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

مـعطيـات عــامـة
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التاأ�صي�س:

تاأ�ص�س امل�رصف العربي للتنمية القت�صادية يف اأفريقيا )امل�رصف( مبقت�صى قرار من موؤمتر القمة العربي ال�صاد�س 

املنعقد باجلزائر يف 28 نوفمرب 1973، وبداأ عملياته يف مار�س 1975، واتخذ من اخلرطوم، عا�صمة جمهورية 

ال�صودان، مقراً رئي�صياً له.

التعريف:

ع�رصة  ثماين  متلكها  م�صتقلة  دولية  مالية  موؤ�ص�صة  امل�رصف 

اتفاقية  على  موقعــة  العربية  الدول  بجامعة  ع�صو  دولة 

بال�صخ�صية  امل�رصف  يتمتّع   .1974 فرباير   18 يف  اإن�صـائه 

املجالني  يف  التام  وبال�صتقالل  الكاملة  الدولية  القانونية 

وملبادئ  اإن�صائه  اتفاقية  لأحكام  ويخ�صع  واملايل،  الإداري 

القانون الدويل.

واملايل  القت�صادي  التعاون  دعم  اإىل  امل�رصف  اإن�صاء  يهدف 

وجت�صيد  العربي،  العامل  ودول  الأفريقية  الدول  بني  والفني 

ت�صامن عربي اأفريقي قائم على اأ�ص�ٍس من امل�صاواة وال�صداقة. 

وحتقيقاً لهذا الهدف، ُعهَد اإىل امل�رصف باملهام التالية:

• الإ�صهام يف متويل التنمية القت�صادية  للدول الأفريقية. 
التنمية  العربية يف  الأموال  ت�صجيع م�صاركة روؤو�س    •

الأفريقية.

يف  للتنمية  الالزمة  الفنية  املعونة  توفري  يف  •  الإ�صهام 
اأفريقيا.

الن�شاط التمويلي:

تُعترب امل�رصوعات التي ميولها امل�رصف ذات اأولوية للبلدان 

بع�س  ويف  التنموية.  خططها  اإطار  يف  وتدخل  امل�صتفيدة 

تفيد  اإقليمية  �صبغة  ذات  امل�رصوعات  هذه  تكون  احلالت 

عدداً من البلدان الأفريقية يف اآن واحد، وتُ�صهم يف تكامل 

اقت�صادياتها. 

وميكن اأن ت�صل م�صاهمة امل�رصف يف اأي م�رصوع اإىل ن�صبة 

قيمـــة  تتجاوز  ل  اأن  على  الكلية،  تكلفته  مـــن   %  60
الأق�صى  احلد  ي�صل  وقد  دولر)✽(،  مليون   20 القــر�س 

% من التكلفة الكلية يف حالة امل�صاريع التي  للقر�س اإىل 90 

ل تزيد تكلفة الواحد منها عن 15 مليون دولر. 

امل�صتفيدة يف  للدولة  قر�س واحد  اأكرث من  منح  كما ميكن 

 20 لها  ميُنح  ما  يتجاوز جمموع  األ  ب�رصط  الواحدة،  ال�صنة 

مليون دولر. ويقّدم امل�رصف العون الفني يف �صورة منح ل 

تُرد، كما يقوم بتمويل عمليات �صادرات عربية اإىل الدول 

الأفريقية امل�صتفيدة من عونه.



55

جمل�س املحافظني:

من  ويتكون  للم�رصف  العليا  ال�صلطة  هو  املحافظني  جمل�س 

حمافظ ونائب حمافظ عن كل دولة ع�صو من اأع�صاء امل�رصف.  

الدول  يف  املالية  وزراء  الغالب  يف  املحافظون  ويكون 

الأع�صاء. وملجل�س املحافظني كافة �صالحيات امل�رصف، كما 

له اأن يفو�س كل اأو بع�س هذه ال�صالحيات ملجل�س الإدارة،  

بينها:  ومن  الإن�صاء  اتفاقية  ت�صتثنيها  التي  تلك  عدا  فيما 

والت�صديق  امل�رصف،  عام  مدير  وتعيني  املال،  راأ�س  زيادة 

على احل�صابات اخلتامية، وتخ�صي�س �صايف الدخل، وتف�صري 

اجتماعاً  املحافظني  جمل�س  ويعقد  الإن�صاء.  اتفاقيـة  وتعديل 

عادياً واحداً يف العام. 

جمل�س الإدارة:

اأحد ع�رص ع�صواً، ويتمتع  امل�رصف من  اإدارة  يتكون جمل�س 

منها  كان  ما  اإلّ  امل�رصف  لإدارة  الالزمة  بال�صالحيات 

مق�صوراً على جمل�س املحافظني. وتت�صّمن �صالحيات جمل�س 

الإدارة ما يلي:

-  ر�صم ال�صيا�صة العامة للم�رصف ومتابعة تنفيذها مبا يتفق 

واأحكام اتفاقية الإن�صاء وتوجيهات جمل�س املحافظني. 

لت�صيري  الالزمة  التدابري  واتخاذ  والنظم  القواعد  -  و�صع 

النفقات  يف  القت�صاد  اأ�صا�س  على  امل�رصف  اأعمال 

والكفاءة يف العمل. 

ونُظمها،  وحجمها  العمليات  ح  يُو�صّ برنامج  -  حتديد 

واملوافقة على القرو�س واملعونات التي يقّدمها امل�رصف.

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

- الإعداد لجتماعات جمل�س املحافظني. 

ح�صبما  للم�رصف  ومكاتب  وفروع  وكالت  -  اإن�صاء 

تقت�صيه م�صلحة العمل. 

امل�رصف  مال  راأ�س  يف  اإ�صهاماً  الأكرث  الت�صعة  الأع�صاء  يكون 

اأع�صاء دائمني، وينطبق هذا حالياً على ت�صع دول هي: دولة 

الدميقراطية  اجلزائرية  واجلمهورية  املتحدة،  العربية  الإمارات 

العراق،  وجمهورية  ال�صعودية،  العربية  واململكة  ال�صعبية، 

ليبيا،  ودولة  الكويت،  ودولة  قطر،  ودولة  عمان،  و�صلطنة 

 - امل�رصف  يف  الأع�صاء  بقية  وي�صرتك  املغربية.  واململكة 

بح�صب قوتها يف الت�صويت يف جمل�س املحافظني - يف اختيار 

الأع�صاء يف  الإدارة، وميُثّل  الدائمنيْ يف جمل�س  غري  الع�صويْن 

م�رص  وجمهورية  التون�صية  اجلمهورية  من:  كل  احلالية  الفرتة 

قابلة  �صنوات  اأربع  الإدارة  الع�صوية يف جمل�س  وفرتة  العربية. 

غري متفرغ  للتجديد، وينتخب املجل�س من بني اأع�صائه رئي�صاً 

ملدة �صنتني قابلة للتجديد. يجتمع جمل�س الإدارة مرًة كل اأربعة 

اأ�صهر، اأو كلما اقت�صى عمل امل�رصف ذلك.

املدير العام:

اأع�صاء  غري  من  امل�رصف  عام  مدير  املحافظني  جمل�س  يُعنيّ 

للتجديد  قابلة  �صنوات  ثالث  مدتها  لفرتة  الإدارة  جمل�س 

التنفيذي  املوظف  هو  العام  واملدير  الأكرث.  على  مرتني 

الأعلى يف امل�رصف وامل�صئول عن ت�صيري جميع اأعماله حتت 

لنظم امل�رصف ولوائحه ووفقاً  اإ�رصاف جمل�س الإدارة، وفقاً 

لتوجيهات جمل�صْي املحافظني والإدارة، وهو املمثل القانوين 

للم�رصف.
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التقرير السنوى

*  مت تعديل التمثيل يف جمل�س املحافظني خالل العام، فقد كان ميثل اململكة الأردنية الها�صمية معايل الدكتور/ اأمية طوقان حتى نهاية عام 2015، وكان ميثل اجلمهورية التون�صية معايل الأ�صتاذ/ يا�صني اإبراهيم حتى �صبتمرب 
2016، وكان ميُثِّل اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية معايل الأ�صتاذ/ عبد الرحمن بن خالفة حتى يونيو 2016، وكان ميثل اململكة العربية ال�صعودية معايل الدكتور/ اإبراهيم بن عبد العزيز الع�صاف حتى اأكتوبر 

2016، وكان ميثل اجلمهورية العربية ال�صورية معايل الدكتور/ اإ�صماعيل اإ�صماعيل حتى يوليو 2016 ، وكان ميثل دولة ليبيا معايل الأ�صتاذ/ كامل اإبريك احلا�صي حتى نوفمرب 2016.

معايل الأ�ستاذ/ عمر ملح�س*

وزير املالية - اململكة الأردنية الها�صمية

معايل ال�ستاذ/ عبيد حميد الطاير

وزير الدولة لل�صوؤون املالية - دولة الإمارات العربية املتحدة

معايل ال�سيخ/ اأحمد بن حممد اآل خليفة

وزير املالية– مملكة البحرين

معايل الأ�ستاذ/ حممد الفا�سل عبدالكافـي*

وزير  التنمية وال�صتثمار والتعاون الدويل- اجلمهورية التون�صية

معايل الأ�ستاذ/ حاجي بابا عمـي*

وزير املالية - اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية

معايل الأ�ستاذ/ حممد بن عبداهلل بن عبدالعزيز اجلدعان*

وزير املالية - اململكة العربية ال�صعودية

معايل الأ�ستاذ/ بدر الدين حممود عبا�س

وزير املالية والتخطيط القت�صادي - جمهورية ال�صودان

معايل الدكتور/ ماأمون حمدان*

وزير املالية - اجلمهورية العربية ال�صورية

معايل الدكتور / هو�سيار زيباري

وزير املالية - جمهورية العراق

معايل الأ�ستاذ/ دروي�س بن اإ�سماعيل بن علي البلو�سي

الوزير امل�صئول عن ال�صوؤون املالية - �صلطنة ُعَمان

معايل الدكتور/ جواد ناجى حرز اهلل

م�صت�صار رئي�س الوزراء ل�صوؤون ال�صنادق 
العربية والإ�صالمية - دولة فل�صطني

معايل الأ�ستاذ/ علي �سريف العمادي

وزير املالية - دولة قطر

معايل الأ�ستاذ/ اأن�س خالد ال�سالح

نائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير املالية - دولة الكويت

معايل الأ�ستاذ/ علي ح�سن خليل

وزير املالية - اجلمهورية اللبنانية

معايل الأ�ستاذ/ اأ�سامة �سعد حماد �سالح*

وزير املالية - دولة ليبيا

معايل الدكتورة/ �سحر ن�سر 

وزيرة التعاون الدولى  - جمهورية م�صر العربية

معايل الأ�ستاذ/ حممد بو�سعيد

وزير القت�صاد واملالية - اململكة املغربية

معايل الأ�ستاذ/ املختار ولد اأجاي

وزير القت�صاد واملالية - اجلمهورية الإ�صالمية املوريتانية

مجل�س المحافظين
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المصرف العربى
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التقرير السنوى

�سعادة الأ�ستاذ/ م�سبح حممد ال�سويدي
دولة الإمارات العربية املتحدة

�سعادة الأ�ستاذ/ ميلود بو طّبة
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية

�سعادة الدكتور/ عبدالعزيز بن حممد بن زاهر الهنائي*
�صلطنة ُعَمان

�سعادة الأ�ستاذ/ مروان عبداهلل يو�سف ثنيان الغامن*
دولة الكويت

�سعادة الدكتورة/ منى حممد اأحمد وهبة*
جمهورية م�صر العربية

�سعادة الأ�ستاذ/ �سمري بن اإبراهيم لزعر
اجلمهورية التون�صية

�سعادة الدكتورة/ هدى هادي �سلمان
جمهورية العراق

�سعادة الأ�ستاذ/ اأحمد �سالح بومطر املهندي
دولة قطر

�سعادة الأ�ستاذ/جمعة ب�سري بو خ�سرة*
دولة ليبيا

معايل الدكتور/ احل�سن الدز
اململكة املغربية

املدير العـام

معاىل الدكتور/ �سيدي ولد التاه
اجلمهورية الإ�صالمية املوريتانية

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

المملـكـــــة العـربيــــة ال�صعــوديـــة

األعضــاء

جمــل�س الإدارة

*  مت تعديل التمثيل يف جمل�س الإدارة خالل العام، فقد كان ميثل �صلطنة ُعمان �صعادة الأ�صتاذ/ حمود بن عبد اهلل بن مبارك العلوي حتى نهاية اأغ�صط�س 2016، كما كان ميثل دولة الكويت 
�صعادة الأ�صتاذ/ عبد الرحمن ال�صيد ها�صم حتى 14 يونيو 2016 ، وكان ميثل دولة ليبيا �صعادة الأ�صتاذ/ عبد اهلل علي خليفة حتى 04 اأبريل 2016، بينما كان ميثل جمهورية م�صر 

العربية �صعادة ال�صفري/ مروان زكي بدر حتى 04 اأبريل 2016.
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المصرف العربى
للتنمية االقتصادية فى أفريقيا 

معـــالــى رئيــ�س جملـــ�س املحافظــني

امل�سرف العربى للتنمية القت�سادية فى اأفريقيا

معالــــى الرئيـــ�س

حتية طيبة،

طبقًا للمواد 6/25  و2/34  و35 من اتفاقية اإن�صاء امل�صرف العربي للتنمية 
القت�صادية يف اأفريقيا، اأت�صرف باأن اأرفع اإلى جمل�س املحافظني املوقر، نيابًة 
للتنمية  العربي  امل�صرف  اأعمال  عن  ال�صنوي  التقرير  الإدارة،  جمل�س  عن 
عر�ٍس  على  التقرير  ويحتوي   .2016 عام  خالل  اأفريقيا  فى  القت�صادية 
التنموية اجلديدة يف  اأن�صطة امل�صرف وعلى و�صف تف�صيلي لعملياته  لأهم 
البلدان الأفريقية التي ا�صتفادت من متويالته خالل العام. كما يحتوي على 

احل�صابات املدققة لل�صنة املالية 2016.

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

يو�سف بن اإبراهيم الب�سام
رئي�س جمل�س الإدارة                   
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التقرير السنوى

أهم مؤشرات نشاط المصرف
2016 - 2015

20152016البيــــــان

410506اإجمايل اللتزامات )مليون دولر(

200210قرو�س م�صاريع القطاع العام )مليون دولر(

5086قرو�س م�صاريع القطاع اخلا�س )مليون دولر(

150200قرو�س متويل ال�صادرات العربية )مليون دولر(

1010منح العون الفني )مليون دولر(

6275اإجمايل عدد العمليات

1916عدد م�صاريع القطاع العام

818عدد عمليات القطاع اخلا�س والتجارة اخلارجية

عدد عمليات العون الفني
• درا�صات اجلدوى
• الدعم املوؤ�ص�صي

• عمليات يف اإطار �صالحيات املدير العام

35

9

24

2

41

9

26

6

48.7648.81متو�صط عن�صر املنحة لقرو�س امل�صروعات )%(

687.412723.44اإجمايل تكاليف امل�صروعات التي �صاهم امل�صرف يف متويلها )مليون دولر(

2.284-م�صاهمة امل�صرف يف مبادرة «HIPC» )مليون دولر(

4,203.94,427.7�صايف املوجودات )مليون دولر(

29.7151.4اإجمايل الدخل )مليون دولر(

15.4123.6�صايف الدخل )مليون دولر(
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لمحة عن التطورات االقتصادية الدولية

1/ منو القت�ساد العاملي :

ظّل معدل منو القت�صاد العاملي متوا�صعًا خالل عام 2016 ليبلغ 3.1 % وهو اأقل بقليل مّما بلغه خالل عام 2015 )3.2 %(، 
واأقل اأي�صًا من التوقعات ال�صابقة بنحو 1 %، ح�صب ما ُي�صري اإليه تقرير �صندوق النقد الدويل حول اآفاق القت�صاد العاملي ال�صادر 

يف �صهر اأكتوبر 2016)1(. 

وتعك�س هذه النتائج الأولية تراجع الن�شاط املُتوقع يف القت�صادات املتقدمة والتداعيات التي تلت ال�صتفتاء الربيطاين الذي اأدى 
البيانات  وُت�صري  الوليات املتحدة.  املتوقع يف  امل�صتوي  الأوروبي، وحتقيق معدل منو دون  اإلى خروج اململكة املتحدة من الحتاد 
اإلى تباطوؤ التعايف القت�صادي، حيث اأ�صارت التوقعات اأن معدل النمو قد يبلغ 1.6 % يف عام 2016 - اأي اأقل من م�صتواه يف 
عام 2015 بن�صف نقطة مئوية. وُيعزى تراجع التوقعات اإلى عدٍد من العوامل امل�صرتكة، منها الآثار التي خلفتها الأزمة املالية 
العاملية وتراجع منو الإنتاجية، والت�صويت ل�صالح خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي وما تاله من حالة اّلاليقني القت�صادي 

وال�صيا�صي، والتداعيات القت�صادية الكلية ال�صلبية، ل�صّيما يف القت�صادات الأوروبية املتقدمة.

وجتدر الإ�صارة اإلى اأن القت�صاد الأمريكي فقد زخمه نتيجة ا�صتمرار �صعف ال�صتثمارات و�صحب كميات �صخمة من املخزون، 
وتاأثري ارتفاع �صعر �صرف الدولر على ال�صتثمار يف ال�صناعات الت�صديرية، ورمبا اأي�صًا نتيجة املخاوف ب�صاأن تقلبات الأ�صواق 
املالية التي اأدت يف جمملها اإلى ن�صبة منو دون املاأمول، حيث ُيقّدر معدل النمو ال�صنوي بن�صبة 1.1 % خالل الربع الثاين من عام 

.2016

كذلك فقد تراجع معدل النمو ال�صنوي يف منطقة اليورو اإلى 1.2 % خالل الربع الثاين من عام 2016، نتيجًة لرتاجع الطلب 
الداخلي ل �صّيما ال�صتثمار يف بع�س الدول الأكرب حجمًا يف منطقة اليورو، عقب بلوغ معدل النمو م�صتويات اأعلى من املتوقع خالل 

اأرباع متتالية.

اأما يف اململكة املتحدة فقد بلغ معدل النمو القت�صادي ال�صنوي 2.4 % خالل الربع الثاين من عام 2016، وذلك قبل اإجراء 
الثاين  الربع  ال�صنوي خالل  النمو  تباطاأ معدل  اليابان  التحويلية. ويف  ن�شاط ال�صناعات  اأعقبه تراجع حاد يف  الذي  ال�صتفتاء 

لي�صل اإلى 0.8 % بعد اأن بلغ 2.1 % يف الربع الأول لعام 2016، نتيجًة لرتاجع الطلب اخلارجي وا�صتثمارات ال�صركات.

اأّما يف القت�صادات املتقدمة الأخرى فقد تاأثر معدل النمو يف كندا �صلبًا بالنتائج القت�صادية الأمريكية التي كانت دون التوقعات، 
والتداعيات الناجمة عن بع�س الأحداث ال�صتثنائية مثل احلرائق. بينما �صجلت اقت�صادات هونكونغ و تايوان طفرة عقب انح�صار 
الّنامية، فقد  والقت�صادات  ال�صاعدة  القت�صادات  وفيما يخ�س  ال�صني.  القادمة من  ال�صلبية  والقت�صادية  املالية  التداعيات 
�صجلت ارتفاعًا طفيفًا يف معدل النمو خالل الن�صف الأول من عام 2016، وا�صتمرت بلدان اآ�صيا ال�صاعدة يف ت�صجيل معدلت 

منو قوية، وحت�صنت الأو�صاع حت�صنًا طفيفًا يف البلدان املتعرثة مثل الربازيل ورو�صيا.

7 % - اأي قرب منت�صف النطاق   - % 6.5 ويف ال�صني ا�صتقر معدل النمو القت�صادي خالل الن�صف الأول من العام ليبلغ 
امل�صتهدف من ال�صلطات لعام 2016. وجاء هذا النمو مدعومًا بال�صيا�صات الإ�صالحية وقوة ن�صق الئتمان وال�صتهالك، وحتول 
الن�شاط من ال�صناعة اإلى اخلدمات التي تندرج يف اإطار عملية اإعادة التوازن. ويف الهند �ُصّجلت ن�صبة منو عالية، نتيجًة للتح�صن 

الكبري يف معدلت التبادل التجاري والإجراءات الفعالة املرتتبة عن ال�صيا�صات الإ�صالحية. 

اأّما يف اأمريكا الالتينية فقد توا�صل الركود يف الربازيل رغم بوادر ارتفاع يف الن�شاط القت�صادي بعد الآثار ال�صلبية لل�صدمات 

WEO – IMF – October, 2016 )1(
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ال�صابقة. ويف رو�صيا ظهرت بوادر ال�صتقرار القت�صادي، حيث بداأ يف التكيف مع ال�صدمة املزدوجة الناجمة عن انخفا�س اأ�صعار 
النفط والعقوبات، وتعززت الحتياطات الراأ�صمالية امل�صرفية باأمواٍل عامة.   

مثل  واملعادن  للنفط  امل�صّدرة  الدول  يف  خا�صًة  ملمو�صًا،  تراجعًا  القت�صادات  �صجلت  ال�صحراء  جنوب  الأفريقية  البلدان  ويف 
نيجرييا التي تاأثرت �صلبًا بهبوط اأ�صعار النفط، وتعطل الإنتاج ب�صبب نق�س العملة الأجنبية وانقطاع الكهرباء وتداعيات الأعمال 
امل�صلحة، وكذلك هو احلال بالن�صبة لأجنول. وقد �صمدت اقت�صادات كل من كوت ديفوار وكينيا وال�صنغال وتنزانيا لعدم اعتمادها 
على ال�صادرات من النفط واملعادن. وبالن�صبة لبلدان ال�صرق الأو�صط، فقد ظلت اقت�صاداتها تعاين من الرتاجع احلاد يف اأ�صعار 

النفط.

2/الت�سخم والعمالة والبطالة :

اأ( الت�سخم 

ُت�صري البيانات اإلى ارتفاع معدلت الت�صخم يف القت�صادات املتقدمة اإلى 0.8 % عام 2016 مقابل 0.3 % يف عام 2015، وهو 
ما يعود يف الأ�صا�س اإلى تراجع الأعباء الناجمة عن اأ�صعار الطاقة. ومن املُتوقع اأن يرتفع الت�صخم خالل ال�صنوات القليلة القادمة 
مع ارتفاع �صعر الوقود اإلى حد ما، وتقل�س فجوات الناجت تدريجيًا لت�صل اإلى امل�صتويات امل�صتهدفة من البنوك املركزية بحلول عام 
2020. اأما بالن�صبة لقت�صادات الأ�صواق والقت�صادات النامية، فقد اأ�صارت التقارير اإلى تراجع الت�صخم اإلى 4.5 % يف 2016 

مقابل 4.7 % يف 2015، ما عدا يف الأرجنتني وفنزويال، حيث ي�صهد هذان البلدان معدل ت�صخم مرتفع.

ويف الوليات املتحدة الأمريكية ارتفع معدل ت�صخم اأ�صعار ال�صلع ال�صتهالكية من 1 % يف عام 2015 اإلى 1.3 % يف عام 2016، 
% يف عام 2017. وت�صهد منطقة اليورو ارتفاعًا يف معدلت الت�صخم، حيث و�صل اإلى 0.3 % يف 2016  وُيتوقع اأن ي�صل اإلى 2.3 
مقابل ن�صبة �صفر تقريبًا يف 2015. ومن املُتوقع اأن يكون الرتفاع تدريجيًا خالل الفرتة املقبلة حيث يكون دون امل�صتوى امل�صتهدف 

من قبل البنك املركزي الأوروبي حتى عام 2021، وهو ما يعك�س النغالق التدريجي يف فجوات الناجت وثبات توقعات الت�صخم.

اأما يف اليابان فمن املُتوقع اأن ترتفع ن�صبة الت�صخم ببطء ودون الهدف املر�صوم من بنك اليابان املركزي، يف ظل تباطوؤ ارتفاع 
توقعات الت�صخم. كذلك اأ�صارت التوقعات اإلى اأن يوؤدي تراجع قيمة اجلنيه الإ�صرتليني اإلى زيادة الت�صخم يف اململكة املتحدة اإلى 
حوايل 0.7 % يف عام 2016 و2.5 % يف عام 2017، قبل اأن يعود اإلى 2 % خالل ال�صنوات القليلة القادمة، وهو امل�صتوى 

امل�صتهدف من بنك اإجنلرتا املركزي.

ول تزال معدلت الت�صخم متباطئة يف معظم القت�صادات املتقدمة الأخرى، ففي كوريا وال�صويد وتايوان، اأ�صارت التوقعات اإلى 
اأن يرتفع الت�صخم لي�صل خالل 2016 اإلى امل�صتويات التي ت�صتهدفها البنوك املركزية. ويف ال�صني ُيتوقع ارتفاع الت�صخم اإلى 

3.1 % يف عام 2016، مع تراجع حالة الركود يف قطاع ال�صناعة وال�شغوط التي توؤدي اإلى خف�س الأ�صعار.

امل�صتويات  الت�صخم  تتجاوز معدلت  وتركيا،  ورو�صيا  الربازيل  مثل  الأخرى،  الكربى  ال�صاعدة  الأ�صواق  اقت�صادات  ويف معظم 
امل�صتهدفة من البنوك املركزية، وُيتوقع اأن تنخف�س تدريجيًا مع تبدد اآثار النخفا�س ال�صابقة يف اأ�صعار ال�صرف. وعلى العك�س 
ُيتوقع اأن ي�صل معدل الت�صّخم يف املك�صيك قريبًا من هدف البنك املركزي، يف حني ُيتوقع ارتفاع معدلت الت�صّخم يف هنغاريا 

وبولندا ببطء، بعد تراجع �صديد حتى عام 2015.

ويف دول اأفريقيا جنوب ال�صحراء بلغت ن�صبة الت�صخم 9 % عام 2016 مقابل 7 % عام 2015. وقد ارتفع الت�صّخم جمددًا 
النخفا�صات  اآثار  يعك�س  ال�صحراء، مما  اأفريقيا جنوب  الكربى يف  القت�صادات  من  قليل  عدٍد  الرقم يف  ثنائية  معدلت  اإلى 

الكربى يف قيم العمالت. 
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ب(  العمالة والبطالة  

بلغ معدل البطالة العاملي 5.7 % يف عام 2016، ومن املُتوقع اأن يظل مرتفعًا على املدى الق�صري مع تزايد منو القوة العاملة 
العاملية لي�صل اإلى 5.8 % يف 2017. متُثل هذه الزيادة اإ�صافة 3.4 ماليني عاطل عن العمل، ليبلغ عدد العاطلني 201 مليون 
يف 2017. ورغم التوقعات بثبات ن�صبة البطالة العاملية يف 2018، اإل اأن معدلت منو القوى العاملة املرتفعة �صتفوق معدلت خلق 

الفر�س، مما �صيوؤدي اإلى زيادة عدد العاطلني عن العمل بنحو 2.7 مليون �صخ�س)1(.

5.6 % يف  العمل من  العاطلني عن  ن�صبة  ارتفاع  اإلى  التوقعات  العمل، ت�صري  اأو�صاع �صوق  الدول ال�صاعدة وب�صبب تدهور  ويف 
2016 اإلى 5.7 % يف 2017. وبالن�صبة لأمريكا الالتينية والكاريبي من املُتوقع اأن ترتفع الن�صبة بحوايل 0.3 % يف عام 2017 
 2017 عام  اأن تنخف�س معدلت العاطلني عن العمل  8.4 % يتمثل معظمها يف الربازيل. ويف املقابل من املُتوقع  اإلى  لت�صل 
يف الدول املتقدمة من 6.3 % اإلى 6.2 %، اأي ما يعادل 670,000 عاطل. ومن املُتوقع اأي�صا اأن ت�صتمر م�صتويات البطالة يف 

البلدان النامية يف الرتفاع لت�صل اإلى 5.5 % يف عامي 2017 و2018.

اأما يف دول اأفريقيا جنوب ال�صحراء فقد بلغت ن�صبة البطالة 7.2 % خالل عام 2016، ومن املُتوقع اأن ت�صتقر هذه الن�صبة يف 
عام 2017. وعلى الرغم من هذا ال�صتقرار يف ن�صبة البطالة فمن املتوقع اأن يرتفع عدد العاطلني عن العمل من 28 مليون عام 

2016 اإلى 29 مليون عام 2017، نظرًا للتزايد امل�صطرد يف ن�صبة منو اليد العاملة.

3/ التجارة العاملية :

�صهد منو التجارة العاملية انخفا�صًا كبريًا خالل الن�صف الثاين من عام 2014 ، تزامنًا مع النخفا�س احلاد يف اأ�صعار النفط 
واملواد الأولية. واأ�صارت التوقعات اإلى اأن ن�صبة النمو قد تبلغ حوايل 4.3 % يف عام 2016 - اأي اأقل بقليل من م�صتواه يف عام 
2015، �صواًء كقيمة مطلقة اأو باملقارنة مبعدل منو اإجمايل الناجت املحلي العاملي. وجتدر الإ�صارة اإلى اأن �صعف ال�صتثمار اخلا�س 
يف العديد من القت�صادات املتقدمة وال�صاعدة والنامية لعب دورًا كبريًا يف تراجع التجارة العاملية. كما جتدر الإ�صارة اإلى اأن 
حتول ال�صني اإلى العتماد على ال�صتهالك عو�صًا عن ال�صتثمار، وتخفي�س الإنفاق الراأ�صمايل ملواجهة ال�صعف امل�صتمر يف اأ�صعار 

ال�صلع الأولية يف عدة بلدان، �صيوؤدي اإلى مزيٍد من تباطوؤ منو التجارة.

وُت�صري التوقعات اإلى ارتفاع معدل منو التجارة العاملية اإلى حوايل 4.3 % يف الأجل املتو�صط)2(، وهو ما يعك�س التعايف املُتوقع يف 
الن�شاط القت�صادي وال�صتثمارات يف اقت�صادات الأ�صواق ال�صاعدة والنامية، وكذلك تعايف القت�صادات املتقدمة ولكن بدرجة 
اأقل. ول تزال اختاللت احل�صاب اجلاري العاملي خالل 2016 متاأثرة بالرتاجع الكبري يف اأ�صعار النفط خالل العامني املا�صيني، 

والفروق ال�صخمة يف معدل منو الطلب العاملي بني خمتلف مناطق العامل.

4/ الدين اخلارجي والبلدان الفقرية املثقلة بالديون :

اأ( الدين اخلارجي  

بلغ حجم الدين اخلارجي لدول اأفريقيا جنوب ال�صحراء - ح�صب اإح�صاءات البنك الدويل)3( - حوايل 416.3 مليار دولر عام 
2015 مقارنًة بحوايل 402.8 مليار دولر عام 2014 - اأي بزيادة حوايل 3.3 %. ومن حيث تركيبته فاإن 82 % من اإجمايل 
الدين كان يف �صكل قرو�س طويلة الأجل، و18 % يف �صكل قرو�س ق�صرية الأجل. كما ُقّدرت ال�صحوبات من الديون عام 2015 

بنحو 54.4 مليار دولر، بينما بلغ �صداد اأ�صل القرو�س 17.4 مليار دولر.

World Employment Social Outlook - Trends - January, 2017 )1(

WEO – IMF – October, 2016 )2(

World Bank – International Debt Statistics – Region Tables – Sub-Saharan Africa, 2017 )3(



2 0 1 6

w w w . b a d e a . o r g15

التقرير السنوى

وُقدرت خدمة �صداد الدين بحوايل 27.8 مليار دولر، بينما ُقدرت ن�صبة خدمة الدين اإلى ال�صادرات بنحو 7.8 % يف 2015 
ب�شروط مي�صرة لدول اأفريقيا جنوب ال�صحراء بحوايل  2014. كما ُقدرت ن�صبة الدين املمنوح  مقارنًة بنحو 7.3 % يف عام 
19.9 % من  الأطراف حوايل  املوؤ�ص�صات متعددة  ن�صبة ما منحته  بلغت  الدين اخلارجي. وقد  اإجمايل ر�صيد  30.2 % من 
اإجمايل الدين اخلارجي. ومن جانب اآخر بلغ حجم التدفقات ال�صتثمارية اخلارجية املبا�صرة للدول الأفريقية جنوب ال�صحراء 
34.7 مليار دولر يف 2015 مقابل 33.4 مليار دولر يف عام 2014، وُقّدر حجم ال�صتثمار يف املحافظ بنحو 6.8 مليارات دولر 

مقابل 4.6 مليارات دولر يف عام 2014.

ب( البلدان الفقرية املثقلة بالديون

بلغ عدد البلدان املثقلة بالديون اخلارجية 39 دولة يف عام 2016 من خمتلف دول العامل، من بينها 30 بلدًا اأفريقيًا م�صتفيدًا 
من عون امل�صرف. وتراكمت الديون اخلارجية خالل العقود املا�صية، مّما �صّكل عبئًا ثقياًل على اقت�صادات هذه الدول وجعلها 
غري قادرة على �صداد ديونها دون م�صاعدة خارجية. وبناًء على ذلك اأطلقت املجموعة الدولية مبادرة تخفيف الدين على الدول 
الفقرية املثقلة بالديون «HIPC» يف عام 1996 وتبعتها اتفاقية تخفيف عبء الديون متعددة الأطراف «MDRI». وقد بلغ عدد 
نقطة  اإلى  بلدًا   36 الدول  تلك  من  وو�صل   ،2016 عام  يف  بلدًا   39 املبادرتني  من  لال�صتفادة  واملوؤهلة  بالديون  املثقلة  الدول 

النتهاء، من بينها 29 دولة اأفريقية م�صتفيدة من عون امل�صرف.

بلغ اإجمايل مبلغ تخفيف اأعباء الديون اخلارجية يف اإطار مبادرة «HIPC» حوايل 75 مليار دولر يف نهاية 2016، يف حني بلغ 
املبادرتنيْ  اإطار  املبلغ يف  اإجمايل  41.6 مليار دولر. وبذلك يكون  اإطار مبادرة «MDRI» حوايل  املديونية يف  اإجمايل تخفيف 
116.6 مليار دولر. وقد بلغت م�صاهمة امل�صرف الإجمالية يف اإطار مبادرة «HIPC» منذ عام 1997 وحتى نهاية عام 2016 

نحو 258.85 مليون دولر، وذلك لفائدة 29 دولة اأفريقية.

: 5/ توقعات القت�ساد العاملي لعام 2017 

ُت�صري التوقعات الواردة يف تقرير �صندوق النقد الدويل حول اآفاق القت�صاد العاملي لعام 2016 اإلى ارتفاع ن�صبة النمو لتبلغ  نحو 
3.4 % عام 2017. ويعتمد الرتفاع املتوقع يف النمو القت�صادي اعتمادًا اأ�صا�صيًا على النمو املتزايد يف اقت�صادات الأ�صواق 
ال�صاعدة، املُتوقع اأن ي�صل اإلى 4.3 % عقب تراجع خلم�س �صنوات متوا�صلة، ومتثل هذه الن�صبة ما يزيد عن 75 % من منو 
حالة  �صهدت  التي  البلدان  يف  للن�شاط  اخلاف�صة  ال�شغوط  تقل�س  اأن  اإلى  التوقعات  ُت�صري  كما   .2016 لعام  العاملي  القت�صاد 
من الركود عام 2016 مثل الربازيل ونيجرييا ورو�صيا، �صيفوق اأثره النتائج ال�صلبية لتباطوؤ النمو يف ال�صني. ويف القت�صادات 
املتقدمة ُيتوقع ارتفاع النمو ارتفاعًا طفيفًا لي�صل اإلى 1.7 % عام 2017، وهو ما يعك�س بالأ�صا�س زيادة التعايف املُتوقعة يف 

الوليات املتحدة وكندا.

ففي الوليات املتحدة الأمريكية من املُتوقع اأن ت�صل ن�صبة النمو اإلى 2.2 % يف عام 2017 ، مع ت�صاوؤل التباطوؤ الناجم عن 
تراجع اأ�صعار النفط، والرتفاع يف قيمة الدولر وا�صتمرار الإنفاق ال�صتهالكي قويًا. ويف املقابل ُيتوقع اأن يرتاجع معدل النمو يف 
2016، وذلك ب�صبب التداعيات القت�صادية الناجمة عن ارتفاع  2017 ، ليبلغ 1.5 % مقابل 1.7 % يف  منطقة اليورو يف 
درجة الاّليقني بعد اإجراء ال�صتفتاء الربيطاين، كما ُيتوقع ا�صتمرار التعايف مبعدلت اأقل بقليل يف 2016 و2017 مقارنًة بعام 
2015. و�صوف ي�صاعد انخفا�س اأ�صعار النفط والتو�صع املحدود يف املالية العامة وتي�صري ال�صيا�صة النقدية على دعم النمو، يف 
حني �صيتاأثر الن�شاط بدرجة كبرية بالرتاجع يف ثقة امل�صتثمرين الناجتة عن ان�صحاب بريطانيا من الحتاد الأوروبي. ويف اململكة 
املتحدة ُيتوقع تباطوؤ معدل النمو، حيث �صيبلغ 1.1 % يف 2017 مقابل 1.8 % يف 2016، وذلك بافرتا�س �صال�صة املفاو�صات 

للخروج من الحتاد.

ويف اليابان �صيظل النمو �صعيفًا، حيث بلغ 0.5 % يف 2016 قبل اأن يرتفع اإلى 0.6 % يف 2017، رغم الإجراءات التي اتخذت 
لدعم القت�صاد اخلا�س، مثل تاأجيل زيادة �صريبة ال�صــتهالك واملوازنة التكميلية والتي�صـــري الإ�صايف يف ال�صيا�صــــة النقدية. 
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اأما بالن�صبة لالقت�صادات املتقدمة الأخرى يف اآ�صيا، ُيتوقع اأن يرتاجع النمو يف �صنغافورة من 1.7 % يف 2016 اإلى 1.4 % يف 
2017، واأن ترتفع ن�صبة النمو يف كوريا اجلنوبية اإلى 2.7 % ويف منطقة تايوان اإلى 1 %. وُت�صري التوقعات اإلى ارتفاع النمو 

بقوة يف هذه البلدان الأربعة �صديدة النفتاح خالل 2017، ب�صبب تو�صع حجم التجارة العاملية ومن ثم زيادة حجم �صادراتها.

اأن يظل النمو  ُيتوقع  2016. كذلك  6.6 % يف عام  2017 مقابل  6.2 % يف عام  اأن ينمو القت�صاد ال�صيني بن�صبة  وُيتوقع 
قويًا يف بلدان اآ�صيا ال�صاعدة والنامية الأخرى، ففي الهند ُيتوقع اأن يكون معدل منو اإجمايل الناجت املحلي اأعلى من معدلت منو 
القت�صادات الكربى الأخرى، وقد تبلغ ن�صبة معدل النمو القت�صادي 7.6 % يف 2017، ويرجع ذلك اإلى الزيادة يف معدلت 
التبادل التجاري والتدابري الإيجابية على م�صتوى ال�صيا�صات والإ�صالحات الهيكلية. وبالن�صبة لقت�صادات اآ�صيا يف الدول اخلم�س 

)اإندوني�صيا وماليزيا والفلبني وتايالند وفيتنام(، ُيتوقع اأن يبلغ معدل النمو 6.1 % يف عام 2017.

وي�صتمر تباطوؤ الن�شاط القت�صادي يف اأمريكا الالتينية والكاريبي، حيث ُيتوقع حدوث تعاٍف يف عام 2017،  لريتفع معدل النمو 
يبلغ  اأن  ُيتوقع  الثقة بداأ يتح�صن، حيث  اأّما يف الربازيل فاإن م�صتوى   .2016 0.6 % خالل  1.6 % بعد النكما�س بنحو  اإلى 
معدل النمو 0.5 % يف عام 2017 بافرتا�س ت�صاوؤل حالة اّلاليقني ب�صاأن الو�صع ال�صيا�صي، وتراجع اآثار ال�صدمات القت�صادية 

ال�صابقة.

ويزداد التفاوت يف معدلت النمو بني البلدان الأفريقية جنوب ال�صحراء، حيث انخف�صت توقعات النمو يف هذه املنطقة ب�صكل 
كبري، وُقّدرت ن�صبة النمو فيها بنحو 1.4 % يف عام 2016 )1(. وُتعترب هذه الن�صبة هي الأدنى خالل عقدْين من الزمان حققت 
فيهما البلدان الأفريقية جنوب ال�صحراء معدل منو بلغ 5 %. ويعك�س هذا الرتاجع احلاد ت�صاوؤل اإيرادات النفط وال�صلع الأولية 
النمو  اإلى ا�صتمرار  التوقعات  اأ�صارت  اأفريقيا. ويف املقابل  البلدان املعتمدة على هذه املواد، ومنها نيجرييا واأجنول وجنوب  يف 
مبعدل قوي يزيد عن 5 % خالل 2016 يف عدٍد من البلدان امل�صدرة لغري املوارد الطبيعية، مبا فيها كوت ديفوار واإثيوبيا وكينيا 
اأن يبلغ معدل  اأ�صعار النفط ومعدلت ال�صتهالك اخلا�س ومنو ال�صتثمارات اجليدة. ومن املُتوقع  وال�صنغال، بدعٍم من تراجع 

النمو القت�صادي يف بلدان اأفريقيا جنوب ال�صحراء 2.9 % يف عام2017. 

