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1( :  

إن الروابط القائمة بين العالم العربي والعالم األفريقي روابط قوية ومتينة، تستمد  1- 1
من مظاهر  قيمتد هذا التعاون إلى أبعد وأعم ، إذمجذورها وأصولها من التاريخ القدي

ار الجغرافي، حيث يشمل الروابط الثقافية والروحية والتجارية التي نسجتها قرون والج
طويلة من الحركة االجتماعية والمعامالت الحضرية بين الشعوب العربية واألفريقية، 

أن ثلثي سكان العالم  عتباراوبوذلك بحكم الجوار الذي يمتد على آالف الكيلومترات، 
  .أفارقةالعربي هم 

  
لتعزيز وأجهزتها األخرى الروابط فقد سعت الدول العربية متمثلة في قممها  بهذه إيماناً

، وال شك أن قرار تأسيس المصرف هيلتفعلي وإنشاء آليات قالتعاون العربي األفري
العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا يعد حدثاً هاماً في مسيرة التعاون العربي األفريقي 

ملية التأطير المؤسسي لهذه المسيرة وخلق آلية جديدة للتعاون في وجزءاً ال يتجزأ من ع
  .المجال االقتصادي

  
فقد تأسس المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا بموجب قرار من مؤتمر قمة  2- 1

الخرطوم مقراً  ختيرتاو، 1973مبر فنو 28ة المنعقد بالجزائر في يجامعة الدول العرب
صية قانونية كمؤسسة مالية، دولية، مستقلة ذات شخ 1975وبدأ نشاطه في مارس . له

  .عشرة دولة من أعضاء جامعة الدول العربية كاملة بمساهمة ثماني
  

ون العربي األفريقي في يتمثل الهدف الرئيسي إلنشاء المصرف العربي في دعم التعا 3- 1
وتجسيد هذا التعاون على أساس من المساواة  قتصادي والمالي والفنيالمجال اال
  :هد إلى المصرف بالمهام التاليةومن أجل تحقيق هذا الهدف ع. والصداقة
 قتصادية للدول األفريقية،اإلسهام في تمويل التنمية اال §

 تشجيع مشاركة رؤوس األموال العربية في التنمية األفريقية، §

 .للتنمية في أفريقيا اإلسهام في توفير المعونة الفنية الالزمة §
  

غير دولة من أعضاء االتحاد األفريقي  43يستهدف المصرف تقديم العون إلى  4- 1
العربية، باإلضافة إلى المؤسسات العامة والخاصة  األعضاء في جامعة الدول
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والمشتركة والهيئات أو المشروعات العامة في الدول األفريقية والتي تملكها بصفة 
  .مواطنوها وتعمل في مجال التنمية االقتصاديةجوهرية هذه الدول أو 

  :تشمل األنشطة التمويلية للمصرف 5- 1
 تقديم قروض ميسرة لتمويل المشروعات اإلنمائية، §

 تمويل عمليات العون الفني، في شكل منح ال تسترد، §

 ،التجارة بين الدول العربية واألفريقيةتمويل  §

 .تشجيع االستثمارات العربية في الدول األفريقية §
  

 عن بقية مؤسسات التمويل اإلنمائيه زينفرد المصرف بطبيعة خاصة وسمات تمي 6- 1
جامعة الدول في دول عربية أعضاء  األخرى في كونه مؤسسة تساهم في رأسماله

، وال تستفيد هذه الدول من عملياته، ولكن تستفيد منها دول أخرى ال تسهم في العربية
يتميز كما  .ةياء في جامعة الدول العربرأسماله، وهي الدول األفريقية غير األعض

المصرف العربي بأنه مؤسسة أنشأتها دول نامية لتقديم المساعدة لدول نامية أخرى غير 
 ". جنوب جنوب"التي تملكها ولذلك تعتبر هذه المؤسسة ذات دور رائد في دعم التعاون 

