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شكر وتقدير 
أعدت تقرير 2015، إدارة بحوث التنمية التابعة ملجمع كبار االقتصاديين، تحت توجيه لجنة االتصاالت الخارجية وإعداد 

التقرير السنوى، التابعة للمجلس والتى تضم، 
P.M.N. Mwangala (Chairperson), M. Turner (Vice Chairperson), and Members: M. Ketsela, M.R.J. Mahomed, D. O’Neill, 
L. Sentore, and H.S. Tse. 

ويود الفريق أن يشكر أيضا اللجنة التنسيقية لإلدارة العليا عىل توجيهها خالل إعداد هذا التقرير. 
فريق التقرير: 

 C.L. Lufumpa, Officer-in-Charge (Chief Economist and Vice President), Chief Economist Complex; K.C. Urama, Senior Policy 
Advisor to the President on Inclusive and Green Growth; A. Shimeles, Acting Director; A. Simpasa, Officer-in-Charge (Manager); 
and A. Salami (Task Manager) from the Development Research Department; M. Mubila, N. Letsara, P. Lartey, and L.K. Kouakou 
from the Statistics Department; R. Boadi, Assistant to the Secretary General; and Consultants: P. Quarcoo, A. Portella, E. 
Muchapondwa, A. Ndungu, D. Birhanu, and Z. Bicaba.

فريق التحرير والترجمة:

  O.L. Pinzi, Ag. Secretary General and Director; J. Edjangue, Manager; E. Alexander, Manager; M. Ndagijimana, V. Mahan, and 
A. Tossa (French Translation), and E.W. Goro (English Editor) from the Language Services Department; D. Short and N.R. Jewitt 
(Consultants).

فريق التمويل: 
O. Hollist, Ag. Director; N. Ngwenya, Manager; J. Riadh and S. Oppong, from the Financial Control Department.

مراكز االتصال: كما يشكر الفريق مراكز االتصال من كل اإلدارات التنظيمية والوحدات التنظيمية األخرى: 
 A. Abou-Zeid, A. Abusharaf, Y. Ahmad, Z.G. Alemu, O. Ali, D. Amouzou, S. Atchia, F. Avwontom, T. Bhebhe, S.S. Boitumelo, 
T.A. Brient, I. Budali, E. Change, H. Cisse, A. Coker, M. Comoe, K. Dairo, A. Dao Sow, F. Dennis, M. Diawara, D. ElHassan, S. 
Kamara, O. Jammeh, B. Kanu, P. Kariuki, U. Keita-Tape, J. Kitakule-Mukungu, A. Lasri, B. Mikponhoue, L.C. Mohamed, S. Muller, 
M. Nalubega, C. Nartey, O. Nicol-Houra, E. Nkoa, M. Ouattara, T. Owiyo, V. Robert, A. Rojkoff, P. Rugumire, E. Santi, P. Santos da 
Costa, O. Shingiro, A. Singogo, F. Teufe, and N. Yeo.

آخرون : نشكر أيضا: 
B. Kamgnia of the African Development Institute; P. Zimpita and U. Beegun-Ramduny of the Office of the Executive Director representing 
Botswana, Malawi, Mauritius, and Zambia; I. Faye, J. Anyanwu, P. Gogo, V. Aka, and A. Nelson of the Development Research Department; 
C.L. Tawah of the Office of the First Vice President; J. Phillips, L. Yattien-Amiguet, F. Njoku, and I. Ibrahim of the Communication and 
External Relations Department; and L. Sennett and K. Juvonen of the Strategy and Operational Policies Department for additional inputs. 

تصميم الغالف والصور: إدارة االتصاالت والعالقات الخارجية. 

توضيح: املسميات الواردة ىف هذا املطبوع ال تقترح وال تعنى ضمنا أى رأى من قبل مجموعة البنك فيما يتعلق بالوضع 

القانونى ألى بلد أو إقليم، أو تعيين حدودهما. 
النسخة العربية 

مركز األهرام للترجمة – مؤسسة األهرام – القاهرة – مصر 
املدير العام: رضا عبداملقصود صالح 

الترجمة: كمال السيد 

فريق التحرير: أحمد برهان، سها حشمت، رابية يوسف. 
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حقائق رسيعة 
مجموعة بنك التنمية األفريقى 

بنك التنمية األفريقىاملؤسسات التأسيسية
صندوق التنمية األفريقى

صندوق نيجيريا االستئمانى
54 بلدا أفريقيا (بلدان اإلقليم األعضاء)املساهمون

26 بلدا غير أفريقى (البلدان األعضاء من خارج اإلقليم)
النهوض بالنمو االقتصادى املستدام، وتقليص الفقر ىف أفريقياالرسالة

رأس املال املصرح به
ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 )البنك(

66.98 مليار وحدة حسابية

رأس املال املكتتب
يف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 )البنك(

65.48 مليار وحدة حسابية

رأس املال املدفوع 
ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 )البنك(

4.88 مليار وحدة حسابية

رأس املال تحت الطلب 
ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 )البنك(

60.60 مليار وحدة حسابية

2.92 مليار وحدة حسابيةإجماىل االحتياطيات ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015
241 عملية معتمدة  بإجماىل 6.33 مليار وحدة حسابية، تم تمويلها كاآلتى:العمليات املعتمدة، 2015

بنك التنمية األفريقى 4.52 مليار وحدة حسابية
صندوق التنمية األفريقى 1.52 مليار وحدة حسابية

صندوق نيجيريا االستئمانى 12.5 مليار وحدة حسابية
صناديق خاصة*: 288.8 مليار وحدة حسابية

منها:
قروض

منح
تخفيف ديون البلدان الفقيرة

املشاركة ىف رأس املال
ضمانات

صناديق خاصة*

4.77 مليار وحدة حسابية (100 عملية)
471.4 مليون وحدة حسابية (87 عملية)

47.0 مليون وحدة حسابية (عملية واحدة)
64.3 مليون وحدة حسابية (4 عمليات)

696.9 مليون وحدة حسابية (7 عمليات)
288.8 مليون وحدة حسابية (42 عملية)

البنية األساسية: 3.08 مليار وحدة حسابية (48.6 ىف املائة)االعتمادات حسب القطاعات ىف 2015
التمويل: 1.35 مليون وحدة حسابية (21.3 ىف املائة)

متعددة القطاعات: 788.9 مليون وحدة حسابية (12.5 ىف املائة)
القطاع االجتماعى: 595.9 مليون وحدة حسابية (9.4 ىف املائة)

الزراعة والتنمية الريفية:: 514.6 مليون وحدة حسابية (8.1 ىف املائة)
الصناعة والتعدين واملحاجر: 3.1 مليون وحدة حسابية (0.05 ىف املائة)

4,974 قرضا ومنحة بإجماىل 87.97 مليار وحدة حسابيةإجماىل مجمع القروض واملنح املعتمدة 1967 – 2015

مالحظات:
* الصناديق الخاصة: هى اعتمادات لعمليات تسهيل املياه األفريقية، ومبادرة توفير املياه والصرف الصحى ىف الريف، ومرفق البيئة العاملى، والبرنامج العاملى لألمن 