Regional Economic Outlook – Sub-Saharan Africa – Multispeed Growth – October, 2016 )1(
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الف�صل الأول
النشاط التمويلي

متهيـد:

وا�صل امل�صرف يف عام 2016 تنفيذ خطته اخلم�صية ال�صابعة )2015 - 2019(، وهي اخلطة التي اأولت اهتمامًا كبريًا لتمويل 
450 مليون دولر  اإلى الدول الإفريقية امل�صتفيدة من عون امل�صرف، حيُث مت تخ�صي�س  القطاع اخلا�س وال�صادرات العربية 
لتمويل القطاع اخلا�س خالل فرتة اخلطة، وما بني 150 اإلى 250 مليون دولر �صنويًا لتمويل ال�صادرات العربية )مبلغ دوار(. 
كما متت زيادة خم�ص�صات م�صاريع القطاع العام اإلى 1100 مليون دولر، وكذلك خم�ص�صات العون الفني اإلى 50 مليون دولر، 

موزعًة بالت�صاوي على �صنوات اخلطة، بواقع 10 ماليني دولر �صنويًا.

فيما يخ�س التوزيع القطاعي للم�صروعات املمولة يف عام 2016، فقد غطت متويالت القطاع العام البنية الأ�صا�صية يف جمال 
النقل. ومُيثِّل هذا القطاع اأولويًة من اأولويات اخلطة، ن�صبًة لدوره الرئي�صي يف تطوير القطاعات الأخرى وتوفري فر�س العمل. كما 
حظي قطاع الزراعة والتنمية الريفية بثقٍل كبري من التمويالت، لدوره املُبا�صر يف �صّد الفجوة الغذائية يف الدول املُ�صتفيدة من 
عون امل�صرف، وللدور الهام الذي يلعبه يف مكافحة الفقر خا�صًة يف الريف، ويف النهو�ض مب�شاركة املراأة يف الن�شاط االقت�شادي. 
وغطت كذلك التمويالت خالل العام القطاع الجتماعي، مبا يف ذلك التعليم وال�صحة، ملا لهذا القطاع من اأهمية نتيجة الطلب 

املُتزايد من احلكومات على دعمه، والتو�صع يف القطاعات التي َتتطلب عددًا كبريًا من املهنيني والفنيني وتنمية املوارد الب�صرية.

قرو�شه لتمويل امل�شروعات ب�شروط غاية يف الُي�شر  2016 يف تقدمي  �شروط االإقرا�ض، فقد ا�شتمر امل�شرف يف عام  ويف �صاأن 
واملرونة، لتكون منا�صبة لطبيعة كل عملية، مع مراعاة ظروف الدول الأقل منوًا والتي تتطلب تقدمي قرو�س اأكرث ُي�صرًا.

وا�صل امل�صرف كذلك - خالل العام - م�صاهمته يف مبادرة تخفيف عبء الديون عن الدول الفقرية امل�صتفيدة من عوِنه والتي 
ُتعاين من ِثقل الدْين اخلارجي، كما ا�صتمر يف التن�صيق مع موؤ�ص�صات التمويل الإمنائي، وب�صفٍة خا�صة العربية منها، يف �صاأن 

التمويل امل�صرتك للم�صروعات الُكربى. 

اللتزامات الكلية للم�صرف يف عام 2016:

بلغت اللتزامات الكلية 506 مليون دولر خالل عام 2016 )جدول 2(، اأي ما ن�صبته 97.3 % من اإجمايل املُخ�ص�صات، منها 
210 ماليني دولر للقطاع العام ُوجهت لتمويل 16 م�صروعًا اإمنائيًا، و86 مليون دولر للقطاع اخلا�س يف �صكل قرو�س ائتمانية 
لثمانية بنوك اإفريقية، وبذلك حتقق تو�صٌع ملحوظ يف متويل هذا القطاع. كما مّت تخ�صي�س 200 مليون دولر لتمويل عمليات 
�شادرات عربية اإلى الدول االأفريقية، عرب خطوط متويل ُمنحت لع�صر موؤ�ص�صات مالية تهتم بهذا القطاع وتخ�صي�س  10 ماليني 
دولر لعمليات العون الفني. وقد جتاوزت متويالت عام 2016 متويالت عام 2015 بن�صبة زيادة بلغت 23.4 %، حيث زادت 
التمويالت املمنوحة لل�صادرات العربية بنحو 33.3 %، ومتويالت القطاع اخلا�س بنحو 72 %، ومتويالت م�صاريع القطاع العام 

بنحو 5 %.

التزامات قرو�س القطاع العام وتوزيعها القطاعي لعام 2016:

لت توجهات اخلطة اخلم�صية ال�صابعة والأولويات املُعربِّ عنها من طرف الدول الأفريقية املُ�صتفيدة، القاعدة الأ�صا�صية لتوزيع  �َصكَّ
والقطاع الجتماعي  الريفية  والتنمية  والزراعة  الأ�صا�صية  البنية  2016، ف�صملت  لعام  العام قطاعيًا  القطاع  التزامات قرو�س 

كالآتي:

الأ�صا�صية الن�صيب الأوفر من اللتزامات املُوجهة للقطاع العــــام، حيث بلغ ما ُخ�ص�س له 98.50 مليون  البنية  قطاع  • نال 
دولر، اأي ما ن�صبته حوايل 46.9 %. و�صملت م�صروعات البنية الأ�صا�صية 7 م�صروعات طرق  بن�صبة 100 %.
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نت  • كما بلغت اللتزامات املُوجهة لقطاع الزراعة والتنمية الريفية 59 مليون دولر، اأي حوايل 28.1 % من الإجمايل، وَت�صمَّ
)4( م�صاريع ُموزعًة ما بني م�صروعني )2( يف التنمية الريفية الزراعية، وم�صروع واحد يف كهرباء الريف، وم�صروع اآخر 

لإمداد مياه ال�صرب لبع�س القرى.

• اأما خمُ�ص�صات القطاع الجتماعي فقد بلغت 52.5 مليون دولر، اأي ما ن�صبته نحو 25 % من الإجمايل ، وُوجهت لتمويل 
5 م�صاريع منها 4 م�صاريع يف جمال ال�صحة وم�صروع واحد يف جمال التعليم.)1( 

الجدول )1(
التوزيع القطاعي لقرو�س القطاع العام لعامي 2015 و 2016 

القطاع
املبلغ عدد امل�ساريع

)مليون دولر(
الن�سبة %

201520162015201620152016

107112.898.556.446.9البنية الأ�صا�صية 

3435.65917.828.1الزراعة والتنمية الريفية

5546.652.523.325الجتماعي

-2.5-5-1اخلا�س )املُوجه للحكومات(*

1916200210100100املجموع

210 ماليني دولر؛ اأي ما  وكما ُيالحظ يف البيانات باجلدول رقم )1(  يكون املجموع الكلي للتزامات قرو�س القطاع العام 
ُيعادل ن�صبة 100 % من توقعات اخلطة اخلم�صية ال�صابعة لعام 2016.

�شروط الإقرا�ض:

الأو�صاع  ومع  املُمولة  امل�صروعات  طبيعة  مع  يتالءم  مبا  رة،  ُمي�صَّ ب�شروط   2016 عام  خالل  قرو�صه  تقدمي  امل�صرف  وا�صل 
القت�صادية للدول امل�صتفيدة، والتي هي يف اأغلبها من ذوات الدخل املنخف�س. ومّكنت 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 مع الدول ذوات الدخل املنخف�س. 

وقد بلغ املتو�صط املُرجح لفئة الفائدة حوايل 1.05 % يف عام 2016 ُمقابل 1.12 % يف عام 2015، وبلغ املتو�صط املُرجح 
ال�صــماح  املتو�صـط املرجح لفرتة  2015، وبلغ  29.85 �صنة يف عام  ُمقابل   2016 30.31 �صنة يف عام  ال�صداد حوايل  لفرتة 

9.76 �صنوات يف عام 2016  بارتفاٍع قليل عن عام 2015، حيث كان هذا املُعدل 9.48 �صنوات )اجلدول3(. 

ُي�صر  ُيلخ�س مدى  املوؤ�صر )الذي  لهذا  بارتفاٍع طفيف   ،% 48.81 بلغ حوايل  2016 فقد  املنحة يف عام  اأما متو�صط عن�صر 
القرو�س ويعك�س جمع اأثر مدة القر�س وفرتة ال�صماح وفئة الفائدة على القر�س( عن عام 2015 حيث كان 48.76 %، مُت�صبًا 

على اأ�صا�س ُمعدل خ�صم قدره 5 %، وهو نف�س معدل اخل�صم يف عام 2015. 

والقت�صادية  املالية  اأو�صاعها  وتفّهم  الأفريقية،  للدول  دعمه  موا�صلة  على  ُيربهن  امل�صرف  قرو�س  املنحة يف  زال عن�صر  وما 
ال�صعبة، كما ميُّثل تخفيفًا لعبء خدمة الدين عنها وم�صاعدتها على الإيفاء بالتزاماتها.

* ي�صمل قرو�صًا ائتمانية ُمقدمة للحكومات بغر�س تقدميها يف �صكل قرو�س �صغرية تهدف اإلى مكافحة الفقر
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التقرير السنوى

الجدول )2(
التزامات الم�صرف الموافق عليها خالل عام 2016

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

عن�سر 
املنحة 
)%(

فرتة 
ال�سماح
)�سنة(

مدة 
القر�س
)�سنة(

ن�سبة 
الفائدة
)%(

مبلغ 
القر�س 

)م.د(
تاريخ املوافقة  ا�سم امل�سروع الدولة/ اجلهة 

امل�ستفيدة

49.4 10 30 1 20 3 مار�س 2016 ت�صييد �صدود �صغرى للزراعة وتربية املا�صية يف املناطق الريفية ت�صاد
49.4 10 30 1 10 3 مار�س 2016 ت�صييد مراكز لعالج ال�صرطان زامبيا
49.4 10 30 1 9 3 مار�س 2016 اإمداد مياه ال�صرب جلزر «كازامان�س» ال�صفلى ال�صنغال
49.4 10 30 1 12 3 مار�س 2016 ت�صييد وجتهيز م�صت�صفى اإقليمي يف «يوبوجون» كوت ديفوار 
49.4 10 30 1 11 3 مار�س 2016 تطوير طريق «جلجل – ما�صيرني» كينيا
49.4 10 30 1 12 3 مار�س 2016 تطوير طريق «باراجنا – �صاليا»  ليبرييا
49.4 10 30 1 10 3 مار�س 2016 توفري الكهرباء لبع�س القرى عن طريق الطاقة ال�صم�صية الهجينة مايل

49.4 10 30 1 10 3 مار�س 2016 ت�صييد مباين ق�صم اجليولوجيا ومبنى اإداري بكلية العلوم 
بجامعة «ادواردو موندلني»   موزمبيق

55.3 10 40 1 11.50 3 مار�س 2016 تطوير طريق «لويرو – بوتالجنو» يوغندا
49.4 10 30 1 15 3 يونيـــو 2016 تطوير طريق « هامو�صيت - اإي�صتي «  اإثيوبيا 
49.4 10 30 1 10.50 3 يونيـــو 2016 اإعادة تاأهيل وتو�صعة م�صت�صفى «منازي موجا» يف زجنبار تنزانيا 
31.7 5 25 2 10 3 يونيـــو 2016 ت�صييد وجتهيز «امل�صت�صفى الوطني التخ�ص�صي» �صوازيالند
49.4 10 30 1 20 3 يونيـــو 2016 التنمية الريفية يف بع�س املناطق غينيا

49.4 10 30 1 10 3 يونيـــو 2016 طريق كوال – نارا- حدود اجلمهورية الإ�صالمية املوريتانية : 
املرحلة الأولى: كوال - نارا مايل

49.4 10 30 1 19 28 �صبتمرب 2016 ت�صييد طريق « واهيجويا – جيبو «  بوركينا فا�صو
49.4 10 30 1 20 28 �صبتمرب 2016 ت�صييد طريق « فلينجي – تاهوا» - املقطع «انكركدن – تاهوا» النيجر

210               املجموع
)ب( قرو�س القطاع اخلا�س  

مبلغ   القر�س
)م.د( تاريخ املوافقة الدولة اأو اجلهة امل�ستفيدة
15 3 يونيـــو 2016 بنك  التنمية الرواندي

5 3 يونيـــو 2016 SONIBANK بجمهورية النيجر
15 3 يونيـــو 2016  )PTA Bank( بنك التجارة والتنمية ل�صرق وجنوب اإفريقيا
15 3 يونيـــو 2016 )BDEAC(  بنك  التنمية لدول و�صط اأفريقيا
10 28 �صبتمرب 2016 بنك )TIB(  للتنمية بجمهورية تنزانيا املتحدة

6 28 �صبتمرب 2016  )UDBL(  بنك يوغندا للتنمية املحدود
5 14 دي�صمرب 2016 )LBDI( بنك ليبرييا للتنمية وال�صتثمار

15 14 دي�صمرب 2016 بنك ال�صتثمار والتنمية للمجموعة القت�صادية لدول غرب اأفريقيا 
86                املجموع

)ج( قرو�س ال�سادرات العربية للدول الأفريقية  
5 3 يونيو 2016 SONIBANK بجمهورية النيجر 

15 3 يونيو 2016 )EADB( بنك �صرق اإفريقيا للتنمية
25 28 �صبتمرب 2016 )SODECOTON( صركة تنمية القطن بالكامريون�
25 28 �صبتمرب 2016 حكومة جمهورية النيجر
10 28 �صبتمرب 2016 )UDBL( بنك يوغندا للتنمية املحدود
20 28 �صبتمرب 2016 بنك الأمان ”AMEN BANK“ باجلمهورية التون�صية
25 14 دي�صمرب 2016 حكومة جمهورية ت�صاد
20 14 دي�صمرب 2016 حكومة جمهورية جامبيا
10 14 دي�صمرب 2016 بنك ليبرييا للتنمية وال�صتثمار )LBDI( بجمهورية ليبرييا
45 14 دي�صمرب 2016 بنك ال�صتثمار والتنمية للمجموعة القت�صادية لدول غرب اإفريقيا
200              املجموع
496 املجموع الكلي لقرو�س القطاعني العام واخلا�س وال�سادرات العربية 
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المصرف العربى
للتنمية االقتصادية فى أفريقيا 

تابع الجدول )2(
ثانياً: عمليات العون الفني:

القطر / اجلهة 
مبلغ العون تاريخ املوافقة نوع العون الفنيامل�ستفيدة

)األف دولر(
320 3 مار�س 2016خبري عربي لدعم وزارة القت�صاد والتخطيط والتعاون الدويلاأفريقيا الو�صطى

250 3 مار�س 2016دعم الهيئة القومية لت�صجيع ال�صتثماراتاجلابون
500 3 مار�س 2016اإعداد درا�صة املخطط التوجيهي لقطاع النقل بالعا�صمة «اأنتاناناريفو»مدغ�صقر

300 3 مار�س 2016دعم املرحلة الثالثة للبوابة اللكرتونية العربية اإقليمي
170 3 مار�س 2016دعم املوؤمتر الثامن ع�صر لقمة الإقرا�س متناهي ال�صغراإقليمي
100 3 مار�س 2016احلملة الرتويجية ملوؤمتر ال�صتثمارات اخلا�صة يف منطقة البحريات الكربى اإقليمي
300 3 مار�س 2016دعم الربنامج الأفريقي ملكافحة عمى الأنهار)املرحلة النتقالية(اإقليمي
370 3 مار�س 2016خبري عربي لدعم احلملة الأفريقية للق�صاء على «ذبابة ت�صي ت�صي»اإقليمي
300 3 مار�س 2016دعم برنامج التحالف ملكافحة العمى )املرحلة النتقالية(اإقليمي
125 3 مار�س 2016 دورة تدريبية يف جمال اإعداد وحتليل وتقييم امل�صروعات الزراعية اإقليمي 
500 3 مار�س 2016درا�صة اجلدوى لإن�صاء �صركة طريان اإقليمية تابعة ملجموعة ال�صاحلاإقليمي
280 3 مار�س 2016تنظيم ملتقى «ترويج ال�صادرات العربية لبع�س الدول الأفريقية» اإقليمي
310 3 مار�س 2016اإعداد درا�صة لتقييم فعالية عمليات العون الفني اإقليمي
370 3 مار�س 2016اإعداد دليل لتعزيز ال�صراكات القت�صادية بني املنطقتني  العربية والإفريقية اإقليمي
320 3 يونيو 2016خبري عربي لدعم هيئة املرافق العامة�صي�صيل

350 3 يونيو 2016اإعداد خارطة خل�صوبة الرتبة مبنطقتي «بيلي» و»بورو» كوت ديفوار
450 3 يونيو 2016متويل ملتقى جلذب ال�صتثمارات العربية جلمهورية موزمبيقموزمبيق

500 3 يونيو 2016درا�صة اجلدوى مل�صروع اإمداد مياه ال�صرب لبع�س املناطق الريفيةالنيجر
160 3 يونيو 2016درا�صة حول املعار�س التجارية العربية الإفريقية امل�صرتكةاإقليمي
265 3 يونيو 2016متويل املوؤمتر واملعر�س العربي الأفريقي للمنتجات ال�صناعية  ل�صيدات الأعمالاإقليمي
300 3 يونيو 2016امل�صاهمة يف متويل املوؤمتر العاملي لتغري املناخاإقليمي
240 3 يونيو 2016درا�صة لتقييم ال�صراكة العربية الأفريقية )2011 – 2016(اإقليمي
490 3 يونيو 2016برنامج تدريبي يف جمال تعزيز قدرات الكوادر الأفريقية لتنمية  القطاع اخلا�ساإقليمي
300 3 يونيو 2016امل�صاهمة يف متويل «برنامج ج�صور التجارة العربية الأفريقية»اإقليمي

320 28 �صبتمرب 2016خبري عربي لدعم وزارة التخطيط  والتعاون الدويلغينيا
280 28 �صبتمرب 2016دعم املنتدى الإفريقي حول ال�صتثمار والأعمال اإقليمي
40 28 �صبتمرب 2016دعم املوؤمتر الدويل حول م�صول «الكينوا»اإقليمي
140 28 �صبتمرب 2016دورة تدريبية يف جمال التلقيح ال�صطناعي لالأبقاراإقليمي
200 28 �صبتمرب 2016املنتدى العربي الأفريقي لدعم ال�صراكة والتكامل القت�صادي بني الدول العربية والإفريقيةاإقليمي

170 28 �صبتمرب 2016امل�صاهمة يف رعاية الذكرى اخلم�صني لإن�صاء UNIDOاإقليمي 
280 28 �صبتمرب 2016دعم املنتدى القت�صادي العربي الأفريقياإقليمي

320 14 دي�صمرب 2016خبري عربي لدعم برنامج تعليم اللغة العربية ت�صاد
320 14 دي�صمرب 2016خبري عربي لدعم وزارة املالية بزجنبار تنزانيا 
220 14 دي�صمرب 2016دعم موؤ�ص�صي لوزارة التخطيط النيجر
14.70يوليو 2016ال�صتعانة با�صت�صاريني وخرباءعرب يف مهام ق�صريةاإقليمي

عمليات عون فني ُم�سدق بها يف اإطار �سالحيات املدير العام
15فرباير 2016دعم  احتاد غرف جمل�س التعاون اخلليجي يف موؤمتر ال�صتثمارات  اخلا�صة يف منطقة البحريات الكربىاإقليمي
15فرباير 2016متويل تظاهرة على هام�س «موؤمتر وزراء املالية الأفارقة»  اإقليمي
15فرباير 2016ور�صة عمل عن الآفاق امل�صتقبلية لفر�س ال�صتثمار الزراعي يف اأفريقيااإقليمي
15مار�س 2016دعم «امللتقى الرابع لتنمية املقاولت بغرب اأفريقيا»  اإقليمي
15اأبريل 2016لقاء تعريفي بربامج واآليات امل�صرف لتمويل القطاع اخلا�س والتجارة اخلارجيةاإقليمي

15�صبتمرب 2016دعم اجتماع جمل�س ال�صباب العربي الأفريقي على هام�س القمة العربية الأفريقية الرابعة اإقليمي

10 ماليني دولر*اإجمايل العون الفني
* ي�صمل مبلغ 35.30 األف دولر، لزيادة خم�ص�صات خبري لدعم مركز عموم اأفريقيا للريا�صيات.
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التقرير السنوى

الجدول )3(
تطور الن�شاط التمويلي لعمليات الم�صرف خالل الفترة 1975 – 2016

)قرو�ض ومنح /مليون دولر(

اإجمايل اللتزامات ال�سنة
ال�سنوية

�سايف اللتزامات 
ال�سنوية)1(

متو�سط فئة 
الفائدة)%(*

متو�سط فرتة 
�سداد القر�س 

)بال�سنة(*

متو�سط فرتة 
ال�سماح

)بال�سنة(*

متو�سط عن�سر 
املنحة % 
*)3( )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
199374.65448.5213.4017.504.2040.97
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
2000123.950115.7892.2925.955.6258.15
2001129.200101.2922.0326.235.6558.80
2002134.390132.1501.4327.257.2165.40
2003139.990120.9801.7027.456.7336.40
2004144.970138.9061.3627.677.6242.72
2005159.939143.3051.1529.088.5645.11
2006169.945155.2581.3128.789.2054.94
2007179.600175.9561.2828.669.2257.94
2008190.000189.0081.5027.408.4650.48
2009200.000188.7401.3329.069.1246.58
2010200.000198.2141.1129.149.6949.52
2011200.000199.1461.0829.609.5943.18
2012200.000187.5821.1729.389.4436.26
2013200.000187.6541.2129.899.3348.04
2014200.000199.5761.1129.479.7050.74
2015260.000259.9091.1229.859.4848.76
2016306.000305.9281.0530.319.7648.81

)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.

)3(  مت تغيري معدل اخل�صم كاأ�صا�س لحت�صاب عن�صر املنحة من 10 % يف عام 2002 وما �صبقه اإلى 5 % اعتبارًا من عام 2003. وا�صتعمل معدل اخل�صم 6.5 % لل�صنوات 2006 و2007 و2008 و4.035 % لعام 
2009  و5.30 % لعام 2010 و4.43 % لعام 2011 و3.88 % لعام 2012 ومعدل خ�صم قدره 5.58 % لعام 2013 ومعدل خ�صم قدره 5.21 % لعام 2014 و5 % لعام  2015 وعام 2016.

)*( احت�صبت معدلت فئة الفائدة وفرتة ال�صداد وفرتة ال�صماح وعن�صر املنحة كمتو�صطات مرجحة بقيمة القر�س لكل م�صروع.
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المصرف العربى
للتنمية االقتصادية فى أفريقيا 

التزامات القرو�س وتوزيعها القطاعي للفرتة 1975 - 2016:

بلغ الإجمايل املرتاكم لتمويالت امل�صرف 5,095.883 مليون دولر خالل الفرتة 1975 - 2016، ُخ�ص�س منه مبلغ 4,925.17 مليون 
منه  الأ�صا�صية  البنية  قطاع  نال  دولر،  مليون   4,194.206 امل�صاريع  قرو�س  التزامات  �صايف  وبلغ  اإمنائيًا.  م�صروعًا   631 لتمويل  دولر 
2,272.214 مليون دولر، اأي ما ن�صبته حوايل 54.18 %، وقطاع الزراعة والتنمية الريفية 999.679 مليون دولر)23.83 %(، وقطاع 
الطاقة 172.664 مليـــون دولر)4.12 %(، وقطاع ال�صناعة 51.529 مليون دولر )1.23 %(، والقطاع الجتماعي 427.564 مليون 
دولر )10.19 %(، والقطاع اخلا�س املُوجه للحكومات 191.921 مليون دولر)4.58 %(، والقطاع اخلا�س فـي �صكل قـرو�س ائتمانية 

للبنوك 66 مليون دولر )1.57 %( وبرنامج العون العاجل 12.635 مليون دولر)0.30 %(. 

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، �صاماًل القرو�س وقرو�س �صندوق 

الإقرا�س، 4,408.45 مليون دولر حتى نهاية عام 2016.
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م�شروعات القطاع الجتماعي )�شحة وتعليم(:

خ�ص�س امل�صرف للقطاع الجتماعي مبلغ 52.50 مليون دولر يف عام 2016، وذلك لتمويل 5 م�صاريع، 4 منها يف قطاع ال�صحة 
يف كٍل من زامبيا وكوت ديفوار و�صوازيالند وتنزانيا مببلغ اإجمايل قدره 42.50 مليون دولر، وم�صروع واحد )1( يف قطاع التعليم 

يف موزمبيق مببلغ 10 ماليني دولر. 

وبذلك و�صل املجموع الرتاكمي لإلتزامات امل�صرف خالل الفرتة  1995 – 2016 ، لفائدة القطاع الجتماعي نحو 437.634 
مليون دولر، �صملت 76 م�صروعًا يف جمايل ال�صحة والتعليم، هذا بالإ�صافة اإلى متويالت لدعمه كمكونات �صمن امل�صاريع التنموية 
يف الفرتة ال�صابقة لعام 1995. ويهدف امل�صرف من تدخالته يف القطاع الجتماعي اإلى التوافق والن�صجام مع التوجهات العاملية 

يف جمال التنمية، التي جعلت من ماربة الفقر والتنمية الب�صرية مورًا اأ�صا�صيًا لها.

)1(  اأُن�صى ال�صندوق العربي لتقديم القرو�س للدول الأفريقية )�صندوق الإقرا�س( في نوفمبر 1973 وبداأ عملياته في نوفمبر 1974بهدف معاونة تلك الدول التي تواجهها �صعوبات في و�صائل التمويل 
الخارجي ودعم موازين مدفوعاتها، وُعِهد باإدارته اإلى جامعة الدول العربية، اإلى اأن انتقلت اإلى الم�صرف في عام 1976، بعد اأن بداأ مبا�صرة عملياته، ثم اأدمجت موارده في راأ�صمال الم�صرف في عام 

1977، وتوقف ن�صاطه الأ�صا�صي )اأي العون غير الُمرتبط بالم�صاريع(.
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القطاع اخلا�س:

ما فتئ امل�صرف ُيعطي للقطاع اخلا�س اهتمامًا متزايدًا يف خططه اخلم�صية، وذلك ملا يقوم به من دوٍر هام يف التنمية القت�صادية 
ُقّدمت لبنوك وموؤ�ص�صات متويل  ائتمانية  لأي دولة، مبا يف ذلك الدول الأفريقية. وقد خ�ص�س امل�صرف لهذا الغر�س قرو�صًا 
التنمية الوطنية والإقليمية بالدول امل�صتفيدة، لإعادة اإقرا�صها لتمويل م�صاريع فرعية بالقطاع اخلا�س. ومتثلت م�صاهمته اأي�صًا 
يف تقدمي قرو�س للحكومات ُيعاد اإقرا�صها مبا�صرًة اإلى القطاع اخلا�س، هذا اإلى جانب متويل مكونات لدعم هذا القطاع يف اإطار 

امل�صاريع التي ُي�صهم امل�صرف يف متويلها. 
الو�صيطة(،  املوؤ�ص�صات املالية  ُقّدمت عربْ  ائتمانيًا  45 قر�صًا )منها 34 قر�صًا  اإلى القطاع اخلا�س  بلغ عدد القرو�س املوجهة 
وُخ�ص�س الباقي عن طريق احلكومات لتمويل م�صاريع يف القطاع اخلا�س، وذلك خالل الفرتة 1975 - 2014. وبلغ احلجم 
قطاعات  يف  ال�صغرية  امل�صروعات  من  العديد  منه  ا�صتفادت  دولر،  مليون   116.931 نحو  القرو�س  تلك  للتزامات  ال�صايف 
ال�صناعة والزراعة والتنمية الريفية والنقل والتمويل ال�صغري ومتناهي ال�صغر، كما قام امل�صرف بتمويل عدة درا�صات جدوى 
متخ�صت عنها م�صاريع ت�صلح لتمويل القطاع اخلا�س. كذلك ا�صتفاد هذا القطاع من دورات التدريب واملنتديات واملعار�س التي 

ّمولها امل�صرف، بالإ�صافة اإلى عمليات التجارة.

2015 بداأ تنفيذ «برنامج دعم القطاع اخلا�س» الذي اأجازه جمل�س املحافظني مبوجب قراره رقم )6( ل�صنة  ويف بداية عام 
دولر  مليون   450 مبلغ  ر تخ�صي�س  َتقرَّ 2019( - حيث   - للم�صرف )2015  ال�صابعة  اإطار اخلطة اخلم�صية  2014 - يف 

لتمويالت القطاع اخلا�س على مدار �صنوات اخلطة كالتايل:

20152016201720182019العام
50100100100100القطاع اخلا�س  )مليون دولر(

وقد وا�صل امل�صرف تنفيذ برناجمه للقطاع اخلا�س والذي دخل عامه الثاين يف 2016، حيث مت منح قرو�س ائتمانية مببلغ قدره 
86 مليون دولر لفائدة 8 موؤ�ص�صات مالية، مقارنًة باإجمايل قرو�س ائتمانية بلغ 50 مليون دولر مت منحه يف عام 2015 لفائدة 
4 موؤ�ص�صات مالية. و�صملت التمويالت املمنوحة – خالل العام - 3 موؤ�ص�صات متويل تنموية اإقليمية متعددة الأطراف ح�صلت كل 
واحدة منها على مبلغ 15 مليون دولر، وموؤ�ص�صة مالية بجمهورية رواندا مت منحها 15 مليون دولر، وموؤ�ص�صة مالية بجمهورية 
تنزانيا املتحدة ح�صلت على 10 ماليني دولر، وموؤ�ص�صة مالية بجمهورية يوغندا نالت 6 ماليني دولر، وموؤ�ص�صة مالية بجمهورية 

النيجر مت متويلها مببلغ 5 ماليني دولر، وموؤ�ص�صة مالية بجمهورية ليبرييا ح�صلت على 5 ماليني دولر. 

وفيما يخ�س اتفاقيات قرو�س الئتمان، فقد �صهد عام 2016 توقيع اتفاقيات متويل مع 3 موؤ�ص�صات مالية مببلغ اإجمايل قدره 
42 مليون دولر. ت�صمنت عمليتْي قطاع خا�س متت املوافقة عليهما يف عام 2015 وثالثة متت املوافقة عليها يف عام 2016، 
علمًا باأن اثنتني )2( من تلك التفاقيات املوقعة قد مت اإعالن نفاذها، وبداأت املوؤ�ص�صات املالية املعنية عمليات ال�صحب الفعلي من 

ح�صيلة هذه التمويالت. 

ومن املُتوقع اأن ي�صهد  عام 2017 توقيع املزيد من التفاقيات، بالإ�صافة اإلى حدوث حركة كبرية يف عمليات ال�صحب من القرو�س 
التي متت املوافقة عليها يف العامني 2015 و2016، مما �صُي�صهم يف توفري املوارد املالية ملن�صاآت القطاع  اخلا�س الأفريقية، 
وحتقيق الأثر التنموي املرجو من برنامج القطاع اخلا�س، والذي يتلخ�س يف دعم القت�صادات الأفريقية من خالل تطوير بنياتها 

الأ�صا�صية، وت�صجيع وتوفري ال�صتثمارات التي ُت�صكل ركيزة اأ�صا�صية لزيادة الإنتاج والدخل وخلق فر�س العمل .

متويل ال�صادرات العربية اإلى الدول الأفريقية:

اأولى امل�صرف اهتمامًا خا�صًا لتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية والأفريقية، ملا للتجارة اخلارجية من دوٍر فّعال يف العملية 
ا ل �صك فيه اأنه بالإ�صافة اإلى توفري التمويل ودعم ال�صتثمار لتحرير الطاقات الإنتاجية، فاإن التبادل التجاري و�صهولة  التنموية. فممَّ
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للتنمية االقتصادية فى أفريقيا 

انتقال ال�صلع واخلدمات مهم لنقل وتوفري املدخالت للعمليات الإنتاجية، كما اأنه مهم لتداول الإنتاج النهائي لالأ�صواق املحلية والعاملية. 

الأفريقي  البنك  مال  راأ�س  يف  امل�صرف  �صاهم  فقد  اخلارجي،  والعامل  الأفريقية  الدول  بني  التجاري  للتبادل  دعمه  اإطار  ويف 
للت�صدير وال�صترياد )AFREXIMBANK( مببلغ 10 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 
به يف نهاية عام 2014. وقام امل�صرف بدرا�صة �ُصبل ا�صتخدام املبلغ املُتبقي ومقداره 25 مليون دولر، حيث وافق جمل�س الإدارة 

على ا�صتخدامه يف �صكل خطوط متويل متُنح لبنوك عربية؛ للم�صاهمة يف متويل ال�صادرات العربية اإلى الدول الإفريقية.

وقد بلغ اإجمايل املوافقات 399.5 مليون دولر وذلك حتى انتهاء الربنامج يف عام 2014، �ُصحب منه ما يناهز مبلغ 187 مليون 
ديفوار  وكوت  وزامبيا  و�صي�صيل  وزميبابوي  وموري�ص�س  وغينيا  اإفريقية هي: تنزانيا  دول  ل�صالح ع�صر  لتمويل 29 عملية  دولر 

وكينيا وال�صنغال وجامبيا، ا�صتفاد بع�صها باأكرث من عملية واحدة. 

ومنذ بداية عام 2015، ومبوجب قرار جمل�س املحافظني رقم )6( لعام 2014 املُ�صار اإليه، متت اإجازة برنامج جديد لتمويل 
ال�صادرات العربية وُخ�ص�صت له مبالغ �صنوية دوارة لالأعوام 2015 – 2019 كالتايل:

20152016201720182019العام

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

ويف عام 2016 مت منح 200 مليون دولر مقابل 150 مليون دولر يف عام 2015، ت�صمنت 10 خطوط متويل، منها 6 خطوط 
متويل ملوؤ�ص�صات مالية و4 خطوط متويل حلكومات جمهوريات ت�صاد وجامبيا والنيجر والكامريون، وذلك ل�صترياد �صلع ومنتجات 

من دول عربية، �صملت اأ�صمدة ومدخالت زراعية وغريها. 

ومبا اأن العام 2016 ميُّثل العام الثاين لبداية عمل برنامج متويل ال�صادرات العربية اجلديد، فقد �صِهد اأي�صًا منوًا وتنوعًا يف 
العمليات التي مت متويلها مقارنًة بعام 2015. كما مت خالل العام منح خط متويل لبنٍك عربي )بنك الأمان يف تون�س( لتمويل 

ال�صادرات التون�صية لبلدان اإفريقيا جنوب ال�صحراء.

العمليات الإقليمية:

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

وقد �صاهم امل�صرف خالل عام 2016 يف متويل 3 م�صاريع طرق اإقليمية وهي: املقطع «كوال – نارا» من طريق «كوال -  نارا 
اأهمية  - حدود اجلمهورية الإ�صالمية املوريتانية» يف جمهورية مايل، وطريق «واهيجويا - جيبو» ببوركينا فا�صو، الذي يكت�صي 
خا�صة نظرًا لدعمه لقطاع جتارة العبور مع الدول املُجاورة )جمهوريتي مايل والنيجر(، واملقطع «اأنكركدن – تاهوا» من طريق 
« فلينجي - تاهوا» بجمهورية النيجر، الذي �صي�صاعد يف دعم التبادل التجاري بني دول املغرب العربي وبع�س الدول الإفريقية 
)مايل والنيجر وبوركينا فا�صو وت�صاد ونيجرييا(. وبلغ ما ُخ�ص�س لالإ�صهام يف متويل هذه امل�صروعات 49 مليون دولر، متُثِّل نحو 

23.3 % من اإجمايل قرو�س امل�صروعات لعام 2016.

و�صمن برنامج العون الفني  قّدم امل�صرف منحة قدرها 0.5 مليون دولر لتمويل درا�صة اجلدوى مل�صروع اإن�صاء �صركة طريان اإقليمية 
الدول  بني  اجلوي  النقل  دعم  اإلى  تهدف  والتي  وت�صاد(،  والنيجر  وموريتانيا  ومايل  فا�صو  )بوركينا   G5 ال�صاحل  ملجموعة  تابعة 

الأع�صاء. وبذلك بلغ اإجمايل ما ُخ�ص�س للعمليات الإقليمية 49.50 مليون دولر.
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عمليات العون الفني وتوزيعها القطاعي لعام 2016:

الإفريقية  للبلدان  الفنية  املعونة  تقدمي  امل�صرف  وا�صل   )2019  –  2015( ال�صابعة  اخلم�صية  اخلطة  توجهات  اإلى  ا�صتنادًا 
اآليتني هما: متويل درا�صات اجلدوى الفنية والقت�صادية للم�صروعات الإمنائية، وتقدمي الّدعم  امل�صتفيدة من عونه، من خالل 
امللتقيات  وتنظيم  واملعدات، ومتويل  الأجهزة  وتوفري  العرب،  واإيفاد اخلرباء  التدريبية،  الدورات  تنظيم  ي�صمل  الذي  املوؤ�ص�صي 
والجتماعات ذات ال�صلة بالفاعلني القت�صاديني يف اأفريقيا والعامل العربي. وت�صتفيد من هذا العون الإدارات والهيئات احلكومية 

والقطاع اخلا�س، بالإ�صافة اإلى املنظمات الإقليمية الأفريقية.

يف عام 2016 بلغ جمموع ما متت امل�صادقة على متويله 41 عملية عون فني مببلغ اإجمايل قدره 10 ماليني دولر وهو اإجمايل املبلغ 
املخ�ص�س لعام 2016، اأي بن�صبة تنفيذ 100 %، منها 6 عمليات يف اإطار �صالحيات املدير العام بتكلفة قدرها 90 األف دولر.

البنية  قطاع  يف  درا�صات   6 منها  درا�صات   9 لعداد  وذلك  دولر،  ماليني   3.150 اجلدوى  درا�صات  لتمويل  عليه  ودق  �صُ ما  بلغ 
الأ�صا�صية، ودرا�صتان يف القطاع املايل، ودرا�صة واحدة يف قطاع الزراعة والتنمية الريفية. كما متت امل�صادقة على متويل 26 عملية 

ّدعم موؤ�ص�صي مببلغ اإجمايل قدره 6.760 ماليني دولر.

وقد �صملت عمليات الدعم املوؤ�ص�صي اإقامة 4 برامج ودورات تدريبية اإقليمية وقطرية يف جمالت ال�صتثمار وتنمية القطاع اخلا�س 
والزراعة والرثوة احليوانية، بتكلفة 1.005 مليون دولر، كما �صملت توفري خدمات 7 خرباء عرب لدعم الدول الأفريقية يف جمالت 

البنية الأ�صا�صية والقطاع املايل بتكلفة 2.020 مليون دولر، مبا فيها مبلغ 35.30 األف دولر لزيادة خم�ص�صات اأحد اخلرباء. 

12 عملية يف جمالت خمتلفة )منتديات وملتقيات وموؤمترات( غطت  كذلك ت�صمنت عمليات الّدعم املوؤ�ص�صي - خالل العام - 
قطاعات البنية الأ�صا�صية، والزراعة والتنمية الريفية، وال�صناعة والتمويل، بتكلفة بلغت 2.835 مليون دولر، هذا بالإ�صافة اإلى 
عمليتني للم�صاهمة يف «مكافحة العمى» )600 األف دولر(، وعملية لدعم م�صروع البوابة الإليكرتونية - املرحلة الثالثة )300 األف 

دولر(.

ومتيَّز التوزيع القطاعي لعمليات العون الفني خالل عام 2016 بال�صتمرار يف ال�صتجابة لأولويات الدول امل�صتفيدة. وهكذا مت 
تخ�صي�س مبلغ 2.915 مليون دولر لقطاع البنية الأ�صا�صية، و670 األف دولر لقطاع الزراعة والتنمية الريفية، و4.920 ماليني 

دولر للقطاع املايل، و1.325 مليون دولر للقطاع الجتماعي، و170 األف دولر للقطاع ال�صناعي.

عمليات العون الفني وتوزيعها القطاعي للفرتة 1975 - 2016:

قّدم امل�صرف مبلغ 170.713 مليون دولر يف اإطار عمليات العون الفني، منذ بدء ن�صاطه التمويلي يف عام 1975 وحتى نهاية 
عام 2016، وذلك لتغطية تكاليف 696 عملية. وغطت هذه العمليات جميع الدول امل�صتفيدة من عون امل�صرف وجمموعها 44  

دولة اأفريقية، بالإ�صافة اإلى 6 جمموعات اإقليمية و17 موؤ�ص�صة اإقليمية.

للّدعم  ُخ�ص�س  وما   ،%  44.38 نحو  ن�صبته  ما  اأي  دولر،  مليون   75.767 لدرا�صات اجلدوى  ُخ�ص�س  ما  اإجمايل  بلغ  وقد   
املوؤ�ص�صي 94.946 مليون دولر، اأي ما ن�صبته نحو 55.62 % من املبلغ الإجمايل )اجلدول 4(.
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المصرف العربى
للتنمية االقتصادية فى أفريقيا 

* يبلغ �صــايف التزامات العون الفني 140.801 مليون دولر، بعد خ�صم مبلغ 27.893 مليون دولر متثل قيمة منح ودرا�صات جدوى ملغاة، ومبلغ  2.019 مليون دولر ميثل ما خ�ص�صه امل�صرف لتمويل اإعداد 
8 درا�صات جدوى، اأفرزت م�صروعات �صاهم امل�صرف يف متويلها، واعترب املبلغ حينها جزءًا من القرو�س املمنوحة. 
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الجدول )4(
تطور عمليات العون الفني خالل الفترة 1975 - 2016

التاريخ
املجموعالدعم املوؤ�س�سيدرا�سات اجلدوى

املبلغ )مليون دولر(العدداملبلغ )مليون دولر(العدداملبلغ )مليون دولر(العدد

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

170.713*24775.76744994.946696المجموع

35.4444.3864.5655.62100100النسبة )%(
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التقرير السنوى

حاز قطاع البنية الأ�صا�صية على اأكرب ن�صبة من التمويل �صمن عمليات العون الفني خالل الفرتة 1975 - 2016 ، فنال حوايل 
64.898 مليون دولر بن�صبة 38.02 %، يليه قطاع الزراعة والتنمية الريفية بحوايل 59.946 مليون دولر وبن�صبة   %35.12. 
كما قّدم امل�صرف - يف اإطار دعمه لالإدارات املالية يف البلدان امل�صتفيدة من عونه - حوايل  34.594 مليون دولر، اأي ما ن�صبته 
20.26 % من اإجمايل تعهدات العون الفني، وقّدم لقطاع ال�صناعة حوايل 5.678 ماليني دولر وبن�صبة 3.3 %، ولقطاع الطاقة 

حوايل 5.597 ماليني دولر وبن�صبة 3.3 % )اجلدول 5(.

