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 الخطة الخمسية السادسة (2010- 2014)
 

 
  

Ø  أعمال اجتماعه خالل وافق مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا
أبريل  16إلى  15من  السنوي الرابع والثالثين، والذي عقد بالمملكة األردنية الھاشمية، خالل الفترة

  رةــمشروع الخطة الخمسية السادسة لموارد المصرف وأوجه استخداماتھا للفتعلى ، 2009
ً من يناير  ، )2010-2014(  .2010وقد بدأ العمل بھا اعتبارا

 
Ø  مليون دوالر أمريكي من االلتزامات السنوية للخطة،  1000و تقضي ھذه الخطة تخصيص مبلـغ

مليون دوالر  200وذلك بواقع  ،العربية س القادمة للدول األفريقية غيرخالل السنوات الخم
 ،ً  .)2009- 2005(عن الخطة الخمسية السابقة  )% 11.1 حوالى( دوالرمليون  100بزيادة سنويــا

 
   التوجھات األساسية للخطة:

 

األفريقي،  ظل المصرف يعمل بصفة مميزة كمؤسسة عربية إنمائية متخصصة في دعم التعاون العربي

ً بأنه المؤسسة العربية الجماعية الوحيدة التي تعمل في ھذا المجال بال انقطاع منذ عام  ا مّ ، م1975علما

وستعمل الخطة . يؤھله ليكون مرجعية متخصصة في الشأن األفريقي لمؤسسات التمويل اإلنمائي العربية

  :والمؤشرات التاليةوالسمات ھداف األت الخطة اعتمدوقد الخمسية السادسة على تعزيز ھذا الدور، 
  

لخطة :    
  -:تتمثل أهم أهداف وسمات الخطة في اآلتي

  
o         ،مواصلة تعزيز دور المصرف كمؤسسة تمويل إنمائي لدعم التعاون العربي األفريقي

وكمرجعية متخصصة في الشأن األفريقي جنوب الصحراء لمؤسسات التمويل اإلنمائي 

 العربية؛

o         المحافظة على سالمة المركز المالي للمصرف وتحقيق استمراريته كمؤسسة تمويل إنمائي

 تعتمد على مواردھا الذاتية؛
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o         المحافظة على انتشار عمليات المصرف وتنويعھا وزيادة فاعليتھا، وذلك في ظل

  المستجدات التي يشھدھا العالم عامة والدول المستفيدة خاصة؛

o       حسين المستمر لتدخالت المصرف في الدول األفريقية وزيادة فاعلية ھذه التدخالتالت. 

 

 

 
 

  

 
          

o        القتصادية اآلثارھا  خالل فترة الخطة البنية األساسيةمشاريع باالھتمام استمرار

فى القطاعات ، وذلك دون إغفال للمشروعات واالجتماعية االيجابية فى دفع عجلة التنمية

ومع إتباع قدر  ،والقطاع الخاص والصحة والتعليم والبيئة األخرى، مثل الصناعة والطاقة

ً الحتياجات الدول  ،من المرونة  .وأولوياتھاالمستفيدة وفقا
 

o        التـى واالسھام فى تمويـل المشـروعات  والتنمية الريفية بالقطاع الزراعى مواصلة االھتمام

الفقر وتحقيـق األمـن الغـذائى وخفـض معـدل البطالـة وتنميـة المـوارد  تسھم فى تخفيف حدة

واالســتمرار فــى تمويــل مشــروعات القطــاع ودعــم مشــاركة المــرأة فــى التنميــة البشــرية 

مع إدخال بعض المرونة على نسبة التمويـل التـى يخصصـھا  ،)التعليم والصحة(االجتماعى 

، وبما % 20-15ما بين ن لتكوالمصرف لھا  ً  المصـرف  ال يخل بالتوازن بـين تمـويالتسنويا

   .فى مختلف القطاعات فى البلدان المستفيدة
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o  من خالل القروض المباشرة والقروض االئتمانية والقروض  القطاع الخاصاالستمرار في دعم

متناھية الصغر، واالھتمام بالقروض االئتمانية اإلقليمية لمؤسسات التمويل اإلقليمية وتكثيف 

 . لقروض متناھية الصغر لما لھا من أثر مباشر وفعال في محاربة الفقرعمليات ا
 

o ون بين الدول العربية واألفريقية فى المجاالت المختلفة، وبصفة خاصة فى مجال اتعزيز سبل التع

 .فى أفريقيا االستثمار فى القطاع الخاص
 

o  تمويل الصادرات العربية عن طريق تمويل التجارة العربية األفريقيةاالستمرار فى اإلسھام فى. 
 

