س غري م�صحوبة )اإي�صاح 20(

31,45628,071    -31,456 منح غري م�صحوبة

1,482,784197,2031,679,9871,520,188الإجمـــايل

ب - برنامج متويل التجارة 

اأمريكي  دولر  مليون   200 قدره  دوار  مبلغ   2017 لعــام  الأفريقيــة  للدول  العربيــة  التجارة  متويل  برنامــج  اطـار  يف  خ�ص�س 
(2016 :200 مليون دولر اأمريكي( وقد بلغ اإجمايل التعهدات 550 مليون دولر اأمريكي )2016: 350 مليون دولر اأمريكي( 

والتفاقيات غري املوقعة مبلغ 210 مليون دولر اأمريكي )2016: 200 مليون دولر اأمريكي(.

ج - التزامات اأخـرى   

كما يف 31 دي�صمرب 2017 فاإن امل�صرف ملتزم ب�صداد مبلغ 6.000 مليون دولر اأمريكي )2016: 6.000 مليون دولر اأمريكي( 
املتبقي من م�شاهمته يف راأ�ض مال البنك الأفريقي للت�شدير وال�شترياد عند الطلب من امل�شاهمني. )اأنظر اإي�شاح رقم 5(

23/ موافقة مجلس اإلدارة

اأو�صى جمل�س الإدارة بتاريخ 28 فرباير 2018  باإ�شدار وعر�ض هذه القوائم املالية على جمل�ض املحافظني بغر�ض احل�شول على 
املوافقة النهائية.

اإي�شاحات حول القوائم المالية لل�شنة المنتهية في 31 دي�شـمبر 2017 
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خـالصة عامة للتقريـر
امل�شروعات  امل�شاهمة يف متويل  وذلك من خالل  الأفريقي،  العربي  التعاون  لتعزيز  2017 جهوده  عام  امل�صرف يف  (  وا�صل  1(

الإمنائية يف البلدان الأفريقية يف �شتى القطاعات وتقدمي العون الفني لها، وت�شجيع ا�شتثمار راأ�ض املال العربي فيها وزيادة 
حجم التبادل التجاري معها، وذلك ا�صتنادًا اإلى توجهات خطته اخلم�صية ال�صابعة احلالية )2015 – 2019(، والأولويات 

املُدرجة يف برامج وُخطط عمل الدول امل�صتفيدة.

)2(  انتهى تنفيذ برنامج العمل املُقرر للعام الثالث من اخلطة اخلم�صية ال�صابعة، التي ُر�صد لها زيادة يف راأ�س املال بن�صبة 50 % 

)اأي نحو 1400 مليون دولر(، لي�صل حاليًا اإلى 4200 مليون دولر، وهو ما ُي�صاعد امل�صرف على تكثيف اأن�صطته يف اأفريقيا 
وتنويعها وانت�شارها.

)3(  يف عام 2017 متت امل�صادقة على امل�شاهمة يف متويل 16 م�صروعًا اإمنائيًا يف القطاع العام بقرو�ٍس بلغت 220 مليون دولر، 

8 م�صروعات يف جمال البنية الأ�صا�صية والبيئة، و4 م�صروعات يف قطاع الزراعة والتنمية الريفية، و4 م�صروعات يف  منها 
القطاع الجتماعي )�صحة وتعليم(.

(  ويف اإطار برنامج متويالت القطاع اخلا�س، مت منح قرو�س ائتمانية لثماين موؤ�ص�صات مالية اأفريقية مببلغ اإجمايل قدره 100  4(

مليون دولر، وهو كامل املبلغ املُخ�ص�س لعام 2017.

(  اأما بالن�صبة ملكون متويل ال�صادرات العربية اإلى الدول الإفريقية فقد مت منح خطوط متويل ل�صبع موؤ�ص�صات مالية اأفريقية  5(

وعربية باإجمايل قدره 200 مليون دولر، وهو اأي�صًا ي�صاوي كل املبلغ املُخ�ص�س لعام 2017.

(  كذلك قّدم امل�صرف نحو 9.6 ماليني دولر لتمويل 40 عملية عون فني، �شملت 3 درا�صات جدوى فنية واقت�صادية و37 عملية  6(

دعم موؤ�ص�صي يف جمالت خمتلفة، كما �شمل هذا املبلغ اأي�صًا تكلفة متديد خدمات خبري عربي يف جمهورية مدغ�صقر.