الجدول )5(

التوزيع القطاعي لعمليات العون الفني للفترة 1975 - 2016 )بماليين الدولرات(

املجموعاملايلالطاقةال�سناعيالزراعيالبنية الأ�سا�سيةالقطاع
%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغالعون الفني

38.02950.228.90738.22.32834.52561.9782.675.767100درا�صات اجلدوى

          الدعم املوؤ�ص�صي:

10.18137.57.77828.50.5602.10.2350.98.4093127.163100اخلرباء

3.44510.915.26048.42.1056.70.2800.910.45033.131.540100التدريب

13.24336.58.00122.10.6851.90.5571.513.7573836.243100عمليات اأخرى

26.86928.331.03932.73.3503.51.0721.132.61634.494.946100املجموع الفرعي 

64.89838.0259.94635.125.6783.35.5973.334.59420.26170.713100املجموع الكلي 

درا�صات اجلدوى:

اهتم امل�صرف باإعداد درا�صات اجلدوى وح�صر اإعدادها يف بيوت اخلربة واملكاتب ال�صت�صارية العربية والأفريقية اأو العربية 
الريفية اجلزء الأكرب من الإجمالى  والتنمية  الأ�صا�صية والزراعة  البنية  الدرا�صات يف قطاعْي  نالت  الأفريقية امل�صرتكة. وقد 
املخ�ص�س لدرا�صات اجلدوى املوافق عليها خالل الفرتة 1975 - 2016 والبالغ 75.767 مليون دولر، حيث ح�صلت على 
حوايل 50.2 % و 38.2% منه على التوايل، تليها قطاعات الطاقة وال�صناعة واملالية بن�صب حوايل 6 % و3 % و2.6 % 

على التوايل.

الدعم املوؤ�ص�صي:

�صملت خم�ص�صات الدعم املوؤ�ص�صي البالغة 94.946 مليون دولر املجالت التالية:

اإيفاد اخلرباء:

�صّكل اإيفاد اخلرباء املتخ�ص�صني يف كافة املجالت اإلى الدول الأفريقية مورًا مهمًا يف تدخالت امل�صرف. وتاأتي هذه الأهمية 
عدد  بلغ  وقد  املحلية.  للكوادر  وتدريب  للخربات  تبادل  من  عملهم  يتيحه  وما  هوؤلء اخلرباء،  به  يقوم  الذي  الدور  من طبيعة 
اخلرباء الذين اأوفدهم امل�صرف اأو قرر اإيفادهم اإلى الدول الأفريقية 132 خبريًا خالل الفرتة 1991 - 2016، بتكلفٍة بلغت 

 27.163 مليون دولر، منهم 11 خبريًا ظلوا يوؤّدون مهامهم خالل عام  2016 .
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المصرف العربى
للتنمية االقتصادية فى أفريقيا 

التدريب وبناء القدرات:

تزايد الهتمام الذي ُيوليه امل�صرف للدورات التدريبية، حيث �صهدت هذه الدورات تكثيفًا وتنويعًا ي�صاير التطورات والحتياجات 
اأي�صًا رغبًة يف م�صاعدة  وياأتي هذا الهتمام  العام واخلا�س.  القطاعني  القدرات يف  وبناء  الب�صرية  التنمية  املتنامية يف جمال 
الدول الأفريقية على �صمان ُح�صن تنفيذ برامج التنمية القت�صادية والجتماعية. وقد غطت الربامج والدورات التدريبية خالل 
الفرتة 1975 -  2016 كافة القطاعات، وبلغ عددها 244 دورة ا�صتفاد منها ما يناهز 10192 ُمتدربًا اأفريقيًا، بتكلفة قدرها 
31.540 مليون دولر، منهم 180 ُمتدربًا خالل عام 2016 وحده، اأي بن�صبة حوايل 1.8 % من اإجمايل عدد املتدربني  منذ 

بدء هذا الن�شاط.

وقد وا�صل امل�صرف ال�صتعانة مبوؤ�ص�صات التدريب العربية واجلهات العربية والأفريقية املتخ�ص�صة لتنفيذ هذه الدورات، الأمر 
الذي ي�صاعد على تعميق ال�صالت وتبادل اخلربات بني العرب والأفارقة، وهو ما ي�صهم يف حتقيق اأغرا�س امل�صرف.
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عمليات اأخرى:

اأمانتْي  اإقامة املعار�س التجارية العربية الأفريقية امل�صرتكة، وذلك بالتعاون مع  اأخرى �صملت  ت�صمن الدعم املوؤ�ص�صي عمليات 
الدول  من  العار�صني  اأجنحة  ت�صييد  تكاليف  حتمل  يف  امل�صرف  م�صاهمات  ومتثلت  الأفريقي.  والحتاد  العربية  الدول  جامعة 
الأفريقية امل�صتفيدة من عونه وم�صاريف انتقالهم، وامل�صاعدة يف نقل معرو�صاتهم من بلدانهم اإلى اأماكن اإقامة املعار�س. وقد 

�صبق له اأن �صاهم يف اإقامة ودعم املعار�س التجارية ال�صبعة التي اأقيمت حتى الآن. 

كما ت�صمن توفري معدات وجتهيزات مكتبية وطبية ملوؤ�ص�صات اأفريقية، ومتويل وتنظيم ملتقيات للمكاتب ال�صت�صارية ول�صركات 
املقاولت العربية والأفريقية ول�صيدات ورائدات الأعمال العربيات والأفريقيات، واجتماعات لغرف التجارة وال�صناعة يف اأفريقيا 
والعامل العربي، وخلرباء رفيعي امل�صتوى يف جمال الأمن الغذائي، وخلرباء عرب واأفارقة حول اآفاق ال�صتثمار يف اأفريقيا والعامل 

العربي وت�صجيع ال�صتثمار العربي يف اأفريقيا، اإلى جانب 18 عملية يف اإطار �صالحيات املدير العام.

وقد بلغت التكلفة الإجمالية لهذا النوع من الدعم حوايل 36.243 مليون دولر، وذلك خالل الفرتة 1975 - 2016.
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التقرير السنوى

تطور اللتزامات وال�شحب من القرو�ض واملنح للفرتة )1975 - 2016(:

بلغ اإجمايل التزامات قرو�س القطاعني العام واخلا�س ومنح العون الفني خالل الفرتة 1975 – 2016 نحو 5,095.883 مليون 
دولر، منه 4,925.170 مليون دولر للقرو�س و170.713 مليون دولر للمنح. وبلغ حجم �صايف اللتزامات نحو 4,335.007 مليون 
دولر، منه 4,194.206 مليون دولر للقرو�س و140.801 مليون دولر للمنح، وذلك بدون احت�صاب القرو�س التي منحها �صندوق 

الإقرا�س وعددها 59 قر�صًا مببلغ 214.244 مليون دولر.  

وُيالحظ اأن الفرق بني اإجمايل اللتزامات و�صافيها يبلغ 760.876 مليون دولر، وهو عبارة عن  اإلغاءات متت خالل الفرتة 1975 
- 2016، علمًا باأن جزء من هذه الإلغاءات ميُثل مبالغ متبقية من قرو�س امل�صروعات ومنح العون الفني التي اكتمل تنفيذها.

اأما اإجمايل ال�صحب املرُتاكم يف نهاية عام 2016 فقد بلغ 3,029.063 مليون دولر، منه 2,916.333 مليون دولر لقرو�س 
القطاعني العام واخلا�س  و112.730 مليون دولر ملنح العون الفني، ُمقابل اإجمالى 2,899.370 مليون دولر فى نهاية 2015، 

منه 2,795.083 مليون دولر للقرو�س  و104.287 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 67 % حتى 
نهاية عام 2016.)اجلدول 6( 

جديٌر بالذكر اأن حجم ال�صحب من القرو�س خالل الأعوام الع�صرة الأخرية )2007 - 2016( قد فاق حجم ال�صرتداد الأق�شاط 
اأ�صل القرو�س مببلغ 795.700 مليون دولر، حيث بلغ ال�صحب 1,293.631 مليون دولر مقابل ا�صرتداد مبلغ 497.931 مليون 
دولر، وذلك ن�صبًة لتح�صن اإدارة القرو�س واملنح ومتابعتها، وزيادة حجم العمليات خالل الفرتة نف�صها. اأما ال�صحب وال�صرتداد 

يف عام 2016 فقد بلغ 121.250 مليون دولر و47.810 مليون دولر على التوايل.
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المتدربون االفارقة خالل الفترة  1975 - 2016
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المصرف العربى
للتنمية االقتصادية فى أفريقيا 

الجدول )6(

تطور اللتزامات  وال�صحوبات خالل الفترة 1974 - 2016 )مليون دولر(
ن�سبة جمموع ال�سحوبات اإلى 

جمموع �سافى التعهدات  
وال�سندوق )%(

املجموع املرتاكم 
لل�سحوبات

املجموع املرتاكم ل�سافى 
التعهدات  وال�سندوق

تعهدات �سندوق 
الإقرا�س ال�سنوية

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

100 79.850 79.850 79.850 ـــ ـــ 1974
68 144.500 212.533 64.650 68.033 85.500 1975
62 203.097 325.856 56.500 56.823 62.000 1976
56 223.959 403.326 13.244 64.226 66.290 1977
62 279.635 451.927 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 83.938 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 1,110.622 ـــ 48.521 74.654 1993
74 868.811 1,166.620 ـــ 55.998  74.307 1994
73 907.690 1,239.620 ـــ 73.000  79.930 1995
72 950.177 1,318.087 ـــ 78.467  89.938 1996
71 992.886 1,394.623 ـــ 76.536  99.830 1997
71 1,042.612 1,464.158 ـــ 69.535  109.940 1998
71 1,113.937 1,559.858 ـــ 95.700  119.520 1999
70 1,170.766 1,675.647 ـــ 115.789  123.950 2000
70 1,238.822 1,776.939 ـــ 101.292  129.200 2001
69 1,309.097 1,909.089 ـــ 132.150  134.390 2002
68 1,386.819 2,030.069 ـــ 120.980  139.990 2003
68 1,477.208 2,168.975 ـــ 138.906  144.970 2004
68 1,567.890 2,312.280 ـــ 143.305  159.939 2005
68 1,677.291 2,467.538 ـــ 155.258  169.945 2006
69 1,825.125 2,643.494 ـــ 175.956  179.600 2007
70 1,965.984 2,822.502 ـــ 179.008  190.000 2008
70 2,098.924 3,011.242 ـــ 188.740  200.000 2009
69 2,223.603 3,209.456 ـــ 198.214  200.000 2010
69 2,360.060 3,408.602 ـــ 199.146  200.000 2011
69 2,483.329 3,596.184 ـــ 187.582  200.000 2012
69 2,619.092 3,783.838 ـــ 187.654  200.000 2013
69 2,753.610 3,983.414 ـــ 199.576  200.000 2014
68 2,899.371 4,243.323 259.909  260.000 2015
67 3,029.063 4,549.251 - 305.928 306.000 2016

 3,029.063 4,549.251 214.244 )2(4,335.007 )1(5,095.883 المجموع

)1( هذا املبلغ هو املجموع املرتاكم للتزامات امل�صرف قبل الإلغاءات، منه 4,925.170 مليون دولر للقرو�س و170.713 مليون دولر للمنح.
)2( هذا املبلغ هو املرتاكم ل�صايف التزامات امل�صرف، منه 4,194.206 مليون دولر للقرو�س و140.801 مليون دولر للمنح. 
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التقرير السنوى

امل�شروعات وعمليات العون الفني التي اكتملت خالل عام 2016:

اكتمل خالل عام 2016 تنفيذ 26 م�صروعًا اإمنائيًا يف قطاع البنية الأ�صا�صية )النقل واإمداد مياه ال�صرب وال�صرف ال�صحي(، 
)التعليم(.  الجتماعي  والقطاع  الريف(  وكهرباء  الريفية  والتنمية  الريفية  واملياه  )الزراعة  الريفية  والتنمية  الزراعة  وقطاع 
�صكانها من حت�صني  يعود على  اأفريقية، مبا  دولة   19 ا�صتفادت منها  مليون دولر   190 امل�صروعات  لهذه  الكلية  التكلفة  وبلغت 
مل�صتوى املعي�صة وتخفيف من حدة الفقر وتوفري لفر�س العمل. وقد اكتمل اأي�صًا - خالل العام - اإجناز 27 عملية عون فني، �صملت 
4 درا�صات جدوى و23 عملية دعم موؤ�ص�صي، مبا فيها الدورات التدريبية وتوفري خدمات خرباء عرب، وذلك بتكلفة اإجمالية بلغت 

5.967 ماليني دولر.

التوقيع على التفاقيات:

مت خالل عام 2016 التوقيع على 19اتفاقية قر�س مع 12 دولة اأفريقية و7 موؤ�ص�صات اإقليمية، وبلغ اإجمايل القرو�س املمنوحة 
مبوجب هذه التفاقيات 281 مليون دولر. كما مت خالل العام اإعالن نفاذ 11 اتفاقية مع 8 دول اأفريقية و3 موؤ�ص�صات اإقليمية، 

مببلغ اإجمايل قدره 161.6 مليون دولر.

اإ�شهام امل�شرف يف تخفيف عبء املديونية:

درج امل�صرف على حت�صني �شروط اإقرا�صه يف اإطار خططه اخلم�صية و�صاهم يف التخفيف من عبء قرو�صه على الدول املتلقية 
لعونه، وذلك من خالل اأ�صلوب ترتيبات �صداد املتاأخرات، الأمر الذي �صاعد كثريًا على �صداد متاأخرات تلك الدول. 

و�صبقت اإجراءات امل�صرف التي اتبعها يف هذا امل�صمار اإعالن مبادرة البنك الدويل و�صندوق النقد الدويل الرامية اإلى معاجلة 
م�صكلة ديون البلدان الفقرية املُثقلـة بالديون، كما �صارك املوؤ�ص�صات التمويلية الدوليـة يف تلك املبادرة منذ عام 1997. ويعمل 
توفريها،  عليه  يتعني  التي  امل�صاهمة  مبقدار  املديونية  عبء  خف�س  على  واملعزز،  الأ�صلي  ب�صقيها  املبادرة  اإطار  يف  امل�صرف 
وفقًا لظروف كل دولة من الدول على حدة، تخفيفًا عنها. وقد بلغ اإجمايل امل�صاعدات التي قدمها حتى نهاية عام 2016 نحو 

258.848 مليون دولر لفائدة 29 بلدًا اأفريقيًا، توزعت كالتايل:

املبلغ )مليون دولر(الدولةاملبلغ )مليون دولر(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
15.446اإحتاد القمر1.904الكامريون

2.284ت�صاد
258.848 املجموع الكلي )مليون دولر(
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المصرف العربى
للتنمية االقتصادية فى أفريقيا 

وقد نظر امل�صرف يف تقدمي م�صاعداته لكل من الدول الأفريقية املُوؤهلة لال�صتفادة من املبادرة والتي و�صلت اإلى نقطة النتهاء. 
وُيعطي اإ�صهامه يف هذه املبادرة بعدًا اإ�صافيًا لدوره يف تنمية القارة، اإذ اّتبع ال�صيا�صة نف�صها يف توفري اأعلى درجة من الي�صر يف 
�شروط اإقرا�صه ل�صالح الدول التي ت�صل اإلى نقطة النتهاء يف اإطار هذه املبادرة، الأمر الذي ي�صاعدها على النتظام يف الوفاء 

بالتزاماتها.

متويالت امل�شرف وتخفيف حدة الفقر:

ميُثل تخفيف حدة الفقر اأحد اأهم الأهداف التي ي�صعى امل�صرف اإلى حتقيقها من خالل  تدخالته يف كافة القطاعات، لذا يهتم 
عند درا�صة وا�شتنباط وتنفيذ كافة عملياته بتوخي تعظيم اآثارها املبا�صرة وغري املبا�صرة على تخفيف حدة الفقر. وملا كانت اآثار 
الفقر ترتكز يف القطاعات الريفية والزراعية يف معظم اأنحاء القارة الأفريقية، ُيالحظ اهتمام امل�صرف يف تنفيذ م�صاريع البنية 
الأ�صا�صية التي ت�صاعد على تهيئة الظروف املنا�صبة لتوفري املناخ املالئم لال�صتثمار، وزيادة الإنتاج يف قطاع الزراعة والتنمية 
الريفية، ودعم بنياتها الأ�صا�صية يف جمالت الطرق الريفية وكهرباء الريف ومياه ال�صرب وال�صحة والتعليم من جهة، وتوفري 

فر�س عمل لتمكني ال�صرائح الفقرية يف املجتمع من زيادة دخلها وحت�صني اأحوالها املعي�صية من جهة اأخرى.
كما ي�صعى امل�صرف اإلى دعم دور املراأة عمومًا واملراأة الريفية خا�صة، ملا لذلك من اأثر كبري على خف�س ن�صبة الفقر، ويحر�س 
اأي�صًا على تطوير القطاع الريفي باحلفاظ على البيئة من التدهور. وُتقّدم قرو�صه للم�صاهمة يف متويل م�صروعات ماربة الفقر 

ب�شروط مي�صرة، مع مراعاة املرونة يف متويل مكونات امل�صاريع بالعملة املحلية.
التمويل امل�شرتك:

ُيويل امل�صرف اهتمامًا كبريًا للتمويل امل�صرتك للم�صاريع الإمنائية مع موؤ�ص�صات التمويل وخا�صًة العربية منها، نظرًا ملا يتيحه 
هذا النهج من اإمكانيات التمويل للم�صاريع الُكربى التي تتقّدم بها الدول امل�صتفيدة من عونه. ففي هذا املجال، ا�صرتك امل�صرف 
مع موؤ�ص�صات التمويل العربية و�صندوق الأوفيد يف متويل 13 م�صروعًا من �صمن امل�صروعات التي متت املوافقة عليها خالل عام 
686.83 مليون دولر،  البالغة نحو  الكلية  التكلفة  26.2 % من  ن�صبة متويله فيها نحو  وبلغت  16 م�صروعًا،  والبالغة   2016
كما بلغت م�صاهمات ال�صناديق العربية الأخرى )ال�صندوق ال�صعودي للتنمية وال�صندوق الكويتي للتنمية القت�صادية العربية 
و�صندوق اأبو ظبي للتنمية( و�صندوق اأوفيد نحو 64.6 %.  ويت�صح من ذلك اأن ن�صبة متويل امل�صرف وال�صناديق العربية الأخرى 
و�صندوق الأوفيد يف هذه امل�صاريع قد بلغت نحو 90.8 %، بينما بلغت ن�صبة متويل حكومات الدول واجلهات املحلية امل�صتفيدة 

نحو 9.2 %. 
اأما امل�صاريع الأخرى وعددها 3 م�صاريع بتكلفة اإجمالية قدرها 36.61 مليون دولر، فقد ا�صرتك امل�صرف يف متويلها مع حكومات 

الدول واجلهات امل�صتفيدة، وخ�ص�س لها مبلغ 30 مليون دولر، ميُثل 81.9 % من تكلفتها الإجمالية.

الجدول )7(

التمويل الم�شترك خالل عامي  2015 – 2016 

2016 2015
امل�شاركون يف التمويل

% مليون دولر % مليون دولر

26.2 180.00 24.92 159.60 - امل�صرف العربي

64.6 443.62 61.62 394.60 - ال�صناديق العربية  والبنك الإ�صالمي للتنمية و�صندوق )اوفيد(

- - - - - موؤ�ص�صات التمويل غري العربية

9.2 63.21 13.46 86.222 - الدول واجلهات املحلية امل�صتفيدة

100.00 686.83 100,00 640.422 املجموع
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التقرير السنوى

املوؤ�ص�صات خالل الفرتة التمويل امل�صرتك مع جميع  التي �صــاهم امل�صرف يف متويلها �صمن  امل�صــاريع  اإجمايل تكاليف  بلغ   وقد 
 1975 – 2016 نحو 19,925.387 مليون دولر)اجلدول 8(، وبلغت ن�صبة متويله فيها 17.40 %، ومثلت م�صاهمة ال�صناديق
العربي التمويل  اإ�صهام  ن�صبة  بلغت  وبذا   ،% 30.73 نحو  اأوفيد جمتمعًة  للتنمية و�صندوق  الإ�صالمي  والبنك  الأخـرى   العربية 

والبنك الإ�صالمي للتنمية واأوفيد 48.13 % .

 اأما امل�صادر الأخرى للتمويل والتي ت�صم جمموعة البنك الدويل وجمموعة البنك الأفريقي للتنمية، وحكومات الدول ال�صناعية
 والحتاد الأوروبي، وال�صندوق الدويل للتنمية الزراعية، وبنك غرب اأفريقيا للتنمية، وبنك التنمية لو�صط اأفريقيا وبنك ال�صتثمار
واجلهات الدول  م�صاهمة  مثلت  بينما   ،%  29.22 بحوايل  �صاهمت  فقد  اأفريقيا،  لغرب  القت�صادي  التجمع  لدول   والتنمية 

  امل�صتفيدة حوايل 22.65 %
الجدول )8(

التمويل الم�شترك خالل الفترة 1975 - 2016

مبلغ  التمويالت

% مليون دولر

100,0 19,925.387 التكاليف الكلية للم�ساريع

التمويل: 

17.40 3,465.180 1- امل�صرف العربي 

30.73 6,122.505 2- ال�صناديق العربية الأخرى والبنك الإ�صالمي للتنمية و�صندوق الوفيد

7.95 1,584.090 3- جمموعة البنك الدويل 

9.04 1,801.880 4- جمموعة البنك الأفريقي واملوؤ�ص�صات التمويلية اجلهوية يف اأفريقيا)*(

3.87 771.960 5- الحتاد الأوروبي

8.36 1,666,080 6- الدول ال�صناعية

22.65 4,513.692 7- الدول واجلهات املحلية امل�صتفيدة

التن�شيق مع موؤ�ش�شات التمويل الإمنائي:

حر�س امل�صرف – منذ بدء ن�صاطه – على التعاون مع موؤ�ص�صات التمويل الإمنائي وخا�صًة العربية منها، لدوره الإيجابي الفّعال 
يف متويل م�صروعات التنمية القت�صادية والجتماعية ل�صالح الدول النامية. وقد داأب على امل�صاركة يف الجتماعات الدورية لهذه 
املوؤ�ص�صات ل�صمان ا�صتمرار التن�صيق معها وتبادل اخلربات ووجهات النظر حول كافة الق�صايا امل�صتجدة يف جمال العون التنموي. 
ف�صارك يف اجتماعات جمل�س مافظي  IFAD  بروما يف فرباير 2016، والجتماع رفيع امل�صتوى ملوؤ�ص�صات جمموعة التن�صيق 
العربية مع جلنة العون الإمنائي )DAC( ومنظمة التعاون القت�صادي والتنمية )OECD( يف «فيينا» يف مار�س 2016، واجتماعات 

«وايجويا–  تييو – حدود مالي» ببوركينا فا�صو و7.78 ماليين دولر لم�صروع ج�صر « جاكفيل» بجمهورية كوت ديفوار في عام 2011، ولم�صروع اآخر في عام 2010 و 24 مليون دولر لم�صروع طريق *   يت�صمن مبلغ 6.2 ماليين دولر قدمها بنك ال�صتثمار والتنمية لدول التجمع القت�صادي لغرب اأفريقيا، ومبلغ 57.6 مليون دولر قدمها بنك غرب اأفريقيا للتنمية، منها 17.2 مليون لم�صروع طريق 
«بونا- دوروبو- حدود بوركينا فا�صو» بكوت ديفوار في عام 2013، و20 مليون دولر قدمها بنك دول غرب اأفريقيا للتنمية، و8 ماليين دولر قدمها بنك ال�صتثمار والتنمية للمجموعة القت�صادية لدول 

غرب اأفريقيا لم�صروع اإعادة تاأهيل طريق «�صوكودي- ب�صار» بالجمهورية التوجولية في عام 2014.
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للتنمية االقتصادية فى أفريقيا 

الربيع ال�صنوية للبنك الدويل و�صندوق النقد الدويل  يف «وا�صنطن»  يف اأبريل 2016، واجتماعات جمموعة التن�صيق يف «فيينا» يف 
مايو 2016 ويف الكويت يف اأكتوبر 2016، والجتماعات ال�صنوية للبنك الدويل و�صندوق النقد الدويل يف «وا�صنطن» يف اأكتوبر 

2016، هذا اإلى جانب م�صاركته يف العديد من اجتماعات املمولني اخلا�صة بامل�صاريع التى اأ�صهم يف متويلها. 

وقد اأتاحت هذه الجتماعات فر�س اللتقاء مع املوؤ�ص�صات املالية ال�صقيقة واملنظمات الدولية الأخرى والوفود الأفريقية، ومتابعة 
�صري تنفيذ امل�صروعات معها والتفاق على برامج العمل امل�صتقبلية.

اأي�صًا زارت وفوٌد عديدة - على كافة امل�صتويات الر�صمية- مقر امل�صرف باخلرطوم، وذلك للتباحث حول م�صرية التعاون و�صبل 
تعزيزه. كما قامت بعثات من امل�صرف بزيارات اإلى العديد من الدول الأفريقية، للوقوف على �صري العمليات قيد التنفيذ وا�شتنباط 

عمليات جديدة �صاحلة للتمويل.

التعاون مع املُنظمات الإقليمية العربية والأفريقية:

 يف اإطار التعاون مع املُنظمات الإقليمية العربية والأفريقية، �َصارك امل�صرف يف العديد من الجتماعات والأن�صطة واللقاءات خالل
 عام 2016. ففي الفرتة من 27 اإلى 31 يناير �صارك يف «اجتماعات الدورة )26( لقمة الحتاد الأفريقي» التي انعقدت يف اأدي�س
 اأبابا بجمهورية اإثيوبيا، والتقى على هام�صها مع اإدارات جلنة الأمم املتحدة القت�صادية يف اأفريقيا، ملناق�صة م�صروع توقيع مذكرة
 تفاهم. ويف الأول من فرباير - خالل ذات املنا�صبة – ح�صر «الجتماع الثاين للمجل�س التنفيذي املوؤقت للمعهد الثقايف العربي

الأفريقي».

 كذلك �صارك امل�صرف يف «الدورة )97( للمجل�س القت�صادي والجتماعي جلامعة الدول العربية»، التي ُعقدت بالقاهرة خالل
الفرتة 14 – 18 فرباير.

الأفريقية، ح�صر خالل العربية  ال�صراكة  ومتابعة  تنفيذ  اآليات  تر�صيد  اأجل  من  الثالثة  الأفريقية  العربية  القمة  لقرار   وتنفيذًا 
 الفرتة 23 – 25 فرباير بالقاهرة، «الجتماع الت�صاوري لرت�صيد اآليات تنفيذ ومتابعة ال�صراكة العربية الأفريقية»، والذي �صاركت
 فيه وفوٌد من كبار امل�صئولني مبفو�صية الحتاد الأفريقي، والأمانة العامة جلامعة الدول العربية، واملعهد الثقايف العربي الأفريقي
 و�صندوق املعونة الفنية للدول الأفريقية. وقد اأ�صند الجتماع اإلى امل�صرف متويل درا�صة لتقييم م�صرية ال�صراكة العربية الأفريقية

خالل الفرتة 2011 – 2016.

 ويف اإطار القمة الأفريقية العربية الرابعة مبالبو - جمهورية غينيا ال�صتوائية - �صارك امل�صرف يف الجتماع التح�صريي الأول
 لهذه القمة والذي ُعقد بالقاهرة يوم 28 فرباير. وقد اأَمن ذاك الجتماع على �صرورة طرح مو�صوع يعك�س اأولويات املنطقتني

العربية والأفريقية، كما قّدم مقرتحًا باإقامة فعاليات على هام�س القمة ت�صمل منتدًى ومعر�س للكتاب العربي الأفريقي.

اأي�صًا توّجه وفٌد من امل�صرف اإلى اأدي�س اأبابا خالل الفرتة من 13 اإلى 18 مار�س، للم�صاركة يف التح�صري للتظاهرة اجلانبية 
لتوقيع مذكرة تفاهم بني امل�صرف  وجلنة الأمم املتحدة القت�صادية لأفريقيا، ومتت مناق�صة الرتتيبات الإدارية واملالية اخلا�صة 

باإقامة هذه التظاهرة اإلى جانب التفاق على اأجندتها.

وخالل الفرتة 31 مار�س – 5 اأبريل، ح�صرت بعثة باأدي�س اأبابا «الدورة التا�صعة ملوؤمتر وزراء املالية الأفارقة»، وعلى هام�صها 
اجتمعت مع رئي�صة مفو�صية الحتاد الأفريقي، ووزير مالية جمهورية جامبيا ورئي�س وفد جمهورية غينيا ال�صتوائية، وناق�صت 
معهم عالقات التعاون القائمة و�صبل ترقيتها. كما �صاركت البعثة يف تظاهرة جانبية حول التقرير ال�صابع لتقييم التكامل الإقليمي 
يف اأفريقيا، حيث قّدم مدير عام امل�صرف عر�صًا حول التكامل الإقليمي يف اأفريقيا . واأي�صا ح�صرت تظاهرتني حول«القت�صاد 

الأزرق» و«القت�صاد الكلي».



2 0 1 6

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

التقرير السنوى

ويف الفرتة من 9 اإلى 11 اأغ�صط�س، �صارك وفٌد يف الجتماعات التح�صريية  للقمة العربية الأفريقية الرابعة التي ُعقدت مبقر 
الأمانة العامة جلامعة الدول العربية بالقاهرة، و�صارك فيها ممثلون عن اجلامعة وعن البعثة الدائمة لالحتاد الأفريقي لدى 

جامعة الدول العربية. 

 وموا�صلًة لتجهيزات تلك القمة، �صارك امل�صرف يف «الجتماع الثالث للجنة التح�صريية للقمة العربية الأفريقية الرابعة والجتماع
 العا�صر للجنة ال�صراكة العربية الأفريقية» الّلذين مت عقدهما يف مالبو من 5 اإلى 7 �صبتمرب. وناق�س الجتماع الأول التجهيزات
 اللوج�صتية للقمة وتقارير حول ال�صتعدادات لها. اأما الجتماع الثاين فقد اعتمد «م�صروع اإعالن مالبو»، و«م�صروع خطة العمل
اإدارة «�صندوق  الدرا�صة حول  نتائج  الجتماع  ا�صتعر�س هذا  كذلك  فل�صطني».  اإعالن  و«م�صروع   ،«2019 –  2017  امل�صرتكة 

الكوارث» التي مولها امل�صرف.

 ويف اأدي�س اأبابا ، �صارك وفٌد يف «الجتماع ال�صاد�س للجنة ت�صيري خطة العمل العربية الأفريقية للتنمية الزراعية والأمن الغذائي»
 خالل الفرتة 28 – 30 �صبتمرب، حيث مت اعتماد م�صروعات التنمية الزراعية والأمن الغذائي للفرتة 2017 – 2019، ومناق�صة
 خطة عمل الربنامج امل�صرتك العربي الأفريقي للتنمية الزراعية والأمن الغذائي خالل ذات الفرتة. ح�صر الوفد كذلك «الجتماع
 التح�صريي الثالث للمنتدى القت�صادي العربي الأفريقي» وذلك يف الأول من اأكتوبر 2016، حيث غطت املداولت مو�صوعات

 املنتدى وجدول اأعماله ووثائقه.



الدول التى استفادت من قروض مشروعات القطاع العام
وعمليات العون الفنى خالل عام 2016
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الف�صل الثاين
وصف تفصيلي للعمليات الموافق عليها خالل عام 2016

�صادق الم�صرف خالل عــام 2016 على تمويل 16 م�صـــروعًا اإنمائيًا في القطاع العــام، و8 م�صروعات في القطاع الخــا�س، 
و10 عمليات �صادرات عربية و41 عملية عون فني، وذلك لفائدة الدول الأفريقية الم�صتفيدة من عونه. وفيما يلي و�صٌف تف�صيلٌي 

لهذه العمليات، مرتبًة ح�صب تاريخ موافقة مجل�س اإدارة الم�صرف عليها: 

أواًل:  مشروعات القطاع العام

م�شروع ت�شييد �صدود �صغرى للزراعة وتربية الما�شية في المناطق الريفية

القطاع: الزراعة والتمنية الريفية

جمهورية ت�ساد

تكلفة امل�سروع  )مليون دولر(
مبلغ القر�س 
)مليون دولر(

مدة القر�ستاريخ املوافقة
فرتة 
ال�سداد

ن�سبة الفائدة �سنوياًفرتة ال�سماح

1 %10 �صنوات20 �صنة30 �صنة202016/3/3 50

اأهداف الم�شروع:

يهدف الم�صروع اإلى الإ�صهام في تحقيق الأمن الغذائي في المناطق الريفية، عن طريق توفير المياه ال�صطحية للزراعة و�صقي 
الما�صية، كما يهدف اإلى التنمية الم�صتدامة للموارد الطبيعية ومالئمة الأن�صطة الزراعية وتربية الما�صية مع التغيرات المناخية. 

�صُي�صهم الم�صروع في توفير الغذاء وتح�صين الإنتاج الزراعي، وتطوير الإنتاج الحيواني المّدر للدخل والتخفيف من حدة الفقر.

و�شف الم�شروع:

يقع الم�صروع في ثالث محافظات هي: «جيرا» و«وداي» و«وادي فيرا»، وتبلغ م�صاحتها الإجمالية حوالي 143 األف كلم2. ويت�صمن 
من  هكتار   900 نحو  ا�صت�صالح  يت�صمن  كما  رعويًا،  بئرًا  و30  الحقول  لري  بئرًا   30 وحفر  �صغيرًا  �صدًا   14 ت�صييد  الم�صروع 
الأرا�صي المروية، و200 هكتار من اأرا�صي الزراعة المطرية و30 هكتارًا من حقول الن�صاء، وت�صييد حوالي 60 كلم من الطرق 
الريفية الح�صوية. ي�صتمل الم�صروع كذلك على ت�صييد 15 م�صتودعًا لتخزين المدخالت و15 مذبحًا قرويًا و15 ح�صارًة لتلقيح 
الحيوانات و3 اأ�صواٍق للموا�صي، كما يقّدم الدعم للمزارعين والرعاة في منطقة الم�صروع، عبر حمالت التوعية والتدريب وتوفير 

القرو�س ال�صغيرة. 

تمويل الم�شروع:

ُي�صاهم في تمويل الم�صروع كٌل من: الم�صرف العربي بمبلغ 20 مليون دولر )تمثل40 % من اإجمالي التكاليف(، وال�صندوق 
ال�صعودي بمبلغ 25 مليون دولر )تمثل 50 % من اإجمالي التكاليف(، والحكومة بمبلغ 5 ماليين دولر )تمثل 10 % من اإجمالي 

التكاليف(.  
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م�شروع ت�شييد مراكز لعالج ال�شرطان

القطاع: االجمتاعي )صحة(

جمهورية زامبيا

تكلفة امل�سروع 
)مليون دولر(

مبلغ القر�س 
)مليون دولر(

مدة القر�ستاريخ املوافقة
فرتة 
ال�سداد

ن�سبة الفائدة �سنوياًفرتة ال�سماح

1 %10 �صنوات20 �صنة30 �صنة25102016/3/3

اأهداف الم�شروع:

الحتياجات  وتلبية  م�صتواها،  ورفع  ال�صحية  الخدمات  مظلة  تو�صعة  اإلى  الرامية  الحكومة  �صيا�صة  دعم  اإلى  الم�صروع  يهدف 
الأ�صا�صية لتح�صين الأو�صاع ال�صحية للمواطنين. كما يهدف الم�صروع - ب�صفة خا�صة - اإلى توفير العالج لمر�صى ال�صرطان 
وخف�س العبء المالي عليهم، وتقليل زمن النتقال والنتظار وتجنيبهم م�صقة ال�صفر لتلقي العالج في العا�صمة «لو�صاكا» اأو خارج 

البالد.

و�شف الم�شروع:

ي�صم الم�صروع ثالثة مواقع هي: الم�صت�صفى المركزي بالعا�صمة «لو�صاكا» ومدينة «ليفينج�صتون» بالإقليم الجنوبي ومدينة «ندول» 
باإقليم «كوبر بلت» ب�صمال البالد.

وي�صتمل الم�صروع على اأعمال الهند�صة المدنية  لتو�صعة مركز عالج ال�صرطان الموجود في الم�صت�صفى المركزي بالعا�صمة، وذلك 
باإ�صافة وتجهيز وحدة «م�صرع خطى Linear Accelerator»، وت�صييد مركز لمعالجة ال�صرطان بمدينة «ليفينج�صتون» واآخر بمدينة 

«ندول»، ُتقّدر م�صاحة كٍل منهما بنحو 2000 متر مربع.

كما ي�صتمل الم�صروع على توريد التجهيزات والمعدات الطبية والأثاثات، وتدريب الكادر الطبي والفني وتنظيم حمالت التوعية، 
والخدمات ال�صت�صارية وتقديم الدعم الموؤ�ص�صي.

تمويل الم�شروع:

ُي�صاهم في تمويل الم�صروع كٌل من: الم�صرف العربي بمبلغ 10 ماليين دولر )تمثل 40 % من اإجمالي التكاليف(، واأوفيد بمبلغ 
12.40 مليون دولر )49.6 %(، والحكومة بمبلغ 2.60 مليون دولر )10.4 %(.  
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م�شروع اإمداد مياه ال�شرب لجزر »كازامان�ض ال�شفلى«

القطاع: الزراعة والتمنية الريفية

جمهورية ال�سنغال

تكلفة امل�سروع )مليون دولر(
مبلغ القر�س 
)مليون دولر(

مدة القر�ستاريخ املوافقة
فرتة 
ال�سداد

ن�سبة الفائدة �سنوياًفرتة ال�سماح

1 %10 �صنوات20 �صنة30 �صنة10.5092016/3/3

اأهداف الم�شروع:

يهدف الم�صروع اإلى �صد الحتياجات من المياه ال�صالحة لل�صرب ل�صكان الجزر ال�صفلى بمنطقة دلتا نهر «كازامان�س»، كما يهدف 
اإلى تح�صين ظروفهم ال�صحية بخف�س انت�صار الأمرا�س المنقولة بالمياه والتخفيف من حدة الفقر؛ مما ُي�صهم في ا�صتقرار هوؤلء 

المواطنين وتح�صين الظروف المعي�صية ب�صفٍة عامة.

و�شف الم�شروع:

يقع الم�صروع في منطقة دلتا نهر «كازامان�س» جنوب العا�صمة «داكار» ويت�صمن اإن�صاء 5 منظومات لإمداد مياه ال�صرب لتزويد 
30 قرية، وذلك بحفر وتجهيز 10 اآبار اأنبوبية مع توفير وتركيب الم�صخات والملحقات الالزمة لها، وتوريد وتركيب 5 مولدات 

كهرباء، مولدين )2( منها يعمالن بالديزل و3 مولدات تعمل بالطاقة ال�صم�صية، وت�صييد 11 خزانًا عاليًا ب�صعات تتراوح بين 25 
و200 متر مكعب، وتمديد �صبكة اأنابيب لنقل وتوزيع المياه بطول حوالي 142 كلم وباأقطاٍر تتراوح بين 75 و200 ملم، وتوريد 

وتركيب نحو 250 نقطة توزيع مياه عمومية. 

كذلك ت�صتمل مكونات الم�صروع على الخدمات ال�صت�صارية، وخدمات دعم القدرات ودعم وحدتي اإدارة وتنفيذ الم�صروع.

تمويل الم�شروع:

ُي�صاهم في تمويل الم�صروع كٌل من: الم�صرف العربي بمبلغ 9 ماليين دولر )تمثل85.7 % من اإجمالي التكاليف(، والحكومة 
بمبلغ 1.50 مليون دولر )تمثل 14.3 % من اإجمالي التكاليف(. 
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المصرف العربى
للتنمية االقتصادية فى أفريقيا 

م�شروع ت�شييد وتجهيز م�شت�شفى اإقليمي في »يوبوجون«

القطاع: االجمتاعي )صحة(

جمهورية كوت ديفوار

تكلفة امل�سروع  )مليون دولر(
مبلغ القر�س 
)مليون دولر(

مدة القر�ستاريخ املوافقة
فرتة 
ال�سداد

ن�سبة الفائدة �سنوياًفرتة ال�سماح

1 %10 �صنوات20 �صنة30 �صنة30.50122016/3/3

اأهداف الم�شروع:

يندرج الم�صروع في اإطار الخطة القومية لتنمية القطاع ال�صحي للفترة )2012 – 2015 ( والتي ترمي اإلى ن�صر الخدمات الطبية 
وترقيتها وتوفيرها للمواطنين ب�صورة عادلة. ويهدف الم�صروع اإلى توفير الخدمات الطبية ل�صكان منطقة «يوبوجون» ومقاطعات 
«جاكفيل» و«�صيكن�صي» و«دابو»، الذين ُيقّدر عددهم بنحو 3.5 ماليين ن�صمة، ويعانون نق�صًا في بع�س الحتياجات الطبية وخا�صًة 

عالج اأمرا�س الُكلى.