الغذائى والزراعة، وصندوق أفريقيا تنمو معا، وصندوق االتحاد األوروبى االستئمانى للبنية األساسية ىف أفريقيا، وصندوق تقديم املساعدة للقطاع الخاص، وصندوق 
الطاقة املستدامة من أجل أفريقيا، وصندوق االنعقاد ىف شمال أفريقيا والشرق األوسط، ومنظمة البلدان املصدرة للنفط، وصندوق زمبابوى متعدد املانحين.

vi



الرئيس 

رئيس مجلسى املحافظين 
بنك التنمية األفريقى 

صندوق التنمية األفريقى

سيدى الرئيس: 

وفقا للمادة 32 من االتفاقية املنشئة لبنك التنمية األفريقى واملواد 8 و 11  و 12 من اللوائح العامة املوضوعة بموجبها، 
وعمال باملادة 26 من االتفاقية املنشئة لصندوق التنمية األفريقى، واملواد 8 و 11 و 12 من اللوائح العامة املوضوعة بموجبها، 
يشرفنى أن أقدم نيابة عن مجلسى إدارة البنك والصندوق، القوائم املالية املراجعة للمؤسستين عن السنة املالية املنتهية ىف 

31 كانون األول/ ديسمبر 2015. 
كما يتضمن هذا التقرير املشترك امليزانيتين اللتين اعتمدهما مجلسا اإلدارة للفترة التى تبدأ من أول كانون الثانى/ يناير 
التى جرت ىف  للتطورات  استعراضا  أيضا  املرفق  التقرير  األول/ ديسمبر 2016، ويتضمن  كانون  2016 وتنتهى ىف 31 

االقتصاد األفريقى وىف أنشطة عمليات مجموعة البنك خالل 2015. 
أرجو أن تتقبلوا، سيادة الرئيس، أسمى احتراماتى. 

مجموعة بنك التنمية األفريقى

Avenue Joseph Anoma · 01 BP 1387 Abidjan 01, Côte d’Ivoire · Tel: +225 20 20 48 22 · Fax: +225 20 21 31 00 · Email: afdb@afdb.com · Internet: www.afdb.org

27 نيسان/ أبريل 2016 

أكينوومى أيووديجى أديسينا
رئيس مجموعة بنك التنمية األفريقى 

ورئيس مجلسى اإلدارة
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Mr. Abdallah MSA (Comoros); Mrs. Soraya MELLALI (Algeria); Mrs. Petronella Mukelabai Nawa MWANGALA 
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رسالة من رئيس
 مجموعة بنك التنمية األفريقى

ورئيس مجلسى اإلدارة 

 عقب انتخابى رئيسا ملجموعة بنك التنمية األفريقى وتوىل مسؤولياتى عقب ذلك ىف أول أيلول/ سبتمبر 2015، حشدت 
رؤيتى وقواى للتعجيل بتنفيذ إستراتيجية البنك العشرية خالل واليتى، بالبناء عىل إنجازات سلفى، الدكتور دونالد كابيروكا. 
واسمحوا ىل أن اغتنم الفرصة لإلعراب عن تقديرى ملجلسى املحافظين ملنحى امتياز وشرف خدمة مجموعة البنك ىف أفريقيا. 

وىف الوفاء بالوالية التى عهد بها إىل، يسعدنى أن أقدم التقرير السنوى ملجموعة البنك. 

 يبرز التقرير صمود أفريقيا االقتصادى ىف خضم رياح معاكسة عامليا وإقليميا، خاصة االنخفاض املطرد ىف أسعار السلع 
واألحوال املناخية الناجمة عن ظاهرة النينو ىف عدة بلدان أفريقية. لقد بلغ متوسط نمو الناتج املحىل اإلجماىل 3.6 ىف املائة ىف 
أفريقيا، وهو ثانى أعىل متوسط بعد متوسط آسيا الناهضة والنامية والذى بلغ 6.6 ىف املائة. كما كانت أفريقيا موطنا لخمسة 
من أسرع االقتصادات نموا ىف العامل ىف 2015. بيد أن هناك تحديات كثيرة تواجه القارة. فعدم املساواة ال يزال مرهقا، 
ويضرب الفقر والجوع وسوء التغذية بجذوره عميقا فيها، مما يتطلب جهودا متضافرة للتعجيل بالنمو الشامل وخلق فرص 

العمل، خاصة بين الشباب.

وللتغلب عىل هذه التحديات، وضعت جدول أعمال ألولويات التنمية له خمس ُشعب، أدعوها الخمسة العليا، لتعزيز تنفيذ 
اإلستراتيجية العشرية، وهى: إضاءة أفريقيا وتزويدها بالكهرباء، وتغذية أفريقيا، وتحقيق تكامل أفريقيا، وتصنيع أفريقيا، 

وتحسين نوعية الحياة من أجل شعوب أفريقيا.

الدكتور أكينوومى أيووديجى أديسينا 
رئيس مجموعة – بنك التنمية األفريقى 
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ويسرنى أن أعلن أنه خالل الربع األول من 2015، عملت مجموعة البنك مع الشركاء لوضع البرنامج الجديد املعنى بتوفير 
الطاقة من أجل أفريقيا، الذى يسعى إلقامة شراكات باعثة عىل التحول لتعمل كأساس يرتكن إليه تحقيق الفرص الشاملة 
للحصول عىل الطاقة بحلول 2025. وباملثل، عقدت مجموعة البنك مؤتمر داكار عاىل املستوى، الذى أثمر خطة عمل ملعالجة 
انعدام األمن الغذائى وخلق عملية تصنيع زراعى لتحقيق تحول ىف الزراعة ىف أفريقيا. كما أطلقنا مبادرة "وظائف للشباب ىف 
أفريقيا" لزيادة فرص العمل للشباب ومبادرة "أعمال التمويل اإليجابية من أجل املرأة ىف أفريقيا" لدعم املشروعات اململوكة 
للمرأة. وإضافة لذلك، سنتصدى للحواجز التى تعترض تكامل أسواق أفريقيا عن طريق دعم سالسل القيمة واالستثمار ىف 

البنية األساسية اإلقليمية عالية الجودة. 

وعىل الرغم من املناخ املاىل العاملى غير املواتى، عززت مجموعة البنك جودة محفظتها مع السعى لالحتفاظ بمركز ماىل قوى. 
وتأكد التصنيف االئتمانى ملجموعة البنك البالغ AAA بالنسبة للديون املمتازة مع نظرة مستقرة. ويشهد ذلك عىل سالمة 
التدابير املطبقة لضمان كفاية سليمة  لرأس املال وإدارة حذرة للمالية واملخاطر. ونتيجة لذلك، استطاعت مجموعة البنك اإلبقاء 
عىل تركيزها اإلستراتيجى عىل املجاالت التى لها أولوية ىف اإلستراتيجية العشرية. وزاد إجماىل االرتباطات ىف 2015 بمقدار 
25 ىف املائة ليصل إىل 8.8 مليار دوالر، من 6 مليارات ىف 2014. وكان نحو نصف االعتمادات تقريبا مكرسا لتنمية البنية 

األساسية، وذلك شرط مسبق للنمو الشامل. 