  
تسعى هذه الورقة إلى تسليط بعض الضوء على دور المصرف في دعم التعاون العربي  7- 1

 .متدت إلى ثالثة عقود ونصفامسيرة األفريقي من خالل التعريف بنشاطه خالل 
مساهمة الثالث  الجزء يستعرضالتالي نشاط المصرف التمويلي بينما  الجزءيتناول 

 عامةالجزء األخير مالمح  يوردبينما ، دعم التعاون العربي األفريقي المصرف في
  .إلستراتيجية المصرف لدعم التعاون العربي األفريقي

  
2  

ضطلع المصرف بمهمة ا ،والفني ستجابة لهدف دعم التعاون االقتصادي والماليا 1- 2
 1975وقد باشر المصرف منذ عام . اإلسهام في تمويل التنمية في الدول األفريقية

، من 1983وفق برامج سنوية، ثم منذ عام   - بدايةً –تمويل التنمية في هذه الدول 
ولقد اتسمت البرامج السنوية والخطط . اآلنحتى  اًمنها ست عتمداخالل خطط خمسية 

وبيسر على مر السنين  لمخصصات التنمية المضطرد بالتزايدف الخمسية للمصر
 .ومواكبتها ألولويات الدول المستفيدة من عون المصرفشروطها 

 
من % 33بنسبة العون الفني لتمويل المشروعات وعمليات التزامات المصرف  ازدادت 2- 2

خطته مليون دوالر في  500إلى ) 1994- 1990(مليون دوالر في خطته الثانية  375
مليون دوالر في خطته الرابعة  675إلى % 15بنسبة ، ثم )1999-1995( الثالثة

مليون  900) 2009-2005(مخصصات الخطة الخامسة  وبلغت، )2000-2004(
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اإلجمالي المتراكم لتمويالت المصرف حوالي  ووصل. %33بزيادة قدرها  دوالر
لخطة الخمسية وقد خصصت ا. 2009-1975 مليون دوالر خالل الفترة 3530

وبزيادة حجم  .مبلغ مليار دوالر للتمويل اإلنمائي) 2014-2010(السادسة 
في تنويع  المخصصات ازداد حجم االلتزامات السنوية والعمليات التمويلية مما ساهم

وباإلضافة إلى ذلك فإن معدالت السحب من القروض قد  .نتشارهااوعمليات المصرف 
وفاقت معدالت االسترداد وهو دليل على صحة وتطور  ،زادت من خطة إلى أخرى

عن تحسن واضح في إدارة عمليات المصرف وتقوية الشراكة مع الدول  يعبر
 .المستفيدة

  :ويبين الرسم البيان التالي األهداف التمويلية المخططة والمنفذة خالل الخطط الخمسية
 

1983–2009 

 
  

وظل المصرف يربط نشاطه التمويلي ويستخدم الموارد المتاحة في مقابلة احتياجات  2-3
 %55.9فبلغ ما خصص لقطاع البنية األساسية والبيئة  ،الدول األفريقية وفق أولوياتها

 )الصحة والتعليم( جتماعيالقطاع االو% 6.5الطاقة و  %26الزراعة والتنمية الريفية و
   .%0.5والعون العاجل  %1.9الصناعة و% 3والقطاع الخاص % 6.2

  .2009-1975يبين الجدول التالي التوزيع القطاعي للقروض خالل الفترة     
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  (%)النسبة   القطاع
  55.9  البنية األساسية 

  26.0  الزراعة والتنمية الريفية
  6.5  الطاقة

  6.2  الصحة والتعليم 
  3.0  الخاصالقطاع 

  1.9  الصناعة 
  0.5  العون العاجل

  100.0  المجموع
 

 لإلسهام في الحدعلى إستراتيجية تهدف  لتمويالت المصرفارتكز التوزيع القطاعي  4- 2
من الفقر ودعم النمو المستدام، وإزالة معوقات التنمية وتحقيق األمن الغذائي واالهتمام 