و�شف الم�شروع:

يقع الم�صروع في بلدية «يوبوجون» غرب العا�صمة «اأبيدجان» التي تت�صم باأكبر كثافة �صكانية على الم�صتوى الوطني، حيث ُيقّدر 
عدد �صكانها بنحو 2 مليون ن�صمة. 

وي�صتمل الم�صروع على ت�صييد مبنى رئي�صي مكون من ثالثة طوابق )ي�صم الأق�صام الطبية بما فيها ق�صم اأمرا�س الُكلى واإدارة 
بنحو  ُتقّدر  م�صاحة  وكل ذلك على  والمطعم(  والمغ�صلة  الأ�صعة  ومركز  وال�صيدلية  المعمل  اأجنحة )ت�صم  وعدة  الم�صت�صفى(، 
12600 متر مربع. كما ي�صتمل على ت�صييد 3 وحدات �صكنية على م�صاحة ُتقّدر بنحو 400 مترًا مربعًا، وتوفير بع�س التجهيزات 
كالم�صاعد والمولد الكهربائي والأثاثات الطبية وغير الطبية وو�صائل النقل، هذا اإلى جانب الخدمات ال�صت�صارية وا�صتمالك 

الأرا�صي ودعم وحدة تنفيذ الم�صروع.

تمويل الم�شروع:

ُي�صاهم في تمويل الم�صروع كٌل من: الم�صرف العربي بمبلغ 12 مليون دولر )تمثل 39.34 % من اإجمالي التكاليف(، وال�صندوق 
ال�صعودي بمبلغ 15 مليون دولر )49.18 %( والحكومة بمبلغ 3.50 ماليين دولر )11.48 %(.
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التقرير السنوى

م�شروع توفير الكهرباء لبع�ض القرى عن طريق الطاقة ال�شم�شية الهجينة

القطاع: الزراعة والتمنية الريفية

جمهورية مالي

تكلفة امل�سروع  )مليون دولر(
مبلغ القر�س 
)مليون دولر(

مدة القر�ستاريخ املوافقة
فرتة 
ال�سداد

ن�سبة الفائدة �سنوياًفرتة ال�سماح

1 %10 �صنوات20 �صنة30 �صنة21.51102016/3/3

اأهداف الم�شروع:

يهدف الم�صروع اإلى توفير الطاقة الكهربائية لال�صتخدامات المنزلية ومراكز الخدمات ال�صحية والتعليمية والأن�صطة التجارية 
والزراعية في بع�س القرى؛ مما ينعك�س اإيجابًا على ترقية حياة �صكان الريف وتح�صين م�صتواهم المعي�صي، وتطوير القت�صاد 
80 % من �صكان البالد  اإطار برنامج الحكومة لتوفير الكهرباء لنحو  المحلي وتخفيف حدة الفقر. ويندرج هذا الم�صروع في 

بحلول عام 2020 مقابل 17 % حاليًا.

و�شف الم�شروع:

يقع الم�صروع في خم�س مناطق هي: «�صيكا�صو» و«�صيجو» و«كاي�س» و«كوليكورو» و«موبتي» وي�صمل 32 قرية. ويت�صمن الق�صم الأول من 
الم�صروع تو�صعة محطات التوليد بالطاقة ال�صم�صية الهجينة و�صبكات التوزيع القائمة في 10 قرى.

اأما الق�صم الثاني فيت�صمن اإن�صاء محطات توليد بالطاقة ال�صم�صية الهجينة و�صبكات توزيع الكهرباء في 22 قرية. كما يت�صمن الم�صروع 
الطاقة  لتنمية  مالي  وكالة  وفنيي  الم�صروع  تنفيذ  وحدة  دعم  اإلى  بالإ�صافة  البيئة،  لحماية  الالزمة  والتدابير  ال�صت�صارية  الخدمات 

المنزلية وكهرباء الريف.

تمويل الم�شروع:

ُي�صاهم في تمويل الم�صروع  )الق�صم الأول( كٌل من: �صندوق اأبوظبي بمبلغ 6.107 ماليين دولر )تمثل 85.01 % من اإجمالي 
تكاليف هذا الق�صم البالغة 7.184 ماليين دولر(، والحكومة بمبلغ 0.718 مليون دولر )9.99 %( والم�صغل )Access( بمبلغ 

0.359 مليون دولر )5 %(.

اأما الق�صم الثاني من الم�صروع فُي�صاهم في تمويله كٌل من: الم�صرف العربي بمبلغ 10 ماليين دولر )تمثل 69.81 % من اإجمالي 
بمبلغ  والحكومة   )% 20.19( 2.893 مليون دولر  بمبلغ  اأبوظبي  14.326 مليون دولر(، و�صندوق  البالغة  الق�صم  تكاليف هذا 

1.433 مليون دولر )10 %(.  
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المصرف العربى
للتنمية االقتصادية فى أفريقيا 

م�شروع تطوير طريق »جلجل – ما�شينري«

القطاع: البنية األساسية والبيئة

جمهورية كينيا

تكلفة امل�سروع  )مليون دولر(
مبلغ القر�س 
)مليون دولر(

مدة القر�ستاريخ املوافقة
فرتة 
ال�سداد

ن�سبة الفائدة �سنوياًفرتة ال�سماح

1 %10 �صنوات20 �صنة30 �صنة15112016/3/3

اأهداف الم�شروع:

يهدف الم�صروع اإلى الإ�صهام في تطوير �صبكة الطرق القومية وتو�صعتها وتكاملها، وربط مناطق الو�صط وال�صرق في مقاطعتي 
«نيانداروا» و«نيفا�صا» بكافة مناطق البالد وبالعا�صمة «نيروبي». وُي�صهم الم�صروع في تح�صين كفاءة حركة المرور، وخف�س زمن 
النقل وتكاليف ت�صغيل المركبات، مما يوؤدي اإلى ت�صهيل نقل المنتجات الزراعية من منطقة الم�صروع اإلى الأقاليم الأخرى بالبالد، 

وتاأمين و�صول ال�صكان اإلى مراكز الخدمات والإ�صهام في دعم التنمية القت�صادية والجتماعية.

و�شف الم�شروع:

ي�صتمل م�صروع طريق «جلجل – ما�صينري» على اأعمال الهند�صة المدنية لتطوير الطريق الح�صوي القائم ليكون م�صفلتًا بطول 
حوالي 22.7 كيلومترًا وعر�س 6.5 اأمتار، مع كتفين عر�س كل منهما 1.5 مترًا. كما ي�صتمل الم�صروع على الخدمات ال�صت�صارية.

تمويل الم�شروع:

ُي�صاهم في تمويل الم�صروع كٌل من: الم�صرف العربي بمبلغ 11 مليون دولر )تمثل 73.33 % من اإجمالي التكاليف( والحكومة 
بمبلغ 4 ماليين دولر )تمثل 26.67 % من اإجمالي التكاليف(.
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التقرير السنوى

م�شروع تطوير طريق »بارانجا – �صاليا«

القطاع: البنية األساسية والبيئة

جمهورية ليبيريا

تكلفة امل�سروع  )مليون دولر(
مبلغ القر�س 
)مليون دولر(

مدة القر�ستاريخ املوافقة
فرتة 
ال�سداد

ن�سبة الفائدة �سنوياًفرتة ال�سماح

1 %10 �صنوات20 �صنة30 �صنة95.10122016/3/3

اأهداف الم�شروع:

يندرج الم�صروع تحت اإطار برنامج الحكومة لتطوير �صبكة الطرق في البالد، وتح�صين النقل البري الذي يمّثل دورًا رئي�صيًا في دعم 
النمو القت�صادي  وخف�س حدة الفقر. ويهدف الم�صروع اإلى تح�صين وتو�صعة واإعادة اإعمار اأحد الطرق الرئي�صية التي تم ت�صييدها 
في العقود الما�صية ولم تتم �صيانتها، الأمر الذي اأودى بها اإلى مرحلة متدنية واأ�صبحت عقبة اأمام تنفيذ برامج التنمية في البالد. 

�صُي�صهم الم�صروع في تخفي�س زمن وتكلفة النقل وت�صهيل و�صول الم�صافرين اإلى المراكز الجتماعية والإدارية.

و�شف الم�شروع:

يقع الم�صروع في ال�صمال ال�صرقي من البالد ويربط بلدتي «بارانجا» و«�صاليا». وتت�صمن مكوناته اأعمال الهند�صة المدنية لإعادة 
تاأهيل وتطوير الطريق الح�صوي القائم ليكون م�صفلتًا بطول نحو 81 كيلومترًا وعر�س 7.5 اأمتار، مع كتفين عر�س كل منهما 1.5 

متر من كل جانب. كما تت�صمن الخدمات ال�صت�صارية وا�صتمالك الأرا�صي ودعم وحدة تنفيذ الم�صروع.

تمويل الم�شروع:

ُي�صاهم في تمويل الم�صروع كٌل من: الم�صرف العربي بمبلغ 12 مليون دولر )تمثل 12.62 % من اإجمالي التكاليف(، واأوفيد بمبلغ 
20 مليون دولر )21.03 %(، وال�صنـــدوق ال�صـعودي بمبلغ 20 مليون دولر )21.03 %(، وال�صنـــدوق الكويتـــي بمبــلغ 15.50 

مليون دولر )16.30 %(، و�صندوق اأبوظبي بمبلغ 15 مليون دولر )15.77 %(، والحكومة بمبلغ 12.60 مليون دولر )13.25 %(.
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المصرف العربى
للتنمية االقتصادية فى أفريقيا 

  م�شروع ت�شييد مباني ق�شم الجيولوجيا ومبنى اإداري  بكلية العلوم بجامعة »اإدواردو موندلين«

القطاع: االجمتاعي )تعلمي(

جمهورية موزمبيق

تكلفة امل�سروع  )مليون دولر(
مبلغ القر�س 
)مليون دولر(

مدة القر�ستاريخ املوافقة
فرتة 
ال�سداد

ن�سبة الفائدة �سنوياًفرتة ال�سماح

1 %10 �صنوات20 �صنة30 �صنة11.11102016/3/3

اأهداف الم�شروع:

يندرج الم�صروع في اإطار خطة الحكومة لتطوير وتو�صعة البنية الأ�صا�صية للتعليم العالي في البالد، ومن �صمنها تو�صعة من�صاآت 
وتح�صين  الجيولوجيا،  ق�صم  طالب  ا�صتيعاب  زيادة  على  �صي�صاعد  الذي  الأمر  «مابوتو»؛  بالعا�صمة  موندلين»  «اإدواردو  جامعة 

التدري�س والتدريب، وتوفير مناخ منا�صب للتح�صيل.

و�شف الم�شروع:

يقع الم�صروع في حرم جامعة «اإدواردو موندلين» بجانب مباني كلية العلوم التي �صاهم الم�صرف �صابقًا في تو�صعتها وتجهيزها. 
وي�صتمل الم�صروع على ت�صييد مبنيْين لق�صم الجيولوجيا بم�صاحة اإجمالية تبلغ نحو 4062 مترًا مربعًا، ومبنى اإداري بكلية العلوم 
بم�صاحة تبلغ نحو 2454 مترًا مربعًا، والأعمال الخارجية بم�صاحة اإجمالية قدرها حوالي 5000 متر مربع. كما ي�صتمل الم�صروع 

على توريد الأثاث والتجهيزات المعملية والمكتبية، هذا اإلى جانب الخدمات ال�صت�صارية.

تمويل الم�شروع:

ُي�صاهم في تمويل الم�صروع كٌل من: الم�صرف العربي بمبلغ 10 ماليين دولر )تمثل نحو 90 % من اإجمالي التكاليف(، والحكومة 
بمبلغ 1.11 مليون دولر )تمثل نحو 10 % من اإجمالي التكاليف(. 
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التقرير السنوى

م�شروع تطوير طريق »لويرو – بوتالنجو«

القطاع: البنية األساسية والبيئة

جمهورية يوغندا

تكلفة امل�سروع 
)مليون دولر(

مبلغ القر�س 
)مليون دولر(

مدة القر�ستاريخ املوافقة
فرتة 
ال�سداد

ن�سبة الفائدة �سنوياًفرتة ال�سماح

1 %10 �صنوات30 �صنة40 �صنة24.6511.502016/3/3

اأهداف الم�شروع:

يهدف الم�صروع اإلى ربط اأقاليم الو�صط ال�صرقي في «لويرو» و«ناك�صاكي» بالعا�صمة «كمبال» وكافة مناطق البالد، كما يهدف 
اإلى تح�صين كفاءة حركة المرور وال�صالمة على الطريق، وتاأمين و�صول ال�صكان اإلى مراكز الخدمات الجتماعية، وخف�س زمن 

الرحالت وتكاليف ت�صغيل المركبات وتكلفة النقل.

و�شف الم�شروع:

الهند�صة  اأعمال  على  ويحتوي  «بوتالنجو»،  وبلدة  «لويرو»  بلدة  بين  ويربط  البالد  ال�صرقي من  الو�صط  اإقليم  في  الم�صروع  يقع 
المدنية التي ت�صمل تطوير الطريق ليكون م�صفلتًا بطول حوالي 92 كلم وعر�س 7 اأمتار، مع كتفين عر�س كل منهما 1.5 مترًا 
خارج المنطقة ال�صكنية و2 متر داخلها. كما تحتوي مكونات الم�صروع على الخدمات ال�صت�صارية وا�صتمالك الأرا�صي ودعم وحدة 

تنفيذ الم�صروع. 

تمويل الم�شروع:

ُي�صاهم في تمويل الم�صروع كٌل من: الم�صرف العربي بمبلغ 11.50 مليون دولر )تمثل 46.65 % من اإجمالي التكاليف(، واأوفيد 
بمبلغ 11.50 مليون دولر )46.65 %( والحكومة بمبلغ 1.65 مليون دولر )6.70 %(.  
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المصرف العربى
للتنمية االقتصادية فى أفريقيا 

 م�شروع تطوير طريق »هامو�شيت – اأي�صتي«

القطاع: البنية األساسية والبيئة

جمهورية اإثيوبيا التحادية الديمقراطية

تكلفة امل�سروع  )مليون دولر(
مبلغ القر�س 
)مليون دولر(

مدة القر�ستاريخ املوافقة
فرتة 
ال�سداد

ن�سبة الفائدة �سنوياًفرتة ال�سماح

1 %10 �صنوات20 �صنة30 �صنة44152016/6/3

اأهداف الم�شروع:

يهدف الم�صروع اإلى الإ�صهام في تطوير �صبكة الطرق القومية وتو�صعتها وتكاملها، وربط اإقليم «اأمهارا» بالعا�صمة «اأدي�س اأبابا»، 
كما يهدف اإلى تح�صين كفاءة حركة المرور، وخف�س زمن النقل وتكاليف ت�صغيل المركبات؛ مما يوؤدي اإلى ت�صهيل نقل المنتجات 
الزراعية من منطقة الم�صروع اإلى الأقاليم الأخرى بالبالد، وتاأمين و�صول ال�صكان اإلى مراكز الخدمات الجتماعية، والإ�صهام 

في دعم التنمية القت�صادية والجتماعية.

و�شف الم�شروع:

يقع الم�صروع في ال�صمال – الغربي من البالد في مركزي «ديرا» و«�صرق اي�صتي» في اإقليم «اأمهارا»، ويبعد نحو 595 كلم �صمال  
غرب العا�صمة «اأدي�س اأبابا». وت�صتمل مكونات الم�صروع على اأعمال الهند�صة المدنية لتطوير الطريق «هامو�صيت – اأي�صتي» 
الح�صوي القائم، ليكون م�صفلتًا بطول نحو 76.8 كلم وعر�س 7 اأمتار، مع كتفين على كل جانب من الطريق عر�س كل منهما 

1.5 مترًا، هذا اإلى جانب الخدمات ال�صت�صارية وا�صتمالك الأرا�صي.

تمويل الم�شروع:

ُي�صاهم في تمويل الم�صروع كٌل من: الم�صرف العربي بمبلغ 15 مليون دولر )تمثل 34.10 % من اإجمالي التكاليف(، واأوفيد 
بمبلغ 20 مليون دولر )45.45 %( والحكومة بمبلغ 9 ماليين دولر )20.45 %(. 
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التقرير السنوى

م�شروع اإعادة تاأهيل وتو�شعة م�شت�شفى »منازي موجا« بزنجبار

القطاع: االجمتاعي )صحة(

جمهورية تنزانيا المتحدة

تكلفة امل�سروع  )مليون دولر(
مبلغ القر�س 
)مليون دولر(

مدة القر�ستاريخ املوافقة
فرتة 
ال�سداد

ن�سبة الفائدة �سنوياًفرتة ال�سماح

1 %10 �صنوات20 �صنة30 �صنة43.2010.502016/6/3

اأهداف الم�شروع:

يهدف الم�صروع اإلى تو�صعة وتطوير وتح�صين م�صتوى الخدمات العالجية بم�صت�صفي «منازي موجا» المرجعي، وتقديمها للمر�صى 
الذين يفدون مبا�صرة اإلى الم�صت�صفى اأو الُمحالين اإليه من الم�صت�صفيات الأخرى في جزيرتي «اأنجوجا» و«بمبا» والذين تتزايد 
اأعدادهم كل عام. كما يهدف الم�صروع اإلى تقديم الخدمات ال�صحية غير المتوفرة في زنجبار؛ بغر�س الحد من التكاليف التي 

يتكبدها المر�صى جّراء ال�صفر اإلى خارج البالد واإلى الم�صت�صفيات الخا�صة في الجزء القاري من البالد.

و�شف الم�شروع:

يقع الم�صت�صفى في و�صط «المدينة الحجرية» على ال�صاحل الغربي لجزيرة «اأنجوجا»، ويتكون من ثالث وحدات في مواقع مختلفة 
وهي: الم�صت�صفى الرئي�صي «منازي موجا»، ووحدة «كيدونقو �صيكوندو» لالأمرا�س النف�صية، ووحدة «مويمبالدو» لأمرا�س الن�صاء 
والتوليد.  وت�صتمل مكونات الم�صروع على اإعادة اإعمار المباني القائمة في الوحدات الثالث، وت�صييد مباني جديدة فيها بم�صاحة 
اإجمالية تبلغ نحو 8481 متر مربع بزيادة 304 اأ�صّرة، وتوفير وتركيب التجهيزات الكهربائية والميكانيكية، والتجهيزات والأثاثات 

الطبية وغير الطبية، اإلى جانب الخدمات ال�صت�صارية ودعم وحدة تنفيذ الم�صروع ومراجعة ح�صاباته.

تمويل الم�شروع:

التكاليف(،  اإجمالي  24.31 % من  )تمثل  دولر  10.50 ماليين  بمبلغ  العربي  الم�صرف  كٌل من:  الم�صروع  تمويل  في  ُي�صاهم 
وال�صندوق ال�صعودي بمبلغ 15 مليون دولر )34.72 %( وال�صندوق الكويتي بمبلغ 14 مليون دولر )32.41 %( والحكومة بمبلغ 

3.7 ماليين دولر )تمثل ن�صبة 8.56 % من اإجمالي التكاليف(. 
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المصرف العربى
للتنمية االقتصادية فى أفريقيا 

م�شروع ت�شييد وتجهيز »الم�شت�شفى الوطني التخ�ش�شي«

القطاع: االجمتاعي )صحة(

مملكة �سوازيالند

تكلفة امل�سروع  )مليون دولر(
مبلغ القر�س 
)مليون دولر(

مدة القر�ستاريخ املوافقة
فرتة 
ال�سداد

ن�سبة الفائدة �سنوياًفرتة ال�سماح

%5 �صنوات20 �صنة25 �صنة51102016/6/3  2

اأهداف الم�شروع:

على  ال�صحية  الرعاية  على  الطلب  لمقابلة  ومتطورة،  �صاملة  تخ�ص�صية  عالجية  طبية  خدمات  توفير  اإلى  الم�صروع  يهدف 
م�صتوى المملكة، كما يهدف اإلى خف�س الحالت المر�صية الُمحولة للعالج خارج البالد. ويحظى الم�صروع باأولوية �صمن الخطة 
اإلى توفير التغطية ال�صحية ال�صاملة لجميع �صكان  )2014 - 2018(، التي ترمي  الإ�صتراتيجية الوطنية الثانية لقطاع ال�صحة 

مملكة �صوازيالند.

و�صف الم�شروع:

على  ويكون  مربع،  متر  األف   29.5 نحو  تبلغ  اإجمالية  بم�صاحة  جديد  تخ�ص�صي  م�صت�صفى  وتجهيز  ت�صييد  من  الم�صروع  يتكون 
م�صتويين اأر�صي واأول على م�صاحة اإجمالية تبلغ نحو 60 األف متر مربع.

20 طبيبًا وممر�صًا، بالإ�صافة  وتت�صمن مكونات الم�صروع ت�صييد مباني الم�صت�صفى والعيادات الخارجية، ومباني �صكنية لنحو 
اإلى المباني الخارجية للخدمات المختلفة. كما تت�صمن المكونات توفير الأثاث والتجهيزات الطبية، واإعداد درا�صة حول اإدارة 

وت�صغيل الم�صت�صفى، اإلى جانب الخدمات ال�صت�صارية ودعم وحدة تنفيذ الم�صروع.

تمويل الم�شروع:

ُي�صاهم في تمويل الم�صروع كٌل من: الم�صرف العربي بمبلغ 10 ماليين دولر )تمثل 19.61 % من اإجمالي التكاليف(، وال�صندوق 
ال�صعودي بمبلغ 10 ماليين دولر )19.61 %(، وال�صندوق الكويتي بمبلغ 15 مليون دولر )29.41 %(، واأوفيد بمبلغ 14 مليون 

دولر )27.45 %(، والحكومة بمبلغ مليوني )2( دولر )تمثل ن�صبة 3.92 % من اإجمالي التكاليف(. 
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التقرير السنوى

م�شروع التنمية الريفية في بع�ض المناطق

القطاع: الزراعة والتمنية الريفية

جمهورية غينيا

تكلفة امل�سروع  )مليون دولر(
مبلغ القر�س 
)مليون دولر(

مدة القر�ستاريخ املوافقة
فرتة 
ال�سداد

ن�سبة الفائدة �سنوياًفرتة ال�سماح

1 %10 �صنوات20 �صنة30 �صنة44202016/6/3

 اأهداف الم�شروع:

يهدف الم�صروع اإلى زيادة الإنتاج الزراعي وتح�صين نوعيته، والإ�صهام في تنظيم ال�صوق الداخلي للخ�صر والفاكهة، وتح�صين دخل 
المنتجين، وت�صجيع ال�صادرات الزراعية مع ال�صتغالل الأمثل للموارد الطبيعية، بالإ�صافة اإلى تخفيف حدة الفقر في الو�صط الريفي.

و�شف الم�شروع:

يقع الم�صروع في اأربع مناطق هي: «كينديا» التابعة لإقليم غينيا البحرية، و«مامو» التابعة لإقليم غينيا الو�صطى و«فاراناه» و«كانكان» التابعتين 
لإقليم غينيا العليا، حيث يعتمد الن�شاط القت�صادي ل�صكان هذه المناطق على الزراعة، وي�صمل ا�صت�صالح  1015 هكتارًا من الأرا�صي الزراعية 
المروية، وت�صييد 350 كلم من الطرق الريفية الح�صوية، وتوفير مياه ال�صرب عبر ت�صييد 400 بئٍر اأنبوبية و43 منظومة �صغيرة لإمداد المياه. 
كما ي�صتمل الم�صروع على دعم الإنتاج الزراعي من خالل توفير المدخالت الزراعية لإنتاج الخ�صر على م�صاحة 925 هكتار، واإن�صاء م�صاتل 
واأعمال  اإلى جانب الخدمات ال�صت�صارية،  780 هكتار، وت�صييد مخازن ووحدات تبريد. هذا  المثمرة وغر�صها على م�صاحة  الأ�صجار  لتوفير 

الإر�صاد والتوعية والتدريب، ودعم وحدة تنفيذ الم�صروع ومراجعة ح�صاباته.

تمويل الم�شروع:

ُي�صاهم في تمويل الم�صروع كٌل من: الم�صرف العربي بمبلغ 20 مليون دولر )تمثل 45.45 % من اإجمالي التكاليف(، واأوفيد 
بمبلغ 20 مليون دولر )45.45 %( والحكومة بمبلغ 4 ماليين دولر )9.1 %(. 
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المصرف العربى
للتنمية االقتصادية فى أفريقيا 

م�شروع طريق كوال – نارا – حدود الجمهورية الإ�شالمية الموريتانية / المرحلة الأولى: »كوال – نارا«

القطاع: البنية األساسية والبيئة

جمهورية مالي

تكلفة امل�سروع  )مليون دولر(
مبلغ القر�س 
)مليون دولر(

مدة القر�ستاريخ املوافقة
فرتة 
ال�سداد

ن�سبة الفائدة �سنوياًفرتة ال�سماح

1 %10 �صنوات20 �صنة30 �صنة131.78102016/6/3

اأهداف الم�شروع:

يهدف الم�صروع اإلى تح�صين �صبكة الطرق والم�صاهمة في تعزيز التبادلت التجارية بين جمهورية مالي والجمهورية الإ�صالمية 
العا�صمتين  بين  النقل  تطوير حركة  ي�صجع على  الطرق؛ مما  �صالمة  وتح�صين  النقل،  وتكلفة  وكذلك خف�س زمن  الموريتانية، 

«باماكو» و«نواك�شوط»، وت�صويق المنتجات بالمدن الرئي�صية في غرب اأفريقيا.

و�شف الم�شروع:

يقع الم�صروع في منطقة «كوليكورو» في �صمال غرب المنطقة الثانية لجمهورية مالي وله تاأثير وامتداد اقت�صادي على منطقتي 
المرحلة  الكبيرة. تت�صمن  القرى  باأربع مدٍن هامة وع�صرين من  «نيما» بموريتانيا، ويمر م�صاره  «كاي» و«باماكو» وعلى منطقة 
الأولى من الم�صروع ت�صييد و�صفلتة طريق «كوال – نارا» بطول حوالي 188.3 كلم وبعر�س 7 اأمتار، مع كتفين عر�س كل منهما 
1.5 متر ور�صيفْين بعر�س مترين لكٍل منهما داخل المدن. كما تت�صمن هذه المرحلة الخدمات ال�صت�صارية ودعم وحدة تنفيذ 

الم�صروع ومراجعة ح�صاباته، وتنظيم ور�صة لبدء التنفيذ والتعرف على اإجراءات الممولين.

تمويل الم�شروع:

ُي�صاهم في تمويل الم�صروع كٌل من: الم�صرف العربي بمبلغ 10 ماليين دولر )تمثل 7.59 % من اإجمالي التكاليف(، والبنك 
بمبلغ  واأوفيد   ،)%  11.38( دولر  مليون   15 بمبلغ  ال�صعودي  وال�صندوق   ،)%  70.01( دولر  مليون   92.26 بمبلغ  الإ�صالمي 

10.40 ماليين دولر )7.89 %(، والحكومة بمبلغ 4.12 ماليين دولر )تمثل 3.13 % من اإجمالي التكاليف(. 
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التقرير السنوى

م�شروع ت�شييد طريق »واهيجويا – جيبو« 

القطاع: البنية األساسية والبيئة

بوركينا فا�سو

تكلفة امل�سروع  )مليون دولر(
مبلغ القر�س 
)مليون دولر(

مدة القر�ستاريخ املوافقة
فرتة 
ال�سداد

ن�سبة الفائدة �سنوياًفرتة ال�سماح

1 %10 �صنوات20 �صنة30 �صنة81.76192016/9/28

اأهداف الم�شروع:

لبوركينا فا�صو منفذ  لي�س  اإذ  والخارجية،  الداخلية  العزلة  الإ�صهام في فك  اإلى  الرامية  الدولة  �صيا�صة  الم�صروع �صمن  يندرج 
على البحر، ويهدف اإلى �صمان ا�صتمرار حركة المرور طوال العام، والإ�صهام في تكثيف وتنمية التبادلت التجارية بين منطقة 
اأخرى. كما  الم�صروع والمناطق الأخرى بالبالد من جهة، وبين محافظات البالد والدول المجاورة )مالي والنيجر( من جهٍة 

يهدف الم�صروع اإلى خف�س تكلفة وزمن النقل والإ�صهام في التخفيف من حدة الفقر بمنطقة الم�صروع.

و�شف الم�شروع:

يقع الم�صروع بمنطقتي ال�صمال وال�صاحل لبوركينا فا�صو ويبعد نحو 200 كلم �صمال العا�صمة «واجادوجو»، وهو جزء من الطريق 
الوطني رقم )23( الذي يربط بين بوركينا فا�صو ومدينة «نيامي» عا�صمة النيجر. وي�صتمل الم�صروع على ت�صييد طريق بطول نحو 
115 كلم وعر�س 7 اأمتار وكتفين عر�س كل منهما 1.5 متر، وتهيئة حوالي 5 كيلومترات من الطرق الداخلية بمدينة «جيبو»، كما 

ي�صتمل على الخدمات ال�صت�صارية ودعم وحدة تنفيذ الم�صروع ومراجعة ح�صاباته.

تمويل الم�شروع:

ُي�صاهم في تمويل الم�صروع كٌل من: الم�صرف العربي بمبلغ 19 مليون دولر )تمثل 23.24 % من اإجمالي التكاليف(، وال�صندوق 
 15 15 مليون دولر )18.35 %(، واأوفيد بمبلغ  23.80 مليون دولر )29.11 %(، وال�صندوق ال�صعودي بمبلغ  الكويتي بمبلغ 

مليون دولر )18.35 %(، والحكومة بمبلغ 8.96 ماليين دولر )تمثل 10.95 % من اإجمالي التكاليف(. 
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المصرف العربى
للتنمية االقتصادية فى أفريقيا 

م�شروع ت�شييد طريق »فلينجي – تاهوا« / المقطع: »اأنكركدن – تاهوا«

القطاع: البنية األساسية والبيئة

جمهورية النيجر

تكلفة امل�سروع  )مليون دولر(
مبلغ القر�س 
)مليون دولر(

مدة القر�ستاريخ املوافقة
فرتة 
ال�سداد

ن�سبة الفائدة �سنوياًفرتة ال�سماح

1 %10 �صنوات20 �صنة30 �صنة44.33202016/9/28

اأهداف الم�شروع:

يندرج الم�صروع �صمن �صيا�صة الدولة الرامية اإلى فك العزلة الداخلية والخارجية للبالد، اإذ لي�س لدى جمهورية النيجر منفذ 
على البحر. ويهدف الم�صروع اإلى تطوير قطاع النقل ورفع م�صتوى �صبكة الطرق القومية والإقليمية التي تربط النيجر بالدول 
المجاورة، والإ�صهام في دعم التبادلت التجارية بين دول المغرب العربي مع الدول الأفريقية جنوب ال�صحراء )مالي – النيجر 
– بوركينا فا�صو – ت�صاد – نيجيريا(، كما يهدف اإلى الإ�صهام في التنمية القت�صادية والجتماعية بمنطقة الم�صروع والتخفيف 

من حدة الفقر.

و�شف الم�شروع:

رقم )16(  الإقليمي  الطريق  وهو جزء هام من  «نيامي»،  العا�صمة  �صرق  �صمال  و«تاهوا»  «دو�صو»  في محافظتي  الم�صروع  يقع 
الذي يمثل مقطعًا من �صبكة الطرق الرئي�صية )واقادوقو – نيامي – دو�صو – تاهوا( للمجموعة القت�صادية لدول غرب اأفريقيا 

 .(ECOWAS)

تت�صمن مكونات المقطع «اأنكركدن –تاهوا» ت�صييد طريق بطول حــوالي 52 كلم وعر�س7 اأمتــار مع كتفيــن عـر�س كل منهمـا 
1.75 متر خارج التجمعات ال�صكنية و2.75 متر داخلها، وتهيئة حوالي 3 كيلومترات من الطرق الداخلية لمدينة «تاهوا». اأي�صًا 

تت�صمن المكونات الخدمات ال�صت�صارية والأ�صغال الفرعية الم�صاحبة للم�صروع، ودعم وحدة تنفيذ الم�صروع وتدقيق ح�صاباته.

تمويل الم�شروع:

ُي�صاهم في تمويل الم�صروع كٌل من: الم�صرف العربي بمبلغ 20 مليون دولر )تمثل 45.12 % من اإجمالي التكاليف(، وال�صندوق 
الكويتي بمبلغ 20.40 مليون دولر )46.02 %(، والحكومة بمبلغ 3.93 ماليين دولر )تمثل 8.86 % من اإجمالي التكاليف(. 
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التقرير السنوى

قر�ض ائتماني ل�شالح
بنك التنمية الرواندي

القطاع: الخا�س
جمهورية رواندا

اأهداف امل�سروع:
متو�صطة  مالية  مــوارد  توفير  اإلــى  الئتماني  القر�س  يهدف 
تمويل  في  الإ�صهام  من  البنك  تمكين  اإلــى  يــوؤدي  مما  الأجــل؛ 
خالل  بــالــبــالد  قيامها  ُيــتــوقــع  الــتــي  التنموية  الم�صروعات 
تنفيذ  في  حاليا  البنك  �صرع  حيث   ،2020  –  2016 الفترة 
وذلك   ،2019 -  2015 للفتــــــرة  الت�صــــغيلية  ا�صــــتراتيجيتـــه 
والزراعة.  والتعليم  والإ�صكان  الطاقة  قطاعات  على  بالتركيز 
اإلى تحرير الطاقات  و�صيوؤدي تطوير هذه القطاعات الحيوية 
القت�صادية الإنتاجية، وزيادة الدخل وخلق فر�س العمل ورفع 

معدلت التنمية القت�صادية والب�صرية بجمهورية رواندا. 
متويل امل�سروع:

بلغت قيمة القر�س الئتماني الذي قّدمه الم�صرف اإلى «بنك 
التنمية الرواندي» 15 مليون دولر.

تاريخ املوافقة: 03 يونيو 2016

قر�ض ائتماني ل�شالح »�شوني بنك« 
)SONIBANK(

القطاع: الخا�س
جمهورية النيجر

اأهداف امل�سروع:
يهدف القر�س الئتماني اإلى توفير موارد مالية متو�صطة الأجل، 
لتمكين البنك من الإ�صهام في تمويل الم�صروعات التنموية التي 
ُيتوقع قيامها بالبالد خالل الفترة 2016 – 2020، والتي هي 

في اأغلبها م�صاريع في مجال القطاع الخا�س.
اأّن  كما  البالد،  تحتاجها  راأ�صمالية  موارد  القر�س  و�صيوفر 
الثابت  العامل  المال  وراأ�س  ال�صتثمارية  الم�صروفات  تمويل 
القائمة  الإنتاجية  الطاقات  تو�صيع  من  الم�صتثمرين  يمكن 

وتطويرها.
متويل امل�سروع:

بلغت قيمة القر�س الئتماني الذي قّدمه الم�صرف اإلى «�صوني 
بنك» 5 ماليين دولر.

تاريخ املوافقة: 03 يونيو 2016

 قر�س ائتماني ل�شالح بنك التجارة والتنمية 
)PTA Bank( ل�شرق وجنوب اأفريقيا

القطاع: الخا�س
إقليمي

 اأهداف امل�سروع:

الخا�س  القطاع  عمليات  تمويل  اإلى  الئتماني  القر�س  يهدف   

عبر البنك لمختلف دول منطقة «الكومي�صا» الموؤهلة لال�صتفادة 
والكونغو  بوروندي  وهي:  دولة   14 وعددها  الم�صرف  من عون 
الديمقراطية واإرتريا وكينيا ومالوي وموري�ص�س ورواندا و�صي�صيل 
وتنزانيا ويوغندا وزامبيا وزيمبابوي واإثيوبيا ومدغ�صقر. ويلّبي 
القر�س حاجة دول المجموعة اإلى مزيد من الموارد الراأ�صمالية 
له  �صيكون  مما  الحقيقي،  القت�صاد  تفعيل  في  �صت�صاهم  التي 

اأكبر الأثر في دعم اأو�صاعها القت�صادية.
 متويل امل�سروع:

بلغت قيمة القر�س الئتماني الذي قّدمه الم�صرف اإلى «بنك 
التجارة والتنمية ل�صرق وجنوب اأفريقيا»   15 مليون دولر.

تاريخ املوافقة:  03 يونيو 2016

قر�ض ائتماني ل�شالح بنك التنمية
)BDEAC( لدول و�صط اأفريقيا

القطاع: الخا�س
إقليمي

اأهداف امل�سروع:
يهدف القر�س الئتماني اإلى الإ�صهام في تمويل القطاع الخا�س 
اإفريقيا  لو�صط  والنقدية  القت�صادية  المجموعة  دول  في 
 – الجابون   - الكونغو   – الو�صطى  اأفريقيا   – )الكاميرون 
ت�صاد – غينيا ال�صتوائية(، من خالل بنك التنمية لدول و�صط 
اإفريقيا، عبر توفير التمويالت المنا�صبة لم�صاريع في القطاعات 
مجالت  في  وخا�صة  الدول،  تلك  في  المختلفة  القت�صادية 
مّما  وال�صناعة،  البحري  وال�صيد  الزراعي  والت�صنيع  الزراعة 
العمل،  فر�س  وتوفير  الم�صتدامة  التنمية  تحقيق  في  ُي�صهم 

وتح�صين الظروف المعي�صية وتخفيف حدة الفقر.
متويل امل�سروع:

بلغت قيمة القر�س الئتماني الذي قّدمه الم�صرف اإلى «بنك 
التنمية لدول و�صط اأفريقيا» 15 مليون دولر.

تاريخ املوافقة: 03 يونيو 2016

ثانيًا: مشروعات القطاع الخاص وعمليات التجارة الخارجية
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المصرف العربى
للتنمية االقتصادية فى أفريقيا 

خط تمويل ل�شالح »�شوني بنك« 
)SONIBANK(

القطاع – التجارة الخارجية
جمهورية النيجر

اأهداف امل�سروع:
يهدف خط التمويل اإلى الإ�صهام في تنمية ال�صادرات العربية اإلى 
لعمليات  المنا�صبة  التمويالت  توفير  النيجر، من خالل  جمهورية 
ا�صتيراد ال�صلع العربية لتحقيق التموين المنتظم لكافة القطاعات 
وتح�صين  الم�صتدامة  التنمية  تحقيق  في  ي�صهم  مما  القت�صادية؛ 
تمكين  في  التمويل  خط  و�صي�صاهم  لل�صكان.  المعي�صية  الظروف 
ال�صرورية  ال�صلع  احتياجات  توفير  من  النيجر  في  الم�صتوردين 
الجوار  دول  خا�صة  العربية،  الدول  من  وال�صتهالك  لالإنتاج 
توفير  في  �صي�صاهم  كما  وموريتانيا.  وتون�س  والجزائر  كالمغرب 
ال�صتثمارية،  الم�صروعات  لبع�س  العامل  المال  راأ�س  احتياجات 
حلقات  وخلق  الإنتاجية  الطاقات  تو�صيع  على  ي�صاعد  الذي  الأمر 

اإمداد وتموين بين الدول العربية وجمهورية النيجر.
متويل امل�سروع:

«�صوني  اإلى  الم�صرف  قّدمه  الذي  التمويل  خط  قيمة  بلغت 
بنك» 5 ماليين دولر.

تاريخ املوافقة: 03 يونيو 2016

خط تمويل ل�شالح بنك �شرق 
)EADB( اإفريقيا  للتنمية

القطاع – التجارة الخارجية
إقليمي

اأهداف امل�سروع:
يهدف خط التمويل اإلى توفير موارد مالية خارجية للمجموعة 
ويوغندا  كينيا  في:  المتمثلة  اأفريقيا  �صرق  لدول  القت�صادية 
وتنزانيا ورواندا وبورندي، لتمكينها من توفير بع�س احتياجاتها 
في مجال الإنتاج وال�صتهالك من ال�صلع التي يكون م�صدرها 
الدول العربية. وتحتاج دول المجموعة اإلى الح�صول على تلك 
الموارد، اإذ اأنها تعاني من ندرة الموارد النقدية من العمالت 
اأهمية  يبرر  مّما  الم�صدر،  الخارجية  ال�صلع  ل�صتيراد  الحرة 
دعمها في هذه المرحلة من مراحل نموها باإقرا�صها لتمويل 
كافة احتياجاتها. و�صيكون لل�صلع التي �صيتم ا�صتيرادها اأثرها 

الوا�صح في زيادة الإنتاج وخلق فر�س العمالة.
متويل امل�سروع:

بلغت قيمة خط التمويل الذي قّدمه الم�صرف اإلى «بنك �صرق 
اإفريقيا للتنمية» 15 مليون دولر.
تاريخ املوافقة: 03 يونيو 2016

قر�ض ائتماني ل�شالح 
بنك )TIB( للتنمية

القطاع – الخا�س
جمهورية تنزانيا المتحدة

اأهداف امل�سروع:

الخا�س  القطاع  عمليات  تمويل  اإلــى  الئتماني  القر�س  يهدف 
في  للم�صتفيدين  البنك  طريق  عن  مــوارده  اإقرا�س  اإعــادة  عبر 
وردت  البنك ح�صبما  اأغرا�س  لتحقيق  وذلك  تنزانيا،  جمهورية 
القر�س  �صيوفر   .2020  –  2016 للفترة  ا�صتراتيجيته  فــي 
الئتماني موارد راأ�صمالية تحتاجها البالد بالإ�صافة اإلى الموارد 
الأخرى التي يوفرها البنك من موارد الإيداعات. كما اأن تمويل 
�صيمّكن  الثابت  العامل  المال  وراأ�ــس  ال�صتثمارية  الم�صروفات 

الم�صتثمرين من تو�صيع الطاقات الإنتاجية القائمة وتطويرها.
متويل امل�سروع:

بلغت قيمة القر�س الئتماني الذي قّدمه الم�صرف اإلى «بنك 
)TIB( للتنمية» 10 ماليين دولر.