ويسعدنا إكمال االنتقال للمقر الرئيسى ىف أبيدجان، كوت ديفوار، بعودة 1٫126 من العاملين بالبنك من تونس بنهاية 2015. 
وسنظل مدينين بالشكر لحكومة تونس وشعبها عىل كرم ضيافتهم الحارة خالل 11 عاما عملنا فيها من تونس. كما أشكر 

حكومة كوت ديفوار عىل تسهيل عودة البنك ملقره. 

 وأخيرا، أود أن أزجى تقديرا خاصا لحملة األسهم والشركاء عىل دعمهم الجىل خالل العام. كما أعرب عن تقديرى ملجلسى 
املشاورات من أجل دورة االستعاضة  نبدأ  إذ  العام. ونحن  اإلدارة، واإلدارة، والعاملين عىل مساهماتهم والتزامهم طوال 
الرابعة عشرة ملوارد الصندوق، فإننا نعتمد عىل هذا الدعم لتمكيننا من تنفيذ واليتنا ىف بناء مستقبل شامل ومستدام لشعوب 

أفريقيا. 

أكينوومى أيووديجى أديسينا 

رئيس مجموعة بنك التنمية األفريقى 
ورئيس مجلسى اإلدارة 
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استرشدت عمليات مجموعة بنك التنمية األفريقى وإستراتيجياته 
القطاعية ومشاركاته األساسية ىف 2015 بالهدف املزدوج لتحقيق 
وهذا  العشرية.  اإلستراتيجية  أرسته  كما  وأخضر  شامل  نمو 
املجموعات  خاصة  للناس،  أفضل  فرص  خلق  ىف  حاسم  الهدف 
انتشال املاليين  للمعاناة، أساسا األطفال والنساء، وىف  املعرضة 
من وهدة الفقر. ومن ثم، فإنه اتساقا مع هذا الهدف، فإن موضوع 
التقرير السنوى لعام 2015 هو " الطاقة وتغير املناخ: تداعيات 

بالنسبة للنمو الشامل واألخضر ىف أفريقيا."

والتقرير ُمقدم ىف بابين أساسيين. الباب األول يفحص أداء أفريقيا 
االقتصادى وآفاقها املرتقبة ىف سياق التطورات العاملية، ويسهب 
ىف موضوع التقرير. ويستعرض الباب الثانى تدخالت مجموعة 
اإلستراتيجية  ىف  أولوية  لها  التى  العمليات  مجاالت  ىف  البنك 
البنك،  مجموعة  عمليات  ىف  التنمية  فاعلية  يناقش  كما  العشرية. 
ويفحص أنشطة إدارة الشركة التى تقوم بها الوحدات التنظيمية 
للبنك، ويعرض هيكل الحوكمة ىف مجموعة البنك، ويوىل اهتماما 
ومسؤولياتهما  اإلشرافية  ووظائفهما  املجلسين  ألنشطة  خاصا 

اإلستراتيجية. 

أفريقيا تحافظ عىل صمودها 

ىف خضم رياح معاكسة عاملية وإقليمية 

املعاكسة  الرياح  خضم  ىف  صامدا  االقتصادى  أفريقيا  أداء  ظل 
الحقيقى  املحىل اإلجماىل  الناتج  العاملية واإلقليمية. ونما متوسط 
بمقدار 3.6 ىف املائة ىف 2015، بأعىل من املتوسط العاملى البالغ 
املائة.  والبالغ 1.6 ىف  اليورو  املائة، ومن متوسط منطقة  3.1 ىف 
وىف 2015، كانت خمسة من البلدان اإلفريقية من بين أسرع عشر 
بلدان نموا ىف العامل بنمو للناتج املحىل اإلجماىل قدره 7 ىف املائة أو 
أعىل. وعىل الرغم من هذا النمو املرتفع، زاد عدد الفقراء ىف أفريقيا 
التى  القطاعات  الهيكىل ىف  التحول  ويظل  املساواة.  عدم  واستمر 
األعمال  ومشروعات  الزراعة  مثل  للغالبية،  الرزق  أسباب  توفر 
يستطيع  إنه  حيث  التنمية،  أحجية  لحل  حاسما  ركنا  الصغيرة 
زيادة اإلنتاجية الشاملة، ويحسن مستويات املعيشة، ويقلل الفقر. 

الكىل  االقتصادى  امليزان  تعرض  الكىل.  االقتصادى  االستقرار 

للقارة للضغط من جراء األحوال االقتصادية العاملية الباعثة عىل 
الوهن والصدمات املعاكسة األخرى. ويقدر أن العجز املاىل ارتفع 
 4.8 من  اإلجماىل  املحىل  الناتج  من  املائة  ىف   6.6 إىل   2015 ىف 
أساسا  املاىل  العجز  اتساع  ويعكس  السابقة.  السنة  ىف  املائة  ىف 
هبوط اإليرادات نتيجة النخفاض العائدات من الصادرات السلعية، 
مركز  تطور  عكس  وقد  الرأسمالية.  النفقات  ىف  بزيادة  مقترنا 
الحساب الجارى الخارجى اتجاه امليزان املاىل. وبالنسبة ألفريقيا 
بأسرها زاد عجز الحساب الجارى إىل 7.3 ىف املائة من 4.8 ىف 

املائة ىف السنة السابقة. 

بيد أن آفاق أفريقيا املرتقبة لعام 2016 وما وراءه تبدو مواتية، 
أوضاع  ضبط  وتدابير  أقوى  محىل  استهالكى  طلب  إىل  ترتكن 
املالية العامة الحتواء صدمة أسعار السلع. وتشمل مخاطر الهبوط 
ىف األجل املتوسط، استمرار االنخفاض ىف أسعار السلع واألحوال 
املناخية الناجمة عن ظاهرة النينو التى يتوقع أن تستمر ىف عدد من 
البلدان األفريقية. وإجماال، فإن اإلسقاطات تبين بالتاىل أن النمو 
ىف 2016 سيزيد بصورة متواضعة إىل 3.7 ىف املائة، ويتسارع 

لدرجة أكبر ليصل إىل 4.5 ىف املائة ىف 2017. 

الدعم من مجموعة البنك. مجموعة البنك متأهبة ملساعدة بلدان 

تجابه  التى  املعاكسة  الرياح  أمام  الصمود  عىل  األعضاء  اإلقليم 
القارة بتزويدها بدعم مناهض للتقلبات الدورية ىف الوقت املناسب 
لتعزيز صمود االقتصادات. كما عززت مجموعة البنك قدرتها عىل 
التحليل لتوفير معلومات اقتصادية، ومشورة سياسية وما يرتبط 

بذلك من دعم تقنى لتقوية إدارة السياسة االقتصادية. 

