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يدعو المصرف العربي للتنمية االقتصادية في افريقيا  المؤسسات والمراكز البحثية 
في الدول العربية واالفريقية جنوب الصحراء،  –الحكومية والخاصة  –واألكاديمية 

للتعاون معه في تنفيذ برنامج البحوث في المجاالت االقتصادية والتنموية لتعزيز 
االفريقي وفق ألشروط والمواضيع البحثية الموضحة في هذا  - التعاون العربي

  . البرنامج

 
 

 أوًال/ أهداف البرنامج:
:يهدف البرنامج إلى ما يلي   

البحث العلمي في مجال التنمية في المنطقتين العربية واألفريقية، وإمكانية االستفادة من تشجيع  •
 .نتائج البحوث في تعزيز التعاون العربي األفريقي في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية

 .إبراز الدور العربي في التنمية االقتصادية  واالجتماعية في الدول األفريقية جنوب الصحراء •
التوعية حول أهمية التعاون العربي األفريقي، وتعزيز تبادل المعرفة وسط الباحثين في مجال  •

 التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدول األفريقية جنوب الصحراء وفي الدول العربية
 .استنباط مبادرات ووسائل مستحدثة لتفعيل التعاون العربي األفريقي في مجال التنمية •
 .ات المصرف العربي في الدول األفريقية جنوب الصحراءتعزيز عملي •
دعم السياسات االقتصادية للدول األفريقية جنوب الصحراء المستفيدة من عمليات المصرف  •

 .العربي
 

  : شروط  وبنود البرنامج/ ثانيًا
بنود ومحاور وفرضيات ومنهجية  مشروع البحث من حيث أن تقدم المؤسسات البحثية تفاصيل •

البحث، في إطار المواضيع البحثية المدرجة في هذا البرنامج، وعرضها على المصرف 
البحث بما  مشروع وللمصرف الحق في رفض أو تعديللدراستها والبت فيها بصورة نهائية، 

 .يتوافق وشروط برنامج البحوث
ادية أو في المجاالت ذات الصلة، ويمكن أن أن يكون الباحثين من المختصين في العلوم االقتص •

 . يشارك في إعداد البحث أكثر من باحث واحد
تكون البحوث أصيلة، ولم يسبق أن نشرت أو عرضت في أي محافل وطنية أو إقليمية أو  •

 .دولية
يعد البحث بموجب عقد يبرم بين المصرف العربي والمؤسسة البحثية ممثلة برئيسها، أو من  •

 .ينوب عنه
ذوي االختصاص في من خضع البحوث المعدة للتقييم من قبل لجنة تشكل من الخبراء ت •

وللمصرف المصرف، وتتعهد المؤسسة البحثية بأخذ كافة مالحظات اللجنة بعين االعتبار، 
 . الحق في قبول أو رفض الدراسة في ضوء مالحظات لجنة التقييم



في نشره وتوزيعه وفقًا لما يراه مناسبًا تكون ملكية البحث من حق المصرف العربي وله الحق  •
ألغراضه، وتحمل البحوث المنشورة شعار المصرف العربي وفق نموذج غالف موحد لكافة 

 .البحوث المنشورة
وأن يكون ". العربية، االنكليزية أو الفرنسية"يمكن أن تعد البحوث في أي من اللغات الثالث  •

 . 14خط حجم  A4فحة حجم ص 65إلى  45عدد صفحات البحث الواحد بين 

بهدف تالفي صعوبات طباعة البحث لغرض النشر، أن تتم طباعة البحث على   برنامج   •
Word  وأن تكون جداول البحث والرسومات البيانية أصلية وأن ال تكون مصورة أو ،
  .من المصادر المختلفة للبحث Scanمسحوبة 

توقيع االتفاقية البحثية بين المصرف  يكمل أعداد البحث خالل فترة ستة أشهر من تاريخ •
 .والمؤسسة البحثية، ويرسل البحث من خالل البريد االلكتروني للمصرف

) ألف دوالر أمريكي ينخمسة وعشر( دوالر أمريكي 25000تبلغ ألمكافأة النقدية للبحث الواحد  •
االعتبار مالحظات ستالم البحث بصيغته النهائية بعد األخذ في ا، تسدد للمؤسسة البحثية عند 

يعادل المكافأة بالجنيه السوداني للمؤسسات البحثية داخل  ويسدد ما. لجنة التقييم في المصرف
جمهورية السودان، وذلك وفق سعر صرف الجنيه السوداني إزاء الدوالر األمريكي لدى 

 .مصرف السودان المركزي والمعتمد لدى المصرف العربي وقت التسديد
  

 :البحوث  مواضيع/ ثالثُا
                 كالجفاف والتصحر والفيضانات  (التعاون العربي األفريقي في إدارة الكوارث الطبيعية  •

 ).واآلفات الزراعية 
األفريقي في مجال تمويل المشاريع الصغيرة لتخفيف الفقر في الدول  -التعاون العربي  •

 .والتحديات –الواقع . األفريقية جنوب الصحراء
 .سات التمويل العربية في تنمية التجارة العربية األفريقيةدور مؤس •
 .سبل تشجيع القطاع الخاص العربي في االستثمار في الدول األفريقية جنوب الصحراء •

 

 

  :المستندات المطلوبة
 .عرض مختصر عن المؤسسة البحثية •
 .السيرة الذاتية للباحث أو أعضاء الفريق البحثي الذي سيكلف بإعداد الدراسة •

 
  

  :لالتصال 
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