 ،تشييد الطرق األساسية يالبن قطاعشملت المشاريع التي مولها المصرف في . بالبيئة
 ،الجسور، ووالسدود ،والموانئ ،والجوي ،والنقل النهري ،والسكك الحديدية ،والمطارات
. والبنية األساسية لحماية البيئة والصرف الصحي مياه الشربوإمدادات  ،واالتصاالت

  .مليون دوالر من تمويل المصرف 1582وقد نال هذا القطاع حوالي 
 

مباشرة بعد البنية األساسية  لقطاع الزراعة والتنمية الريفيةوتجيء تمويالت المصرف  5- 2
من حيث الحجم، مما يعكس احتياجات الدول لتوفير األمن الغذائي واستغالل الثروات 

التي أسهم المصرف في  المشروعاتوقد لعبت  .الطبيعية لفائدة الدول المتلقية للعون
راً هاماً في زيادة الرقعة الزراعية وتحسين معدالت اإلنتاج القطاع دو تمويلها في هذا

كما  .الزراعي، والمساعدة في إدخال التقنيات المناسبة لتكثيف وتنويع الزراعة المروية
ساهمت في تنمية الثروة الحيوانية، وإعادة التوازن البيئي لهذه المناطق والمحافظة على 

  .مليون دوالر 735 ما خصص لهذا القطاع وقد بلغ إجمالي. موارد المياه والتربة
 

ونقلها وتوزيعها، بأنواعها من  الطاقةتوليد  مشروعاتولقد ساهم المصرف في تمويل  6- 2
التنمية  ةحرارية لتمكين القطاع من لعب الدور المنوط به في عمليوكهرومائية 

  .مليون دوالر 185ونال هذا القطاع . االقتصادية واالجتماعية
 
خاصة في  المشروعات االجتماعيةولقد عمد المصرف للمساهمة المباشرة في تمويل  7- 2

 الصحيةالمستشفيات والمراكز وتجهيز قطاعي الصحة والتعليم، فساهم في إنشاء 
الصحية القائمة وتجهيزها بالمعدات، واشتملت مشاريع قطاع  المنشآتوتأهيل وتطوير 
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التعليم على مدارس مرحلة التعليم األساسي، والتعليم الجامعي والتدريب والتكوين 
مليون  176االجتماعية  المشروعاتلتمويل مجمل وقد بلغ إسهام المصرف . المهني
  .دوالر

 
سعى المصرف إلى التخفيف من عبء المديونية للدول األفريقية المثقلة بالديون،  وقد 8- 2

 ق ذلكووف .ةيالمشاريع اإلقليموتمويل  ،عم القطاع الخاصود ،وتقديم العون العاجل
وتميزت شروط اإلقراض التي يتبعها المصرف بقدر كبير  .تنسيق مع شركاء التنميةال

من اليسر توافقاً مع متطلبات التحكم في الدين الخارجي للدول األفريقية مما أكسب 
% 25.9من  المنحة عنصر زادوقد . تمويالته قبوالً لدى عدد كبير من البلدان المستفيدة

وفي ذات . الخمسية الخامسة في الخطة% 50في الخطة الخمسية األولى  إلى أكثر من 
اإلطار يقوم المصرف بإقراض الدول التي يشترط عليها االقتراض بشروط ال تزيد عن 

كما يتم إقراض الدول . شروط وكالة التنمية الدولية بذات الشروط التي تفرضها الوكالة
بالديون التي يتم تأهيلها لالستفادة من مبادرة تخفيف عبء المديونية على الدول المثقلة 

(HIPC) على النسق الذي يضعه البنك وصندوق النقد الدوليان في كل حالة على حده .  
  