تاريخ املوافقة: 28 �صبتمبر 2016

قر�ض ائتماني ل�شالح 
)UDBL( بنك يوغندا للتنمية المحدود

القطاع – الخا�س
جمهورية يوغندا

اأهداف امل�سروع:
الخا�س  القطاع  اإلى تمويل عمليات  القر�س الئتماني  يهدف 
عبر اإعادة اإقرا�س موارده عن طريق البنك اإلى الم�صتفيدين 
في جمهورية يوغندا؛ وذلك لتحقيق اأغرا�س البنك المرتبطة 
نحــــو  تمويل  و�صــيتم  التنموية.  الدولة  اإ�صتراتيجيــة  بتنفيـــذ 

15 م�صروعًا فرعيًا من ح�صيلة القر�س الئتماني.

متويل امل�سروع:

بلغت قيمة القر�س الئتماني الذي قّدمه الم�صرف اإلى «بنك 
يوغندا للتنمية المحدود» 6 ماليين دولر.

تاريخ املوافقة: 28 �صبتمبر 2016
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التقرير السنوى

خط تمويل ل�شراء اأ�شمدة 
ل�شركة تنمية القطن 
القطاع – التجارة الخارجية

جمهورية الكاميرون

اأهداف امل�سروع:

بجمهورية  القطن  تنمية  ل�صركة  اأ�صمدة  �صراء  تمويل  خط  يهدف 
في  القطن  لمزارعي  الأ�صمدة  توفير  في  الإ�صهام  اإلــى  الكاميرون 
بنحو  عددهم  يقّدر  والذين  البالد،  �صمال  واأق�صى  �صمال  منطقتي 
240 األف ن�صمة بينهم نحو 29 األف امراأة، وُيعتبر القطن اأهم مورد 
تاأمين  اإلــى  التمويل  خط  يهدف  كما  لهم.  بالن�صبة  العي�س  لك�صب 
القطن  اإنتاج  منظومة  في  للمنخرطين  معقولة  باأ�صعار  الأ�صمدة 
جانب  اإلى  الإنتاج،  مناطق  حتى  واإي�صالها  القطن  تنمية  �صركة  مع 
من  التمويل  �صيمّكن  اأي�صا  الفقر.  حدة  من  التخفيف  في  الإ�صهام 

تخفيف ال�صغط على خزينة ال�صركة. 
متويل امل�سروع:

اإلى جمهورية  بلغت قيمة خط التمويل الذي قّدمه الم�صرف 
الكاميرون 25 مليون دولر.

تاريخ املوافقة:  28 �صبتمبر 2016

خط تمويل ل�شالح
حكومة جمهورية النيجر 

القطاع – التجارة الخارجية
جمهورية النيجر

اأهداف امل�سروع:

اإلى تمويل ا�صتيراد المدخالت الزراعية  يهدف خط التمويل 
اإلى جمهورية  العربية  الدول  الحيواني من  الإنتاج  ومدخالت 
بين  التجارة  لتمويل  الم�صرف  برنامج  اإطار  في  النيجر، 
والتكامل  التعاون  يدعم  الذي  والأفريقية  العربية  المنطقتين 
المنتظم  التموين  تحقيق  في  التمويل  خط  وُي�صاهم  بينهما. 
التنمية  مثل  بالبالد  التنمية  في عجلة  اأولوية  ذات  لقطاعات 
في  اإيجابًا  ينعك�س  الذي  الأمر  الحيوانية؛  والثروة  الزراعية 
المعي�صية  الظروف  وتح�صين  الم�صتدامة  التنمية  تحقيق 

لل�صكان وتخفيف حدة الفقر. 
متويل امل�سروع:

اإلى جمهورية  بلغت قيمة خط التمويل الذي قّدمه الم�صرف 
النيجر 25 مليون دولر.

تاريخ املوافقة:  28 �صبتمبر 2016

خط تمويل ل�شالح بنك يوغندا 
)UDBL( للتنمية المحدود

القطاع – التجارة الخارجية
جمهورية يوغندا

 اأهداف امل�سروع:

العربية  ال�صادرات  عمليات  تمويل  اإلى  التمويل  خط  يهدف   

اإقرا�س موارده عن طريق  اإعادة  يوغندا، عبر  اإلى جمهورية 
يوغندا؛  في  للم�صتفيدين  المحدود»  للتنمية  يوغندا  «بنك 
ا�صتراتيجية  بتنفيذ  المرتبطة  البنك  اأغرا�س  لتحقيق  وذلك 
8 عمليات تجارية فرعية  الدولة التنموية. و�صيتم تمويل نحو 

من ح�صيلة خط التمويل.
 متويل امل�سروع:

«بنك  اإلــى  الم�صرف  قّدمه  الــذي  التمويل  خط  قيمة  بلغت   

يوغندا للتنمية المحدود» 10 ماليين دولر.

تاريخ املوافقة:  28 �صبتمبر 2016

 

خط تمويل ل�شالح 
)AMEN BANK( بنك الأمان

القطاع – التجارة الخارجية
إقليمي

اأهداف امل�سروع:
)ذات  التون�صية  ال�صادرات  تمويل  اإلــى  التمويل  خط  يهدف 
المن�صاأ العربي بمكون ل يقل عن 30 %( اإلى الدول الأفريقية 
وتطوير  تح�صين  فــي  �صي�صهم  الـــذي  ـــر  الأم الــعــربــيــة؛  غير 
والأفريقية  العربية  المنطقتين  بين  التجارية  الــعــالقــات 
التمويل  خط  �صي�صاهم  كما  بينهما.  والتكامل  التعاون  ودعم 
ب�صكل  اأ�صواقهم  تموين  من  الأفارقة  الم�صتوردين  تمكين  في 
منتظم، خا�صًة فيما يتعلق ببع�س ال�صلع ال�صرورية مثل الأدوية 
والأ�صمدة والمواد الغذائية والبترولية، الم�صنعة في قطاعات 
تحظى بالأولوية كال�صحة والزراعة والأمن الغذائي والطاقة.

متويل امل�سروع:

بلغت قيمة خط التمويل الذي قّدمه الم�صرف اإلى بنك الأمان 
20 مليون دولر.

تاريخ املوافقة:28 �صبتمبر 2016
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المصرف العربى
للتنمية االقتصادية فى أفريقيا 

قر�س ائتماني ل�شالح 
)LBDI( بنك ليبيريا للتنمية وال�شتثمار

القطاع: الخا�س

جمهورية ليبيريا

اأهداف امل�سروع:
الخا�س  القطاع  اإلى تمويل عمليات  القر�س الئتماني  يهدف 
للتنمية   ليبيريا  بنك  طريق  عن  موارده  اإقرا�س  اإعادة  عبر 
اأغرا�س  لتحقيق  وذلك  بالبالد،  للم�صتفيدين  وال�صتثماد 
وقد  التنموية.  الدولة  ا�صتراتيجية  بتنفيذ  المرتبطة  البنك 
قّدم البنك لئحًة بالم�صروعات التي يمكن تمويلها من ح�صيلة 

القر�س الئتماني.

متويل امل�سروع:

اإلى  الم�صرف  قّدمه  الذي  الئتماني  القر�س  قيمة  بلغت 
«بنك ليبيريا للتنمية وال�صتثمار» 5 ماليين دولر.

تاريخ املوافقة:  14 دي�صمبر 2016

القر�ض الئتماني الثاني ل�شالح بنك ال�شتثمار 
والتنمية  للمجموعة القت�شادية لدول غرب اأفريقيا

القطاع: الخا�س

إقليمي

اأهداف امل�سروع:
يهدف القر�س الئتماني اإلى الم�صاهمة في تنمية القطاع الخا�س 
القت�صادية  المجموعة  في  الأع�صاء  ع�صرة  الخم�س  الدول  في 
للبنك؛  التمويلية  القدرات  رفع  عن طريق  اأفريقيا،  لدول غرب 
اإلى  الخا�س  القطاع  موؤ�ص�صات  و�صول  ت�صهيل  من  يمكن  مما 
م�صادر التمويل. وي�صهم القر�س في تمويل م�صاريع وا�صتثمارات 
القطاع الخا�س، وتوفير راأ�س المال العامل للعديد من اأن�صطته 
مع جذب موارد مالية جديدة، كما ي�صهم في تنمية الم�صروعات 
ال�صكان؛  وا�صتقرار  الإنتاجية  القاعدة  وتعزيز  للدخل  المدرة 
مما يكون له الأثر الإيجابي على نمو الدخل القومي لتلك الدول 

وتحقيق الأمن الغذائي. 
متويل امل�سروع:

بلغت قيمة القر�س الئتماني الذي قّدمه الم�صرف اإلى «بنك ال�صتثمار 
والتنمية للمجموعة القت�صادية لدول غرب اأفريقيا» 15 مليون دولر.

تاريخ املوافقة: 14 دي�صمبر 2016

خط تمويل ل�شالح 
حكومة جمهورية ت�شاد

القطاع: التجارة الخارجية
جمهورية تشاد

 اأهداف امل�سروع:
اإلى تمويل ا�صتيراد المدخالت الزراعية  يهدف خط التمويل 
ومدخالت الإنتاج الحيواني من الدول العربية لفائدة حكومة 
جمهورية ت�صاد – في اإطار برنامج الم�صرف لتمويل التجارة 
بين المنطقتين العربية والأفريقية - مما �صي�صهم في تحقيق 
التنمية،  عجلة  في  اأولوية  ذات  لقطاعات  المنتظم  التموين 
الذي  الأمر  الحيوانية،  والثروة  الزراعية  التنمية  كقطاعي 
وتح�صين  للبالد  الم�صتدامة  التنمية  تحقيق  في  �صي�صاعد 

الظروف المعي�صية لل�صكان وتخفيف حدة الفقر.
متويل امل�سروع:

اإلى جمهورية  بلغت قيمة خط التمويل الذي قّدمه الم�صرف 
ت�صاد 25 مليون دولر.

تاريخ املوافقة:  14 دي�صمبر 2016

خط تمويل ل�شالح
حكومة جمهورية جامبيا

القطاع: التجارة الخارجية
جمهورية جامبيا

اأهداف امل�سروع:
اإلى تمويل ا�صتيراد منتجات بترولية من  يهدف خط التمويل 
ي�صهم  مما  جامبيا؛  جمهورية  حكومة  ل�صالح  العربية  الدول 
في تحقيق ال�صتدامة الت�صغيلية للقطاعات المختلفة بالدولة 
جامبيا  «�صركة  �صتكون  حيث  الكهرباء،  قطاع  وخ�صو�صًا 
الأ�صا�صيين  الم�صتفيدين  من  والكهرباء»  للمياه  الوطنية 
التمويل،  هذا  ح�صيلة  من  ا�صتيرادها  �صيتم  التي  المواد  من 
و�صي�صاعد ذلك ب�صكل كبير في ا�صتقرار الإمداد الكهربائي، 
زيادة  في  عليه  تعتمد  اأ�صا�صية  قطاعات  يدعم  بدوره  والذي 
الزراعي،  والت�صنيع  والزراعة  كال�صياحة  الت�صغيلية  كفاءتها 
القت�صادية  التنمية  تحقيق  على  الإيجابي  اأثرها  لينعك�س 

بالبالد وتح�صين الظروف المعي�صية لل�صكان.
متويل امل�سروع:

حكومة  اإلى  الم�صرف  قّدمه  الذي  التمويل  خط  قيمة  بلغت 
جمهورية جامبيا 20 مليون دولر.

تاريخ املوافقة:  14 دي�صمبر 2016
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التقرير السنوى

خط تمويل ل�شالح بنك ليبيريا
)LBDI( للتنمية وال�صتثمار 

القطاع: التجارة الخارجية
جمهورية ليبيريا

اأهداف امل�سروع:
اإلى  عربية  �صادرات  عمليات  تمويل  اإلى  التمويل  خط  يهدف 
جمهورية ليبيريا، عبر اإعادة اإقرا�س موارده عن طريق «بنك 
ليبيريا،  في  الم�صتفيدين  اإلى  وال�صتثمار»  للتنمية  ليبيريا 
اإ�صتراتيجية  بتنفيذ  المرتبطة  البنك  اأغرا�س  لتحقيق  وذلك 

الدولة التنموية.

متويل امل�سروع:

اإلى جمهورية  بلغت قيمة خط التمويل الذي قدمه الم�صرف 
ليبيريا 10 ماليين دولر.

تاريخ املوافقة: 14 دي�صمبر 2016

خط تمويل ل�شالح بنك ال�شتثمار والتنمية 
للمجموعة القت�شادية لدول غرب اأفريقيا

القطاع: التجارة الخارجية
إقليمي

اأهداف امل�سروع:

يهدف خط التمويل اإلى الإ�صهام في تنمية ال�صادرات العربية اإلى البلدان 
الأفريقية الم�صتفيدة من عون الم�صرف والتي يعمل فيها بنك ال�صتثمار 
توفير  خالل  من  اأفريقيا،  غرب  لدول  القت�صادية  للمجموعة  والتنمية 
توفير  اأجل  من  العربية،  ال�صلع  ا�صتيراد  لعمليات  المنا�صبة  التمويالت 
التموين المنتظم لقطاعات ذات اأولوية مثل الطاقة وال�صناعة والتنمية 
وتح�صين  الم�صتدامة  التنمية  تحقيق  في  ُي�صهم  مما  وال�صحة؛  الزراعية 

الظروف المعي�صية لل�صكان والتخفيف من حدة الفقر.

متويل امل�سروع:

بنك  ــى  اإل الم�صرف  قــّدمــه  ــذي  ال التمويل  خــط  قيمة  بلغت 
ال�صتثمار والتنمية للمجموعة القت�صادية لدول غرب اأفريقيا 

45 مليون دولر.

تاريخ املوافقة:14 دي�صمبر 2016
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المصرف العربى
للتنمية االقتصادية فى أفريقيا 

خبير عربي لدعم وزارة القت�صاد 
والتخطيط والتعاون الدولي

جمهورية أفريقيا الوسطى

هدف العون الفني:

للبرمجة  العامة  «الإدارة  دعم  اإلى  الفني  العون  يهدف 
خبير  خدمات  توفير  خالل  من  بالوزارة،  القت�صادية» 
لمدة  الم�صاريع،  اإدارة  مجال  في  مخت�س  عربي  مهند�س 
درا�صات  اإعداد  الإ�صهام في  الخبير:  وتت�صمن مهام  عامين. 
الدرا�صات  ومراقبة  القطاعية  والدرا�صات  للم�صاريع  الجدوى 
المناق�صة  وثائق  واإعداد  الخارجية،  الجهات  بها  تقوم  التي 
الم�صاريع  على  والإ�صراف  العقود،  واإر�صاء  العرو�س  وتقييم 
الأخرى، وتعزيز  العربية  والموؤ�ص�صات  الم�صرف  التي يمولها 
قدرات موظفي الم�صالح الفنية في مجال قواعد واإجراءات 

هذه الموؤ�ص�صات وتدريبهم في مجال تنفيذ واإدارة الم�صاريع.
متويل امل�سرف: منحة ل ت�صترد مقدارها 320 األف دولر 

تاريخ املوافقة: 03 مار�س 2016

دعم الهيئة القومية 
لت�شجيع ال�شتثمارات 

جمهورية الجابون

هدف العون الفني:
لت�صجيع  الــقــومــيــة  الهيئة  دعـــم  ـــى  اإل الــفــنــي  ــعــون  ال يــهــدف 
ال�صتثمارات، لتمكينها من تنفيذ البرامج والتوجهات التي تم 
اإدراجها �صمن الإ�صتراتيجية الوطنية «الجابون دولة نا�صئة في 
عام 2025»، وذلك من خالل تدريب 25 من كوادرها باإ�صراف 
قدراتهم  وتعزيز  لتنمية  الفني،  للتعاون  التون�صية  الوكالة 
ل�صتقطاب  الحديثة  بالأ�صاليب  وتعريفهم  والعلمية،  الفنية 
ال�صتثمارات والترويج وتطوير ال�صراكة بين القطاعين العام 
اإلى  تعريفية  زيــارات  تنظيم  كذلك  الدعم  ي�صمل  والخا�س. 
بع�س الموؤ�ص�صات ذات ال�صلة، والطالع على تجارب مماثلة 
في مجالت تنمية ال�صتثمارات وحا�صنات موؤ�ص�صات الأعمال. 

متويل امل�سرف: منحة ل ت�صترد مقدارها 250 األف دولر 

تاريخ املوافقة: 03 مار�س 2016 

ثالثًا: عمليـــات العون الفني

اإعداد درا�شة المخطط التوجيهي
 لقطاع النقل بالعا�شمة »اأنتاناناريفو«

جمهورية مدغشقر

هدف العون الفني:

ا�صتراتيجيات  تحديد  اإلى  التوجيهي  المخطط  درا�صة  تهدف 
ال�صكان  نمو  ح�صب  «اأنتاناناريفو»  محافظة  وتو�صيع  لتطوير 
والب�صائع  الم�صافرين  نقل  خدمات  وتح�صين  فيها،  المتزايد 
بداخلها، والإ�صهام في تح�صين الظروف المعي�صية للمواطنين. 
قطاع  في  ال�صابقة  للدرا�صات  عام  فح�س  الدرا�صة  وت�صمل 
الترابية  للتهيئة  والم�صتقبلي  الحالي  الو�صع  ودرا�صة  النقل، 
لتوقعات   2040 لآفــاق  ودرا�صة  المختلفة،  النقل  ولمن�صاآت 
حركة النقل بين اأحياء المحافظة و�صواحيها، واإعداد مخطط 
اإجــراء  مع  يت�صمنها،  التي  والم�صروعات  والبرامج  النقل 
التحاليل المالية والقت�صادية الالزمة، ثم اإعداد درا�صة حول 

كيفية اإدارة وت�صغيل من�صاآت النقل بعد تطويرها.
متويل امل�سرف   منحة ل ت�صترد مقدارها 500 األف دولر 

تاريخ املوافقة: 03 مار�س 2016 

دعم المرحلة الثالثة
للبوابة اللكترونية العربية

إقليمي

هدف العون الفني:

اإلى  الرامية  الم�صرف  اأهداف  اإطار  في  الفني  العون  يندرج 
في  والأفــارقــة  العرب  الم�صتخدمين  جهود  بين  تكامل  خلق 
ويهدف  والجتماعية.  القت�صادية  البيانات  تبادل  مجال 
الثغرات  من  العديد  تغطية  اإلى  اللكترونية  البوابة  م�صروع 
نافذة  تكون  العربي، بحيث  بالعالم  المعرفة  اإدارة  في مجال 
والم�صاركة  المعرفة  اإدارة  طريق  عن  التنمية  تطوير  نحو 
الخا�س  والقطاع  الحكومات  احتياجات  و�صد  الــمــوارد،  في 
من  والأكاديميين  المدني  والمجتمع  الدوليين  والم�صتثمرين 
 – لالإنماء  المتحدة  الأمــم  برنامج  يقوم  التنموية.  المعرفة 
تحت اإ�صراف «اأوفيد» - بتنفيذ المرحلة الثالثة للم�صروع التي 
ت�صمل الت�صغيل وال�صناعة، وتبلغ تكلفتها الإجمالية 3 ماليين 

دولر يتكفل بها اأع�صاء «مجموعة التن�صيق».
متويل امل�سرف:  منحة ل ت�صترد مقدارها 300 األف دولر 

تاريخ املوافقة: 03 مار�س 2016 
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التقرير السنوى

دعم »الموؤتمر الثامن ع�شر لقمة 
الإقرا�ض متناهي ال�شغر«

إقليمي

هدف العون الفني:

يهدف العون الفني اإلى الم�صاهمة في تمويل «الموؤتمر الثامن 
برنامج  نظمه  الــذي  ال�صغر»  متناهي  الإقــرا�ــس  لقمة  ع�صر 
العربية  الإمــــارات  بــدولــة  «اأجــفــنــد»  للتنمية  العربي  الخليج 
المتحدة في مار�س 2016. وا�صتعر�س الموؤتمر موا�صيع اأهمها: 
ال�صتراتيجيات الوطنية لل�صمول المالي وال�صراكة لبناء ج�صور 
الناتجة  والبتكارات  المالي،  وال�صمول  الرقمية  والثورة  نحوه، 
والحلول  الأ�صغر،  والتمويل  وال�صحة  العملية،  التجربة  عن 
المزارعين،  �صغار  احتياجات  لمقابلة  الم�صتحدثة  الزراعية 
ودعم الن�صاء وفر�س وتحديات التمويل الأ�صغر الإ�صالمي. وقد 
ُخ�ص�س العون لتغطية نفقات 40 م�صاركًا من الدول الأفريقية 

الأقل نموًا والم�صتفيدة من عون الم�صرف في الموؤتمر. 
متويل امل�سرف:  منحة ل ت�صترد مقدارها 170 األف دولر 

تاريخ املوافقة:   03 مار�س 2016  

الحملة الترويجية لموؤتمر ال�صتثمارات
الخا�شة في منطقة البحيرات الكبرى

إقليمي

هدف العون الفني:

لـ  الترويجية  الحملة  وتنظيم  تمويل  اإلى  الفني  العون  يهدف 
«موؤتمر ال�صتثمارات الخا�صة في منطقة البحيرات الكبرى» 
ويندرج  الخليجي.  التعاون  مجل�س  غرف  اتحاد  مع  بالتعاون 
اإلى ت�صجيع م�صاهمة  العون �صمن اأهداف الم�صرف الرامية 
الأفريقية  الــدول  في  ال�صتثمار  في  العربي  الخا�س  القطاع 
الم�صتفيدة من عونه. ا�صتمل برنامج الحملة على التعريف بدول 
منطقة البحيرات الكبرى، و�صرح لأهداف موؤتمر ال�صتثمارات 
الخا�صة فيها، وعر�س حول مناخ وفر�س ال�صتثمار المتاحة. 
الإمــارات  – دولة  بدبي  اأقيمت  التي  الحملة  في  �صارك  وقد 
العربية المتحدة - نحو 60 من رجال الأعمال والم�صتثمرين 

العرب من دول مجل�س التعاون الخليجي.
متويل امل�سرف:  منحة ل ت�صترد مقدارها 100 األف دولر

تاريخ املوافقة:   03 مار�س 2016

دعم »البرنامج الأفريقي لمكافحة عمى الأنهار«
)المرحلة النتقالية(

إقليمي

هدف العون الفني:
يهدف «البرنامج الأفريقي لمكافحة عمى الأنهار» الذي انطلق 
الق�صاء  اإلى  فا�صو،  ببوركينا  «واجادوجو»  ومقره   1995 عام 
مليون   15 لنحو  مزمنة  معاناة  ي�صبب  الذي  الداء  هذا  على 
الم�صاهمة في  اإلى  الفني  العون  اأفريقيا. ويهدف  �صخ�س في 
المرحلة النتقالية للبرنامج خالل عام 2016، وذلك لموا�صلة 
الق�صاء على العمى النهري في البلدان  الم�صابة بحلول عام 
م�صاهمة  ُتخ�ص�س  فيها.  ال�صحية  النظم  وتعزيز   2025
الأفريقية  الكوادر  لفائدة  تدريبية  دورات  لإقامة  الم�صرف 
للمر�س،  الم�صببة  ال�صوداء  الذبابة  على  الق�صاء  مجال  في 
اأن  �صبق  الم�صرف  باأن  علمًا  الم�صابين،  معالجة  جانب  اإلى 
دعم هذا البرنامج بمبلغ اإجمالي قدره 900 األف دولر. تتولى 
«منظمة ال�صحة العالمية» تنفيذ البرنامج، بالتعاون مع البنك 

الدولي ووزارات ال�صحة في البلدان الموبوءة. 
متويل امل�سرف:  منحة ل ت�صترد مقدارها 300 األف دولر 

تاريخ املوافقة:   03 مار�س 2016  

خبير عربي لدعم الحملة الأفريقية
 للق�صاء على ذبابة »ت�صي ت�صي«

إقليمي

هدف العون الفني:
يهدف العون الفني اإلى دعم المبادرة الأفريقية للق�صاء على 
ذبابة «ت�صي ت�صي»، من خالل تمويل خدمات خبير عربي لمدة 
عامين، في مجال اإدارة المعلومات وتطبيق نظام المعلومات 
الجغرافي. تت�صمن مهام الخبير: تدريب م�صئولي الت�صال في 
مكاتب تن�صيق «الباتيك» الوطنية في : توجو والكاميرون وكوت 
ديفوار وتنزانيا وموزمبيق وجنوب ال�صودان، في مجال تطبيق 
نظام المعلومات الجغرافي واإدارة المعلومات، واإن�صاء قاعدة 
الأفريقي  التحاد  بمفو�صية  «الباتيك»  تن�صيق  بمكتب  بيانات 
واأخرى في الدول المذكورة مع ت�صميم �صبكة ربط اإلكتروني 
واإعدادها  البيانات  بجمع  خا�صة  اإجراءات  و�صياغة  بينها، 
كذلك  العون  ي�صمل  فيها.  والتحكم  وا�صترجاعها  وتخزينها 

توفير الأجهزة والمعدات الالزمة لإن�صاء قاعدة البيانات.
متويل امل�سرف:  منحة ل ت�صترد مقدارها  370 األف دولر 

تاريخ املوافقة:   03 مار�س 2016 
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المصرف العربى
للتنمية االقتصادية فى أفريقيا 

 دعم »برنامج التحالف لمكافحة  العمى« 
المرحلة النتقالية

إقليمي

هدف العون الفني:

لمكافحة  التحالف  «برنامج  اإطــار  في  الفني  العون  ُيخ�ص�س 
2009 - من خالل ثالثة محاور هي  الذي انطلق عام  العمى» 
الخدمات والتدريب والبحث العلمي - لتمويل حمالت العمليات 
الجراحية وتدريب الفنيين في مجال اأمرا�س العيون، وذلك في 
�صبع دوٍل اأفريقية هي: بنين وبوركينا فا�صو والكاميرون وت�صاد 
ن�صبًة  الدول  التركيز على هذه  تم  وقد  والنيجر.  ومالي  وغينيا 
عن  الناتج  الب�صر  بفقدان  الم�صابين  من  كبير  عدد  لوجود 
المياه البي�صاء فيها، واأي�صًا لفتقارها لأطباء العيون وللمعدات 
البرنامج  تنفيذ  على  ُي�صرف  الــداء.  هذا  لمعالجة  ال�صرورية 
الوطني  «البرنامج  مــع  بالتعاون  للتنمية،  الإ�ــصــالمــي  البنك 
لمحاربة العمى» التابع لوزارات ال�صحة بالدول الم�صتفيدة، ومع 

المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال. 
متويل امل�سرف:  منحة ل ت�صترد مقدارها 300 األف دولر 

تاريخ املوافقة:   03 مار�س 2016  

دورة تدريبية في مجال اإعداد وتحليل
وتقييم الم�شروعات الزراعية 

إقليمي

هدف العون الفني:

يهدف العون الفني اإلى تمويل دورة تدريبية مدتها اأ�صبوعين، 
باللغة  الناطقة  الأفريقية  الـــدول  مــن  مــتــدربــًا   20 لفائدة 
الإنجليزية، بغر�س ترقية م�صتواهم العلمي والمهني في مجال 
اإعداد وتحليل وتقييم الم�صروعات الزراعية. وت�صتمل الدورة 
ومراحل  ومكوناتها  الزراعية  بالم�صروعات  التعريف  على 
اإعدادها وتقييمها، والدرا�صات الفنية والت�صويقية لها، وكيفية 
الم�صروع  وا�صتخدام  والقت�صادي،  المالي  عائدها  احت�صاب 
الأ�صاليب  تطوير  في  وم�صاهمته  المتاحة،  المحلية  للموارد 
التقنية الحديثة والتكامل القطاعي، وفي التنمية الجتماعية، 
للتنمية  العربية  المنظمة  تتولى  المعي�صة.  م�صتوى  ورفــع 

الزراعية تنفيذ الدورة بمقرها بالخرطوم ـ ال�صودان.
متويل امل�سرف:  منحة ل ت�صترد مقدارها 125 األف دولر 

تاريخ املوافقة:   03 مار�س 2016  

درا�شة الجدوى لإن�شاء �شركة طيران اإقليمية 
تابعة لمجموعة ال�صاحل

إقليمي

هدف العون الفني:
 «G5 ال�صاحل  «مجموعة  م�صاعدة  اإلــى  الفني  العون  يهدف 
)بوركينا فا�صو ومالي وموريتانيا والنيجر وت�صاد( من خالل 
لقيام  والقت�صادية  الفنية  الــجــدوى  درا�ــصــة  اإعـــداد  تمويل 
وتدعم  المجموعة  هــذه  دول  تخدم  اإقليمية،  طيران  �صركة 
�صوق  درا�صة  الخت�صا�س  بنود  وت�صمل  القت�صادية.  حركتها 
حركة الطيران بالدول المعنية، والو�صع الراهن للنقل الجوي 
وتوقعات الطلب عليه، واإعداد خيارات فكرة ال�صركة ودرا�صة 
اقت�صاديات النقل ونظمه وقوانينه. كما ت�صمل البنود درا�صة 
النقل،  اأ�صطول  تركيبة  واإعداد  المختلفة،  للخدمات  الأ�صعار 
لتنفيذه  خطة  واإعــداد  للم�صروع  الت�صغيلية  النفقات  وتقدير 

بم�صاركة القطاع الخا�س، ودرا�صة خيارات التمويل.
متويل امل�سرف:  منحة ل ت�صترد مقدارها 500 األف دولر 

تاريخ املوافقة:   03 مار�س 2016 

تنظيم ملتقى »ترويج ال�شادرات العربية
اإلى بع�س الدول الأفريقية«

إقليمي

هدف العون الفني:
غير  العربية  لل�صادرات  الترويج  اإلــى  الفني  العون  يهدف 
لت�صهيل  وذلك  ال�صحراء،  جنوب  اأفريقيا  دول  اإلى  النفطية 
ـــدول. ُعقد  ال اأ�ــصــواق تلك  اإلــى  ال�صلع  الــنــوع مــن  ولــوج هــذا 
م�صتوردون  فيه  و�صارك   ،2016 مايو  في  بالجزائر  الملتقى 
هي:  دول  ثماني  من  الجزائر  في  المنتجة  بال�صلع  مهتمون 
ال�صنغال ومالي والنيجر وبوركينا فا�صو وكوت ديفوار وجامبيا 
والكاميرون وت�صاد. كما �صارك في الملتقى ممثلون عن غرف 
ال�صركات  ُتمثل  جزائرية  و�صخ�صيات  اأفريقيا  في  التجارة 
عن  مندوبين  اإلى  بالإ�صافة  النفطية،  غير  لل�صلع  الم�صدرة 
الحكومية  والموؤ�ص�صات  الجزائرية  الم�صرفية  الموؤ�ص�صات 
لتغطية  المنحة  ُخ�ص�صت  الخارجية.  بالتجارة  المعنية 

تكاليف 96 م�صاركًا اأفريقيًا في الملتقى.
متويل امل�سرف:  منحة ل ت�صترد مقدارها 280 األف دولر 

تاريخ املوافقة:   03 مار�س 2016
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التقرير السنوى

اإعداد درا�صة لتقييم فعالية
عمليات العون الفني

إقليمي

هدف العون الفني:

فعالية  مدى  لتقييم  درا�صة  اإعداد  اإلى  الفني  العون  يهدف 
الم�صرف،  يمولها  التي  القائمة  الفني  العون  عمليات 
والقت�صادية  الفنية  الجدوى  درا�صات  اإعداد  في  والمتمثلة 
للم�صروعات الإنمائية، وعمليات الدعم الموؤ�ص�صي التي ت�صمل 
خدمات  وتوفير  الأفارقة،  لفائدة  التدريبية  الدورات  تمويل 
اإقامة  وتمويل  الأفريقية  الدول  ل�صالح  العرب  الخبراء 
وتمويل  والأفارقة،  العرب  الأعمال  رجال  واأ�صابيع  الملتقيات 
اإلى  الم�صتركة،  الأفريقية  العربية  التجارية  المعار�س  اإقامة 
جانب توفير معدات وتجهيزات لموؤ�ص�صات مختلفة في الدول 
الم�صتفيدة. وتهدف الدرا�صة اأي�صًا اإلى اقتراح اأنماط عمليات 

عون فني جديدة وذلك من خالل جهات خارجية.

متويل امل�سرف:  منحة ل ت�صترد مقدارها 310 اآلف دولر 
تاريخ املوافقة:   03 مار�س 2016 

اإعداد دليل لتعزيز ال�شراكات القت�صادية
بين المنطقتين العربية والأفريقية

إقليمي

هدف العون الفني:

بيانات  ير�صد  دليل  اإعداد  تمويل  اإلى  الفني  العون  يهدف 
الدول  بين  والمالية  القت�صادية  العالقات  حول  ومعلومات 
والمخاطر  والفر�س  المعوقات  ويحلل  والإفريقية  العربية 
لقدرات  و�صف  خالل  من  وذلك  اأفريقيا؛  في  ال�صتثمارية 
على  الإقليمية  القت�صادية  والمجموعات  الأع�صاء  الدول 
�صياغة وتنفيذ �صيا�صات وبرامج التجارة الخارجية، وخلق بيئة 
القت�صادية  ال�صراكات  وتعزيز  ال�صتثمارات،  لجذب  مالئمة 

بين المنطقتين العربية والأفريقية.

متويل امل�سرف:  منحة ل ت�صترد مقدارها 370 األف دولر 
تاريخ املوافقة:   03 مار�س 2016

خبير عربي لدعم 
هيئة المرافق العامة

جمهورية سيشيل

هدف العون الفني:

يهدف العون الفني اإلى توفير خدمات خبير عربي في مجال 
خدمات  اإدارة  دعم  بغر�س  عامين،  لمدة  والت�صويق  الإدارة 

العمالء التابعة لهيئة المرافق العامة بجمهورية �صي�صيل. 
التي  والإجراءات  ال�صيا�صات  مراجعة  الخبير  مهام  وتت�صمن 
تح�صينها من  ب�صاأن  الالزمة  التو�صيات  وو�صع  الإدارة  تتبعها 
اأجل تطوير خدمة العمالء، وو�صع ت�صور عن النظام الخا�س 
وت�صجيلها،  العمالء  من  ال�صادرة  وال�صكاوي  بالبالغات 
المقدمة  المعلومات  دقة  من  للتاأكد  ال�صبل  اأف�صل  وتطبيق 
وو�صع  اإمكانياتهم،  من  للتاأكد  الموظفين  وتقييم  للعميل، 
خطة لتدريبهم بهدف تح�صين قدراتهم ورفع م�صتوى اأدائهم، 
الخبير  مكان  ليحل  الإدارة  كوادر  اأحد  تدريب  اإلى  بالإ�صافة 

بعد انق�صاء فترة عمله.
متويل امل�سرف: منحة ل ت�صترد مقدارها 320 األف دولر

تاريخ املوافقة:   03 يونيو 2016  

اإعداد خارطة لخ�شوبة التربة 
بمنطقتي »بيليي« و«بورو« 

جمهورية كوت ديفوار

هدف العون الفني:

اإلى  الرامية  الم�صرف  اأهداف  اإطار  في  الفني  العون  يندرج 
الأفريقية  الدول  في  الزراعي  القطاع  اإنتاجية  رفع  في  الم�صاهمة 
المنحة  وُت�صهم  فيها.  الفقر  ومكافحة  الغذائي  الأمن  وتحقيق 
بمنطقتي  التربة  لخ�صوبة  نموذجية  خارطة  اإعداد  في  المقدمة 
«بيليي» و«بورو» بجمهورية كوت ديفوار. ي�صمل العون الفني اإعداد 
المختبرات،  في  التربة  عينات  وتحليل  الميدانية  الدرا�صات 
وتدريب الكوادر التي �صتكلف باأخذ هذه العينات، وتوفير الو�صائل 
طريقة  على  التربة  لخ�صوبة  خارطة  وت�صميم  اللوج�صتية، 
الت�صميد  اإعداد معايير  ي�صمل  الجغرافية». كما  المعلومات  «نظام 
ون�صر  بيانات،  عنها  تتوفر  ل  التي  ال�صنوية  الزراعية  للمحا�صيل 
نتائج الدرا�صة على جميع المتدخلين في القطاع الزراعي و�صركات 
ت�صنيع وتوزيع الأ�صمدة. يقوم البنك الإ�صالمي للتنمية بالإ�صراف 

على تنفيذ اإعداد الخارطة بالتعاون مع حكومة كوت ديفوار.

متويل امل�سرف:  منحة ل ت�صترد مقدارها 350 األف دولر 

تاريخ املوافقة:  03 يونيو 2016
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المصرف العربى
للتنمية االقتصادية فى أفريقيا 

تمويل ملتقى لجذب ال�صتثمارات
العربية لجمهورية موزمبيق

جمهورية موزمبيق

هدف العون الفني:

اإلى  الرامية  الم�صرف  اأهداف  اإطار  في  الفني  العون  يندرج 
في  ال�صتثمار  في  العربية  الأموال  روؤو�س  م�صاهمة  ت�صجيع 
اإقامة  اإلى  ويهدف  عونه.  من  الم�صتفيدة  الأفريقية  الدول 
موزمبيق  لجمهورية  العربية  الأموال  روؤو�س  لجذب  ملتقى 
وتوظيفها في فر�س ا�صتثمارية مجزية، والم�صاهمة في تحقيق 
التنمية القت�صادية والجتماعية لهذا البلد، ودعم التبادلت 

التجارية بين المنطقتين العربية والإفريقية.

يقوم الم�صرف بتمويل الملتقى وتنظيمه بالتعاون مع «مركز 
ت�صجيع ال�صتثمار» التابع لوزارة المالية بالبالد، وُي�صارك فيه 
والقطاع  التمويل  موؤ�ص�صات  عن  ومندوبون  عرب  م�صتثمرون 

العام في موزمبيق.
متويل امل�سرف:  منحة ل ت�صترد مقدارها 450 األف دولر 

تاريخ املوافقة:   03 يونيو 2016  

درا�شة الجدوى لم�شروع اإمداد 
 مياه ال�شرب لبع�ض المناطق الريفية

جمهورية النيجر

هدف العون الفني:
ال�صرب  مياه  توفير  اإلــى  الدرا�صة  مو�صوع  الم�صروع  يهدف 
ل�صكان منطقة الم�صروع حتى عام 2040، وتح�صين ظروفهم 

ال�صحية ورفع م�صتوى معي�صتهم.
الخا�صة  البيانات  وتحليل  جمع  الــجــدوى  درا�ــصــة  وت�صمل 
والبيئية  والقت�صادية  والجتماعية  الديموغرافية  بالجوانب 
بالمن�صاآت  الخا�صة  البيانات  وتحليل  الم�صروع،  لمنطقة 
الحتياجات  وتــقــديــر  الــمــيــاه،  لإمــــداد  القائمة  والأنــظــمــة 
للتاأكد  الالزمة  الدرا�صات  واإعداد  ال�صرب،  لمياه  الم�صتقبلية 
ودرا�صة  وجودتها،  وا�صتخداماتها  المياه  م�صادر  توفر  من 
الحلول الم�صتدامة لتاأمين اإنتاج المياه حتى اأفق 2040، هذا 
للم�صروع،  والقت�صادية  المالية  الدرا�صات  اإعداد  جانب  اإلى 

وتوقعات منافعه الجتماعية واآثاره على البيئة. 
متويل امل�سرف:  منحة ل ت�صترد مقدارها 500 األف دولر 

تاريخ املوافقة:   03 يونيو 2016

درا�صة حول المعار�س التجارية
العربية الإفريقية الم�شتركة 

إقليمي

هدف العون الفني:

العربية  التجارية  المعار�س  الم�صاهمة في  درج الم�صرف على 
اإيجار م�صاحات  الأفريقية الم�صتركة، وغطت م�صاهماته تكلفة 
العر�س لأجنحة الدول الأفريقية الأقل نموًا ، وتكاليف م�صاركة 
درج  كما  معرو�صاتهم،  ونقل  دولة  كل  من  اثنْين  عار�صْين 
ور�صة  وتنظيم  المعار�س  هذه  في  به  خا�س  جناح  اإعداد  على 
لتوفير المعلومات القت�صادية والتجارية للدول العربية والدول 
تقييم  اإلى  الدرا�صة  وتهدف  عونه.  من  الم�صتفيدة  الأفريقية 
نتائج المعار�س ال�صبعة الم�صتركة التي اأقيمت حتى الآن، واإجراء 
خلق  في  نجاحها  ومدى  لها  العملية  للجوانب  تحليلية  درا�صة 
وتحديد  المنطقتين،  في  الأعمال  رجال  بين  مبا�صرة  عالقات 
العقبات الإدارية والتنظيمية التي جابهتها و�صبل تخطيها، بما 
يكفل تح�صين الأداء م�صتقباًل ب�صاأن تنظيم هذه المعار�س؛ كي 

تحقق الأهداف المرجوة منها.
متويل امل�سرف:  منحة ل ت�صترد مقدارها 160 األف دولر 

تاريخ املوافقة:   03 يونيو 2016  

تمويل الموؤتمر والمعر�س العربي الأفريقي 
للمنتجات ال�شناعية ل�شيدات الأعمال

إقليمي

هدف العون الفني:
يهدف العون الفني اإلى التعريف بالم�صرف كاأحد الموؤ�ص�صات 
المجتمع،  فــي  الأفريقية  الــمــراأة  ــدور  ل الداعمة  التمويلية 
اأجل  من  الأعمال،  ل�صيدات  ال�صناعية  للمنتجات  والترويج 
تعزيز م�صاركة المراأة في الأن�صطة القت�صادية وال�صتثمارية.