الرابطة بين الطاقة وتغير املناخ 

الطاقة وتغير املناخ. تتوقف أفريقيا عىل تحقيق تحول هيكىل من 

املستدامة عىل فرصها  التنمية  أهداف  الشامل وإنجاز  النمو  أجل 
ىف حصول الجميع عىل طاقة حديثة أسعارها ىف املتناول، ويعّول 
مليون   645 عىل  يربو  ملا  يتوافر  ال  وحاليا،  ومستدامة.  عليها 

موجز تنفيذى 
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لدى  وليس  الكهرباء،  عىل  الحصول  فرص  أفريقيا  ىف  شخص 
700 مليون إنسان فرصة الحصول عىل الطاقة النظيفة للطهى، 
التلوث ىف األماكن املغلقة  ويموت 600٫000 نسمة كل عام من 
الناجم عن االعتماد عىل الوقود الحيوى ىف الطهى. ويقدر أن نقاط 
االختناق ىف قطاع الطاقة والنقص ىف الكهرباء تتكلف تقريبا من 2 
إىل 4 ىف املائة من الناتج املحىل اإلجماىل سنويا، مما يقوض النمو 

االقتصادى، وخلق فرص العمل، واالستثمار. 

للحصول عىل خدمات  تحقيق فرص شاملة  قادرة عىل  وأفريقيا 
النمو،  عن  الناتج  الكربون  كثافة  مكافحة  تقلل  حين  ىف  الطاقة، 
وبذلك تخفض إسهاماتها ىف االنبعاثات العاملية من ثانى أوكسيد 
الكربون. ويوجد ىف أفريقيا نحو 7.7 ىف املائة من احتياطيات النفط 
الغاز  املائة من احتياطيات  العامل، و 7.6 ىف  املؤكدة ىف  التقليدية 
وتبلغ  الفحم.  احتياطيات  من  املائة  ىف   3.7 و  املؤكدة،  الطبيعى 
الطاقة  الشمسية ما يربو عىل 10 تريليون واط، ومن  إمكانيات 
الطاقة الهيدروليكية 350 مليار واط، ومن طاقة الرياح 110 مليار 

واط باإلضافة إىل 15 مليار واط من حرارة باطن األرض.

بخفض  املناخ  بتغيير  املعنية   2015 باريس  اتفاقية  والتزمت 
االنبعاثات مما يتسق والبقاء دون عتبة درجتين حراريتين مئويتين 
وبذل الجهود لقصر زيادة الحرارة عىل ما يعلو عن مستويات ما 
قبل الصناعة بمقدار 1.5 درجة مئوية. إن التضارب بين سياسات 
الطاقة وسياسات تغير املناخ يمكن أن يحد من قدرة أفريقيا عىل 
تسخير مواردها من الطاقة التقليدية، خاصة النفط والغاز والفحم. 
أوجه  تسخر  مبتكرة  تمويل  ونماذج  سياسات  ذلك  ويقتضى 
البرنامج  البنك  التآزر وتحد من االستبعاد. وقد أعلنت مجموعة 
عىل  الباعثة  والشراكة  أفريقيا  أجل  من  بالطاقة  املعنى  الجديد 
التحول املعنية بالطاقة من أجل أفريقيا، إلضاءة أفريقيا وتزويدها 
بالكهرباء بحلول 2025، مع فصل اإلنتاجية االقتصادية للقارة 

عن انبعاثات ثانى أوكسيد الكربون.

عمليات مجموعة البنك، 2015 

اعتمادات مجموعة البنك ومدفوعاتها املنصرفة. كما حدث ىف 

العام السابق، واتساقا مع اإلستراتيجية العشرية ملجموعة البنك، 
حصلت عمليات البنية األساسية، أساسا النقل والطاقة، عىل ُجّل 
املوارد. ففى 2015، بلغ إجماىل االعتمادات لعمليات مجموعة البنك 
ديسمبر  األول/  كانون  نهاية  حتى  حسابية  وحدة  مليار   6.33
2015، بزيادة قدرها 25.4 ىف املائة عىل اعتمادات مجموعة البنك 
تضم   .2014 ىف  حسابية  وحدة  مليار   5.05 بمبلغ   2014 ىف 
مليار   4.52) والخاصة  العامة  األفريقى  التنمية  بنك  اعتمادات 
 1.52) األفريقى  التنمية  صندوق  واعتمادات  حسابية)،  وحدة 
االستئمانى  نيجيريا  صندوق  واعتمادات  حسابية)  وحدة  مليار 
 288.9) الخاصة  والصناديق  حسابية)  وحدة  مليون   12.5)

مليون وحدة حسابية). 

وىف 2015، بلغت املدفوعات املنصرفة من قروض ومنح مجموعة 
والضمانات،  املال،  رأس  أسهم  ىف  املشاركة  (باستبعاد  البنك 
والصناديق الخاصة)، 3.03 مليار وحدة حسابية. ومنذ 2012 
من  يتضح  كما  باألهداف،  مقارنة  املنصرفة  املدفوعات  تباينت 
انخفاض معدل املدفوعات املنصرفة من 98 ىف املائة ىف 2012 إىل 
81.9 ىف املائة ىف 2015. وقد نجم التأخير ىف املدفوعات املنصرفة 
اإلقليم  بلدان  بعض  ىف  واإلدارية  املؤسسية  القدرة  ضعف  عن 
كما  أخرى.  عوامل  بين  واملنازعات  الهشة  واألوضاع  األعضاء، 
طفق البنك يبذل جهودا متضافرة لعالج التأخر ىف الصرف، بما ىف 
ذلك تدعيم رصد القضايا املتكررة واإلبالغ عنها، وتبسيط وتنميط 

عمليات إدارة العمليات التى تؤثر عىل الصرف. 

القطاعات التى لها أولوية ىف اإلستراتيجية العشرية 

أولوية  لها  التى  القطاعات  عىل  العشرية  اإلستراتيجية  تركز 
والصرف  واملياه  والنقل،  والطاقة،  األساسية  البنية  وتشمل 
الصحى واالتصاالت، وتنمية القطاع الخاص، والتكامل اإلقليمى، 

والحوكمة، واملهارات والتنمية البشرية. 

ىف  الطاقة  لقطاع  البنك  مجموعة  اعتمادات  إجماىل  بلغ  الطاقة. 

مليون وحدة حسابية، مكونة من قروض ومنح   871.6  ،2015
معتمدة بمبلغ 841 مليون وحدة حسابية (96.5 ىف املائة) وكانت 
االعتمادات األخرى بمبلغ 30.6 مليون وحدة حسابية (3.5 ىف 
من  املائة  ىف   28.3 تمثل  الطاقة  قطاع  اعتمادات  وكانت  املائة). 
دعم  ولحشد  األساسية.  للبنية  البنك  مجموعة  اعتمادات  إجماىل 
عقد  أفريقيا،  ىف  الضخم  الطاقة  عجز  لسد  والتمويل  الشراكات 
البنك اجتماعا تشاوريا عاىل املستوى ألصحاب املصلحة ىف أيلول/ 
سبتمبر 2015 حيث تم وضع البرنامج الجديد املعنى بالطاقة من 
أجل أفريقيا. كما تم إعالن املبادرة اإلفريقية للطاقة املتجددة ىف 
مؤتمر األطراف ىف مبادرة تغير املناخ ىف كانون األول/ ديسمبر 

 .2015

البيئة وتغير املناخ. كان الدعم املقدم من أجل قضايا التكيف مع 

املناخ والتخفيف من آثاره مجاال رئيسيا ألنشطة البنك ىف 2015. 
وأعلنت مجموعة البنك أنها ستزيد ثالث مرات تمويلها ملبادرات 

تغير املناخ بحلول 2020، ليبلغ 5 مليارات دوالر ىف السنة.