الريفية  والتنمية  والزراعة  والبيئة،  الأ�صا�صية  البنية  قطاعات  يف  اإمنائيًا  م�صروعًا   23 تنفيذ   - العام  خالل   - اكتمل  (  وقد  7(

والقطاع الجتماعي، بتكلفٍة اإجمالية قدرها 176.6 مليون دولر، ا�صتفادت منها 15 دولة اأفريقية. كذلك اكتمل اإجناز 26 
عملية عون فني �شملت درا�صات جدوى وعمليات دعم موؤ�ص�صي. 

اأنه وا�صل نهجه يف املحافظة على مركز مايل �صليم، وذلك بارتفاع  املوؤ�شرات  (  فيما يخ�س الو�صع املايل للم�صرف، ُتظهر  8(

�صايف موجوداته يف نهاية عام 2017 اإلى 4،788.2 مليون دولر مقابل 4،427.7 مليون دولر يف نهاية عام 2016، وُيعزى 
ذلك لإيراداته املتنوعة وا�صتالم جزء من الأق�شاط اخلا�صة بزيادة راأ�صماله، مع موا�صلة التحكم يف الإنفاق الإداري.

كما ارتفع �صايف الدخل اإلى 271.7 مليون دولر يف عام 2017 مقابل 123.6 مليون دولر يف عام 2016، ويعود ذلك اإلى 
حت�صن اأداء الأ�صواق املالية العاملية.
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الملحق  األول
تطور العمليات التمويلية

)2017 - 1975(

الملحق  الثانــي
تفاصيل توزيع صافي التعهدات

 حسب البلدان المستفيدة 
)2017 - 1975(

الملحق  الثالــــث
ملخص التوزيع القطاعي السنوى

للتعهدات  الصافية 
)2017 - 1975(

الملحق  الرابــــع
تفاصيل التوزيع القطاعي الفرعى

للتعهدات الصافية 
)2017 - 1975(

الملحق  الخامس
ُمساهمة الدول األعضاء المدفوعة

فى رأس المال وتوزيع األصوات
حتى  31 / 12 / 2017

قا ئمة
 المالحـق
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الملحق األول
تطور العمليات التمويلية )1975 ــ 2017(

)القيم مباليني الدولرات(

المجموع1975201220132014201520162017-2011البنـد

525212020181616636عدد قرو�س امل�صروعات املوافق عليها

35--282221عدد القرو�س الئتمانية املوافق عليها

14------14عدد عمليات الربنامج اخلا�س

48820----عدد عمليات القطاع اخلا�س

526323329354140736عدد املعونات الفنية املوافق عليها )1(

59------59عدد قرو�س �صندوق الإقرا�س 

519242317251232652عدد اتفاقيات القرو�س املوقعة

485152822301128619عدد اتفاقيات القرو�س النافذة

79.8275.5096.1236.6896.1408.4425.454118.184قيمة معونات فنية مت خ�صمها على الإيرادات )2( 

قيمة معونات فنية مت خ�صمها على 
93.8385.3704.7044.3554.1483.8981.871118.184الإيرادات ح�صب �صنة املوافقة

126.7138.0008.0008.00010.00010.0009.555180.268قيمة تعهدات املنح والعون الفني 

26.63548937445920212932128.609قيمة املنح ودرا�صات اجلدوى امللغاة 

3,929.883200.000200.000200.000210.000220.000229.5555,189.438قيمة متويالت امل�صرف - القطاع العام 

50.00086.000100.000236.000----قيمة متويالت امل�صرف - القطاع اخلا�س

755.65012.69312.374459202129321781.828قيمة التعهدات املُلغاة )3(

3,096.206180.000180.000192.000200.000210.000220.0004,278.206قيمة قرو�س امل�صرف

3,174.233187.307187.626199.541259.798305.871329.2344,643.610قيمة قرو�س امل�صرف مبا يف ذلك املنح والعون 

214.244------214.244قيمة قرو�س �صندوق الإقرا�س

214.244------214.244قيمة �صحوبات �صندوق الإقرا�س

2,065.989117.760129.640127.829139.621121.250143.3502,845.439قيمة �صحوبات امل�صرف

775.405120.613101.743101.2113,898.972--2,800.000قيمة راأ�س املال املدفوع 

)1(  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 للتمويل اأو مل تفرز. 
بينما كانت هذه املبالغ تعترب حتى عام 1994 جزءًا من القر�ض اإذا قرر امل�شرف امل�شاهمة يف متويل امل�شروع حمل درا�شة اجلدوى.