الم�صاحب  والمعر�س  الموؤتمر  تمويل  في  الم�صرف  �صاهم 
محاوره  اأهم  تمثلت  والــذي   ،2016 نوفمبر  في  بالقاهرة  له 
الأعمال  تاأ�صي�س  مجال  في  الن�صائية  المبادرات  تطوير  في 
والتمكين  والمتو�صطة،  ال�صغيرة  ال�صناعية  والموؤ�ص�صات 
القت�صادي من خالل بناء قدرات المراأة العربية والأفريقية 
وا�صتعرا�س لبع�س التجارب الناجحة في هذا المجال، وتعزيز 
اآفاق التعاون بين �صيدات الأعمال العربيات والأفريقيات من 

خالل خلق �صراكة واآلية للتن�صيق.
متويل امل�سرف:  منحة ل ت�صترد مقدارها 265 األف دولر

تاريخ املوافقة:   03 يونيو 2016 
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التقرير السنوى

الم�شاهمة في تمويل الموؤتمر
 العالمي لتغير المناخ 

إقليمي

هدف العون الفني:
تفاعالت  على  تنطوي  هامة  بيئية  ق�صية  المناخ  تغير  ُيعتبر 
المناخية  التغيرات  لظاهرة  الرئي�صي  ال�صبب  وُيعزى  معقدة، 
المتاحة  للموارد  با�صتغالله  الب�صري  الن�شاط  اإلى  الم�صتمرة 
«الموؤتمر  ويهدف  البيئي.  التوازن  اختالل  اإلــى  اأدى  والــذي 
اتفاقات  لتطبيق  اآلــيــات  و�صع  ــى  اإل المناخ»  لتغير  العالمي 
�صابقة وتفعيلها، من خالل التوقيع على اتفاقيات لم�صروعات 
النقا�س حول  الم�صتدامة، وتعميق  التنمية  ملمو�صة في مجال 
موا�صيع هامة مثل الطاقة والزراعة والماء، وتعبئة المانحين 
والقطاع الخا�س وجمعيات المجتمع المدني. ُتغطي م�صاهمة 
60 ممثاًل عن الدول  الم�صرف في هذا الموؤتمر نفقات نحو 
�صفرهم  تكاليف  ت�صمل  عــونــه،  مــن  الم�صتفيدة  الأفريقية 

واإعا�صتهم ور�صوم ت�صجيل م�صاركتهم.
متويل امل�سرف:  منحة ل ت�صترد مقدارها 300 األف دولر 

تاريخ املوافقة:   03 يونيو 2016  

درا�شة لتقييم ال�شراكة
 العربية الأفريقية )2011 – 2016( 

إقليمي

هدف العون الفني:
طلبتها  التي  الدرا�صة  اإعــداد  تمويل  اإلى  الفني  العون  يهدف 
النجاح  مجالت  تحديد  بغر�س  الأفريقي،  التحاد  مفو�صية 
خالل  الأفريقية  العربية  ال�صراكة  تواجه  التي  والتحديات 
باإعداد  مخت�صان  خبيران  يقوم   .)2016  –  2011( الفترة 
الدرا�صة التي تت�صمن اإعداد لمحة عامة حول العالقات العربية 
والقت�صادية  ال�صيا�صية  المجالت  في  الراهنة  الأفريقية 
ومواطن  المتاحة  الفر�س  وتحليل  والجتماعية،  والثقافية 
مع  لال�صتراتيجية  التنفيذ  م�صتوى  وتحليل  وال�صعف،  القوة 
وتقديم  التنفيذ،  م�صيرة  خالل  والتحديات  النجاحات  توثيق 
اإح�صائيات حول عالقات التجارة وال�صتثمار بين الجانبين، 
م�صودة  واإعــداد  اأدائها،  تح�صين  اأجل  من  مقترحات  وتقديم 
الأفريقي  التــحــاد  مع  بالتعاون  لإجازتها  الدرا�صة،  تقرير 

وجامعة الدول العربية والم�صرف العربي.
متويل امل�سرف:  منحة ل ت�صترد مقدارها 240 األف دولر

تاريخ املوافقة:   03 يونيو 2016

برنامج تدريبي في مجال تعزيز قدرات
الكوادر الأفريقية لتنمية القطاع الخا�ض 

إقليمي

هدف العون:
يهدف البرنامج التدريبي اإلى تعزيز قدرات الكوادر القيادية 
والفرن�صية  بالإنجليزية  الناطقة  الأفــريــقــيــة  الـــدول  مــن 
والبرتغالية، لالإلمام ب�صياغة ا�صتراتيجيات و�صيا�صات تعمل 
من  به،  الخا�صة  العمل  واآليات  الخا�س  القطاع  تع�صيد  على 
القت�صادية  التنمية  عملية  في  �صليم  ب�صكل  اإدراجـــه  اأجــل 
الأولــى  مرحلتين،  على  البرنامج  تنفيذ  يتم  والجتماعية. 
التحديات  لمناق�صة  تح�صيرية  �صمنارات  عقد  وتت�صمن: 
وجوانب الق�صور في القطاع الخا�س الأفريقي وعر�س اأف�صل 
والثانية  كادرا،   65 منها  وي�صتفيد  والممار�صات،  ال�صيا�صات 
وتت�صمن: تدريب المدربين لكي يقوموا بتدريب كوادر الدول 
الأفريقية الأخرى، واإعداد وت�صميم البوابة اللكترونية للمادة 

التدريبية على النترنيت، وي�صتفيد منها 50 مدربا. 
يقوم معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث بالإ�صراف على 

تنفيذ البرنامج.
متويل امل�سرف:  منحة ل ت�صترد مقدارها 490 األف دولر

تاريخ املوافقة:  03 يونيو 2016  

الم�شاهمة في تمويل »برنامج ج�شور 
التجارة العربية – الأفريقية« 

إقليمي

هدف العون الفني:
يندرج العون الفني في اإطار تعزيز وتن�صيط التجارة بين المنطقتين 
تحفيز  فــي  ريـــادي  دور  لعب  مــن  وتمكينها  والأفــريــقــيــة  العربية 
القت�صاد الأفريقي، لالإ�صهام في الق�صاء على الفقر وت�صريع النمو 
بين  التجاري  التبادل  ت�صجيع  اإلى  البرنامج  ويهدف  القت�صادي. 
المنطقتين، من خالل ن�صر البيانات حول فر�س التجارة والقوانين 
لت�صدير  الالزمة  بالت�صهيالت  الأعمال  رجال  ومد  لها،  المنظمة 
من  لال�صتفادة  الأعمال  مجتمع  بين  التعاون  وت�صهيل  منتجاتهم، 

الإمكانيات المتاحة لتعزيز التجارة وال�صتثمار.
يتم تنفيذ البرنامج على مدار ثالث �صنوات بتكلفة اإجمالية ُقّدرت 
بنحو 3 ماليين دولر، ويبداأ عامه الأول بتنفيذ اأن�صطة تح�صيرية 
تتكون من ور�س عمل ودورات تدريبية، ومعار�س ومنتديات، واإعداد 
الدولية  «الموؤ�ص�صة  تتولى  اللوج�صتية.   المن�صات  حــول  درا�صة 

الإ�صالمية لتمويل التجارة» الإ�صراف على تنفيذ البرنامج.
متويل امل�سرف:  منحة ل ت�صترد مقدارها 300 األف دولر 

تاريخ املوافقة:  03 يونيو 2016 
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المصرف العربى
للتنمية االقتصادية فى أفريقيا 

خبير عربي لدعم وزارة التخطيط
والتعاون الدولي 

جمهورية غينيا

هدف العون الفني:

لال�صتثمارات  العامة  الإدارة  دعم  اإلى  الفني  العون  يهدف 
بغينيا،  الدولي  والتعاون  التخطيط  لوزارة  التابعة  العمومية 
الزراعي  القت�صاد  مجال  في  عربي  خبير  خدمات  بتوفير 
تنمية  الخبير  مهام  وتت�صمن  عامين.  لمدة  الريفية  والتنمية 
العالقات بين الإدارة العامة لال�صتثمارات العمومية ومكاتب 
ال�صتراتيجيات والتنمية التابعة للوزارات والهيئات الفنية التي 
تتولى متابعة الم�صروعات في القطاع الزراعي، واإعداد بنود 
اخت�صا�س الدرا�صات القطاعية التي تقوم بها الإدارة والبحث 
عن التمويالت الخارجية، والم�صاهمة في اإعداد المخططات 
الجهوية للتنمية وتحديث المخططات التوجيهية لم�صروعات 
قواعد  لإن�صاء  نظام  تطوير  في  والم�صاهمة  الريفية،  التنمية 
الريفية،  التنمية  وبرامج  م�صروعات  ومتابعة  لبرمجة  بيانات 

والإ�صهام في تدريب كوادر الإدارة.
متويل امل�سرف:  منحة ل ت�صترد مقدارها 320 األف دولر 

تاريخ املوافقة:   28 �صبتمبر 2016  

دعم المنتدى الأفريقي
حول ال�صتثمار  والأعمال 

إقليمي

هدف العون الفني:
ال�صتثمار  حــول  الأفــريــقــي  «المنتدى  اإقــامــة  تمويل  يــنــدرج 
ت�صجيع  اإلى  الرامية  الم�صرف   م�صاعي  اإطار  في  والأعمال» 
ال�صتثمارات العربية في الدول الأفريقية الم�صتفيدة من عونه 
وتعزيز التعاون العربي الأفريقي. ويهدف المنتدى اإلى اإر�صاء 
�صراكات اقت�صادية مع الفاعلين القت�صاديين الأفارقة، من 
مع  للحوار  منبر  وتوفير  م�صتدامة  �صراكات  تاأ�صي�س  خالل 
لالأطراف  منا�صبة  اأر�صية  وخلق  الأفــارقــة،  القرار  متخذي 

الفاعلة للتباحث مبا�صرًة حول فر�س ال�صتثمار.
�صارك في المنتدى الذي اأقيم بالجزائر في دي�صمبر 2016، 
80 من الم�صتثمرين ورجال الأعمال الأفارقة، واأ�صرفت  نحو 

على تنفيذه  جمعية «منتدى روؤ�صاء الموؤ�ص�صات» الجزائرية.
متويل امل�سرف: منحة ل ت�صترد مقدارها 280 األف دولر 

تاريخ املوافقة:   28 �صبتمبر 2016  

دعم الموؤتمر الدولي حول
مح�شول »الكينوا«

إقليمي

هدف العون الفني:
يهدف العون الفني اإلى الم�صاهمة في رعاية «الموؤتمر الدولي 
تمكين  اإلـــى  ـــدوره  ب يــهــدف  الـــذي  «الــكــيــنــوا»»  حــول مح�صول 
الم�صاركين من الإلمام باأهمية وقواعد واأ�صاليب اإنتاج «الكينوا» 
، هذا المح�صول الهام الذي ُيعتبر من اأغنى م�صادر البروتين 
البيئية  الظروف  مع  التكيف  على  بقدرته  ويتميز  والمعادن، 
القا�صية؛ مما ُي�صهم في تحقيق الأمن الغذائي ومكافحة الفقر 
خا�صًة في المناطق الريفية. غطت م�صاهمة الم�صرف تكاليف 
الزراعية  البحوث  مراكز  اإلــى  ينتمون  كــادرًا   )12( م�صاركة 
دول  �صت  فــي  الــزراعــيــة  بالتنمية  العالقة  ذات  والجامعات 
وروانــدا  فا�صو  وبوركينا  وجامبيا  ومالي  اإثيوبيا  هي:  اأفريقية 
«المركز  الموؤتمر  نَظم  دولــة.  كل  من  اإثنين  بواقع  و�صي�صيل، 
الدولي للزراعة الملحية» بالتعاون مع «منظمة الأمم المتحدة 

لالأغذية والزراعة» بمدينة «دبي» في دي�صمبر 2016.
متويل امل�سرف:  منحة ل ت�صترد مقدارها 40 األف دولر 

تاريخ املوافقة:   28 �صبتمبر 2016  

دورة تدريبية في مجال
التلقيح ال�شطناعي لالأبقار

إقليمي

هدف العون الفني:
تهدف الدورة التدريبية اإلى رفع الم�صتوى الفني والعلمي للكوادر 
الأفريقية العاملة في قطاع الثروة الحيوانية، وذلك من خالل 
ال�صطناعي  بالتخ�صيب  المتعلقة  والتقنيات  الأ�صاليب  معرفة 
ال�ــصــطــنــاعــي.  للتلقيح  حــمــالت  وتــنــفــيــذ  واإعـــــداد  لــالأبــقــار 
التلقيح  الدورة على مقدمة حول عملية  اأهم موا�صيع  وتحتوى 
ال�صطناعي لالأبقار وتاأثير التغذية عليه، وا�صتعمال الهرمونات 
عملية،  تطبيقات  مــع  ال�صطناعي  للتلقيح  الأبــقــار  لإعـــداد 
المهتمة  والمزارع  والمعاهد  المعامل  لبع�س  ميدانية  وزيارات 
بهذا الأمر. ي�صتفيد من الدورة 20 متدربًا من الدول الأفريقية 
الناطقة بالفرن�صية، وت�صرف على تنفيذها – لمدة اأ�صبوعين - 

المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالجزائر.
متويل امل�سرف:  منحة ل ت�صترد مقدارها 140 األف دولر 

تاريخ املوافقة:   28 �صبتمبر 2016  
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التقرير السنوى

المنتدى العربي الأفريقي لدعم ال�شراكة
والتكامل القت�شادي بين الدول العربية والأفريقية

إقليمي

هدف العون الفني:
القت�صادي  والتكامل  ال�صراكة  دعم  اإلــى  الفني  العون  يهدف 
ال�صادرات  ت�صجيع  خالل  من  والأفريقية،  العربية  البلدان  بين 
فيها.  التون�صية  ال�صادرات  وترويج  الأفريقية  للدول  العربية 
من   70 م�صاركة  نفقات  تحمل  في  الم�صرف  م�صاهمة  وتتمثل 
ُي�صارك  الذي  المنتدى،  في  الأفريقية  الــدول  من  الم�صتوردين 
ت�صم  والأفريقية،  العربية  الــدول  من  �صخ�صية   250 نحو  فيه 
التجارية  الغرف  التجارة والم�صتوردين وممثلي  وزراء وم�صئولي 
التون�صية  وال�صركات  الموؤ�ص�صات  بع�س  ف�صاًل عن  بالمنطقتين، 

المعنية بالأمر.
الملتقى،  بتنظيم  التون�صية»  بال�صادرات  النهو�س  «مركز  يقوم 
بالتن�صيق والتعاون مع الهياكل الأخرى في الجمهورية التون�صية.

متويل امل�سرف:  منحة ل ت�صترد مقدارها 200 األف دولر

تاريخ املوافقة:   28 �صبتمبر 2016  

الم�شاهمة في رعاية  الذكرى الخم�شين لإن�شاء 
منظمة الأمم المتحدة للتنمية ال�شناعية

إقليمي

هدف العون الفني:
التي  التظاهرات  تمويل  في  الم�صاهمة  اإلى  الفني  العون  يهدف 
اأقيمت على هام�س الحتفالت بالذكرى الخم�صين لإن�صاء منظمة 
الأمم المتحدة للتنمية ال�صناعية )UNIDO(، في مدينة فينيا 
تظاهرتْين  تمويل  في  الم�صرف  اأ�صهم  وقد   .2016 نوفمبر  في 
تهدف  التي  الأفريقي»  الت�صنيع  «يوم  تظاهرة  هما:  رئي�صيتْين 
اأفريقيا،  ال�صناعة في  بتطوير  المتعلقة  التحديات  اإلى مواجهة 
رفع  اإلى  تهدف  والتي  للن�صاء»  القت�صادي  «التمكين  وتظاهرة 
الوعي بين الدول ب�صرورة اإ�صراك الن�صاء في العملية التنموية، 

والأخذ بعين العتبار الم�صاواة بين الرجل والمراأة.
متويل امل�سرف: منحة ل ت�صترد مقدارها 170 األف دولر 

تاريخ املوافقة: 28 �صبتمبر 2016 

دعم المنتدى القت�شادي 
العربي الأفريقي

إقليمي

هدف العون الفني:

العربي  القت�صادي  «المنتدى  دعم  اإلى  الفني  العون  يهدف 
الأفريقي» الُمقام على هام�س القمة العربية الأفريقية الرابعة 

بمالبو  - جمهورية غينيا ال�صتوائية - نوفمبر 2016.

العربي  التعاون  حول  حيثياته  تدور  الذي  المنتدى،  ويهدف 
ال�صراكة  تطوير  �صبل  بحث  اإلــى  النقل،  مجال  في  الأفريقي 
اأفريقيا  العربية الأفريقية، والتعاون بين القطاع الخا�س في 
الإقليمين،  في  ال�صاملة  للتنمية  رائد  كقطاع  العربي  والعالم 
على  والح�صول  وال�صتثمار  الــتــجــارة  مــعــدلت  رفــع  بهدف 

الأ�صواق. 

متويل امل�سرف:  منحة ل ت�صترد مقدارها 280 األف دولر

تاريخ املوافقة:   28 �صبتمبر 2016 

خبير عربي لدعم برنامج 
تعليم اللغة العربية 

جمهورية تشاد

هدف العون الفني:

يهدف العون الفني اإلى تاأمين خدمات خبير عربي لمدة عامين، 
في  لالإ�صهام  بغيرها،  للناطقين  العربية  اللغة  تعليم  في مجال 
البيداغوجي» بجمهورية ت�صاد،  اأعمال «المركز  تفعيل وتن�صيط 

التابع للمنظمة الإ�صالمية للتربية والثقافة والعلوم.
وتت�صمن مهام الخبير: تطوير برامج المركز في مجال اإعداد 
العربية  اللغة  لتعليم  برامج  واقتراح  العربي  التعليم  معلمي 
األفها  التي  الدرا�صية  المقررات  ومراجعة  الإدارية،  للقيادات 
تدريبية  دورات  وتنظيم  والم�صمون،  ال�صكل  ناحية  من  المركز 
م�صتمرة ل�صالح معلمي المركز بهدف رفع كفاءتهم الأكاديمية 
والمهنية، واإعداد الن�صرات والبحوث التربوية، والإ�صراف على 
اإلى جانب كتابة تقارير دورية عن  والعلمية،  الثقافية  الأن�صطة 

اأداء المركز، وتقديمها للجهات المخت�صة.

متويل امل�سرف:  منحة ل ت�صترد مقدارها 320 األف دولر

تاريخ املوافقة:  14 دي�صمبر 2016 
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المصرف العربى
للتنمية االقتصادية فى أفريقيا 

خبير عربي لدعم وزارة
المالية بزنجبار 

جمهورية تنزانيا المتحدة

هدف العون الفني:
للتخطيط  الوطنية  المفو�صية  دعم  اإلى  الفني  العون  يهدف 
خدمات  بتوفير  بزنجبار،  والتخطيط  المالية  لوزارة  التابعة 
التنموية،  الم�صاريع  اإدارة  في  مخت�س  مهند�س  عربي  خبير 
وذلك  الأ�صا�صية،  والبنية  الريفية  التنمية  في قطاعي  خا�صًة 

لمدة عامين.
لتطوير  الخطط  الم�صاعدة في و�صع  الخبير:  وتت�صمن مهام 
وتنفيذ الم�صاريع في قطاعي التنمية الريفية والبنية الأ�صا�صية، 
في  والأولوية  الفعالية  ذات  الم�صاريع  اختيار  في  والإ�صهام 
ا�صتراتيجيات البالد التنموية وتقديم الم�صاعدة في تقييمها، 
ومتابعة تنفيذ الم�صروعات التي يمولها الم�صرف وموؤ�ص�صات 
والمنح  القرو�س  ومتابعة  الأخرى،  العربية  الإنمائي  التمويل 

والمعونات الأجنبية، وتدريب الكوادر الوطنية بالمفو�صية. 
متويل امل�سرف:  منحة ل ت�صترد مقدارها 320 األف دولر 

تاريخ املوافقة:   14 ديسمبر2016 

دعم موؤ�ص�صي
لوزارة التخطيط

جمهورية النيجر

هدف العون الفني:
بجمهورية  التخطيط  وزارة  دعــم  اإلــى  الفني  العون  يهدف 
بالبالد،  التنمية  متطلبات  مواكبة  من  لتمكينها  النيجر، 
والجتماعية  القت�صادية  التنمية  مخطط  اإعــداد  خالل  من 
للفترة 2017 – 2021. ويت�صمن اإعداد  المخطط «المرحلة 
التح�صيرية» وت�صمل: اعتماد الن�صو�س للجوانب الموؤ�ص�صاتية، 
ل�صياغة  وطنية  وور�صة  بالمخطط  للتعريف  خطة  واإعـــداد 
محاوره، ومرحلة «ت�صخي�س الحالة الراهنة» وت�صمل: فح�س 
القطاعات  ح�صب  والبيئية  والجتماعية  القت�صادية  الحالة 
بالإ�صافة اإلى ا�شتنباط الموارد المالية الخارجية، ثم مرحلة 
للتنمية  روؤية  تحديد  وتت�صمن:  التوجيهية»  المبادئ  «�صياغة 
واأخيرًا  القطاعية،  البرامج  و�صياغة  باأهدافها  والتعريف 
على  �صتتم  والتي  الأولوية»  ذات  العمل  خطة  «اإعــداد  مرحلة 

اأ�صا�س البرامج القطاعية والتمويالت المتوفرة. 
متويل امل�سرف:  منحة ل ت�صترد مقدارها 220 األف دولر 

تاريخ املوافقة:  14 دي�صمبر 2016

ال�شتعانة با�شت�شاريين وخبراء عرب
في مهام ق�صيرة 

اقليمي

هدف العون الفني:
لمدة  عربي  اإ�صت�صاري  خدمات  توفير  اإلــى  الفني  العون  يهدف 
قر�صين  وتفعيل  لتحريك  وذلــك  عمل(،  اأيــام  )ع�صرة  ق�صيرة 
الم�صرف،  قبل  من  م�صبقا  عليهما  الموافقة  تمت  اإئتمانيين، 

لفائدة كل من جمهورتي جامبيا وبنين.

متويل امل�سرف:  منحة ل ت�صترد مقدارها 14.70 األف دولر 

تاريخ املوافقة :  يوليو 2016 

دعم اتحاد غرف مجل�ض التعاون الخليجي في موؤتمر
ال�صتثمارات الخا�شة في منطقة البحيرات الكبرى 

إقليمي

هدف العون الفني:

رجال  م�صاركة  دعم  في  الم�صاهمة  اإلى  الفني  العون  يهدف 
التعاون  مجل�س  دول  غرف  اتحاد  في  والم�صتثمرين  الأعمال 
منطقة  فــي  الخا�صة  ال�ــصــتــثــمــارات  «مــوؤتــمــر  فــي  الخليجي 
«كن�صا�صا»  بمدينة  تنظيمه  تم  ــذي  ال الكبرى»،  البحيرات 
وذلك   ،2016 فبراير  في  الديمقراطية  الكونغو  بجمهورية 
اإ�صراك القطاع الخا�س العربي  اإيمانًا من الم�صرف باأهمية 
في تنمية اقت�صاديات الدول الأفريقية الم�صتفيدة من عونه. 
ومن اأهداف الموؤتمر التعرف على ال�صتثمارات الناجحة في 
منطقة البحيرات الكبرى وعلى فر�س ال�صتثمار المتاحة، اإلى 
في  ال�صتثمار  بغر�س  الم�صاركين  بين  التوا�صل  تعزيز  جانب 

م�صاريع جديدة وتح�صين مناخ الأعمال.
متويل امل�سرف:  منحة ل ت�صترد مقدارها 15 األف دولر 

تاريخ موافقة املدير العام:  فبراير 2016 
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تمويل تظاهرة على هام�ض 
»موؤتمر وزراء المالية الأفارقة«

إقليمي

هدف العون الفني:

«موؤتمر  هام�س  على  تظاهرة  تمويل  اإلى  الفني  العون  يهدف 
وزراء المالية الأفارقة»، الذي ُعقد خالل الفترة من 31 مار�س 
وياأتي  اإثيوبيا.  بجمهورية  اأبابا  باأدي�س   2016 اأبريل   5 اإلــى 
التعاون مع لجنة الأمم المتحدة  اإطار تعزيز  هذا الدعم في 
وال�صتفادة  معها،  العالقات  وتاأطير  لأفريقيا  القت�صادية 
وبرامج  توجهات  ل�صرح  الأفارقة  المالية  وزراء  اجتماع  من 
الم�صرف خالل خطته الخم�صية 2015 – 2019. �صارك في 
التظاهرة وزراء المالية الأفارقة وكبار الم�صئولين، وا�صتملت 
للم�صرف،  ال�صابعة  الخم�صية  الخطة  عن  نبذة  تقديم  على 
بع�س  توقيع  جانب  اإلــى  الخا�س،  القطاع  لدعم  وبرنامجه 

التفاقيات في اإطار عمله.
متويل امل�سرف:  منحة ل ت�صترد مقدارها 15 األف دولر 

تاريخ موافقة املدير العام:  فبراير 2016 

ور�شة عمل عن الآفاق الم�شتقبلية 
لفر�س ال�صتثمار الزراعي في اأفريقيا

إقليمي

هدف العون الفني:

يهدف العون الفني اإلى تمويل ور�صة عمل حول الآفاق الم�صتقبلية 
لفر�س ال�صتثمار الزراعي في اأفريقيا، والتي تمت اإقامتها بمقر 
الم�صرف بالخرطوم في فبراير 2016، بالتعاون مع الموؤ�ص�صة 
لمجموعة  الأعمال  ومنتدى  الخا�س  القطاع  لتنمية  الإ�صالمية 

البنك الإ�صالمي للتنمية )ثقة(.
الفر�س  وعــر�ــس  تقديم  للور�صة  الرئي�صية  الأهــــداف  ــن  وم
ال�صتراتيجية  وال�صراكات  اأفريقيا  في  المتاحة  ال�صتثمارية 
الرئي�صية  للق�صايا  الــحــلــول  واإيــجــاد  ومناق�صة  المحتملة، 
والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي وبحث �صبل تطويره. كما 
ا�صتعر�صت الور�صة المقومات والإمكانيات الزراعية التي تزخر 
الم�صروعات  من  للعديد  جاذبًا  عاماًل  تمثل  والتي  اأفريقيا  بها 

ال�صتثمارية المهمة.

متويل امل�سرف:  منحة ل ت�صترد مقدارها 15 األف دولر

تاريخ موافقة املدير العام:  فبراير 2016 

دعم »الملتقى الرابع لتنمية 
المقاولت بغرب اأفريقيا«

إقليمي

هدف العون الفني:
يهدف العون الفني اإلى الم�صاهمة في تمويل «الملتقى الرابع 
لتنمية المقاولت بغرب اأفريقيا»، الذي نظمته غرفة التجارة 

وال�صناعة لبوركينا فا�صو في «واقادوقو» فى مار�س 2016. 

الأفارقة  المقاولين  بين  �صراكات  عقد  اإلى  الملتقى  ويهدف 
ونظرائهم في الدول الأخرى، في قطاعات معينة مثل الأن�صطة 
وال�صناعة  الغذائية  وال�صناعات  والزراعة  والأدويــة  الطبية 
الن�صيج  و�صناعة  والبيئة  والطاقة  العامة  والأ�صغال  التقليدية 
والت�صالت وال�صياحة. �صارك في الملتقى نحو 400 مقاولة، 

منها 260 من الدول الأفريقية.

متويل امل�سرف:  منحة ل ت�صترد مقدارها 15 األف دولر 

تاريخ موافقة املدير العام:  مار�س 2016 

لقاء تعريفي ببرامج واآليات الم�شرف لتمويل
القطاع الخا�ض والتجارة الخارجية

إقليمي

هدف العون الفني:

التمويلية  الــبــرامــج  وعــر�ــس  تقديم  اإلـــى  الفني  الــعــون  يــهــدف 
وتمويل  والخا�س،  العام  بالقطاعين  الخا�صة  الم�صرف  لــدى 
اأفريقيا جنوب ال�صحراء، وت�صجيع  اإلى دول  ال�صادرات العربية 
رجال  لطــالع  وذلــك  الأفريقية،  ــدول  ال في  العربي  ال�صتثمار 
الفر�س  من  ال�صتفادة  من  وتمكينهم  عليها،  الأردنيين  الأعمال 
م�صاركة  وكذلك  الــدول،  تلك  في  ال�صتثمار  مجال  في  المتاحة 
تنفيذ  في  الأردنــيــة  ال�صت�صارية  والمكاتب  المقاولت  �صركات 
في  الم�صرف  ُي�صاهم  التي  الأفريقي  العام  القطاع  م�صاريع 

تمويلها.
تم تنظيم اللقاء في عّمان عا�صمة الأردن في اأبريل 2016.

متويل امل�سرف:  منحة ل ت�صترد مقدارها 15 األف دولر 

تاريخ موافقة املدير العام:  اأبريل 2016 
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دعم اجتماع مجل�ض ال�شباب العربي الأفريقي
على هام�ض القمة العربية الأفريقية الرابعة

إقليمي

هدف العون الفني:

يهدف العون الفني اإلى دعم اجتماع «مجل�س ال�صباب العربي الأفريقي»، على هام�س القمة العربية الأفريقية الرابعة بمالبو بجمهورية 
غينيا ال�صتوائية في نوفمبر 2016، تحت �صعار «دور ال�صباب في و�صع اإ�صتراتيجية عربية اأفريقية م�صتركة».

اإلى حث الجانبين العربي والأفريقي على مزيٍد من العمل الم�صترك، وا�صتيعاب التنوع الثقافي والح�صاري بين العرب  ويهدف الدعم 
والأفارقة، وتح�صين ال�صباب عبر الم�صروعات التي ت�صتوعب طاقاتهم وتطلعاتهم، ودعم تبادل التجارب والخبرات ورفع قدرات ال�صباب 

العربي والأفريقي.
اأفريقية موؤهلة لال�صتفادة من عون  اأن اللجنة التنفيذية لمجل�س ال�صباب العربي الأفريقي ت�صم بين ع�صويتها ت�صع دوٍل  جديٌر بالذكر 

الم�صرف.

متويل امل�سرف:  منحة ل ت�صترد مقدارها 15 األف دولر 

تاريخ موافقة املدير العام:  �صبتمبر 2016
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الف�صل الثالث
الموارد المالية

املركز املايل يف 31 دي�صمرب 2016:

بلغ �صافي موجودات الم�صرف في نهاية عام 2016 مبلغ 4,427.7 مليون دولر، مقابل 4,203.9 مليون دولر في نهاية عام 
زائـــدًا  دولر،  مليون   123.6 قدره  البالغ   2016 لعام  الدخل  �صافي  دولر  مليــون   223.8 بلغت  التي  الزيادة  وُتمثِّل   ،2015
101.7 مليون دوالر عبارة عن اأق�شاط مدفوعة من ِقبل بع�س الدول الأع�صاء خالل عام 2016 في الزيادة الُمقررة في راأ�صمال 
الم�صرف، وفقًا للقرار رقم )4( لمجل�س المحافظين في اجتماعه الثامن والثالثين )دبي – اأبريل 2013(، ناق�صًا المنحة 
الحادي  اجتماعه  في  ال�صادر   )2( رقم  المحافظين  مجل�س  لقرار  وفقًا  تخ�صي�صها  تم  والتي  دولر،  تبلغ  1.5مليون  التي 

والأربعين )المنامة – اأبريل 2016(.

راأ�س املال:

بلغ ر�صيد راأ�س المال في 31 دي�صمبر 2016 مبلغ 3,797.7 مليون دولر، ُمقابل 3,696.0 مليون دولر في31 دي�صمبر 2015 - 
اأي بزيادة قدرها 101.7 مليون دولر، وتمثل االأق�شاط المدفوعة من ِقبل بع�س الدول الأع�صاء في زيادة راأ�س المال، وفقًا لقرار 
مجل�س محافظي الم�صرف رقم )4( لعام 2013 والذي يق�صي بزيادة راأ�صمال الم�صرف بمبلغ 1400 مليون دولر – اأي ما 
ُيعادل ن�صبة 50 % من راأ�صمال الم�صرف البالغ حينها 2800 مليون دولر، وذلك 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�س 

اأق�شاط �صنوية مت�صاوية، ُي�صتحق اأولها في اأبريل 2014.

الحتياطي العام:

بلغ ر�صيد الحتياطي العام 506.3 ماليين دولر في نهاية عام 2016، ُمقابل 492.5 مليون دولر في نهاية عام 2015 - اأي 
تم  التي  المنحة  ناق�صًا  دولر،  مليون   15.3 ومقداره   2015 لعام  الدخل  دولر، عبارة عن �صافي  مليون   13.8 قدرها  بزيادة 

تخ�صي�صها من ِقبل مجل�س المحافظين ومقدارها 1.5 مليون دولر.

الحتياطي اخلا�س:

بلغ ر�صيد الحتياطي الخا�س في نهاية دي�صمبر 2016 مبلغ 1.8 مليون دولر، ُمقابل 0.2 مليون دولر خالل عام 2015 - اأي 
بزيادة قدرها 1.6 مليون دولر.

الدخل:

بلغ اإجمالي دخل الم�صرف خالل عام 2016 مبلغ 151.4 مليون دولر، ُمقابل 29.7 مليون دولر خالل عام 2015 - اأى بزيادة 
قدرها 121.7 مليون دولر. 

وفي  الأجل  ق�صيرة  م�صرفية  ودائع  في  للم�صرف  ال�صائلة  الموارد  توظيف  يتم  اأنه  اإلى  ال�صدد  هذا  في  الإ�صارة  وتجدر 
محافظ الدخل الثابت ومحافظ الأ�صهم، في �صوء �صيا�صة ا�صتثمارية ُمحاِفظة، وموجهات و�صوابط محددة تراعي متطلبات 
ال�صيولة وتنويع الأوعية ال�صتثمارية، مع المحافظة على راأ�س المال وتحقيق اأف�صل العوائد المتاحة. ولعل من اأبرز النتائج 
الإيجابية لهذه ال�صيا�صة هو المحافظة على موجودات الم�صرف، وتحقيق دخل يفوق في مجموعه ما كان يمكن للم�صرف 
اأن يح�صل عليه لو اقت�صرت ا�صتثماراته اإما على الودائع الم�صرفية اأو على محافظ الدخل الثابت اأو محافظ الأ�صهم، اإذ 
اأن النخفا�س الذي يتعر�س له الدخل الناتج عـن اأحد مجالت ال�صتثمار، يتم التعوي�س عنه بزيادة الدخل الذي يتحقق في 

مجال اآخر لال�صتثمار.
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وقد جاءت تفا�صيل اأداء الدخل خالل عامي 2016  و2015 على النحو الآتي:

الفرق20162015
مليون دولرمليون دولرمليون دولر

132.613.0119.6الدخل من ال�صتثمارات

18.015.92.1الدخل من القرو�س

0.4-0.4الدخل من متويل التجارة 

)0.4(0.40.8اأخرى

151.429.7121.7املجموع

ُيالحظ من هذه البيانات اأن الدخل من المحافظ ال�صتثمارية قد زاد بمبلغ 119.6 مليون دولر خالل عام 2016، بالمقارنة مع 
عام 2015، كما زاد الدخل من الفوائد على القرو�س بمبلغ 2.1 مليون دولر، كذلك تم خالل عام 2016 تحقيق دخل من تمويل 

التجارة قدره 0.4 مليون دولر. 
ويمكن تو�صيح الأ�صباب المو�صوعية لزيادة الدخل من ال�صتثمارات في عام 2016، من خالل تحليل مكوناته وذلك على النحو 
الوارد بالبيانات اأدناه، والتي ُيالحظ منها اأن الزيادة ُتعزى ب�صفة رئي�صية اإلى زيادة الدخل في كل من محافظ الدخل الثابت 
والأ�صهم، بمبلغ 37.8 مليون دولر و78.8 مليون دولر على التوالي، بالإ�صافة اإلى تحقيق دخل من ال�صكوك بواقع 3.0 ماليين 
دولر خالل ال�صنة، الأمر الذي ترتب عليه زيادة الدخل الناتج عن توظيف الموارد ال�صائلة للم�صرف خالل عام 2016 بحوالي 

119.6 مليون دولر، والتي تمثل ن�صبة 98.3 % من اإجمالي الدخل المتحقق خالل العام.

الفرق20162015
مليون دولرمليون دولرمليون دولر

)0.1(0.30.4فوائد الودائع لدى البنوك واحل�صابات حتت الطلب

46.18.337.8الدخل من مافظ الدخل الثابت

82.84.078.8الدخل من مافظ الأ�صهم

3.0-3.0الدخل من ال�صكوك

0.40.30.1الدخل من ت�صليف الأوراق املالية

132.613.0119.6املجموع

وُتعزى زيادة الدخل من المحافظ ال�صتثمارية ب�صفة اأ�صا�صية اإلى تح�صن اأداء الأ�صواق المالية العالمية خالل عام 2016؛ نتيجة 
ل�صتمرار البنوك المركزية في اإتباع �صيا�صة الت�صهيل الكمي، والبيانات الأ�صا�صية  الإيجابية لالقت�صاد الأمريكي، وتح�صن اأ�صعار 
بالمقارنة  الجديدة،  الأمريكية  لالإدارة  القت�صادية  ال�صيا�صة  اآفاق  اإلى  بالإ�صافة   ،2016 عام  من  الأخير  الربع  خالل  النفط 
مع عام 2015 الذي �صهد تدهورًا في الأ�صواق المالية العالمية، والتي تاأثرت �صلبًا بالأحداث القت�صادية والمالية ومن اأهمها 
ا�صتمرار انهيار اأ�صعار النفط، ومخاوف تباطوؤ القت�صاد العالمي، بالإ�صافة اإلى قرار البنك المركزي ال�صيني بخف�س عملته 

الإيوان.
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وجاءت مكونات الدخل من المحافظ ال�صتثمارية خالل عام 2016 بالمقارنة مع عام 2015 على النحو التالي:

الفرق20162015الدخل من املحافظ ال�ستثمارية 
مليون دولرمليون دولرمليون دولر

الدخل الثابت:
)0.3(37.938.2الفوائد على ال�صندات

0.1-0.1فوائد الودائع لدى البنوك واحل�صابات حتت الطلب
36.2)21.6(14.6الدخل / )اخل�صائر( من املتاجرة

3.1)5.5()2.4(فروق عملة وتقييم م�صتقات
)1.3()2.8()4.1(ر�صوم الإدارة واحلفظ

46.18.337.8املجموع 
الأ�سهم:

27.423.63.8توزيعات اأرباح الأ�صهم
---فوائد الودائع لدى البنوك واحل�صابات حتت الطلب

72.4)14.8(57.6الدخل / )اخل�صائر( من املتاجرة
2.6)2.7()0.1(فروق عملة وتقييم م�صتقات

-)2.1()2.1(ر�صوم الإدارة واحلفظ
82.84.078.8املجموع 

ال�سكوك:
1.3-1.3هام�س ربح ال�سكوك 

1.7-1.7فروق عملة وتقييم م�صتقات
3.0-3.0املجموع

0.40.30.1ت�صليف الأوراق املالية 
132.312.6119.7املجموع 

الإنفاق:

بلغ اإجمالي الإنفاق خالل عام 2016 مبلغ 26.1 مليون دولر، مقارنًا بمبلغ 21.0 مليون دولر خالل عام 2015. وقد ا�صتمل 
الإنفاق  على نفقات اإدارية بمبلغ 17.7 مليون دولر، ومنح للعون الفني بمبلغ 8.4 ماليين دولر، مقابل 14.9 مليون دولر و6.1 

ماليين دولر خالل عام 2015 على التوالي.

 �صايف الدخل:

بلغ �صافي الدخل خالل عام 2016 مبلغ 123.6 مليون دولر، مقابل 15.4 مليون دولر لعام 2015 - اأي بزيادة قدرها 108.2 
ماليين دولر وبن�صبة قدرها 702.6 %، وُيعزى ذلك اإلى الزيادة في القيمة ال�صوقية لمحافظ الأ�صهم ومحافظ الدخل الثابت، 

نتيجة لتح�صن اأداء الأ�صواق المالية العالمية خالل عام 2016 مقارنًا بالعام 2015.

اللتزامات املالية:

بلغ اإجمالي التزامات الم�صرف المالية ل�صالح البلدان المتلقية لعونه خالل عام 2016 مبلغ 306 ماليين دولر، ُخ�ص�س منها 
للعون  دولر  و10 ماليين  الخا�س  القطاع  م�صاريع  لتمويل  دولر  مليون  و86  العام،  القطاع  م�صاريع  لتمويل  دولر  210 ماليين 

الفني، وذلك بالمقارنة مع اللتزامات خالل عام 2015 التي بلغت 260 مليون دولر، ُخ�ص�س منها 200 مليون دولر لتمويل 
م�صاريع القطاع العام، و50 مليون دولر لتمويل م�صاريع القطاع الخا�س و10 ماليين دولر للعون الفني.
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المصرف العربى
للتنمية االقتصادية فى أفريقيا 

وقد بلغ المجموع المتراكم ل�صافي اللتزامات في نهاية عام 2016 مبلغ 4,549.3 مليون دولر، منها 4,408.5 ماليين دولر 
عبارة عن التزامات القرو�س و 140.8 مليون دولر عبارة عن التزامات العون الفني، وذلك مقابل 4,269.7 مليون دولر حتى 

نهاية عام 2015؛ منها مبلغ 4,138.1 مليون دولر للقرو�س ومبلغ 131.6 مليون دولر للعون الفني. 