ىف  النقل  قطاع  لعمليات  البنك  مجموعة  اعتمادات  بلغت  النقل. 

منها  واملنح  القروض  تمثل  حسابية،  وحدة  مليار   1.72  ،2015
وهو  الباقى  وكان  املائة).  ىف   91.9) وحدة حسابية  مليار   1.58
139.5 مليون وحدة حسابية (8.1 ىف املائة)، يشكل التمويل من 
تمثل  النقل  لقطاع  االعتمادات  وكانت  الخاصة.  الصناديق  خالل 
أكبر حصة (55.9 ىف املائة) من إجماىل اعتمادات مجموعة البنك 
وحدة  مليار   3.08 بلغت  والتى  األساسية  البنية  عمليات  لكل 

حسابية. 
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موجز تنفيذى 

املياه والصرف الصحى. أسهمت تدخالت مجموعة البنك خالل 

التزويد باملياه والصرف الصحى ىف بلدان  العام ىف تنمية قطاع 
وحدة  مليون   398.7 بلغت  عمليات  بإجماىل  األعضاء،  اإلقليم 
بلدان.  عدة  ىف  الرزق  أسباب  استدامة  لضمان  اعتمدت  حسابية 
وواصلت مجموعة البنك استضافة ودعم ثالث مبادرات خاصة 
الصحى،  والصرف  باملياه  الريف  تزويد  مبادرة  وتكميلية وهى: 

برنامج شراكة املياه متعدد املانحين، وتسهيل املياه األفريقى. 

أجل  من  االعتمادات  إجماىل  بلغ   2015 ىف  اإلقليمى.  التكامل 

وحدة  مليار   1.44 الجنسيات)  (متعددة  اإلقليمية  العمليات 
حسابية، بزيادة قدرها 34 ىف املائة عن اعتمادات 2014 البالغة 
1.08 مليار وحدة حسابية. ومن بين إجماىل االعتمادات اإلقليمية، 
تم تخصيص أكبر حصة (40.2 ىف املائة) للنقل. ويتبع هذا قطاع 
وتمويل  االئتمانية  التسهيالت  لحدود  املائة)  ىف   25.3) التمويل 
املائة)، مع حصص أصغر  (23.8 ىف  الطاقة  التجارة، وقطاعات 
واالجتماعية  الزراعية،  والقطاعات  القطاعات  متعددة  للعمليات 

واالتصاالت.

عمليات القطاع الخاص. ىف 2015، استفادت استثمارات الطاقة 

نافذة  من  جّمة  بصورة  األخرى  األساسية  البنية  واستثمارات 
مجموعة  اعتمادات  إجماىل  وبلغ  الخاص.  الطاقة  لتمويل  البنك 
البنك لعمليات تمويل القطاع الخاص ىف 2015، 1.56 مليار وحدة 
حسابية، بانخفاض حدى قدره 1.9 ىف املائة عن 1.59مليار وحدة 
القطاع  اعتمادات  إجماىل  بين  ومن   .2014 ىف  سجلت  حسابية 
الخاص التى بلغت 1.56 مليار وحدة حسابية ىف 2015، شكلت 
تمويل  االئتمانية،  التسهيالت  (حدود  التمويل  قطاع  اعتمادات 
التجارة، إلخ) أكبر حصة (42.9 ىف املائة) تليها الطاقة (22.7 ىف 
املائة) مع ذهاب الباقى لعمليات النقل (19.5 ىف املائة)، والزراعة 

(10.2 ىف املائة) وقطاعات أخرى. 

 31 الحوكمة. حتى  االقتصادية وإصالحات  اإلصالحات  دعم 

للعمليات  االعتمادات  إجماىل  بلغ  األول/ ديسمبر 2015،  كانون 
املرتبطة بالحوكمة 788.9 مليون وحدة حسابية. وشملت عمليتان 
من العمليات املعتمدة: (i) اإلصالحات املالية وبرنامج دعم األمن 
الغذائى ىف نيجيريا بمبلغ 20 مليون وحدة حسابية (ii) برنامج 
مليون   15 بمبلغ  ماىل  ىف  االقتصادى  واالنتعاش  الحوكمة  دعم 

وحدة حسابية. 

النهوض باملهارات والتنمية البشرية. تم اعتماد مبلغ مجموعه 

595.9 مليون وحدة حسابية لدعم عمليات شتى للتنمية البشرية 
قدرها  منحة  البارزة  العمليات  من  وكان   .2015 واإلغاثة خالل 
23.9 مليون وحدة حسابية اعتمدت ملشروع صندوق االستثمار 
االجتماعى بعد التعاىف من وباء اإليبوال ألكثر ثالثة بلدان تضررا 

ىف غرب أفريقيا (غينيا، ليبريا، وسيراليون). 

مجاالت التركيز الخاص ىف اإلستراتيجية العشرية 

ىف  مجاالت خاصة  دعم  عىل  أيضا  العشرية  اإلستراتيجية  تركز 
الزراعة، واألمن الغذائى، وتعميم املساواة بين الجنسين، وعالج 
الهشاشة وبناء القدرة عىل الصمود. ونلقى الضوء فيما يىل عىل 

أنشطة العمليات ىف هذه املجاالت. 

الزراعة. بلغت اعتمادات مجموعة البنك لقطاع الزراعة 514.6 مليون 

وحدة حسابية. واتساقا مع اإلستراتيجية العشرية، نظمت مجموعة 
البنك مؤتمر داكار عاىل املستوى املعنى بالتحول الزراعى ىف تشرين 
األول/ أكتوبر 2015 ملا يربو عىل 600 مشترك، منهم 155 ممثل 
والتجارة،  والتمويل  الزراعة،  وزراء  منهم  املستوى،  عاىل  حكومى 
املؤتمر عىل برنامج عمل يضم  املركزية. وصدق  البنوك  ومحافظى 
إعداد  يوجه  الذى  األفريقى،  الزراعى  التمويل  أجل  من  نقطة   18
إستراتيجية القارة طويلة األجل للتحول الزراعى (2016 – 2025). 

املساواة بين الجنسين. تسارع تنفيذ إستراتيجية مجموعة البنك 

لتحقيق املساواة بين الجنسين، 2014 – 2018، ىف نيسان/ أبريل 
املساواة  لتحقيق  اتصال  نقطة   85 من  شبكة  إنشاء  مع   2015
لبناء  عمل  ورش  وعقدت  البنك.  أرجاء  طوال  ىف  الجنسين  بين 
القدرة لدعم نقاط االتصال ىف أيلول/ سبتمبر وتشرين األول/ 
أكتوبر 2015. وخالل مؤتمر داكار عاىل املستوى املعنى بالتحول 
الزراعى ىف أفريقيا ىف تشرين األول/ أكتوبر 2015، أعلن رئيس 
مجموعة البنك "خطة أعمال التمويل اإليجابى من أجل املرأة ىف 
اململوكة  الصغر  متناهية  املشروعات   (i) إىل:  املوجهة  أفريقيا" 
للمرأة، خاصة املرأة الريفية؛ (ii) املشروعات صغيرة ومتوسطة 

الحجم اململوكة للمرأة التى تعمل ىف قطاعات اقتصادية مختلفة.