فقد تزايد على مر الزمن ابتداء من خطة المصرف  بالعون الفنيأما اهتمام المصرف  9- 2

كمنح ال تسترد دوالر  ماليين 110قدم المصرف حوالي  وقد ) .1999-1995(ثة لالثا
عملية موزعة  465، خصصت لتغطية تكاليف الدعم المؤسسيو العون الفني لعمليات

والتي تتضمن الدورات التدريبية الوطنية  بين دراسات جدوى وعمليات للدعم المؤسسي
وشملت . واإلقليمية وتوفير خدمات الخبراء العرب وتوفير األجهزة والمعدات المكتبية

 5 صرف باإلضافة إلىهذه العمليات جميع الدول المؤهلة لالستفادة من عون الم
بلغ ما خصص لدراسات الجدوى الفنية و. إقليميةمؤسسة  17مجموعات إقليمية و 

وما خصص  ،|من المبلغ اإلجمالي% 51أي حوالي  - مليون دوالر 56واالقتصادية 
- 1975  وذلك خالل الفترة% 49مليون دوالر أي ما نسبته  54للدعم المؤسسي 

2009.  
  
القطاعي للعون الفني فقد حازت قطاعات الزراعة والبنية األساسية من ناحية التوزيع  10- 2

 .على التوالي من جملة العون% 38.5و% 40.0على النصيب األكبر بنسبة 
  
وفي إطار توجهات المصرف التمويلية، تم إعداد الدراسات من قبل المؤسسات وبيوت  11- 2

 .ستشارية األفريقية والعربيةالخبرة والمكاتب اال
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تطوراً وتنويعاً  1997، شهدت هذه الدورات منذ عام بالدورات التدريبيةفيما يتعلق  12- 2
لتلبية احتياجات الدول المستفيدة في مجال التنمية البشرية وبناء القدرات في القطاعين 

وبلغ عدد هذه . العام والخاص من أجل مساعدة هذه الدول في تنفيذ برامجها التنموية
متدرباً وتمت االستفادة من مؤسسات التدريب  4186استفاد منها دورة  172الدورات 

  .األفريقية والعربية في هذا الشأن، مما ساعد على تعميق التعاون وتبادل الخبرات
  
التحالف لمكافحة "ومن خالل عمليات العون الفني يساهم المصرف في تمويل برنامج  13- 2

لى تنفيذه ويهدف البرنامج إلى إعادة الذي أعده البنك اإلسالمي للتنمية ويشرف ع "العمى
ألف شخص وذلك بإجراء عمليات جراحية إلزالة المياه البيضاء  50حاسة البصر لنحو 

  .وتوفير التدريب ألطباء وفنيي العيون األفارقة
  
مبادرة الحملة كذلك ساهم المصرف في تمويل دورات تدريبية في إطار دعم تنفيذ  14- 2

 .والتي تدعمها مفوضية االتحاد األفريقي "تسي تسي"األفريقية للقضاء على ذبابة 
  
خبيراً عربياً من  88أوفد المصرف  الدعم المؤسسي لمساعدة الدول األفريقية إطاروفي  15- 2

  .لفترات تتراوح بين سنتين وأربع سنواتتخصصات مختلفة 
3  

التعاون العربي األفريقي، إذ أن  آلليات دعميمثل إنشاء المصرف العربي إضافة أساسية   1- 3
وقد أتاح نشاط المصرف . رسالة المصرف تتركز حصرياً في تحقيق هذا الهدف

. التمويلي خلق قنوات لتدفق العون الرسمي والفني لخدمة الدول األفريقية غير العربية
 وتنميةقد ساهم في تنفيذ برامج تخفيف حدة الفقر، ودعم ومما ال شك فيه بأن هذا العون 

 .الريف والمرأة، والمساعدة في تحقيق أهداف األلفية
  

 
د المرتكزات التي تستند إليها وأحتخفيف حدة الفقر من أولويات المصرف  يعتبر  2- 3

لذلك يركز المصرف عند استنباط ودراسة عملياته على أن  ،تدخالته في كافة القطاعات
ولما كانت الشرائح الفقيرة في . تكون آثارها المباشرة أكثر تأثيراً على تخفيف حدة الفقر