كذلك بلغ اإجمالي التزامات الم�صرف لتمويل ال�صادرات العربية خالل عام 2016 مبلغ 200 مليون دولر، وذلك بالمقارنة مع 
اللتزامات لعام 2015 التي بلغت 150 مليون دولر.

هذا وقد بلغت ن�صبة ال�صيولة، )اأي ن�صبة الأ�صول ال�صائلة اإلى اللتزامات القابلة لل�صحب، بما في ذلك تمويل ال�صادرات العربية( 
في نهاية عام 2016 حوالي 196.2 % مقابل ن�صبة 197.5 % في نهاية عام 2015 - اأي اأن الأ�صول ال�صائلة ُتمثِّل تقريبًا �صعفي 

اللتزامات القابلة لل�صحب، مما ُي�صير بو�صوح اإلى �صالمة المركز المالي للم�صرف، ومقدرته على الوفاء بالتزاماته.

ال�شحب وال�شرتداد:

بلغ ال�صحب من قـرو�س الم�صاريع خالل عام 2016 مبلغ 121.3 مليون دولر، ُمقابل 139.6 مليون دولر خالل عام 2015 - اأي 
بانخفا�س قدره 18.3 مليون دولر، وبن�صبة نق�صان قدرها 13.1 %. كما بلغ ال�صحب من منح العون الفني 8.4 ماليين دولر خالل 
 .% 37.7 2.3 مليون دولر، وبن�صبة اإرتفاع قدرها  2015- اأي بزيادة قدرها  6.1 ماليين دولر خالل عام  2016، ُمقابل  عام 

كذلك بلغ ال�صحب من قرو�س تمويل ال�صادرات العربية خالل عام 2016 مبلغ 20 مليون دولر.

وقد بلغ الإجمالي المتراكم لل�صحب من القرو�س في نهاية عام 2016 مبلغ 2,916.3 مليون دولر، مقابل مبلغ 2,795.0 مليون 
دولر في نهاية عام 2015. وباإ�صافة قرو�س تمويل ال�صادرات العربية والعون الفني يبلغ اإجمالي ال�صحب المتراكم في نهاية عام 
2016 مبلغ 3,049.1 مليون دولر)1( ، ُمقابل مبلغ 2,899.3 مليون دولر)2( في نهاية عام 2015، وبذلك بلغت ن�صبة ال�صحب 

المتراكم اإلى �صافي اللتزامات المتراكمة في نهاية عام 2016 حوالي 67 %، ُمقابل 68 % في نهاية عام 2015، وباإ�صافة 
تمويل ال�صادرات العربية تكون الن�صبة حوالي 62 % في عام 2016 مقابل 66 % في عام 2015.
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)1) يت�صمن �صحوبات المنح التي تم خ�صمها على الإيرادات ومقدارها حوالي 112.7 مليون دولر بنهاية عام  2016 وحوالي 104.3 ماليين دولر بنهاية عام 2015.
)2) يت�صمن �صحوبات المنح التي تم خ�صمها على الإيرادات ومقدارها 104.3 ماليين دولر بنهاية عام 2015.
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التقرير السنوى

دة خالل عام 2016 مبلغ 47.8 مليون دولر، ُمقابل 53.4 مليون  اأما فيما يتعلق بال�صداد، فقد بلغت جملة اأق�شاط القرو�س الُم�صدَّ
دولر خالل عام 2015 - اأي بنق�صان قدره 5.6 ماليين دولر، بينما بلغ اإجمالي الدخل من الفوائد والر�صوم خالل عام 2016 

مبلغ 18 مليون دولر، ُمقابل 15.9 مليون دولر خالل عـام 2015 - اأي بزيادة قدرها 2.1 مليون دولر.

دة من فوائد ور�صوم القرو�س خالل عام 2016 مبلغ 16.9 مليون دولر، بالمقارنة مع مبلغ 18.1  وقد بلغ اإجمالي المبالغ الُم�صدَّ
مليون دولر خالل عام 2015- اأي بنق�صان قدره 1.2 مليون دولر؛ كما بلغ اإجمالي المبالغ الم�صددة من فوائد ور�صوم قرو�س 

تمويل ال�صادرات العربية خالل عام 2016 مبلغ 0.2 مليون دولر.

دة من اأ�صل وفوائد ور�صوم القرو�س خالل عام 2016 مبلغ 64.9 مليون دولر، بالمقارنة مع  وبذلك بلغ اإجمالي المبالغ الُم�صدَّ
مبلغ 71.5 مليون دولر خالل عام 2015 – اأي بنق�صان قدره 6.6 ماليين دولر. وُيعزى هذا الُنق�صان اإلى تراكم متاأخرات 
بع�س الدول ب�صبب �صعوبة اأو�صاعها المالية، وبهذا يبلغ الإجمالي الُمتراكم لما ا�صترده الم�صرف من اأق�شاط اأ�صل القرو�س في 
نهاية عام 2016 مبلغ 1,404.9 ماليين دولر، مقابل  1,357.1مليون دولر في نهاية عام 2015، بينما بلغ الإجمالي الُمتراكم 

دة بنهاية عام 2016 مبلغ 548.2 مليون دولر، مقابل 531.1 مليون دولر بنهاية عام 2015. لر�صوم اللتزام والفوائد الُم�صدَّ

اخلال�صة:

ويتبين مّما تقّدم، اأن الم�صرف وا�صل نهجه في المحافظة على مركز مالي �صليم، حيث ارتفع �صافي موجوداته في نهاية عام 
االأق�شاط  اإلى  اإ�صافة  اإيراداته المختلفة،  223.8 مليون دولر، وذلك نتيجة للزيادة في  2015 بمبلغ  2016 بالمقارنة مع عام 
تر�صيد  ل�صيا�صة  وفقًا  الإداري  الإنفاق  التحكم في  المال، مع موا�صلة  راأ�س  زيادة  الأع�صاء في  الدول  بع�س  قبل  المدفوعة من 

الإنفاق المتبعة من قبل الم�صرف، دون الإخالل بالتنفيذ الكامل لالأهداف والبرامج المقررة.

وتجدر الإ�صارة اإلى اأن �صافي الدخل قد ارتفع من 15.4 مليون دولر في نهاية عام 2015 اإلى مبلغ 123.6 مليون دولر بنهاية 
عام 2016، نتيجة لزيادة القيمة ال�صوقية لمحافظ الأوراق المالية، الناجمة عن تح�صن اأداء الأ�صـواق المالية العالميـة خـالل 

عام 2016 بالمقارنة مع عام 2015. 
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امل�سرف العربي للتنمية القت�سادية فى اإفريقيا

القوائم املاليةلل�سنة املنتهية فى 31 دي�سمرب 2016
مع تقرير مراقب احل�سابات امل�ستقل
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قائمة المركز المالي في 31 دي�صـمبر 2016 
)باآلف الدولرات الأمريكية(

20162015إيضـاح

املوجـــودات 

171,4061,157نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك  

42,896,7952,770,986ا�صتثمارات

54,0004,000م�صاهمة يف البنك الأفريقي للت�صدير وال�صترياد 

624,22022,490م�صاهمة يف املوؤ�ص�صة العربية ل�صمان ال�صتثمار وائتمان ال�صادرات  

-720,000متويل التجارة 

-8167فوائد متويل التجارة م�صتحقة

91,511,4411,438,001اأر�صدة قرو�س 

1014,42913,560�صايف فوائد قرو�س م�صتحقة   

112,60017,946موجودات اأخرى 

1215,672970�صايف موجودات ثابتة 

4,490,7304,269,110املجموع

املطلـوبات 

50,84656,468مطلوبات اأخرى 

1310,3248,528خم�ص�س مكافاأة نهاية اخلدمة 

61,17064,996

31,794167/د، 9/جخم�ص�س احتياطي خا�س 

62,96465,163املجموع  

4,427,7664,203,947�سافــى املوجـودات

حقوق الدول الأع�ساء:  

143,797,7613,696,018راأ�س املال املكتتب به واملدفـوع

15506,391492,548احتياطي عـــام

123,61415,381�صايف الدخل لل�صنة  

4,427,7664,203,947اإجمايل حقوق الدول الأع�ساء  

تعتبر الإي�صاحات المرفقة من رقم 1 اإلى رقم  23جزءًا ل يتجزاأ من القوائم المالية
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قائمة الدخل والإنفاق لل�شنة المنتهية في 31 دي�صـمبر 2016 
)باآلف الدولرات الأمريكية(

    

20162015إيضـاح

الدخــل 

16132,59913,044�صايف الدخل من ال�صتثمارات  

18,01615,893الدخل من القرو�س   

-402الدخل من متويل التجارة   

377752اأخـرى

151,39429,689اإجمايل الدخـــل

الإنفاق

217205جمل�س املحافظني  

1,2761,111جمل�س الإدارة  

12,19210,623رواتب ومزايا للموظفني  

2,3861,941�صفر وخدمات  

973816خدمات مرافق  

12522157اإهـــالك

17,56614,853

14545م�صروفات اأخـرى 

8,4426,140منح مت �صرفها للدول امل�صتفيدة 

26,15321,038اإجمايل الإنفاق 

125,2418,651�سايف الدخل قبل خم�س�س الحتياطي اخلا�س

6,730)1,627(9/ج)خ�صم( ا�صرتجاع خم�ص�س الحتياطي اخلا�س

123,61415,381�سايف الدخل لل�سنة 
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قائمة التغيرات فى حقوق الدول الأع�شاء لل�شنة المنتهية في 31 دي�صـمبر 2016 
)باآلف الدولرات الأمريكية(

 

اإي�ساح

راأ�س املال املكتتب

به واملدفــوع

احتياطي

عـــام

�سايف دخل

املجموعال�سنة

3,575,405322,260189,2094,086,874الر�صـيد كما يف 31 دي�صمرب 2014

120,613--14120,613امل�صدد من قبل الدول الأع�صاء

-)189,209(189,209-15املحول اإلى الحتياطي العام 

)18,921(-)18,921(-تخ�صي�س   

15,38115,381--�صايف الدخل ل�صنة 2015

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(15,381-15املحول 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�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2016
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قائمة التدفقات النقدية لل�شنة المنتهية في 31 دي�صـمبر 2016 
)باآلف الدولرات الأمريكية(

    

20162015إيضاح

التدفقات النقدية من الأن�سـطة الت�سغيلية:  
123,61415,381�صايف دخـل ال�صنة  

تعديالت لت�صوية �صايف الدخل مع �صايف النقد امل�صتخدم يف الأن�صطة الت�صغيلية:
12522157اإهــالك  

)6,730(91,627/جخ�صم )ا�صرتجاع ( خم�ص�س الحتياطي اخلا�س

72,809)44,518(16)اأرباح( خ�صائر غري مققة من تقييم القيمة العادلة لال�صتثمارات

�صايف التغري يف املوجودات الت�صغيلية: 
)111,710()64,921(ا�صتثمارات 

-)20,000(متويل التجارة

-)167(فوائد متويل التجارة م�صتحقة

)86,249()73,440(�صايف احلركة على القرو�س

2,171)869(�صايف فوائد قرو�س م�صتحقة  

)3,825(15,346�صايف موجودات اأخرى 

�صايف التغري يف املطلوبات الت�صغيلية: 
)14,675()7,160(مطلوبات اأخرى بعد خ�صم التخ�صي�س 

1,7969�صايف خم�ص�س مكافاأة نهاية اخلدمة 

)132,662()68,170(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سـطة الت�سـغيلية 

التدفقات النقدية من الأن�سـطة ال�ستثمارية:
)1,730()1,730(م�صاهمة يف املوؤ�ص�صة العربية ل�صمان ال�صتثمار وائتمان ال�صادرات

)783()15,224(12�صايف �صـراء موجودات ثابتة 

)2,513()16,954(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية 

التدفقات النقدية من الأن�سـطة التمويلية:
14101,743120,613امل�صدد لزيادة راأ�س املال من الدول الأع�صاء

101,743120,613�سايف النقد الناجت من الأن�سطة التمويلية

)14,562(16,619�صايف الزيادة )النق�س( يف النقد والنقد املماثل

140,110154,672نقد ونقد مماثل كما يف بداية ال�صنة

17156,729140,110نقد ونقد مماثل كما يف نهاية ال�صنة
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1 - التاأ�شي�ض والأهداف:
تاأ�ص�س الم�صرف العربي للتنمية القت�صادية في اأفريقيا )«الم�صرف»( بموجب القرار ال�صادر عن موؤتمر القمة العربية 
ال�صاد�س، المنعقد بتاريخ 28 نوفمبر 1973 ، تطبيقًا لتو�صيات المجل�س القت�صادي لجامعة الدول العربية، براأ�س مال قدره 
231 مليون دولر اأمريكي وتمت زيادته لحقًا بموجب قرارات �صادرة عن مجل�س المحافظين، اإلى اأن بلغ 3,798 مليون 

دولر اأمريكي كما في 31 ديسمبر2016 )2015: 3,696 مليون دولر اأمريكي( .
يعتبر الم�صرف العربي للتنمية القت�صادية في اأفريقيا موؤ�ص�صة مالية دولية م�صتقلة مركزها الخرطوم ـ جمهورية ال�صودان 
- ويتمتع بال�صخ�صية القانونية الكاملة وبال�صتقالل التام في المجالين الإداري والمالي، ويخ�صع لأحكام اتفاقية اإن�صائه 

ولمبادئ القانون الدولي. وعنوان الم�صرف هو كما يلي:
الم�صرف العربي للتنمية القت�صادية في اأفريقيا

�س. ب 2640
الخرطوم 11111
جمهورية ال�صـودان

العالم العربي، ولتحقيق ذلك  التعاون القت�صادي والمالي والفني بين الدول الإفريقية ودول  اإلى دعم  يهدف الم�صرف 
الهدف يقوم الم�صرف بالوظائف التالية: - 

اأ- الم�صاهمة في تمويل التنمية القت�صادية في اأفريقيا.
ب- ت�صجيع م�صاركة روؤو�س الأموال العربية في التنمية الأفريقية.

جـ- الم�صاركة في توفير المعونة الفنية الالزمة للتنمية في اأفريقيا.

2 - اأ�ص�س الإعـداد: 
اأ- التقيد بالمعايير

تم اإعداد القوائم المالية المرفقة وفقًا لتفاقية اإن�صاء الم�صرف واأنظمته الداخلية.
ب- اأ�س�س القيا�س  

تم اإعداد القوائم المالية وفقًا لمبداأ التكلفة التاريخية با�صتثناء ال�صتثمارات المقتناة لأغرا�س المتاجرة وجميع عقود 
الم�صتقات المالية، حيث يتم قيا�صها بالقيمة العادلة.

ج- العملة الم�ستخدمة وعملة العر�س 

اإن العملة الم�صتخدمة في عمليات الم�صرف واإعداد القوائم المالية هي الدولر الأمريكي. تظهر القوائم المالية بالدولر 
الأمريكي، ويتم تقريبها لأقرب األف دولر اأمريكي.

د- ا�ستخدام التقديرات في اإعداد القوائم المالية 

يتطلب اإعداد القوائم المالية المعتمدة من قبل الم�صرف ا�صتخدام التقديرات والفترا�صات التي قد توؤثر على مبالغ 
مبالغ  اإلى  اإ�صافة  المالية،  القوائم  بتاريخ  المحتملة  والمطلوبات  الموجودات  واإي�صاحات  والمطلوبات،  الموجودات 
الإيرادات والم�صروفات خالل ال�صنة المنتهية بذلك التاريخ. تتم مراجعة التقديرات با�صتمرار حيث يعتمد على التجارب 

ال�صابقة وبع�س العوامل الأخرى.

اإي�شاحات حول القوائم المالية لل�شنة المنتهية في 31 دي�صـمبر 2016 
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تتمثل البنود الهامة التي ت�صتخدم فيها التقديرات فيما يلي:
1 - مخ�س�س الحتياطي الخا�س

تم �صرح طريقة الم�صرف في تحديد مخ�ص�س الحتياطي الخا�س في البند 3 )د( «قرو�س ومخ�ص�س الحتياطي 
الخا�س» وب�صورة تف�صيلية تحت بند 20 )ب( «مخاطر الئتمان».

2 - القيمة العادلة لالأدوات المالية غير المتداولة
اإن الأدوات المالية غير المتداولة في الأ�صواق الن�صطة والتي ل يمكن تحديد قيمها العادلة بطريقة موثوقة، يتم اإظهارها 

بالتكلفة ناق�صًا مخ�ص�س النخفا�س في القيمة.
الهامـة:  املحا�شـبية  ال�شـيا�شـات  ملخ�ض   -  3

اأ- تاريخ ال�سـداد
العتيادية  العمليات  اإن  ال�صداد.  بتاريخ  المالية  الموجودات  وبيع  ب�صراء  المتعلقة  العتيادية  العمليات  كافة  اإثبات  يتم 
المتعلقة ب�صراء وبيع الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب اأن يتم ت�صليم تلك الموجودات خالل فترة زمنية تن�س 

عليها الأنظمة اأو تلك المتعارف عليها في ال�صوق.
ب- الموجودات المالية

تتمثل الموجودات المالية للم�صرف كما يلي:
1 - اأوراق مالية ذات دخل ثابت وا�ستثمارات في حقوق ملكية

لأغرا�س  مقتناة  كا�صتثمارات  الملكية  وحقوق  الثابت  الدخل  ذات  المالية  الأوراق  في  ال�صتثمارات  جميع  ت�صنف 
المتاجرة، ويتم في الأ�صل اإثباتها بالقيمة العادلة للمبالغ المدفوعة.

تاريخ  ال�صوق في  المتداولة في  الأ�صعار  المتمثلة في  العادلة  القيمة  با�صتخدام  اإعادة تقييم هذه ال�صتثمارات  يتم 
قائمة المركز المالي. يتم اإثبات التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل والإنفاق.

2 - اأوراق مالية - �سكوك  
تت�صمن الموجودات المالية اأوراق مالية - �صكوك، والتي تم اقتنائها بغر�س الحتفاظ بها لفترة زمنية غير محددة، 
مخ�ص�س  ناق�صًا  بالتكلفة  وت�صجل  ال�صوق،  ظروف  في  للتغيرات  اأو  ال�صيولة  لأ�صباب  بيعها  يتم  اأن  الممكن  ومن 

النخفا�س في القيمة اإن وجد.
3 - ا�ستثمارات متاحة للبيع 

للبيع،  ب�صكل موثوق كا�صتثمارات متاحة  العادلة  القيمة  التي ل يمكن فيها قيا�س  المالية  الموجودات  يتم ت�صنيف 
وت�صجل بالتكلفة ناق�صًا مخ�ص�س النخفا�س في القيمة اإن وجد.

اإن الم�صاهمة في البنك الأفريقي للت�صدير وال�صتيراد والموؤ�ص�صة العربية ل�صمان ال�صتثمار وائتمان ال�صادرات، 
ت�صنف كا�صتثمارات متاحة للبيع.

4 - اأر�سدة قرو�س
يتم ت�صنيف الموجودات المالية التي لها دفعات ثابتة اأو مقررة وغير متداولة في �صوق ن�صط، كقرو�س بقيمة المبالغ 

المن�صرفة بعد خ�صم المبالغ الم�صددة.
ج- قرو�س ومخ�س�س الحتياطي الخا�س

يتم اعتبار جميع القرو�س المقدمة من قبل الم�صرف كموجودات عندما يتم �صرفها نقدًا وت�صجل بقيمة المبالغ المن�صرفة.

ي�صتبعد الم�صرف من اإيراداته اأية فوائد على اأ�صل القرو�س عندما يتاأخر �صداد هذه الفوائد عن 180 يومًا.

اإي�شاحات حول القوائم المالية لل�شنة المنتهية في 31 دي�صـمبر 2016 
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يتم تكوين الحتياطي الخا�س لمتاأخرات القرو�س خ�صمًا من �صافي الدخل الذي يتحقق �صنويًا )والذي تمت ت�صميته 
ل�صنة   1 )قرار  المحافظين  قرار مجل�س  على  بناًء  المالية(،  القوائم  في  العر�س  بهدف  احتياطي خا�س  كمخ�ص�س 
1989(، على اأن يكون مقدار المبلغ الذي يخ�ص�س �صنويًا لهذا الغر�س م�صاويًا لمجموع )اأ( ن�صف اأق�شاط �صداد اأ�صل 
القرو�س الممنوحة التي يكون م�صى على ا�صتحقاقها دون �صداد في نهاية ال�صنة المالية مدة تزيد عن �صنة واحدة وتقل 
عن �صنتين، و )ب( كامل اأق�شاط �صداد اأ�صل تلك القرو�س التي يكون قد م�صى على ا�صتحقاقها دون �صداد في نهاية 

ال�صنة المالية مدة �صنتين اأو اأكثر.

يرى الم�صرف اأن عر�س القرو�س ومخ�ص�س الحتياطي الخا�س ب�صكل م�صتقل في قائمة المركز المالي، يعك�س العر�س 
المنا�صب الذي يتما�صى مع طبيعة اأعماله.

القرو�س التي تم اإعادة التفاو�س ب�صاأنها وت�صملها اتفاقيات ترتيبات �صداد لم�صتحقاتها اأو اإعادة جدولة اإق�صاطها، بما 
 ،)HIPC( فيها القرو�س التي ت�صملها المبادرة الخا�صة بمعالجة م�صكلة ديون البلدان الفقيرة ذات المديونية العالية

وبالتالي اأ�صبحت اأق�صاطًا قرو�صها جارية )غير متاأخرة ال�صداد(، وتم اعتبارها قرو�صًا جديدة.
د - النخفا�س في قيمة الموجودات المالية

يتم اإجراء تقييم بتاريخ كل قائمة مركز مالي للتاأكد من وجود اأي دليل مو�صوعي على انخفا�س قيمة اأي اأ�صل مالي اأو 
مجموعة من الموجودات المالية. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تحديد القيمة المقدرة القابلة لال�صترداد لذلك 

الأ�صل واأي خ�صارة انخفا�س ناجمة عن التغيرات في قيمته الدفترية.
هـ - تحقق الدخل 

يتم اإثبات الدخل من الفوائد على ودائع البنوك والأوراق المالية ذات الدخل الثابت وال�صكوك والقرو�س، وفقًا لمبداأ 
ال�صتحقاق.

و - توزيعات الأرباح   
يتم اإثبات الدخل من توزيعات الأرباح عند الإعالن عنها.

ز - المنـح  
يتم ت�صنيف تكاليف درا�صة واإعداد الم�صاريع والم�صاعدة الفنية كمنح، وتحّمل على الم�صاريف عند �صرفها.

ح - موجودات ثابتة 
تظهر الموجودات الثابتة بالتكلفة بعد خ�صم الإهالك المتراكم. يتم اإهالك تكلفة الموجودات الثابتة با�صتخدام طريقة 

الق�صط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية المتوقعة للموجودات.

الأعمار الإنتاجية المقدرة لل�صنة الحالية و�صنة المقارنة هي كما يلي: - 

ثالثون �صنة المبـاني
خم�س �صنواتاأثاث ومعدات

خم�س �صنوات�صيارات

ط - المخ�ص�صات 
يتم اإثبات المخ�ص�صات عندما يكون على الم�صرف التزامات قانونية اأو متوقعة، نتيجة لأحداث �صابقة ومن المحتمل 

وجود �صرورة ل�صداد تلك اللتزامات.

اإي�شاحات حول القوائم المالية لل�شنة المنتهية في 31 دي�صـمبر 2016 
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ي - الأدوات المالية الم�ستقة وتغطية المخاطر

يتم في الأ�صل اإثبات الأدوات المالية الم�صتقة والتي ت�صتمل على العقود الآجلة والم�صتقبلية بالتكلفة ويعاد قيا�صها لحقًا 
التدفقات  خ�صم  ونماذج  بال�صوق،  المتداولة  الأ�صعار  اإلى  بالرجوع  العادة  في  العادلة  القيمة  تحدد  العادلة.  بالقيمة 
النقدية ونماذج الت�صعير ح�صب ما هو مالئم. تدرج التغيرات في القيمة العادلة لالأدوات الم�صتقة المقتناة لالأغرا�س 

التجارية مبا�صرة في قائمة الدخل والإنفاق.

ك - تحويل العمالت الأجنبية  

تحّول قيمة المعامالت التي تتم بعمالت غير الدولر الأمريكي اإلى الدولر الأمريكي، وفقًا لأ�صعار ال�صرف ال�صائدة في 
اإلى  اإجراء تلك المعامالت. كما تحّول الموجودات والمطلوبات المالية الم�صجلة بالعمالت الأجنبية  ال�صوق في تاريخ 
المعادل لها بالدولر الأمريكي في تاريخ قائمة المركز المالي. يجري قيد فروقات تحويل العمالت الأجنبية في قائمة 

الدخل والإنفاق.

ل - مخ�س�س مكافاأة نهاية الخدمة 

يتم احت�صاب مخ�ص�س مكافاأة نهاية الخدمة للمدير العام بناًء على المادة رقم )6( من قرار اللجنة الوزارية المختارة 
لمراجعة رواتب ومخ�ص�صات روؤ�صاء الموؤ�ص�صات المالية العربية والمديرين التنفيذيين. ويتم احت�صاب مخ�ص�س مكافاأة 
نهاية الخدمة لموظفي الم�صرف وفقًا للمادة )1/13( من النظام الأ�صا�صي لموظفي الم�صرف وقرارات مجل�س الإدارة 

المعٌدلة للنظام.

م - النقد والنقد المماثل  

لأغرا�س اإعداد قائمة التدفقات النقدية، يتكون النقد والنقد المماثل من نقد في ال�صندوق ولدى البنوك وودائع لأجل 
وح�صابات تحت الطلب، والتي ت�صتحق خالل ثالثة اأ�صهر اأو اأقل من تاريخ ال�صراء.

4 - ا�صتثمارات: 

اأوراق مالية مدارة بوا�صطة مدراء محافظ ومحتفظ بها لأغرا�س المتاجرة، ومحفظة  تتكون من ا�صتثمارات في محافظ 
ال�صكوك، وودائع لأجل وح�صابات تحت الطلب، كما في 31 دي�صمبر مما يلي:

باآلف الدولرات الأمريكية

20162015

1,451,8231,486,720اأوراق مالية ـ دخل ثابت )اإي�صاح 20(

1,208,2731,139,292اأوراق مالية ـ اأ�صهم ملكية )مدرجة يف البور�صة( )اإي�صاح 20(

-45,441اأوراق مالية - �صكوك )اإي�صاح 20(

)4,735( 25,124القيمة العادلة لالأدوات املالية امل�صتقة، �صايف )اإي�صاح 19(  

10,81110,756فوائد م�صتحقة على ودائع واأوراق مالية )اإي�صاح 17( 

2,741,4722,632,033

155,323138,953ودائع لأجل وح�صابات حتت الطلب  

2,896,7952,770,986ا�صتثمارات   

اإي�شاحات حول القوائم المالية لل�شنة المنتهية في 31 دي�صـمبر 2016 
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تتلخ�س الودائع لأجل والح�صابات تحت الطلب كما في 31 دي�صمبر كما يلي:
باآلف الدولرات الأمريكية

مـــــدارة بوا�ســـــــــــطة

املجمــــــــوعمـدراء حمافـــــظامل�ســــــرف

201620152016201520162015

80,95727,322     -     -80,95727,322ودائع لأجل 

11,05539,85963,31171,77274,366111,631ح�صابات حتت الطلب 

92,01267,18163,31171,772155,323138,953الإجمــــايل 

5 - م�شاهمة يف البنك الأفريقي للت�شدير وال�شترياد:

وافق مجل�س المحافظين في اجتماعه ال�صنوي التا�صع ع�صر بالقرار رقم )4( ل�صنة 1994 على الكتتاب في راأ�س مال البنك 
الأفريقي للت�صدير وال�صتيراد بمبلغ 10 ماليين دولر اأمريكي، والتي تمثل 1.3 % تقريبًا من راأ�س المال الم�صرح به، وقام 

الم�صرف ب�صداد مبلغ 4 ماليين دولر اأمريكي خالل عام 1995 )اأنظر اإي�صاح 22)د((.

6 - م�شاهمة يف املوؤ�ش�شة العربية ل�شمان ال�شتثمار وائتمان ال�شادرات:

وافق مجل�س المحافظين في اجتماعه ال�صنوي ال�صابع والع�صرين بالقرار رقم )6( ل�صنة 2002 على م�صاهمة الم�صرف في 
راأ�س مال الموؤ�ص�صة العربية ل�صمان ال�صتثمار وائتمان ال�صادرات بمبلغ 17.300 مليون دولر اأمريكي، والتي تمثل 9.2 % 
تقريبًا من راأ�س المال الم�صرح به. قام الم�صرف ب�صداد كامل المبلغ. كذلك وافق المجل�س في اجتماعه ال�صنوي التا�صع 
العربية ل�صمان  الموؤ�ص�صة  راأ�س مال  زيادة  الم�صرف في  ، على زيادة م�صاهمة   2014 ل�صنة  بالقرار رقم )3(  والثالثون 
ال�صتثمار وائتمان ال�صادرات بمبلغ 8.650 مليون دولر اأمريكي، تدفع باأق�شاط �شنوية مت�شاوية على خم�ض �شنوات اعتبارا 
راأ�س  في  الم�صرف  م�صاهمة  قيمة  بلغت  وعليه   ،2016 عام  حتى  اأق�شاط  اأربعة  ب�شداد  الم�شرف  وقام   .2013 �صنة  من 
المال الم�صرح به للموؤ�ص�صة كما في 31 دي�صمبر 2016 مبلغ 24.220 مليون دولر اأمريكي )2015: 22.490 مليون دولر 

اأمريكي( )اأنظر اإي�صاح 22)د((.

7 - متويل التجارة: 

بلغ اإجمالي تمويل التجارة مبلغ 20 مليون دولر اأمريكي بنهاية دي�صمبر 2016 )2015: ل �صيء(، يمثل جزءًا من القر�س 
الئتماني المقدم اإلى البنك الأفريقي للت�صدير وال�صتيراد والبالغ قدره 50 مليون دولر اأمريكي، والخا�س بتمويل ال�صادرات 

العربية اإلى الدول الأفريقية.

م�صتحقة: التجارة  متويل  فوائد   -  8
بلغ ر�صيد الفوائد الم�صتحقة على تمويل عمليات التجارة 167 األف دولر اأمريكي كما في 31 دي�صمبر 2016 )2015: ل �صيء(.
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- اأر�صدة القرو�س وخم�ص�س الحتياطي اخلا�س:  9
اأ - اأر�سدة القرو�س

فيما يلي تفا�صيل اأر�صدة القرو�س كما في 31 دي�صمبر:
باآلف الدولرات الأمريكية

20162015
قرو�س �سندوق قرو�س امل�ساريع

املجمـــوعاملجمـــوعالإقـرا�س قطاع خا�سقطاع عام

4,058,206136,000214,2444,408,4504,138,073القرو�س املقررة

)67,000()163,000(-)94,000()69,000(يطرح: القرو�س غري املوقعة

3,989,20642,000214,2444,245,4504,071,073اإجمايل القرو�س املوقعة

)147,000()215,400(-)15,000()200,400(يطرح: القرو�س غري النافذة

3,788,80627,000214,2444,030,0503,924,073اإجمايل القرو�س النافذة

)1,128,990()1,113,717(-)9,753()1,103,964(يطرح: قرو�س غري م�صحوبة

2,684,84217,247214,2442,916,3332,795,083اإجمايل امل�صحوب من القرو�س

)1,357,082()1,404,892()186,546(-)1,218,346(يطرح: اأق�شاط القرو�س امل�صددة

1,466,49617,24727,6981,511,4411,438,001الر�صيد القائم كما يف 31 دي�صمرب

قرو�س  دمج  قبل  العربية،  غير  الأفريقية  للدول  ال�صندوق  من  قدمت  مبالغ  «ال�صندوق»  الإقرا�س  �صندوق  قرو�س  تمثل 
ال�صندوق في راأ�س مال الم�صرف في �صنة 1977.

تتلخ�س حركة القرو�س خالل ال�صنتين المنتهيتين كما في 31 ديسمبر مما يلي:
باآلف الدولرات الأمريكية

قـرو�س �سنـدوققرو�س امل�سـاريع 

الإقـرا�س

املجمــــــوع

20162015قطاع خا�سقطاع عام

28,8851,438,0011,351,752-1,409,116الر�صيد كما يف 1 يناير 

121,250139,621-104,00317,247�صـحوبات خالل ال�صنة

)53,372()47,810()1,187(-)46,623(ال�صـداد خالل ال�صنة  

1,466,49617,24727,6981,511,4411,438,001الر�صيد كما يف 31 دي�صمرب 

ب -  وافق مجل�س اإدارة الم�صرف على ال�صتراك في مبادرة �صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الخا�صة بمعالجة م�صكلة ديون البلدان 
الفقيرة ذات المديونية العالية )HIPC(، على اأن تعر�س كل حالة على حدة على مجل�س الإدارة للنظر فيها في �صوء التفاو�س مع 
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اأق�صاطها و/اأو خف�س �صعر  اإعادة جدولة  الدول المعنية، ويكون الإ�صهام في المبادرة من خالل ترتيبات �صداد المتاأخرات و/اأو 
الفائدة على االأق�شاط التي ت�صتحق. بلغ اإجمالي القرو�س المعاد جدولتها تحت هذا البند حتى 31 دي�صمبر 2016 مبلغ426.690  

مليون دولر اأمريكي، بزيادة 31.502 مليون دولر اأمريكي بالمقارنة بنهاية دي�صمبر 2015 )395.188 مليون دولر اأمريكي(.

ج - مخ�س�س الحتياطي الخا�س

فيما يلي تفا�صيل حركة مخ�ص�س الحتياطي الخا�س كما في 31 دي�صمبر:
باآلف الدولرات الأمريكية

20162015

1676,897الر�صيد كما يف 1 يناير 

1,627167املحمل خالل ال�صنة

)6,897(-ال�صرتجاع خالل ال�صنة

1,794167الر�صيد كما يف 31 دي�صمرب 

10 - �صايف فوائد قرو�س م�صـتحقة:

يتلخ�س �صافي فوائد القرو�س الم�صتحقة كما في 31 دي�صمبر مما يلي: 

باآلف الدولرات الأمريكية

20162015
املجموعاملجموعقطاع خا�سقطاع عام 

76,77026977,03976,277فوائد قرو�س م�صتحقة  

)62,717()62,610(-)62,610(يطرح: فوائد م�صتبعدة   

14,16026914,42913,560�صايف فوائد قرو�س م�صتحقة  

11 - موجودات اأخـرى:

يتلخ�س �صافي الموجودات الأخرى كما في 31 دي�صمبر مما يلي:

باآلف الدولرات الأمريكية 

20162015

14,954-م�صروع اإعادة تاأهيل وتو�صعة مبنى مقر امل�صرف )22 )ج(( 

1,5171,668�صريبة القيمة امل�صافة على امل�صروع مل ت�صرتد بعد

1,0831,324اأخــرى

2,60017,946�صايف املوجودات الأخرى  
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ثابتة: موجودات  �صافي   -  12

تتكون حركة الموجودات الثابتة كما في 31 دي�صمبر مما يلي: 
باآلف الدولرات الأمريكية

الإجمـــايل�ســياراتاأثاث ومعـداتمبانـــي

التكلفـــة:

7,6151,9242619,800كما يف 1 يناير 2016

15,0271286915,224اإ�صافات خالل ال�صـنة

)54()41()13(-ا�صتبعادات خالل ال�صـنة

22,6422,03928924,970كما يف 31 دي�صمرب 2016

الإهـالك املتـراكم:

7,5921,0332058,830كما يف 1 يناير 2016

252245025522املحّمل على ال�صـنة

)54()41()13(-ا�صتبعادات خالل ال�صـنة

7,8441,2651899,298كما يف 31 دي�صمرب 2016

�سايف القيمة الدفرتية 

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

2389156970كما يف 31 دي�صمرب 2015

تم تجديد حكر اإيجار الأر�س المقام عليها مبنى مقر الم�صرف لمدة 30 عامًا تبداأ من 1 يناير 2017.

13 - خم�ص�س مكافاأة نهاية اخلدمة:

قبل  اإدارته من  وتتم  فائدة،  ودائع لأجل بح�صاب م�صتقل يحمل  الخدمة في  نهاية  توظيف ر�صيد مخ�ص�س مكافاأة  يتم 
الم�صرف.
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14 - راأ�ض املال املكتتب به واملدفوع:

بلغت م�صاهمة كل دولة في راأ�س مال الم�صرف كما في 31 دي�صمبر ما يلي:
باآلف الدولرات الأمريكية

20162015الدولـة

7,9917,706اململكة الأردنية الها�صمية 

428,095428,095دولة الإمارات العربية املتحدة  

7,9917,706مملكة البحرين  

33,21432,031اجلمهورية التون�صية  

159,822154,114اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية  

958,933924,686اململكة العربية ال�صعودية  

7,9917,706جمهورية ال�صودان 

4,7574,757اجلمهورية العربية ال�صورية 

559,378539,400جمهورية العراق

46,23144,521�صلطنة عمـان 

7,9917,706دولة فل�صطني 

319,645308,229دولة قطـر 

586,015565,086دولة الكـويت

26,63723,783اجلمهورية اللبنانية 

570,794570,794دولة ليبيا

7,9917,706جمهورية م�صر العربية 

58,60256,508اململكة املغربية 

5,6835,484اجلمهورية الإ�صالمية املوريتانية 

3,797,7613,696,018الإجمــايل 

الم�صرف  مال  راأ�س  بزيادة  القا�صي   ،  2013 ل�صنة   4 رقم  قراره   2013 اأبريل   2 في  الم�صرف  اأ�صدر مجل�س محافظي 
بمبلغ 1,400 مليون دولر اأمريكي – اأي ما يعادل ن�صبة 50 % من راأ�س مال الم�صرف البالغ 2,800 مليون دولر اأمريكي 
– اعتبارًا من يناير 2014، منها مبلغ 700 مليون دولر اأمريكي بالتحويل من الحتياطي العام والباقي وقدره 700 مليون 
دولر اأمريكي زيادة نقدية من قبل الدول الأع�صاء، ت�صدد على 5 دفعات �صنوية مت�صاوية ت�صتحق اأولها في اأبريل 2014. 
مليون   3,696.018  :2015( اأمريكي  دولر  مليون   3,797.761 مبلغ   2016 دي�صمبر   31 في  كما  المدفوع  المال  راأ�س  بلغ 
دولر اأمريكي(، بزيادة 101.743 مليون دولر اأمريكي بالمقارنة بنهاية دي�صمبر 2015، تم �صدادها من قبل بع�س الدول 

الأع�صاء والتي تمثل ح�صتها في زيادة راأ�س المال.
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15 - الحتياطي العــام: 

الإدارة بتحديد  تو�صية مجل�س  وبناًء على  �صنويًا  المحافظين  الإن�صاء، يقوم مجل�س  اتفاقية  36 من  المادة رقم  بموجب 
الجزء من �صافي الدخل الذي يجب تحويله اإلى الحتياطي العام اأو اإلى راأ�س مال الدول الأع�صاء اأو اأي تحويالت اأخرى 
تتما�صى مع اأهداف الم�صرف. وفقا لقرار مجل�س محافظي الم�صرف رقم1 )2( ل�صنة 2016 بتاريخ 6 اأبريل 2016، تم 

تحويل مبلغ 15.381 مليون دولر اأمريكي )2015: 189.209 مليون دولر اأمريكي( اإلى الحتياطي العام.

16 - �شايف الدخل من ال�شتثمارات:

يتكون �صافي دخل محفظة الأوراق المالية لل�صنتين المنتهيتين في 31 دي�صمبر مما يلي:
باآلف الدولرات الأمريكية

20162015

38,28838,602فوائد من اأوراق مالية ذات دخل ثابت   

27,35223,682توزيعات اأرباح اأوراق مالية – اأ�صهم ملكية

-1,259هام�س ربح �صكوك

)8,262()800(فروق عملة وتقييم م�صتقات

)36,465(72,199�صايف دخل املتاجرة 

)4,967()6,176(ر�صوم الإدارة وحفظ مكونات املحافظ 

477454الدخل من الودائع لأجل واحل�صابات حتت الطلب

132,59913,044�صايف الدخل من ال�صتثمارات 

يت�صمن �صافي دخل المتاجرة لل�صنة المنتهية في 31 دي�صمبر 2016 اأرباح غير محققة بمبلغ 44.5 مليون دولر اأمريكي 
تقريبًا مقابل خ�صائرغير محققة لل�صنة المنتهية في 31 دي�صمبر 2015 بمبلغ 72.8 مليون دولر اأمريكي تقريبًا، ناتجة عن 

تقييم ال�صتثمارات بالقيمة المتداولة في نهاية ال�صنة كما يلي:
باآلف الدولرات الأمريكية

20162015

)34,394(56,924اأرباح )خ�صائر( غري مققة من ا�صتثمارات يف حقوق امللكية    

)38,415()12,406(خ�صائر غري مققة من ا�صتثمارات يف اأوراق مالية ذات دخل ثابت  

44,518)72,809(

يتكون الدخل من الودائع لأجل والح�صابات تحت الطلب لل�صنتين المنتهيتين في 31 دي�صمبر مما يلي: 
باآلف الدولرات الأمريكية

مـــــدارة بوا�ســـــــــــطة

املجمــــــــوعمـدراء حمافـــــظامل�ســــــرف

201620152016201520162015

406406-278406128ودائع لأجل 

551916297148ح�صابات حتت الطلب 

33342514429477454الإجمــــايل 
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17 - النقد والنقد املماثل:

لأغرا�س اإعداد قائمة التدفقات النقدية، يتكون النقد والنقد المماثل كما في 31 دي�صمبر من الأر�صدة التالية: 

باآلف الدولرات الأمريكية

20162015

1,4061,157نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك

ودائع لأجل وح�صابات حتت الطلب )ت�صتحق خالل ثالث اأ�صهر من تاريخ 
155,323138,953التعاقد( )اإي�صاح 4(

156,729140,110

18 - القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية:

اإن القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم بموجبه تبادل اأ�صل اأو �صداد التزام ما بين اأطراف على علم ورغبة في ذلك، وتتم 
بنف�س �شروط التعامل التجاري العادي مع الأطراف الأخرى، وبالتالي يمكن، اأن تنتج فروقات بين القيمة الدفترية والقيمة 

العادلة المقدرة.