التنمية  صندوق  مجلس  اعتمد  هشة.  أوضاعا  تعانى  بلدان 

لدعم  حسابية  وحدة  مليون   365.7 مبلغ   ،2015 ىف  األفريقى 
16 بلدا اعتبرت أنها تعانى من أوضاع هشة. كما اعتمد املجلس 
بتسهيل  املعنية  اإلستراتيجية  لتنفيذ  للعمليات  التوجيهية  املبادئ 
الصندوق  نقّح  لذلك،  االنتقال. وإضافة  الهشاشة ودعم  مواجهة 
نهجه ىف استخدام املوارد الخاصة بهذا التسهيل الذى يرمى إىل 

دعم التدخالت الحاسمة لبناء القدرة. 

التوجه اإلستراتيجى الجديد ملجموعة البنك ىف مجال العمليات. 

وضع الرئيس الثامن ملجموعة البنك، الدكتور أكينوومى أيووديجى 
أديسينا، جدول أعمال إستراتيجى جديد للعمليات ملجموعة البنك 
أوجزه ىف "األهداف الخمسة العليا"، الرامية إىل إيالء تركيز مكثف 
لعمل البنك ينفذ اإلستراتيجية العشرية. واألهداف الخمسة العليا 
تحقيق  أفريقيا،  تغذية  بالكهرباء،  وتزويدها  أفريقيا  إضاءة  هى: 
تكامل أفريقيا، وتصنيع أفريقيا، وتحسين نوعية الحياة للناس ىف 
املستدامة،  التنمية  أهداف  العمليات مع  أولويات  أفريقيا. وتتسق 
ومن ثم تعتبر جوهرية ىف تغيير حياة الناس ىف أفريقيا من خالل 

النمو السريع، واملستدام، والشامل. 
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أسس  عىل  البناء  العليا  الخمسة  األهــداف  تنفيذ  وسيتطلب 
البنك،  ملجموعة  القائمة  القطاعية  والسياسات  اإلستراتيجيات 
وإستراتيجية  وإستراتيجيته،  اإلقليمى  التكامل  سياسة  خاصة 
تنمية القطاع الخاص، وإستراتيجية رأس املال البشرى، وسياسة 

الطاقة. 

اإلصالحات املؤسسية والفاعلية وإدارة الشركة 

إصالح امليزانية وامليزانية اإلدارية. ىف 2015، كانت إدارة البنك 

للميزانية اإلدارية تهدف إىل إعطاء األولوية اإلستراتيجية للموارد، 
والتنفيذ الكفؤ والفعال لبرامجه اإلنمائية، وتحقيق االنضباط املاىل 
الشامل ووضع حدود واضحة للخضوع للمساءلة. وإضافة لذلك، 
أعمال  جدول  من  يتجزأ  ال  جزءا  امليزانية  إصالحات  تنفيذ  كان 
واألداء  واإلنجاز  التنسيق،  لتحسين  املؤسسى  لإلصالح  أوسع 

ىف الشركة.

تحقيق الالمركزية. خالل العام، شمل تنفيذ خطة عمل خريطة 

مراكز  استعراض   (2015  –  2011) الالمركزية  تحقيق  طريق 
املوارد اإلقليمية الرائدة ىف شرقى أفريقيا وجنوبيها التى كانت قد 
أقيمت ىف 2012. وكانت النتائج التى توصل إليها االستعراض، 
إقليمى ثالث للموارد  عونا لقرارات املجلس العتماد إنشاء مركز 

إلقليم شماىل أفريقيا. 

العودة للمقر. بحلول نهاية 2015، كان ما مجموعه 1٫126 من 

أبيدجان واستقروا فيها. واستغل  انتقلوا بنجاح إىل  العاملين قد 
البنك عودته إىل أبيدجان إلطالق عدة مشروعات وإصالح مرافق 

مقره ىف أبيدجان. 

ىف  تقدم  تحقيق   العام  خالل  البنك  واصل  اإلنمائية.  الفاعلية 

عملياته،  نوعية  معززا  نوعية،  وبيئية  اجتماعية  ضمانات  وضع 
ومدعما قدرته عىل قياس نتائج التنمية وإدارتها. وكان استعراض 
الفاعلية اإلنمائية السنوى ىف 2015 هو املطبوع الرائد إللقاء الضوء 
نوعية  برصد  النتائج  ثقافة  البنك  وّسع  كما  التنمية.  نتائج  عىل 
خالل  من  للمشروعات  االئتمانى  التصنيف  ىف  الثقة  ومستوى 
استعراضاته للجاهزية، وتقارير التقدم ىف التنفيذ واستعراضاته، 
ربع  نحو  عىل  البيانات  نشر  وتم  املشروعات.  إكمال  وتقارير 
سنوى ىف the Quality Assurance Dashboard (لوحة قياس 
ضمانات النوعية نشرة ربع سنوية) وجرى توزيعها عىل اإلدارة 

العليا واإلدارات ألعمال املتابعة.

برنامج مجموعة  تنفيذ  تم  املعرفة.  البنك باعتباره وسيطا ىف 

عدة  وتوزيع  إنتاج  خالل  من   2015 ىف  باملعرفة  الخاص  البنك 
القدرة.  بناء  وأنشطة  اإلحصائية،  واملطبوعات  للمعرفة،  منتجات 
وتشمل منتجات املعرفة مطبوعات رائدة، وكتب، وصحف، وأوراق 
عمل، وبنوك للمعلومات، وخدمات استشارية لصالح بلدان اإلقليم 

األعضاء.

السياسات واإلستراتيجيات. دخل تنفيذ اإلستراتيجية العشرية 

سنته الثالثة ىف 2015، مع التركيز عىل السياسات وإستراتيجيات 
العمليات التى تدعم النمو الشامل واألخضر. واعتمدت مجموعة 
البنك ىف 2015 السياسات واإلستراتيجيات، واملبادئ التوجيهية 
الخمس الجديدة: (i) سياسة ومنهج التوريدات من أجل العمليات 
التى تمولها مجموعة البنك؛ (ii) إستراتيجية مجموعة البنك إلدارة 
املعرفة، 2015 – 2020؛ (iii) إستراتيجية مراكز املوارد الطبيعية 
األفريقية؛ (iv) اإلطار اإلستراتيجى واملبادئ التوجيهية للعمليات 
من أجل تسهيل تعزيز االئتمان املقدم للقطاع الخاص؛ (v) سياسة 

وإستراتيجية التكامل اإلقليمى. 

ملوارد  عشرة  الثالثة  لالستعاضة  املدة  منتصف  استعراض 

ديفوار  كوت  أبيدجان،  ىف  الصندوق  مندوبو  اجتمع  الصندوق. 