المجتمعات األفريقية ذات كثافة عالية في المناطق الريفية والزراعية، يولي المصرف 
لالزمة لتطوير القطاعات الريفية والزراعية البنية األساسية ا بمشروعاتاهتماما بالغاً  

والتي تساعد على توفير المناخ المالئم لالستثمار وزيادة اإلنتاج في قطاع الزراعة 
والتنمية الريفية ودعم بنياتها األساسية في مجاالت الطرق الريفية وإمدادات مياه الشرب 
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مما يساهم في توفير والصرف الصحي وكهرباء الريف والمرافق التعليمية والصحية 
 .فرص العمل وتحسين األحوال المعيشية وتخفيف حدة الفقر

  
خاصة لما لذلك من أثر  دعم دور المرأة عموماً والمرأة الريفيةويهدف المصرف إلى   3- 3

كبير على تخفيف حدة الفقر وذلك من خالل المشروعات وعمليات العون الفني التي 
ف في اتباع سياسات ترمي للتوسع في عمليات وقد بدأ المصر .يساهم في تمويلها

السيما الشرائح  ،لما لها من آثار مباشرة على محاربة الفقر القروض متناهية الصغر
كما يحرص . مثل النساء والحرفيين والشباب وذوي االحتياجات الخاصة ،األكثر حاجة

  .المصرف على تطوير القطاع الريفي والحفاظ على البيئة من التدهور
  

 
قام المصرف بالتحسين المستمر في شروط إقراضه وساهم في  التخفيف من عبء   4- 3

هذه . قروضه على الدول المتلقية لعونه وذلك من خالل ترتيبات سداد المتأخرات
ء اإلجراءات سبقت مبادرة صندوق النقد والبنك الدوليين المعروفة بمبادرة تخفيف عب

بغرض معالجة مشكلة ديون  ”HIPC“المديونية على الدول الفقيرة المثقلة بالديون 
. 1997البلدان األقل نمواً والتي تعاني من عبء الديون الخارجية والتي بدأت في عام 

هذا وقد شارك المصرف في هذه المبادرة منذ البداية حيث يعمل في إطار هذه المبادرة 
لى خفض عبء الدين الخارجي بمقدار المساهمة التي يتعين ع بشقيها األصلي والمعزز

تجدر اإلشارة هنا إلى أن المصرف . على ظروف كل دولة على حدة عليه توفيرها بناء
 2009مليون دوالر حتى نهاية عام  172 بمبلغقد قدم مساعدات لخفض الديون 

  .دولة أفريقية 19استفادت منها 
 

 
ولها مردود هام  ،ال شك أن للتجارة دور محوري في تعزيز التعاون العربي األفريقي  5- 3

لذلك ساهم المصرف العربي في رأس مال البنك األفريقي  ،في دفع عجلة التنمية
كما وضع المصرف . ماليين دوالر 10بمبلغ  AFREXIMBANKللتصدير واالستيراد 

برنامجاً خاصاً لتمويل الصادرات العربية للبلدان األفريقية المستفيدة من عونه حيث 
مليون تديرها المؤسسة  75مليون دوالر لهذا الغرض، منها  100خُصص مبلغ 

جدير بالذكر وال. اإلسالمية للتمويل والتجارة والتابعة لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية
مليون دوالر  148.583عملية خُصص منها  27أنه ومنذ بدء هذا البرنامج تم تمويل 

للتصدير من دول عربية إلى عشر دول أفريقية، وشملت هذه العمليات المواد البترولية، 
الكابالت الكهربائية واألسمدة والمدخالت الزراعية مما كان له والسكر، والكيماويات، 
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على أسواق الدول المستفيدة لتغطية احتياجات النقل والمواصالت والزراعة أثر إيجابي 
 .والبنية األساسية

  
 

يساهم المصرف  ة اإلفريقية،التنمي في العربيةإطار تشجيع مشاركة رؤوس األموال  يف  6- 3
ستثمار، لال ةودراسات التعرف على المشروعات المتاح ي تمويل الدراسات القطاعيةف