)2( تت�صمن متويالت امل�صرف قيمة املعونات الفنية واملنح التي مت خ�صمها على الإيرادات.
)3(  عبارة عن قيمة قرو�ض وعون فني األغيت بناء على طلب احلكومات امل�شتفيدة، اأو اأر�شدة متبقية مت اإلغاوؤها من قيمة القر�ض اأو العون الفني بعد اكتمال تنفيذ العملية، ومت اخل�شم بالرجوع اإلى ال�شنة 

التي متت فيها املوافقة النهائية.
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الملحق الثاني
تفا�شيل توزيع �شافي التعهدات ح�شب البلدان الم�شتفيدة  )1975 ــ 2017(

)القيم مباليني الدولرات(

المجموع75201220132014201520162017 - 2011البلد 
112.27610.0219.9999.98313.25015.00020.001190.530اإثيوبيا
28.326142928.369اإريرتيا

20.07210.35016513.00043.587اأفريقيا الو�صطى
10.14619.95030.096اأجنول

112.470141310,282.610.000132.780بنني
82.07882.078بوت�صوانا

169.6952012.45020,512.19.40019.00012.370243.447بوركينا فا�صو
56.1419.938542.111.60015.00093.221بورندي

91.47310.00010.00010.34019.84415.503157.160ت�صاد
112.79910.00010.33811.90910,797.3155.843تنزانيا

37.6979.01310.0969.19065.996اجلمهورية التوجولية
17.55661217.619اجلابون
78.5288.9997.00010.034104.561جامبيا

80.6825.0007.1524912.03313.723118.639جزر الراأ�س الأخ�صر
86.8215.30010.33311.20615.000128.660رواندا
67.6795.40018910.00083.268زامبيا

50.9443.00053.944زميبابوي
11.888147.5328.17027.604�صاوتومي وبرن�صيب

199.86416.00010.00011,155.110.2979,000.013.500269.816ال�صنغال
44.44033810.00015.00069.778�صوازيالند
59.3464808.00045068.276�صرياليون

37.4412656,505.511.00032055.532�صي�صيل
134.3698.6168.000150.985غانا

143.6069.4837.43811,662.145020.32016.130209.089غينيا
8.6678.667غينيا ال�صتوائية

10.58423762.112011.50022.503غينيا بي�صاو
104.3291817.54311.30012.00012.470147.823الكامريون

46.12310.00056.123الكنغو برازافيل
47.4978.90010,062.166.459الكنغو الدميقراطية

73.07710.00014.86010.11112.45012.35020.844153.692كوت ديفوار
98.05110.00010.00010.32011.000139.371كينيا

7.05110.00012.00029.051ليبرييا
73.9734.7968.30114.000101.070لي�صوتو

159.24940015020.000179.799مايل
96.04911.01510.05050044117.658مدغ�صقر

66.79310.00010.0135.522687.038مالوي
70.3951435.570.445موري�ص�س

163.69312.00010.5309.90013.08010.450219.653موزمبيق
25.14725.147ناميبيا
85.2985.01581.811920.72010.670121.904النيجر

8.0008.000نيجرييا
72.08412.0007.0144015.09611.500117.734يوغندا

7.9967.996جزر القمر
10.00010.00020.000جمموعة دول )قطاع خا�س(

50.00086.000100.000236.000-قطاع خا�س
2112504709.59372,945.73.2068,416.2املنظمات

93.8385.3704.7044.3554.1483.8981.871118.184منح خ�صمت على الإيرادات
3,174.233187.307187.626199.541259.798305.871329.2344,643.610االإجمايل
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الملحق الرابع

تفا�شيل التوزيع القطاعي الفرعي للتعهدات ال�شافية )1975 - 2017(
)مباليني الدولرات(