استعراض منتصف  أجل  نوفمبر 2015 من  الثانى/  ىف تشرين 
املدة لالستعاضة الثالثة عشرة ملوارد الصندوق. وكانت املعدالت 
األدنى للمدفوعات املنصرفة من القروض واملنح، والتمثيل البطىء 
للتمويل املبتكر، مصدر قلق أساسى ملندوبى الصندوق. وإضافة 
الجنسين داخل  بين  التوازن  أهمية تحسين  املندوبون  أكد  لذلك، 
املؤسسة، وعىل مستوى اإلدارة بصفة خاصة. واتفقوا إجماال عىل 
الوفاء  تم  قد  املدة  منتصف  استعراض  االرتباطات ىف  معظم  أن 
املشاورات  تركز  وأن  عشرة،  الثالثة  االستعاضة  بموجب  بها 
الباقية من  العناصر  الرابعة عشرة عىل عالج  بشأن االستعاضة 
االستعاضة الثالثة عشرة والتعجيل بتنفيذ اإلستراتيجية العشرية. 

التقييم املستقل لعمليات مجموعة البنك. وفر التقييم املستقل 

معلومات   2015 ىف  إنجازه  تم  الذى  البنك  مجموعة  لعمليات 
تستند إىل األدلة وتحظى باملصداقية لتشكيل عمل البنك ىف عدة 
القرارات  اتخاذ  عملية  تحسين  ىف  وأسهم  إستراتيجية،  مجاالت 
داخل املؤسسة. وتم خالل العام تنفيذ ثالث عمليات تقييم رائدة: 
(i) تقييم مستقل للزيادة العامة السادسة لرأس املال، وارتباطات 
عشرة  الثانية  االستعاضتين  بشأن  األفريقى  التنمية  صندوق 
السياسات  وضع  لعملية  مستقل  تقييم   (ii) عشرة؛  والثالثة 
واإلستراتيجيات وتنفيذها؛ (iii) تقييم استثمارات البنك ىف أسهم 
قطرية  تقييم  عمليات  لذلك، شملت  وإضافة  الخاص.  املال  رأس 

تقييم التأثير عىل اإلمداد باملياه والصرف الصحى ىف إثيوبيا. 

ديسمبر  األول/  كانون  نهاية  حتى  البشرية.  املوارد  توزيع 

من   1٫841 البنك  مجموعة  ىف  العمل  قوة  إجماىل  بلغ   ،2015
العاملين، منهم 1٫168 ذكورا (63.4 ىف املائة) و 673 إناثا (36.6 
من   1٫215 كالتاىل:  للعاملين  اإلجماىل  التوزيع  وكان  املائة).  ىف 
العاملين املهنيين، منهم 324 (26.7 ىف املائة) إناث، و 587 من 

العاملين بالخدمات العامة، منهم 336 (57.2 ىف املائة) إناث. 
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وظائف املجلسين ىف اإلشراف 

ومسؤولياتهما اإلستراتيجية 

يتم ضمان  اإلستراتيجية.  واملسؤوليات  اإلشرافية  الوظائف 

املحافظين  مجلسى  خالل  من  وإشرافهم  األسهم  حملة  تمثيل 
ومجلسى اإلدارة. وقد تم عقد االجتماع السنوى الخمسين ملجلس 
ملجلس  وأربعين  الحادى  السنوى  واالجتماع  البنك  محافظى 
محافظي الصندوق ىف أبيدجان ىف كوت ديفوار من 25 إىل 29 
احتفاالت  مع  السنوية  االجتماعات  وتواكبت  مايو 2015.  آيار/ 

العيد الخمسين ملجموعة البنك. 

وىف ممارستهما لواجباتهما الالئحية، اعتمد مجلسا املحافظين 

أديسينا  الدكتور  انتخاب   (i) أبرزها:  من  كان  قرارات،  تسعة 
باعتباره الرئيس الثامن ملجموعة بنك التنمية األفريقى، (ii) اقتراع 
عىل  السابق،  الرئيس  كابيروكا،  دونالد  للدكتور  الشكر  بتوجيه 
كما  األفريقى.  التنمية  بنك  أداها ملجموعة  التى  البارزة  الخدمات 
قيادته  عىل  كابيروكا،  للدكتور  حار  تقدير  عن  املحافظون  أعرب 

اتجاه  تحديد  إعادة  عىل  بنجاح  اإلشراف  ىف  واملتبصرة  املهمة 
إستراتيجية مجموعة البنك خالل عشر سنوات من رئاسته. 

اإلدارة املالية 

املركز املاىل القوى. ىف وجه اضطراب مطرد ىف األسواق املالية ىف 

2015، حافظ البنك عىل إستراتيجيته املحافظة لالستثمار، األمر 
الذى ساعد ىف الحد من حساسية سعر الفائدة وسعر الصرف، 
ومن ثم قلل اآلثار السلبية لتعرض البنك ألخطار األسواق املالية. 
وهى  األربع،  األساسية  االئتمانى  التصنيف  وكاالت  وأكدت 
ستاندرد آند بورز، وفيتش، وموديز، ووكالة التصنيف االئتمانى 
 AA+/Aa1 و   AAA/Aaa االئتمانى  تصنيفها  مجددا  اليابانية، 
مستقرة.  نظرة  مع  التواىل،  عىل  والثانوية  املمتازة  البنك  لديون 
ويؤكد التصنيف االئتمانى املرتفع اإلدارة الكفؤة للبنك، ومركزه 

املاىل القوى، ودعم أعضائه له، وكفاية رأس املال والسيولة. 
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جدول 0ـ1  
 موجز عمليات مجموعة البنك، املوارد والتمويل 2014�2015

(بماليين الوحدات الحسابية)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

إجمالى 
املوارد )أ(

 العمليات

 اعتمادات مجموعة البنك )ب(
1371001331811391841993172322414,974العدد
2,596.883,097.643,528.738,064.494,099.755,720.294,253.754,385.785,049.926,334.6987,973.15املبلغ

46.966,158.28-257.49153.17159.87372.56202.951,350.85248.0022.32ديون البلدان الفقيرة املثقلة بالديون
1,239.031,615.681,860.914,083.592,510.703,174.113,379.533,133.953,156.963,025.0051,440.06املدفوعات املنصرفة

 اعتمادات بنك التنمية األفريقى )ب(
382958845959486579991,609العدد
1,045.371,670.061,807.015,604.072,581.133,689.432,080.461,831.703,201.304,518.2351,329.18املبلغ

3,158.22--113.75112.77144.141,178.04134.589.64-102.21ديون البلدان الفقيرة املثقلة بالديون
548.44884.75727.532,352.291,339.851,868.792,208.171,430.781,938.531,619.1729,607.03املدفوعات املنصرفة

اعتمادات صندوق التنمية األفريقى )ب(

84546277658798156112982,938العدد
1,544.571,381.751,665.342,426.961,456.721,831.861,890.172,269.551,592.911,515.1234,807.80املبلغ

46.962,936.91-155.28153.1717.95259.0929.99171.93112.2112.68ديون البلدان الفقيرة املثقلة بالديون
685.16725.001,124.921,726.431,165.841,296.651,169.601,702.211,215.301,398.3621,583.98املدفوعات املنصرفة

اعتمادات صندوق نيجيريا االستئمانى
2323352297--العدد
28.165.7029.5310.8814.1031.1711.4912.50451.47--املبلغ