ة، ستثمار الوطنيت االوكاال في العاملة ةوتدريب الكوادر اإلفريقي يوتقديم الدعم المؤسس
 البنيةلتمويل مشروعات  الالزمة األهميةإعطاء  إلى وترويج للمشروعات باإلضافة

  .اإلفريقيةالدول  في االستثمار تدعم ياألساسية الت
  

 
و امن قبل المصرف من الدول العربية واإلفريقية  من السلع والخدمات الممولةتؤ  7- 3

وإن تعذر ذلك يتم تأمينها من خالل مناقصات . الجهات العربية اإلفريقية المشتركة
اإلفريقية  -ويعطى هامش أفضلية للشركات العربية واإلفريقية أو العربية  ،عالمية

 .المشتركة
  

 
يساهم المصرف في تمويل العديد من المشروعات لمقابلة التحديات والصعوبات المتعلقة   8- 3

ة التي ليس لها فمثالً بالنسبة للدول األفريقي ،بالوضع الجغرافي للدول األفريقية المعنية
بوركينا فاسو والنيجر وبوتسوانا وزامبيا تمثلت تدخالت المصرف  مثلمنفذ إلى البحر 

في تشييد الطرق اإلقليمية لربط البلدان المعنية بالدول المجاورة لها وبالتالي بالموانئ 
البحرية لتسهيل حركة نقل الصادرات والواردات، كذلك من أجل دعم التكامل 

ين الدول األفريقية كان اهتمام المصرف واضحاً في دعم المشروعات ذات االقتصادي ب
وذات األثر اإليجابي على  ،التي تربط الدول األفريقية بعضها ببعض الطابع اإلقليمي

أكثر من بلد أفريقي واحد مما يعظم من التعاون بين هذه البلدان في مجال االستثمار 
ن مستوى معيشة سكانها، ويرتقي بمستوى نها ويرفع مويسهل التبادل التجاري بي

مليون  424وقد بلغ ما خصص لهذه العمليات نحو . الخدمات ويسهم في خفض الفقر
دراسة جدوى فنية واقتصادية  27مشروعاً إقليمياً ومولت  64دوالر أسهمت في تمويل 

  .أفرز بعضها فيما بعد مشاريع ساهم المصرف كذلك في تمويلها
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تم تكثيف التعاون في مجال إعداد الدراسات واللقاءات العربية األفريقية من أجل دعم   9- 3

العالقات االقتصادية العربية األفريقية، وفي هذا الصدد أجريت العديد من الدراسات 
مجال التنمية الزراعية واألمن الغذائي الذي  واللقاءات المشتركة العربية األفريقية في

بمدينة  2010أفضى إلى بلورة خطة عمل عربية أفريقية في هذا المجال في فبراير 
وخطة عمل عربية أفريقية في مجال تدفقات ، شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية

العربي ويجئ عقد المنتدى الحالي حول التعاون . بالقاهرة 2010االستثمار في أبريل 
لجهود المصرف في دعم البحوث في  األفريقي في مجال االستثمار والتجارة، مواصلةً

  .قتصادي العربي األفريقيمجال التعاون اال
  

 
كما ساهم في إقامة  ،معارض عربية أفريقية مشتركة 7ساهم المصرف في تمويل إقامة   10- 3

ملتقيات للمكاتب االستشارية العربية واألفريقية والتي أفضت إلى تكوين فيدرالية  3
وساهم في إقامة ملتقى لشركات المقاوالت . للمكاتب االستشارية العربية واألفريقية

سهم في تنظيم أوكذلك ملتقى لغرف التجارة العربية واألفريقية كما  ،العربية واألفريقية
  .ملتقيات لرجال األعمال العرب واألفارقة

  
 

اهتماماً كبيراً للتمويل المشترك للمشروعات  يولي المصرف ذكره أن يجدرومما   11- 3
نظراً لما يتيحه هذا  ،في أفريقيا مع مؤسسات التمويل وخاصة العربية منها اإلنمائية

