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 البنك اإلفريقي للتنمية في مصرأنشطة 
 

ضم ثالثة تأفريقيا. و فيمؤسسة تمويل التنمية أول  هي( AfDBمجموعة البنك األفريقي للتنمية )

( وصندوق ADF(، وصندوق التنمية األفريقي )AfDBكيانات منفصلة: البنك األفريقي للتنمية )

مكتب في إضافة على بلدا أفريقيا  33ي على أرض الواقع فمتواجد (. NTFاالستئماني )نيجيريا 

ة فريقيآ دول 33لـالبنك األفريقي للتنمية في التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي يسهم اليابان، 

 .منضوية إليه

 

ذات  تقييما AAA، وهي مؤسسة مجموعة البنك األفريقي للتنمية، قامت 4691في عام  اومنذ إنشائه

مليار دوالر أمريكي لدعم ما  63نحو بتوجيه  ،مليار دوالر أمريكي 411رأس مال مصرح به يناهز 

 في القارة اإلفريقية. ةتنمويمشاريع وبرامج  1111يقرب من 

 

والتعاون مع مصر ، وعالوة على المشاركة من بسجل طويل وحافل اإلفريقي للتنمية يحظى البنك 

 ثاني أكبر دولة مصر ، ظلت  4691عام في تأسيسه  للبنك عند المؤسسةكونها واحدة من الدول 

عملية  411مولت مجموعة البنك ما يقرب من ، 4691منذ عام و  على مستوى القارة.فيه  مساهمة

مشروعات المشروعات التي يمولها البنك  شملت وقد مليار دوالر أمريكي. 3.9بلغت قيمتها حوالي 

باألخص منح القروض للشركات الصغيرة و الطاقة والقطاع االجتماعي )و مجاالت البنية التحتيةفي 

 .(والمتوسطة

 

 في  المشار إليه االستراتيجيبناًء على  إطار العمل تتحدد العمليات التي يقوم بها البنك في مصر و 

.  لتنميةا لتحقيق الحكومة المصريةوخطط  واستراتيجيةلرؤية  أيضا وفقاً و الدولة االستراتيجية خطةال

الناشئة عن  اتلتحديوفقاً ل( 2142/43)لعام المؤقتة الحالية  الستراتيجيةاإعداد الخطة ولقد تم 

 وتحقيق النمو، االقتصاد الكليوانتعاش استقرار  تحقيقستند في المقام األول على تالتي الثورة، و

الحاجة إلى التأكيد بشكل  همية أالحالية  على  االستراتيجيةالخطة  ّشددوت .للحد من الفقر الشامل
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استخدام موارد القطاع لتحفيز انتعاش في كفاءة ال( استقرار االقتصاد الكلي و4)على خاص 

 خلق فرص العمل وتقديم الخدمات األساسية.تحسين ( 2االقتصاد، )

 

. أنها تركز على 2143شهرا حتى يوليو  41االستراتيجية لمدة الخطة تمديد هذه  سعى البنك إلىوي

 تين:أساسي يزتينرك

 استقرار االقتصاد الكلي لدعم انتعاش االقتصاد؛ السعي لتحقيق 

 .تعزيز النمو الشامل للحد من الفقر 

 

 المحفظة الحالية( قيمة من ٪92.3) سيادية ض  وقر 9 عملية منها 21المحفظة الحالية للبنك تتضمن و

 مليار دوالر أمريكي 2إجمالية تُقّدر بـ   ةبقيم ٪(42) مع القطاع الخاص تينوعملي ٪(4) منح 46 و

والذي يقدر  محفظةالهذه الجزء األكبر من ف . 2143إلى موفّى أكتوبر  %13.9تم صرفها في حدود 

في وأبو قير في السويس،  وباألخص فيستثمارات في قطاعي الطاقة )يتم توجيهه ال٪( 11)ب

القطاع دمة لخمن أعماله   ٪44البنك خصص يبينما (، البخارية عين السخنةالمحطة كهرباء 

 التي تستهدف مع الصندوق االجتماعي للتنمية التي تتم بالتعاون مشاريعالاالجتماعي )بما في ذلك 

قطاعات الزراعة إلى ٪ 1,3 هيوجويتم تيز(، االشركات الصغيرة والمتناهية الصغرى والفرنش تنمية

، من لمحفظة الحاليةا هذه في إطارو القطاع الخاص.إلى ٪ 42,3والري والمياه والصرف الصحي، و

صرف  على المستعملةمياه المعالجة لحصل قريبا جدا مشروع محطة جبل االصفر تالمتوقع أن ي

  .البنك اإلفريقي للتنميةاألموال المرصودة له من طرف 

 

من ميجاوات    931MW لـضافة إ في الفترة األخيرةالبنك  عملياتتضمنت اإلنجازات الرئيسية من 

 . لتوليد الكهرباءالكريمات مشروع ضمن رباء  الكهقدرة توليد 

 

 311ميزانية قرض الدعم )إطار  ضمنشملت النتائج الرئيسية التي تحققت ، في القطاع الماليو

من  المتعثرة القروضإلغاء  تعزيز االبتكار في القطاع المصرفي وكذلك (مليون دوالر أمريكي

ي، شملت اإلنجازات الرئيسية زيادة عدد في القطاع االجتماعو٪. 31إجمالي القروض بنسبة 
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سبل وتعميق ، ومتناهية الصغر الصغيرةالمتوسطة و للشركاتتوفير التمويل والوسطاء الماليين 

 صالح القطاع الصحي.إبرنامج ٪ في إطار 411٪ إلى 31الصحية من التيسيرات  الوصول إلى 

 

يعد البنك حيث ، يقيا في بؤرة اهتمامهبنك التنمية اإلفريقي افرضع يتنموية ، باعتباره مؤسسة و

لالستثمار في مجاالت مثل البنية التحتية والتكامل اإلقليمي، وفي عقد وتنسيق العمليات  اً متميز اً شريك

ميزة العمليات المتكاملة من خالل توفير التمويل لكل من القطاعين أيضاً كما يقدم ، المالية في القارة

 الخاص والعام.

 

لتلبية  بشكل كبير القطاع الخاص ه معتوسيع عملياتعلى ك في السنوات األخيرة البنوقد عكف 

الصغر، وذلك من أجل:  ةالمتناهيومثل الشركات الصغيرة والمتوسطة  األسواق المحرومة احتياجات

حافز لضخ المزيد من االستثمارات؛ المثابة بوليكون إضافة قيمة والمساعدة على تقليل المخاطر، 

 . الشراكة العامة والخاصة لودعم هياك

 

هذا وسوف يواصل البنك  المضي قدماً في دعمه للحكومة مع التركيز بقوة على توفير المساعدة 

 االقتصادية.الدراسات القطاعية والتقنية و