المجموع1975201220132014201520162017 - 2011القطاع

قطاع البنية الأ�سا�سية والبيئة
1,082.51657.50032.00041.00060.00098.50064.0001,435.516الطرق

30.79630.796ال�صكك احلديدية 
18.24518.245النقل النهري 
137.99210.00010.000157.992النقل اجلوي 

20.92820.928املوا�صالت ال�صلكية والال�صلكية 
307.16819.29640.00039.50041.80042.500490.264املياه واملجاري

103.1347.50011.600122.234ال�صدود والكباري 
61.5818.50011.00010.00020.000111.081املرافق العامة 

1,762.36076.79689.500110.600112.800108.500126.5002,387.056املجموع الفرعي 

قطاع الزراعة والتنمية الريفية
369.52056.60045.30043.50035.60049.00038.500638.020الزراعة والتنمية الريفية 

238.275238.275الإنتاج الغذائي
43.22143.221تربية املا�شية والدواجن

70.52470.524�صيد الأ�صماك 
23.74923.749ال�صناعات الغذائية 

19.50019.500تنمية الغابات 
764.78956.60045.30043.50035.60049.00038.5001,033.289املجموع الفرعي 

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

3.1223.122ال�صناعات الكيماوية 
51.52951.529املجموع الفرعي 

قطاع الطاقة:
172.46911.000183.469 هياكل واإنتاج الكهرباء

220.87838.40033.00032.90046.60052.50044.000468.278القطاع الجتماعي:
91.5148.00012.2005.00055.00086.000100.000357.714القطاع اخلا�ص: 

12.63512.635الربنامج اخلا�ص: عون عاجل

العون الفني:

4.2192.0292.4182,476.54.7133,027.34.15723,039.8الدول

2112504709.59372,945.73.2068,416.2املنظمات 

93.8385.3704.70443554.1483.8981.871118.184منح ُخ�صمت على الإيرادات 

98.0597.5117.6267.5419.7989.8719.234149.640املجموع الفرعي 

3,174.233187.307187.626199.541259.798305.871329.2344,643.610املجموع الكلي 
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الملحق الخامس
ُم�شاهمة الدول االأع�شاء المدفوعة في راأ�س المال 

وتوزيع االأ�شوات حتى 12/31/ 2017

الــدول االأع�شـــاء

القوة الت�سويتيةاالأ�شهــــم

اإجمايل راأ�س املال املدفوع 
مباليني الدوالرات

الن�شبة املئويةعدد االأ�شهم
الن�شبة املئويةعدد االأ�شواتمن املجموع

من املجموع

18,276,508.6882.770.21282.770.66 -اململكة الأردنية الها�شمية

2428,095,277.404280.9510.984480.9510.52 - دولة الإمارات العربية املتحدة

82.770.21282.770.66 38,276,508.68 - مملكة البحرين

434,335,661.73343.360.88543.361.28 - اجلمهورية التون�صية

5165,530,173.921655.34.251855.34.36 -اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية

6993,181,043.609931.8125.4710131.8123.79 -اململكة العربية ال�صعودية

78,276,507.8382.770.21282.770.66 - جمهورية ال�صودان

84,756,614.2047.570.12247.570.58 -اجلمهورية العربية ال�صورية

9579,355,608.755793.5514.865993.5514.07 - جمهورية العراق

1049,652,265.46496.521.27696.521.64- �صلطنة عمان

117,991,111.8379.910.21279.910.66- دولة فل�صطني

12331,060,347.863310.68.493510.68.24- دولة قطر

13606,943,971.076069.4415.576269.4414.72- دولة الكويت

1427,588,362.36275.880.71475.881.12- اجلمهورية اللبنانية

15570,793,703.205707.9414.645907.9413.87- دولة ليبيا

168,276,508.6882.770.21282.770.66-جمهورية م�صر العربية

1760,694,397.10606.941.56806.941.9- اململكة املغربية

185,887,533.5958.870.15258.870.61- اجلمهورية الإ�صالمية املوريتانية

3,898,972,105.9438989.72100.0042589.72100.00املجمـــوع



التصميم والطباعة



المصرف العربي
 للتنمية االقتصادية في أفريقيا