النهج من إمكانيات تمويل المشروعات الكبرى التي تتقدم بها الدول األفريقية المستفيدة 
  . من عونه

  
 – 1975خالل الفترة بلغ إجمالي تكاليف المشروعات التي ساهم المصرف في تمويلها 

% 15.8مليار دوالر، وبلغت نسبة تمويل المصرف فيها نحو  15.72حوالي  2009
في حين مثلت جملة مساهمة الصناديق العربية األخرى والبنك اإلسالمي للتنمية 

والجهات التمويلية األخرى حوالي % 23.14للتنمية الدولية نحو  أوفيدوصندوق 
 %.25.27وبلغت مساهمة الدول األفريقية والجهات المستفيدة حوالي %  35.78
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1975–2009 

  
  التمويل  مصادر التمويل

  %  مليون دوالر
  15.81  2485.380  المصرف العربي  - 1
الصناديق العربية األخرى والبنك اإلسالمي للتنمية  - 2

  أوفيدوصندوق 
3637.181  23.14  

  9.96  1565.890  مجموعة البنك الدولي  - 3
  10.62  1669.090  مجموعة البنك األفريقي للتنمية   - 4
  4.74  744.960  المجموعة األوروبية   - 5
  10.46  1644.580  الدول الصناعية  - 6
  25.27  3973.518  الدول والجهات المحلية المستفيدة  - 7

  100.0  15720.599  اإلجمالي
  

 
شارك المصرف في جميع االجتماعات الدورية لهذه المؤسسات من أجل زيادة فاعلية ي  12- 3

القضايا المتعلقة بمجال العون  جميعالمشروعات التنموية، وتبادل اآلراء والخبرات في 
المحافل ذات الصلة مثل  جميعمشاركة في العلى حرص المصرف أيضاً و. اإلنمائي

والفعاليات المصاحبة لها واالجتماعات التحضيرية  مؤتمرات القمة العربية واألفريقية
كذلك حرص . اصة المجلس االقتصادي واالجتماعيفي المجال االقتصادي وخ

المصرف على المشاركة في االجتماعات الدورية لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية 
دولي وقد والبنك األفريقي للتنمية واالجتماعات الدورية للبنك الدولي وصندوق النقد ال

في تحديد  التمويل اإلنمائيكبير على التنسيق مع مؤسسات  ركان لهذه المشاركة أث
 .برامج العمل المستقبلية، ورفع كفاءة عملية متابعة تنفيذ المشروعات

  
اهتم المصرف اهتماماً كبيراً منذ إنشائه بالتنسيق مع مؤسسات التمويل اإلنمائي،  وقد

  .في مسيرة التنمية في أفريقياوخاصة العربية منها نسبة لآلثار اإليجابية والفعالة 
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4   
األفريقية والتكيف مع المستجدات  يعمل المصرف على مواكبة التطورات التي تعيشها الدول

الخمسية ويسعى إلى مواصلة تعزيز دوره كمؤسسة تمويل إنمائي لدعم  هالعالمية وفق خطط
 :التعاون العربي األفريقي وذلك من خالل

 

لدعم التعاون العربي  انتشار عملياته وتنويعها وزيادة فاعليتهاالمحافظة على  §
 األفريقي وذلك في ظل المستجدات التي يشهدها العالم عامة والدول األفريقية خاصة،

 
آلثارها االقتصادية واالجتماعية  البنية األساسية بمشروعاتاستمرار االهتمام  §

االقتصادي وتخفيف حدة الفقر وخلق فرص  واالندماجاإليجابية في دفع عجلة التنمية 
دورها في فك العزلة عن مناطق اإلنتاج وربط الدول األفريقية ببعضها العمل، و

البعض، وتوفير الخدمات األساسية في مجاالت إمداد مياه الشرب والصرف الصحي 
وتوفير الكهرباء بما لها من آثار هامة على وتيرة اإلنتاج والبيئة والصحة العامة، 