 

o  إلى الدول األفريقية على البيئةاالستمرار في تمويل المشروعات ذات األثر اإليجابي. 
 

o  وتشجيع التجارة العربية  تشجيع مساھمة رؤوس األموال العربية في التنمية األفريقيةمواصلة

لالستثمار، وكذلك تمويل األفريقية، واالستمرار فى تمويل مشروعات البنية األساسية الجاذبة 

 .إعداد الدراسات القطاعية ودراسات جدوى المشروعات التى تصلح لالستثمار 
 

o   مجموعة وبصفة خاصة مع أعضاء  مؤسسات التمويلاالستمرار فى تنسيق نشاط المصرف مع

ا يساعد على تعزيز دور اإلقليمية والدوليةالتمويل االنمائى وكذلك مع مؤسسات  ،التنسيق ، ممّ

 .فاعلية أنشطته فى الدول المستفيدة من عونهو
 

، مع الخمس خالل سنوات الخطة ومن حيث التدخالت القطاعية، سيتم االھتداء بالمؤشرات اآلتية

 :مراعاة المرونة خالل فترة تنفيذ الخطة

 

البنية األساسية -   40 -50%  
التنمية الريفية واألمن الغذائي -   25 -30%  
الموارد البشرية والقطاع االجتماعي -   15 -20%  
القطاع الخاص -   10 -15%  
 

  
 المالمح والمؤشرات الرئيسية للخطة الخمسية السادسة ( 2014-2010):

 
Ø  بالتحويل من االحتياطي وذلك مليون دوالر  600زيادة رأس مال المصرف المدفوع بالكامل بمبلغ

 .مريكىأ مليون دوالر 2800العام ليبلغ 
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Ø  عتماد الباوذلك مواصلة الجھود لتحقيق أھداف المصرف وتمكينه من القيام بوظائفه األساسية

 .سليم مالى باإلضافة إلى المحافظة على مركز ،موارده الذاتية على 

 
Ø  مليون دوالر  1000 مبلغ) 2014- 2010(الخمسية السادسة  الخطةالتزامات يبلغ إجمالي

، تمثل نسبة )2009- 2005(الخمسية الخامسة ون دوالر عن الخطة ملي 100بزيادة أمريكى، و

ً  200بواقع ، و11.1%  .، خالل سنوات الخطة الخمسمليون دوالر سنويـا
 

 

Ø  ماليين دوالر  8مبـلغ تخصيص ويعنى ذلك  ،من تمويالت الخطة% 4يُمثل العون الفنى نسبة

االستمرار في تقديم وون الفني، عمليات العلتمويل  ،من االلتزامات السنوية للخطةأمريكي 

ٍ ال ترد عمليات  العون   .الفني في شكل منح
 

 

يخصص منھا وما  ،وضح البيانات التالية توزيع إجمالى االلتزامات خالل سنوات الخطة الخمستو
- :لقروض المشروعات، وعمليات العون الفنى  

 

 

  2010  2011  2012  2013  2014  

 192 192  192  192  192  قروض المشاريع

  8  8  8  8  8  عمليات العون الفني

 200 200 200  200  200  المجموع
 

 

ومواصلة لسیاسة المصرف الرامیة إلى زیادة عنصر المنحة في قروضھ إلى الدول 

) 2014-2010(السادسة األفریقیة المستفیدة من عونــھ، تقدم الخطة الخمسیة 

ة التى تواجھ الدول تسھیالت في شروط اإلقراض، تقدیرًا للظروف االقتصادی

  -:المستفیدة من عملیاتھ، وذلك على النحـو اآلتى 
  

o  اإلجمالية  للمشروعالتقديرية  من التكلفة % 60أن يكون الحد األقصى ألي قرض يقدمه المصرف، 

ً من ذلك أن يبلغ الحد األقصـى لتمويـل المصـرف  20وبما ال يزيد عن  مليون دوالر، ويجوز استثناء

 .مليون دوالر أمريكي 15اإلجمالية المقدرة للمشروع إذا لم تجاوز ھذه التكلفة  من التكلفة% 90
 

o االستمرار في إمكان منح أكثر من قرض واحد للدولة المستفيدة في السنة الواحدة بشرط  

 .مليون دوالر 20أال يتجاوز مجموع ما يمنح لھا في السنة مبلغ 
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o مع األخذ في االعتبار األوضاع االقتصادية  ،الميسرة استمرار العمل بشروط إقراض المصرف

 -  :ھى والشروط للدول المستفيدة وطبيعة المشروعات الممولة  
 

  .سنوياً% 4إلى % 1من   : سعر الفائدة

 .سنة، بما في ذلك فترة السماح 30 – 18  : مدة القرض

 .سنوات 10-4  : فترة السماح
  

  

Ø يھا االقتراض بشروط ال تزيد عن شروط يستمر المصرف في إقراض الدول التي يشترط عل

إقراض وكالة التنمية الدولية بذات الشروط التي تفرضھا الوكالة، كما سيستمر في إقراض 

الدول التي يتم تأھيلھا لالستفادة من المبادرة الخاصة بتخفيف عبء المديونية، على النسق 

على حدة بالتشاور مع المتبع الذي يضعه البنك وصندوق النقد الدوليان في كل حالة 

 .المؤسسات متعددة األطراف المساھمة في المبادرة، ومن ضمنھا المصرف
  

Ø  يواصل المصرف تخفيض نسبة الفوائد المستحقة على البلدان التي تفي بالتزاماتھا نحو

ً من تاريخ استحقاقھا بنسبة   %.0.25المصرف خالل ثالثين يوما
 

 

Ø ض خاصة لتمويل مشروعات القطاع الخاص في يمكن لمجلس اإلدارة تحديد شروط إقرا

أفريقيا حسب ظروف كل مشروع وما يقتضيه التعامل مع ھذا القطاع من سرعة ومرونة في 

  . التعامل
 

 
 

 