الخارجية،  التجارة  وتمويل عمليات  القرو�س  با�صتثناء  المالي،  المركز  قائمة  داخل  المالية  لالأدوات  العادلة  القيمة  اإن 
للت�صدير  الأفريقي  البنك  في  والم�صاهمة  ال�صادرات،  وائتمان  ال�صتثمار  ل�صمان  العربية  الموؤ�ص�صة  في  والم�صاهمة 
وال�صتيراد، ل تختلف جوهريًا عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية. ل يقوم الم�صرف حاليًا ببيع ما لديه من 
قرو�س ول يعتقد باأن هناك �صوقًا م�صابهًا لهذه المنتجات. وعليه، فاإنه من غير الممكن من الناحية العملية تحديد القيمة 

العادلة لهذه القرو�س بطريقة كافية لالعتماد عليها.

19 - امل�شــتقات:

ت�صمح موجهات ال�صتثمار في محافظ الأوراق المالية للم�صرف با�صتخدام العقود الآجلة والم�صتقبلية لالأدوات الم�صتقة. 
اإن العقود الآجلة والم�صتقبلية هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية ل�صراء اأو بيع عملة اأو �صلعة اأو اأداة مالية معينة ب�صعر وتاريخ 
محددين في الم�صتقبل. اإن العقود الآجلة هي عقود يتم ت�صميمها خ�صي�صًا والتعامل بها خارج الأ�صواق المالية النظامية، 
اأما العقود الم�صتقبلية فيتم التعامل بها وفق اأ�صعار محددة في الأ�صواق المالية النظامية، ويتم ت�صديد التغيرات في قيمة 

العقود الم�صتقبلية يوميًا.

اأدناه القيمة العادلة الإيجابية وال�صلبية لالأدوات المالية الم�صتقة مع تحليل للمبالغ ال�صمية  يلخ�س الجدول المبّين 
للفترة المتبقية حتى تاريخ ال�صتحقاق. فالمبالغ ال�صمية التي تعتبر موؤ�صرًا لحجم المعامالت القائمة في نهاية ال�صنة، 
ل تعك�س بال�صرورة مبالغ التدفقات النقدية الم�صتقبلية المتعلقة بها. وبالتالي، فاإن هذه المبالغ ال�صمية ل تعبر عن 
اأو على  للم�صتقات،  الإيجابية  العادلة  القيمة  تقت�صر عادة على  والتي  الم�صرف  لها  يتعر�س  التي  الئتمان،  مخاطر 

مخاطر ال�صوق.
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باآلف الدولرات الأمريكية

املبالغ ال�سمية للفرتة املتبقية حتى تاريخ ال�ستحقاق 

القيمةالعادلة 

الإيجابية 

القيمةالعادلة 

ال�سلبية 

اإجمايل املبالغ 

ال�سمية 
 خــالل 3 اأ�سـهر 

  12 – 3 

�ســهر 

 5 – 1 

�سـنوات  

 اأكرث من  5 

�سـنوات 

2016

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

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

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

2015

    -    -    -10,06014,7951,847,9771,847,977العقود الآجلة

    -    -    -31,19731,197    -    -العقود امل�صتقبلية  

10,06014,7951,879,1741,879,174-    -    -    

20 - اإدارة املخاطر:

موؤ�ص�صة  هو  الم�صرف  اأن  على  اإدارته،  مجل�س  قبل  من  والمو�صوعة  الم�صرف،  ينتهجها  التي  ال�صتثمار  �صيا�صة  ت�صتند 
اإلى المحافظة على راأ�س ماله وزيادة موارده دون تعري�س  اإنما يهدف  اإنمائية متخ�ص�صة، واأن دخوله مجال ال�صتثمار 
موجوداته لمخاطر جوهرية، وعليه فطبيعة الم�صرف اقت�صت �صيا�صة ا�صتثمارية محافظة تتوخى الحيطة والحذر لتقليل 
مخاطر ال�صتثمار، �صاأنه في ذلك �صاأن موؤ�ص�صات التمويل الإنمائي الم�صابهة. لذلك اعتمدت �صيا�صة ال�صتثمار للم�صرف 
على الجمع بين التوظيف في الإيداعات الم�صرفية ق�صيرة الأجل وفي محافظ الأوراق المالية و ال�صكوك، مع تعديل ن�صب 

الموارد الموظفة في كل من الودائع والمحافظ وال�صكوك في �صوء التطورات ال�صائدة والمتوقعة في الأ�صواق المالية.

اأ - مخاطر الحفظ

الحفظ بحفظ  اأمين  يقوم  رئي�صي.  اأمين حفظ  اإلى  المالية  لالأوراق  بوظيفة حفظ مكونات محافظه  الم�صرف  عهد 
التي يقوم بها مديرو  بت�صوية عمليات ال�صتثمار  المحافظ والحتفاظ بح�صابات م�صتقلة لكل محفظة ويقوم  مكونات 

المحافظ.

ب - مخاطر الئتمان

تعرف مخاطر الئتمان على اأنها عدم قدرة الطرف المقابل على اللتزام ب�صداد الم�صتحق عليه عند ا�صتحقاقها.

بالن�صبة للودائع والمحفظة ال�صتثمارية المحتفظ بها لغر�س المتاجرة والمتاحة للبيع، فاإنه يتم اإدارة مخاطر الئتمان 
عن طريق و�صع حدود مقررة لالئتمان وموجهات لال�صتثمار من قبل مجل�س الإدارة، بناًء على التقييم الئتماني وحجم 
الطرف المقابل والدولة اأو العملة. وتقوم اإدارة الم�صرف ولجنة ال�صتثمار المعينة من قبل مجل�س المحافظين بمتابعة 

هذه الموجهات بانتظام.
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تتركز ا�صتثمارات الم�صرف في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت وال�صكوك كما في 31 دي�صمبر كما يلي: 

ح�صب التوزيع القطاعي للجهات الم�صتثمر بها  -  1
باآلف الدولرات الأمريكية

20162015
الن�سـبة  املئويةاملبلـــغالن�سـبة املئويةاملبلـــغ

71 %611,047,845 %914,101حكـومات 

20 %291,745 24%363,887�صـركات 

6 %995,290 %139,193وكالت حكومية 

3 %651,840 %80,083موؤ�ص�صات وهيئات دولية 

100 %1001,486,720 %1,497,264الإجمــايل

2 - ح�صب التوزيع الجغرافي للجهات الم�صتثمر بها
باآلف الدولرات الأمريكية

20162015
الن�سـبة  املئويةاملبلـــغالن�سـبة املئويةاملبلـــغ

57 %52846,813 %780,684الوليات املتحدة وكندا  
28 %30420,096 %447,658اأوروبا  

5 %668,523 %91,333اليابان  
5 %472,435 %64,379جنوب �صرق اأ�صيا  

5 %878,853 %113,210اأخــرى   
100 %1001,486,720 %1,497,264الإجمــايل

- ح�صب درجة الت�صنيف الئتماني للجهات الم�صتثمر بها وذلك وفقًا لت�صنيف وكالة �صتاندرد وبورز  3
باآلف الدولرات الأمريكية

20162015
الن�سـبة  املئويةاملبلـــغالن�سـبة املئويةاملبلـــغ

AAA431,952% 29291,396% 19
AA698,879% 47917,004% 62

A170,099% 11128,440% 9
BBB143,160%11137,786% 9

1 %312,094 %53,174اأخري

100 %1001,486,720 %1,497,264الإجمــايل
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تتركز ا�صتثمارات الم�صرف في الأوراق المالية ـ اأ�صـهم الملكية كما في 31 دي�صمبر كما يلي:  

ح�صب التوزيع القطاعي للجهات الم�صتثمر بها  -  1
باآلف الدولرات الأمريكية

20162015
الن�سـبة  املئويةاملبلـــغالن�سـبة املئويةاملبلـــغ

22 %25254,158 %307,112�صلع ا�صتهالكية    
7 %677,369 %69,166طاقة 

22 %19247,747 %235,144موؤ�ص�صات مالية 
15 %15176,888 %177,162عناية �صحية 

11 %10125,918 %126,467�صناعية 
14 %13163,324 %159,216تقنية املعلومات 
3 %533,924 %58,969اإنتاج مواد اأولية 

4 %540,236 %54,834ات�صالت 
2 %219,728 %20,203مرافق عامة 
100 %1001,139,292 %1,208,273الإجمــايل

ح�صب التوزيع الجغرافي للجهات الم�صتثمر بها  -  2
باآلف الدولرات الأمريكية

20162015
الن�سـبة  املئويةاملبلـــغالن�سـبة املئويةاملبلـــغ

60 %58684,915 %699,491الوليات املتحدة وكندا 
29 %30330,130 %365,265اأوروبا  

7 %784,007 %88,306اليابان  
3 %432,762 %46,733جنوب �صرق اأ�صيا  

1 %17,478 %8,478اأخــرى   
100 %1001,139,292 %1,208,273الإجمــايل

العربية، تخ�صع طلبات  الأفريقية غير  الدول  التنموية في  البرامج  اإلى دعم  الم�صرف  لدى  الإقرا�س  برنامج  يهدف 
القرا�س واعتمادها للدرا�صة من قبل الم�صرف. ي�صمل البرنامج القرا�صي لدى الم�صرف على منح القرو�س لجهات 
اأق�شاط  تح�صيل  انتظام  بمراقبة  الم�صرف  ويقوم  �صيادية.  القائمة  القرو�س  وتعتبر  الحكومات  ب�صمان  اأو  حكومية 
القرو�س من الدول المقتر�صة، ويتم وقف الإقرا�س للدول التي تتخلف عن ال�صداد، واإعداد تقارير دورية عن موقف 
�صداد جميع القرو�س. كذلك ي�صمل البرنامج القرا�صي على تمويل القطاع الخا�س وال�صادرات العربية للدول الفريقية 

غير العربية.
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يو�صح الجدول اأدناه تفا�صيل القرو�س المقدمة للدول كما في 31 دي�صمبر2016:
باآلف الدولرات الأمريكية

عدد القرو�سالدولة
اإجمايل 
القرو�س

القرو�س
غري املوقعة

القرو�س
غري النافذة

القرو�س غري 
امل�سحوبة

الر�سيد
2016

الن�سبة املئوية
الر�صيد
2015

5,00022,36255,0563.6851,366    -2982,418بنني

7,70417,1911.1518,258    -    -1624,895بوت�صوانا

31,10923,6871.5923,823    -    -1354,796بوروندي 

53,77686,0945.7684,647    -34158,87019,000بوركينا فا�صو

21,1266,3020.426,563    -    -827,428اأفريقيا الو�صطى

20,00036,30654,5783.6553,140    -20110,884ت�صاد

12,00045,24538,6682.5937,804    -1695,913الكامريون

10,00011,17013,5400.918,978    -734,710الكونغو

33,52828,5091.9126,032    -    -962,037الكونغو الدميقراطية

17,8071.1917,807-    -    -417,807جزر القمر

24,45140,8392.7339,854    -    -1965,290جز الراأ�س الأخ�صر

16730.05723    -    -5674غينيا ال�صتوائية

3,36617,7531.1917,753    -    -421,119اإريرتيا

15,00061,27179,8845.3573,359    -20156,155اإثيوبيا

8,3481,6530.111,652    -    -210,001اجلابون

19,22550,8543.453,259    -2378,0798,000غانا

28,85142,6112.8543,147    -    -2171,462جامبيا

6,4830.436,483    -    -    -46,483غينيا بي�صاو

11,60038,80858,9793.9557,674    -27109,387غينيا

12,00052,22548,8943.2746,122    -16113,119الكوت ديفوار

11,00064,51232,8142.2031,946    -20108,326كينيا

12,0008,40011,3160.769,716    -631,716ليبرييا

20,21336,7662.4636,389    -    -1656,979لي�صوتو

10,00011,14643,7852.9345,887    -2264,931مدغ�صقر

36,94839,0462.6135,038    -    -1175,994مالوي

11,5959140.06477    -    -1312,509موري�صيو�س

10,00023,23373,8384.9474,310    -32107,071مايل

10,00054,00494,1866.3095,266    -34158,190موزمبيق

6,7009,9420.6711,006    -    -516,642ناميبيا

2,2805,7200.385,205    -    -18,000نيجرييا
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عدد القرو�سالدولة
اإجمايل 
القرو�س

القرو�س
غري املوقعة

القرو�س
غري النافذة

القرو�س غري 
امل�سحوبة

الر�سيد
2016

الن�سبة املئوية
الر�صيد
2015

20,00022,89041,8852.8042,715    -2184,775النيجر

15,00032,91746,5983.1242,962    -2094,515رواندا

9,00056,792101,2906.7895,892    -43167,082ال�صنغال

26,66914,6330.9816,157    -    -1241,302�صي�صيل

14,77046,9033.1447,268    -    -1361,673�صرياليون

7,8009,9969,3720.637,825    -927,168�صاوتومي وبرن�صيب

10,26923,0641.5419,201    -843,33310,000�صوازيالند

70,05861,9064.1459,862    -22142,46410,500تنزانيا

10,00029,29916,0681.0811,202    -1055,367توجو

45,08840,4952.7130,487    -1797,08311,500يوغندا

33,73321,4731.4419,621    -1365,20610,000زامبيا

12,58013,1250.8813,125    -    -925,705زميبابوي

1,00019,0001.2718,000    -    -720,000دول اخري

6612,867,55869,000200,4001,103,9641,494,1941001,438,001جمموع القطاع العام

)BOAD( 15,000    -115,000بنك غرب اأفريقيا للتنمية-    -    -    -    

)ECOBANK( 110,00010,000جمموعة ايكو بنك-    -    -    -    -    

)EABD( 9,7532,24713    -    -112,000بنك �صرق اأفريقيا للتنمية-    

)AFC( 113,00013,000موؤ�ص�صة اأفريقيا للمالية-    -    -    -    -    

)BRD( 15,00087    -    -    -115,000البنك الرواندي للتنمية-    

)BDEAC( 115,00015,000بنك تنمية دول و�صط اإفريقيا-    -    -    -    -    
)PTA BANK( 115,00015,000بنك التجارة والتنمية ل�صرق وجنوب افريقيا-    -    -    -    -    

)SONIBANK( 15,0005,000ال�صركة النيجريية للبنك-    -    -    -    -    
)TIB( 110,00010,000بنك تنزانيا لال�صتثمار-    -    -    -    -    

)UDBL( 16,0006,000بنك تنمية اوغندا-    -    -    -    -    

)BIDC CEDEAO( 115,00015,000بنك ال�صتثمار والتنمية-    -    -    -    -    

)LBDI( 15,0005,000بنك ليربيا للتنمية وال�صتثمار-    -    -    -    -    

    -12136,00094,00015,0009,75317,247100جمموع القطاع اخلا�س

6733,003,558163,000215,4001,113,7171,511,4411001,438,001جمموع القطاع العام واخلا�س

)يتبع( 
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باآلف الدولرات الأمريكية



2 0 1 6

w w w . b a d e a . o r g97

التقرير السنوى

*  يت�صمن مبلغ 17.247 مليون دولر اأمريكي والمتعلق بقرو�س ممنوحة للقطاع الخا�س كما في 31 دي�صمبر 2016 )2015: ل �صيء(.

المحافظين  لقرار مجل�س  وفقًا  ال�صــداد  وتقييم موقف  المقتر�صة  الدول  لدى  �صداد م�صتحقاته  بمتابعة  الم�صرف  يقوم 
)رقم 1 ل�صنة 1989(. ويبين الجدول التالي مدى انتظام الدول في �صداد الم�صتحقات كما في 31 دي�صمبر 2016:

                                             باآلف الدولرات الأمريكية

عددالبيــــــــــــــان
الدول

قرو�س 
امل�ساريع

قرو�س 
ال�سندوق

املجموع
2016

خم�س�س 
الحتياطي 

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�س 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
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ويبين الجدول التالي مدى انتظام الدول في �صداد الم�صتحقات كما في 31 دي�صمبر 2015:
                                                  باآلف الدولرات الأمريكية

قرو�س ال�سندوققرو�س امل�ساريععدد الدولالبيــــــــــــــان
املجموع
2015

خم�س�س 
الحتياطي 

اخلا�س
 اأ ( دول منتظمة ال�سداد

    -237,773    -6237,773لي�س لديها متاأخرات

    -22848,1943,689851,883لديها متاأخرات لأقل من �صنة

    -281,085,9673,6891,089,656جمموع فرعي

ب ( دول لديها ترتيبات ل�سداد املتاأخرات 
ومنتظمة ال�سداد

    -8206,59713,366219,963لي�س لديها متاأخرات

    -698,79811,830110,628لديها متاأخرات لأقل من �صنة

    -14305,39525,196330,591جمموع فرعي

ج ( دول لديها ترتيبات ل�سداد املتاأخرات 
ومتوقفة عن ال�سداد

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

متاأخرات لأكرث من �صنة واأقل من �صنتني
    

-

    

-

    

-

    

-

    

-
17,754167    -117,754متاأخرات ل�صنتني واأكرث

17,754167    -117,754جمموع فرعي

د ( دول لي�س لديها ترتيبات ل�سداد املتاأخرات 
ومتوقفة عن ال�سداد

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

متاأخرات لأكرث من �صنة واأقل من �صنتني
    

-

    

-

    

-

    

-

    

-
    -    -    -    -    -متاأخرات ل�صنتني واأكرث

    -    -    -    -    -جمموع فرعي

431,409,11628,8851,438,001167جمموع كلي 2015

ج-  مخاطر ال�سيولة

تمثل مخاطر ال�صيولة عدم مقدرة الم�صرف على تلبية متطلبات التمويل، وب�صكل رئي�صي المتعلقة بالتزامات القرو�س. 
يحتفظ الم�صرف بتمويل كاف لمقابلة مثل هذه اللتزامات عندما ت�صتحق.

د- مخاطر اأ�سعار الفائدة

تعرف مخاطر اأ�صعار الفائدة على اأنها احتمالت تاأثر المركز المالي للم�صرف وتدفقاته النقدية بالتقلبات الم�صتقبلية 
تقلبات غير  ينخف�س في حالة حدوث  اأو قد  التقلبات  ب�صبب هذه  الفوائد  الدخل من  يزداد  الفائدة، فقد  اأ�صعار  في 

متوقعة.
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اإي�شاحات حول القوائم المالية لل�شنة المنتهية في 31 دي�صـمبر 2016 

بالن�صبة للودائع والأوراق المالية ذات الدخل الثابت وال�صكوك، فاإن هدف الم�صرف الأ�صا�صي هو حماية الموجودات 
اأعلى عائد ممكن. وتتم مراقبة الأداء  العوامل فاإن الم�صرف يبحث عن  والمحافظة على �صيولتها. وعلى �صوء هذه 

بانتظام وتعديل مكونات المحافظ في �صوء تطورات الأ�صواق.

اأما بالن�صبة للقرو�س وتمويل عمليات التجارة الخارجية فاإنه يتم تحديد �صعر الفائدة ب�صكل م�صتقل عن قوى ال�صوق، 
اإطار  حدود  وفي  للم�صرف  ال�صتراتيجي  التوجه  مع  متوافقة  م�صتويات  وعلى  الإدارة،  مجل�س  قبل  من  قرار  بموجب 

اأهدافه التنموية.

هـ - مخاطر �سرف العمالت الأجنبية

تعّرف مخاطر �صرف العمالت الأجنبية على اأنها التقلبات المحتملة في اأ�صعار �صرف العمالت الأجنبية وتاأثيرها على 
المركز المالي للم�صرف وتدفقاته النقدية. و�صع الم�صرف �صوابط للعمالت الأجنبية التي يجوز التعامل بها ون�صب 
مكوناتها والتي يتم مراقبتها بانتظام من قبل الم�صرف. ي�صتخدم الم�صرف في عمليات الإقرا�س والتعامل مع البنوك 
الدولر الأمريكي. وفيما يتعلق بالمحفظة ال�صتثمارية المحتفظ بها لغر�س المتاجرة، فاإنه ي�صمح بالتعامل بعدد محدد 
 65 من العمالت الأخرى. ومع ذلك فاإن الدولر الأمريكي يعتبر العملة الأ�صا�صية، حيث يجب اأن يمثل ما ل يقل عن 

بالمائة من اإجمالي المحفظة التجارية بما فيها الم�صتقات.

يبين التحليل التالي الموجودات والمطلوبات ح�صب عمالتها كما في 31 دي�صمبر:
باآلف الدولرات الأمريكية

العمــــــالت

الن�سبة املئوية الإجمــايلاأخــرىجنيـه اإ�سرتلينييــورودولر اأمـريكي
للدولر الأمريكي

2016
75%3,365,756392,157188,601544,2164,490,730جمموع املوجودات 

100 %61,170    -     -     - 61,170جمموع املطلوبات   

2015

 76%3,246,063405,629223,446393,9724,269,110جمموع املوجودات 

100 %64,996    -     -     - 64,996جمموع املطلوبات   

21 - احل�صانة ال�صريبية:

وفقا لن�س المادة )40( من اتفاقية الإن�صاء، يعفى الم�صرف من جميع ال�صرائب والر�صوم في اأرا�صي الدول الأع�صاء، 
ي�صري  ول  عليها،  الجمركية  الر�صوم  ومن  اأعماله  لأداء  الالزمة  المهمات  ا�صتيراد  القيود على  الم�صرف من  يعفى  كما 
ذلك على الر�صوم التي توؤدى مقابل خدمات فعلية للم�صرف. ويعفى الم�صرف من اأية م�صوؤولية تتعلق بتح�صيل اأو دفع اأية 

�صريبة اأو ر�صم.
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اإي�شاحات حول القوائم المالية لل�شنة المنتهية في 31 دي�صـمبر 2016 

22 - تعهدات متويل والتزامات اأخرى:

اأ- تعهدات القرو�س والمنح

يمثل  ل  ال�صيادة،  ذات  الم�صتفيدة  الدول  مع  تفاهم  ومذكرات  اتفاقيات  بموجب  محكومة  والمنح  القرو�س  اإن جميع 
اإجمالي هذه التعهدات المحتملة بال�صرورة احتياجات نقدية م�صتقبلية، حيث اأن كثيرًا من هذه التعهدات تكون غير 
نافذة ب�صبب عدم توقيع التفاقيات اأو خطابات التفاهم اأو اإلغاوؤها اأو عدم اإتمام اإجراءات النفاذ. فيما يلي تفا�صيل 

هذه التعهدات كما في 31 دي�صمبر: 
باآلف الدولرات الأمريكية

 20162015

املجموعقطاع خا�سقطاع عام
69,00094,000163,00067,000قرو�س غري موقعة )اإي�صاح 20(

200,40015,000215,400147,000قرو�س غري نافذة )اإي�صاح 20(

1,103,9649,7531,113,7171,128,990قرو�س غري م�صحوبة )اإي�صاح 20(

28,07127,357     -28,071منح غري م�صحوبة 

1,401,435118,7531,520,1881,370,347الإجمـــايل

ب- برنامج تمويل التجارة 

اأمريكي    دولر  مليون  2016 مبلغ 200  لعام  الفريقية  للدول  العربية  التجارة  تمويل  برنامج  اطار  في  خ�ص�س 
)150:2015مليون دولر اأمريكي(. وقد بلغ اجمالي التعهدات مبلغ 150 مليون دولر امريكي )2015: 100 مليون 

دولر اأمريكي( والتفاقيات غير الموقعة مبلغ 200 مليون دولر امريكي )2015: 50 مليون دولر اأمريكي(.

ج- التزامات راأ�سمالية

بلغت اللتزامات الراأ�صمالية في 31 دي�صمبر2016 المتعلقة بم�صروع اإعادة تاأهيل وتو�صعة مبنى مقر الم�صرف ل �صيء 
)2015: 1.035 مليون دولر اأمريكي( )اأنظر اإي�صاح رقم 11(.

د- التزامات اأخـرى  

كما في 31 دي�صمبر 2016 فاإن الم�صرف ملتزم ب�صداد المبالغ التالية )اأنظر اإي�صاح رقم 5 و6(:

البنك  مال  راأ�س  في  م�صاهمته  من  المتبقي  اأمريكي(  دولر  مليون   6.000  :2015( اأمريكي  دولر  مليون   6.000
الأفريقي للت�صدير وال�صتيراد عند الطلب من الم�صاهمين.

مال  راأ�س  زيادة  في  م�صاهمته  من  المتبقي  اأمريكي(  دولر  مليون   3.460  :2015( اأمريكي  دولر  مليون   1.730
الموؤ�ص�صة العربية ل�صمان ال�صتثمار وائتمان ال�صادرات.

23 - موافقة جمل�س الإدارة:

بغر�س  المحافظين  مجل�س  على  المالية  القوائم  هذه  وعر�س  باإ�صدار  مار�س  2017   8 بتاريخ  الإدارة  مجل�س  اأو�صى 
الح�صول على الموافقة النهائية.
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خالصة عامة للتقرير 

اإن�صائه، على دعم وتعزيز التعاون العربي الأفريقي، وذلك من  اإليه في اتفاقية  )1( داأب الم�صرف بموجب المهام الم�صندة 
خالل الإ�صهام في تمويل الم�صروعات الإنمائية في الدول اأفريقية، وتقديم العون الفني لها، وت�صجيع ا�صتثمار راأ�س المال 

العربي فيها، وزيادة حجم التبادل التجاري معها، وقد تم ذلك من خالل الخطط الخم�صية التي نفذها حتى الآن.

)2( اأنهى الم�صرف العمل في العام الثاني من خطته الخم�صية ال�صابعة )2015 - 2019(، التي ُر�صد لها زيادة في راأ�س المال 
بن�صبة 50 % )اأي نحو 1400 مليون دولر(، لي�صل راأ�س المال الحالي اإلى 4200 مليون دولر، وهو ما ُي�صاعد الم�صرف 

على تكثيف اأن�صطته في دول اإفريقيا جنوب ال�صحراء الم�صتفيدة من عونه.

)3( تمـت في عــام 2016 الم�صادقـة على 16 م�صــروعًا اإنمائيًا في القطاع العـام بقــرو�س بلغــت 210 مــاليين دولر، منـهــــــا 
القطاع  في  م�صروعات  و5  الريفية  والتنمية  الزراعة  قطاع  في  م�صروعات  و4  الأ�صا�صية،  البنية  مجال  في  م�صروعات   7

الجتماعي )�صحة وتعليم(.

)4( قّدم الم�صرف في عام 2016 - في اإطار برنامج تمويالت القطاع الخا�س – قرو�س ائتمانية لثماني )8(موؤ�ص�صات مالية 
اأفريقية بمبلغ اإجمالى قدره 86 مليون دولر، وهو ما يمثل حوالى 86 % من المخ�ص�س ال�صنوى لعام 2016.

)5( اأما بالن�صبة لمكون تمويل ال�صادرات العربية اإلى الدول الإفريقية والذي ُخ�ص�س له مبلغ 200 مليون دولر في عام 2016، 
فقد تم منح خطوط تمويل لع�صر )10( موؤ�ص�صات مالية اأفريقية وعربية �صِملت كل المبلغ الُمخ�ص�س، وهو ما يمثل زيادة 

بلغت 100 % مقابل 100 مليون دولر في نهاية عام 2015.

)6( اكتمــل خالل عام 2016 تنفيذ 26 م�صروعًا اإنمائيًا في قطاعات مختلفة بتمويالت بلغت 190 مليون دولر لفائدة 19 
بلغت  اإجمالية  بتكلفة  موؤ�ص�صي،  دعم  عملية  و23  درا�صات جدوى   4 �صملت  فني  عون  عملية   27 اإنجاز  اكتمل  كما  دولة، 

5.967 ماليين دولر.

العاملة في  التنموية  الإقليمية  الموؤ�ص�صات  العديد من  اإلى  الم�صرف  ُمتعددة من خبراء  زيارات  اأي�صًا   2016 �صِهد عام   )7(
المجال، مثل: البنك الأفريقي للتنمية، و�صندوق الأوفيد، ومجموعة البنك الإ�صالمي للتنمية، وبنك تنمية غرب اأفريقيا، 
وبنك تنمية دول و�صط اأفريقيا وبنك تنمية �صرق اأفريقيا. كما �َصِهد تعاونًا كبيرًا مع موؤ�ص�صات التمويل الدولية خا�صًة البنك 

الدولي.

)8( ُتظهر الموؤ�صرات فيما يخ�س الو�صع المالي للم�صرف اأنه وا�صل نهجه في المحافظة على مركز مالي �صليم، وذلك بارتفاع 
�صافي موجوداته في نهاية عام 2016 اإلى 4,427.7 مليون دولر مقابل 4,203.9 مليون دولر في نهاية عام 2015، 
الإنفاق  في  التحكم  موا�صلة  مع  راأ�صماله،  بزيادة  الخا�صة  االأق�شاط  من  جزء  وا�صتالم  المتنوعة  لإيراداته  نتيجًة  وذلك 
الإداري. كما ارتفع �صافي الدخل اإلى 123.6 مليون دولر في عام 2016 بالمقارنة مع مبلغ 15.4 مليون دولر في عام 

2015، وُيعزى ذلك اإلى تح�صن اأداء الأ�صواق المالية العالمية خالل عام 2016 مقارنًا بالعام 2015.
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قا ئمة المالحـق

الملحــق

 األول

تطور عمليات امل�سرف التمويلية
)2016 - 1975(

الملحــــق

 الثانـــــي

البلدان  ح�سب  التعهدات  �سايف  توزيع  تفا�سيل 
امل�ستفيدة )1975 - 2016(

الملحـــــق 

الثالــــث

لتعهدات   ال�سنوى  القطاعي  التوزيع  ملخ�س 
امل�سرف ال�سافية )1975 - 2016(

الملحـــق 

الرابـــــع

لتعهدات  الفرعى  القطاعي  التوزيع  تفا�سيل 
امل�سرف ال�سافية )1975 - 2016(

الملحــــق

 الخامس

املال  راأ�س  املدفوعة فى  الأع�ساء  الدول  ُم�ساهمة 
وتوزيع الأ�سوات حتى 31 / 12 / 2016
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الملحـــق الأول
تطور عمليات الم�صرف التمويلية )1975 ــ 2016(

)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 اأم مل تفرز. بينما كانت هذه املبالغ 
تعترب حتى عام 1994 جزءًا من القر�س اإذا قرر امل�صرف امل�صاهمة يف متويل امل�صروع مل درا�صة اجلدوى.

)2( تت�صمن متويالت امل�صرف قيمة املعونات الفنية واملنح التي مت خ�صمها على الإيرادات.

)3( عبارة عن قيمة قرو�س وعون فني األغيت بناء على طلب احلكومات امل�صتفيدة اأو اأر�صدة متبقية مت اإلغاوؤها من قيمة القر�س اأو العون الفني بعد اكتمال تنفيذ العملية، ومت اخل�صم بالرجوع اإلى ال�صنة التي متت فيها املوافقة 
النهائية.

)القيم مباليني الدولرات(

املجموع201120122013201420152016 1975 – 2010البند

501242120201816620عدد قرو�س امل�صروعات املوافق عليها

35-2622221عدد القرو�س الئتمانية املوافق عليها

14------14عدد عمليات الربنامج اخلا�س

4812-----عدد عمليات القطاع اخلا�س

495313233293541696عدد املعونات الفنية املوافق عليها )1(

59------59عدد قرو�س �صندوق الإقرا�س 

497222423172512620عدد اتفاقيات القرو�س املوقعة

462231528223011591عدد اتفاقيات القرو�س النافذة

74.5085.3195.5096.1236.6896.1408.442112.730قيمة معونات فنية مت خ�صمها على الإيرادات)2( 

قيمة معونات فنية مت خ�صمها على 
87.4786.0524.5774.6283.5963.0203.379112.730الإيرادات ح�صب �صنة املوافقة

118.7138.0008.0008.0008.00010.00010.000170.713قيمة تعهدات املنح والعون الفني

25.68885441834642491.00072.00027.893قيمة املنح ودرا�صات اجلدوى امللغاة

3,729.883200.000200.000200.000200.000210.000220.0004,959.883قيمة متويالت امل�صرف – القطاع العام

50.00086.000136.000-----قيمة متويالت امل�صرف – القطاع اخلا�س

734.67185412.41812.3464249172760.876قيمة التعهدات امللغاة)3(

2,904.206192.000180.000180.000192.000200.000210.0004,058.206قيمة قرو�س امل�صرف

قيمة قرو�س امل�صرف مبا يف ذلك املنح 
2,995.212199.146187.582187.654199.576259.909305.9284,335.007والعون الفني

214.244------214.244قيمة قرو�س �صندوق الإقرا�س

214.244------214.244قيمة �صحوبات �صندوق الإقرا�س

1,934.851131.138117.760129.640127.829139.621121.2502,702.089قيمة �صحوبات امل�صرف

775.405120.613101.7433,797.761---2,800.000قيمة راأ�س املال املدفوع
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الملحـــق الثاني
تفا�شيل توزيع �شافي التعهدات ح�شب البلدان الم�شتفيدة )1975 - 2016(

)مباليني الدولرات(
املجموع1975201120122013201420152016 – 2010البند

103.21210.00010.0219.99910.00013.25015.000171.482اإثيوبيا
28.326142928.369اإرتريا

19.91830010.35031930.887اأفريقيا الو�صطى
10.14610.146اأجنول

102.30510.4001281310.514.610.000133.361بنني
82.07882.078بوت�صوانا

158.19511.50026012.45020.512.19.40019.000231.317بوركينا فا�صو
56.1419.983542.111.60078.266بوروندي

83.2748.24510.00010.00010.34020.000141.859ت�صاد
104.5498.25010.00010.33811.90910.855.30155.901تنزانيا

27.59110.1069.37410.2809.30766.658اجلمهورية التوجولية
17.5566117.617اجلابون
71.5427.0008.9997.00010.099104.640جامبيا

80.6825.0007.15212112.102105.057جزر الراأ�س الأخ�صر
76.01611.0005.30010.33311.20615.000128.855رواندا
57.67910.0005.40018910.00083.268زامبيا

57.1333.00060.133زميبابوي
8.7723.200147.5328.26027.778�صاوتومي وبرن�صيب

194.4919.95616.00010.00011.193.110.5009.000261.140ال�صنغال
34.44010.00033810.00054.778�صوازيالند
53.7005.8534808.00068.033�صرياليون

40.0862656.505.511.00032058.177�صي�صيل
137.0028.6168.000153.618غانا

143.536759.5007.43811.662.145020.320192.981غينيا
8.6678.667غينيا ال�صتوائية

10.58425062.112011.016غينيا بي�صاو
94.32910.0003007.60211.30012.000135.531الكامريون

38.1238.00010.00056.123الكونغو برازافيل
37.50010.0028.90010.062.166.464الكونغو الدميقراطية

67.0776.00010.00014.86010.13712.49312.350132.917كوت ديفوار
88.05210.00010.00010.00010.32011.000139.372كينيا

7.0114010.00012.00029.051ليبرييا
75.7975.0008.30189.098لي�صوتو

155.4884.00040015020.000180.038مايل
96.27411.01910.066500117.859مدغ�صقر

62.7934.00010.00010.0135.526487.076مالوي
70.3951435.570.445موري�ص�س

153.37310.32012.00010.5309.90013.08010.450219.653موزمبيق
25.14725.147ناميبيا
75.3359.9635.015165.840520.720111.604النيجر

8.0008.000نيجرييا
67.2465.00212.0007.0144015.20011.500118.002يوغندا

7.9967.996جزر القمر
10.00010.00020.000جمموعة دول )قطاع خا�س(

50.00086.000136.000قطاع خا�س
59112504846.51.1453.153.75.820.2املنظمات

87.5965.9344.5774.6283.5963.0203.379112.730منح خ�صمت على الإيرادات
2,995.212199.146187.582187.654199.576259.909305.9284,335.007الإجمايل
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المصرف العربى
للتنمية االقتصادية فى أفريقيا 

الملحـــق الرابع
تفا�صيل التوزيع القطاعي الفرعي لتعهدات الم�صرف ال�صافية )1975 - 2016(

)مباليني الدولرات(

املجموع 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 - 1975 القطاع
قطاع البنية الأ�سا�سية

1,372.499 98.500 60.000 41.000 32.000 57.500 75.000 1,008.499 الطرق

30.796 30.796 ال�صكك احلديدية

18.245 18.245 النقل النهري

158.786 10.000 10.000 138.786 النقل اجلوي

27.117 27.117 املوا�صالت ال�صلكية والال�صلكية

450.201 41.800 39.500 40.000 19.500 31.200 278.201 املياه واملجاري

122.282 11.600 7.500 16.400 86.782 ال�صدود والكباري

92.288 10.000 11.000 8.500 62.788 املرافق العامة

2,272.214 108.500 112.800 110.600 89.500 77.000 122.600 1,651.214 املجموع الفرعي

قطاع الزراعة والتنمية الريفية

604.410 49.000 35.600 43.500 45.300 56.600 18.200 356.210 الزراعة والتنمية الريفية

238.275 10.000 228.275 الإنتاج الغذائي

43.221 43.221 تربية املا�صية والدواجن

70.524 70.524 �صيد الأ�صماك

23.749 23.749 ال�صناعات الغذائية

19.500 19.500 تنمية الغابات

999.679 49.000 35.600 43.500 45.300 56.600 28.200 741.479 املجموع الفرعي

قطاع ال�سناعة

48.407 48.407 �صناعة مواد البناء والت�صييد

3.122 3.122 ال�صناعات الكيماوية

51.529 51.529 املجموع الفرعي

172.664 172.664 قطاع الطاقة: هياكل اإنتاج الكهرباء

427.564 52.500 46.600 32.900 33.000 38.400 35.700 188.464 القطاع الجتماعي

257.921 86.000 55.000 5.000 12.200 8.000 5.500 86.221 القطاع اخلا�س*

12.635 12.635 الربنامج اخلا�س: عون عاجل

العون الفني

22,250.8 3,395.3 5.744 3,133.5 2.522 2.893 1.212 3.351 الدول

5,820.2 3,153.7 1.145 846.5 504 112 59 املنظمات

112.730 3.379 3.020 3.596 4.628 4.577 5.934 87.596 منح خ�صمت على الإيرادات

140.801 9.928 9.909 7.576 7.654 7.582 7.146 91.006 املجموع الفرعي

4,335.007 305.928 259.909 199.576 187.654 187.582 199.146 2,995.212 املجموع الكلي

* ي�صمل اأي�صًا القرو�س الئتمانية
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التقرير السنوى

الملحق الخام�س
م�شاهمة الدول الأع�شاء المدفوعة في راأ�ض المال وتوزيع الأ�شوات حتى  12/31/ 2016

)القيم مباليني الدولرات(

الدول الأع�ساء
القوة الت�سويتيةالأ�سهم

الن�سبة املئوية عدد الأ�سهماإجمايل راأ�س املال املدفوع
من املجموع

عدد 
الأ�سوات

الن�سبة املئوية 
من املجموع

7,991,111.8379.910.21279.910.67 اململكة الأردنية الها�صمية

428,095,277.404280.9511.274480.9510.78دولة الإمارات العربية املتحدة

7,991,111.8379.910.21279.910.67 مملكة البحرين

33,213,969.18332.140.87532.141.28 اجلمهورية التون�صية

159,822,236.891598.224.211798.224.33 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية

958,933,421.419589.3425.259789.3423.54 اململكة العربية ال�صعودية

7,991,111.8379.910.21279.910.67جمهورية ال�صودان

4,756,614.2047.570.13247.570.60 اجلمهورية العربية ال�صورية

559,377,829.135593.7814.735793.7813.94 جمهورية العراق

46,230,910.57462.311.22662.311.59 �صلطنة ُعمان

7,991,111.8379.910.21279.910.67دولة فل�صطني

319,644,473.793196.458.423396.458.17دولة قطر

586,014,868.625860.1515.436060.1514.58 دولة الكويت

26,637,039.52266.370.7466.371.12اجلمهورية اللبنانية

570,793,703.205707.9415.035907.9414.21 دولة ليبيا

7,991,111.8379.910.21279.910.67جمهورية م�صر العربية

58,601,486.86586.011.54786.011.89اململكة املغربية

5,683,283.1356.830.15256.830.62 اجلمهورية الإ�صالمية املوريتانية

3,797,760,673.0537,977.61100.0041577.61100.00املجموع
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