 ستثمار،األمر الذي يوفر مناخاً مالئماً لإلنتاج واال
 
من خالل تكثيف العمليات في قطاع الزراعة  الزراعية بالمشروعاتاستمرار االهتمام  §

وذلك ألهمية ... ) زراعة، مياه ريفية، طرق ريفية، كهرباء الريف، ( والتنمية الريفية 
القطاع في تحقيق األمن الغذائي ودعم التنمية االقتصادية واالجتماعية في البلدان 

وره المباشر في تخفيف حدة الفقرة وخفض معدل البطالة وتشجيع المستفيدة، ود
 مشاركة المرأة في التنمية وتحسين األحوال المعيشية عموماً لسكان الريف،

 
في قطاعي الصحة والتعليم لما لها من  تمويل المشروعات االجتماعيةاالستمرار في  §

 البشرية، المواردأثر مباشر في تنمية 
  
لما لها من آثار ملموسة على  بتمويل مشروعات كهرباء الريفاستمرار االهتمام  §

 الرقي بالريف األفريقي وسكانه،
  
القروض االئتمانية والقروض متناهية العمل على دعم القطاع الخاص من خالل  §

 نظراً آلثارها في خلق فرص العمل وتخفيف حدة الفقر، الصغر
 
 ،سات الجدوى الفنية واالقتصاديةبتمويل درا تكثيف وتنويع عمليات المعونة الفنية §

ودعم مشاركة المرأة في  ،وتنمية الموارد البشرية ،وبناء الطاقات ،وبالبناء المؤسسي
التنمية من خالل تنفيذ برامج تدريبية على المستويين القطري واإلقليمي بالتعاون مع 

 وتوفير خدمات خبراء عرب لإلسهام في تدريب ،جهات عربية وأفريقية متخصصة
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الكوادر األفريقية وبناء الطاقات، علماً بأن كافة مخصصات المعونة الفنية ستقدم للبلدان 
 المستفيدة في شكل منح ال تسترد،

  
من خالل مواصلة  تشجيع مشاركة رؤوس األموال العربية لالستثمار في أفريقيا §

في  اإلسهام في تمويل إعداد الدراسات األولية للكشف عن فرص االستثمار العربي
وتنظيم لقاءات بين الجهات المعنية باالستثمار العربي بالدول األفريقية وخاصة  ،أفريقيا

وإعطاء األهمية الالزمة لتمويل مشروعات البنية األساسية التي  ،المستثمرين الخواص
تدعم االستثمارات العربية في الدول األفريقية على وجه الخصوص في مجال األمن 

 العربي،الغذائي األفريقي و
 
التكثيف والتوسع في برنامج المصرف لتمويل التجارة بين الدول العربية والدول  §

بما يمكن المصرف من المساهمة الفاعلة في تحقيق أهدافه الرامية إلى  األفريقية
اإلسهام في تحقيق التنمية االقتصادية في الدول المتلقية لعونه ودعم الروابط التجارية 

 العربية األفريقية،
  
مع مؤسسات التنمية أعضاء مجموعة التنسيق والتعاون مع  تركيز التمويل المشترك §

مؤسسات التمويل اإلنمائي اإلقليمية والدولية مما يساعد على تعزيز دور وفعالية أنشطة 
 المصرف في الدول المستفيدة من عونه،

 
ردين، وبيوت من شركات مقاوالت ومو االستغالل األمثل للطاقات العربية واإلقليمية §

خبرة، ومؤسسات تدريب، في تنفيذ المشروعات وعمليات العون الفني، بما في ذلك 
البناء المؤسسي في الدول األفريقية ضماناً الستمرار النمو واالعتماد على الذات 

 ولتوطيد العالقات العربية األفريقية وتبادل الخبرات،
  
على الدول األفريقية المثقلة  مواصلة المشاركة في برامج تخفيف عبء المديونية §

  .”HIPC“بالديون في إطار مبادرة 
  