63.15---28.160.7028.830.881.20--ديون البلدان الفقيرة املثقلة بالديون
5.435.948.454.875.028.671.760.963.137.47249.05املدفوعات املنصرفة

اعتمادات الصناديق الخاصة )ج�(

15171117133550913942330العدد
6.9445.8328.2127.7632.38188.12269.03253.36244.22288.851,384.70املبلغ

املوارد ووسائل التمويل )ىف نهاية السنة(

بنك التنمية األفريقى

21,870.0021,870.0021,870.0022,120.0067,687.4666,054.5066,975.0566,975.0566,975.0566,975.05رأس املال املصرح به
21,794.0021,693.1621,765.1421,817.5823,924.6237,322.0065,215.0465,210.1365,133.2265,482.51رأس املال املكتتب فيه (د)

2,357.782,351.532,356.012,359.322,375.633,289.064,962.684,962.344,864.524,884.41الجزء املدفوع (د)
19,436.7619,341.6319,409.1419,458.2521,548.9934,032.9560,252.3660,247.8060,268.7060,598.10الجزء تحت الطلب

6,088.756,803.177,160.8110,703.2212,231.3412,231.3913,373.3213,326.0014,353.4216,452.47االقتراض (إجماىل)
5,870.476,198.876,707.2810,580.6411,980.5712,902.9613,278.8012,947.4414,375.9516,449.27الدين القائم غير املسدد (هـ)

(168.84)(173.54)(172.65)(166.83)(160.63)(162.57)(161.97)(161.03)(160.08)(155.74)مجمع تغيير التصحيح عىل االكتتابات
2,305.482,531.802,475.472,552.962,627.282,536.182,667.442,856.882,815.322,921.25االحتياطيات

542.85578.62564.45518.88519.32489.18553.64479.64484.73491.20إجماىل اإليراد (هـ)
194.03323.67304.66231.16213.66164.51198.62180.33151.6993.16صاىف اإليراد (و)

صندوق التنمية األفريقى

14,314.5115,218.7616,566.0217,854.0219,030.3220,428.3221,622.2823,084.0524,921.0426,122.31االكتتابات (ز)
(611.30)(542.91)(401.16)(400.28)(375.27)(437.23)(493.44)(656.59)(703.50)(776.38)موارد أخرى (ح)

صندوق نيجيريا االستئمانى

286.12273.47286.78156.73160.86162.74164.62165.77168.28169.88املوارد (اجماىل)

1.53527 دوالر أمريكى 1 و. ح =   2011
1.53692 دوالر أمريكى 1 و. ح =   2012
1.54000 دوالر أمريكى 1 و. ح =   2013
1.44881 دوالر أمريكى 1 و. ح =   2014
1.38573 دوالر أمريكى 1 و. ح =   2015

املصادر: إدارة اإلحصاءات ببنك التنمية األفريقى بالنسبة للبيانات عن العمليات: إدارة الرقابة املالية ببنك التنمية األفريقى بالنسبة للبيانات عن املوارد والتمويل.
مالحظات:

أـ ترجح األرقام املجمعة إلى العمليات األولى للمؤسسات الثالث )1967 بالنسبة لبنك التنمية األفريقى. 1974 بالنسبة لصندوق التنمية األفريقى 1976 بالنسبة لصندوق نيجيريا اإلستئمانى(.
ب ـ تشمل االعتمادات القروض واملنح واالستثمار فى أسهم رأس املال اخلاص والعام وعمليات الطوارئ وحتفيف عبء الديون مبوجب املبادرة وإعادة تخصيص القروض الضمانات وتسهيل البلدان اخلارجة من املنازعات.

جـ ـ اعتمادات لعمليات الصندوق األفريقى للمياه ومبادرة إمداد الريف باملياه والصرف الصحى تسهيل البيئة العاملى، البرنامج العاملى لألمن الغذائى والزراعى، وصندوق اإلستثمار فى املناخ، وصندوق غابات حوض الكونغو، وصندوق مساعدات القطاع 
اخلاص فى أفريقيا، وصندوق زميبابوى االستئمانى متعدد املانحني، والصندوق االستئمانى للهجرة والتنمية.

دـ أعيد بيان رأس املال املكتتب ورأس املال املدفوع لعام 2005 الستبعاد األسهم التى سيتم اصدارها لدى دفع األقساط مستقبال.
هـ ـ أعيد تعديل الدين القائم لعام.

وـ صافى الدخل املعتمد من مجلس احملافظني قبل التوزيع.
زـ االكتتابات = أعيد تعديلها بالنسبة للعام 2005 لتصبح املبالغ املدفوعة بدال من املبالغ التى مت التعهد بها.

ح ـ املوارد األخرى = مجمع االحتياطى/اخلسائر = صافى االيراد/ اخلسائر عن العام + املتنوعات.
أسعار التحويل املستخدمة هى أسعار التحويل فى 31 كانون األول/ديسمبر من كل عام.

أسعار حتويل الوحدات احلسابية لبنك التنمية األفريقى وصندوق التنمية األفريقى وصندوق نيجيريا االستئمانى بالدوالر األمريكى فى مختلف السنوات كما يلى:

2006 1 و. ح = 1.50440 دوالر أمريكى
2007 1 و. ح = 1.58025 دوالر أمريكى
2008 1 و. ح = 1.54027 دوالر أمريكى
2009 1 و. ح = 1.56769 دوالر أمريكى

1.54003 دوالر أمريكى 2010 1 و. ح = 

قد ال تبلغ النسب املئوية فى أشكال وجداول التقرير 100 بسبب التقريب.
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جدول 0 ـ 2 
موجز اعتمادات مجموعة البنك، 2015

(بماليين الوحدات الحسابية)
اعتمادات مجموعة البنك حسب القطاع

مجموعة البنكالصناديق الخاصةصندوق نيجيريا االستئمانىصندوق التنمية األفريقىبنك التنمية األفريقى

املبلغالعدداملبلغالعدداملبلغالعدداملبلغالعدداملبلغالعددالقطاع

 514.62  31  42.42  5  -  -  113.40  12  358.80  14 الزراعة والتنمية الريفية
 595.89  35  3.42  5  6.50  1  351.47  18  234.49  11 القطاع االجتماعى

 139.20  7  -  -  -  -  74.80  5  64.4  2 التعليم
 21.16  7  2.39  3  -  -  18.47  3  0.30  1 الصحة
 435.52  21  1.03  2  6.50  1  258.20  10  169.79  8 أخرى

 3,080.84  103  228.62  26  6.00  1  779.49  38  2,066.74  38 البنية األساسية
 398.67  26  71.89  13  6.00  1  60.60  4  260.18  8 إمدادات املياه والصرف الصحى

 871.58  35  16.04  8  -  -  391.89  18  463.65  9 اإلمداد بالطاقة
 86.95  4  1.23  1  -  -  -  -  85.72  3 االتصاالت

 1,723.64  38  139.46  4  -  -  327.00  16  1,257.19  18 النقل
 1,351.43  27  9.35  4  -  -  19.87  3  1,322.21  20 التمويل

 788.86  43  5.04  2  -  -  250.89  27  532.92  14 متعددة القطاعات
 3.06  2  -  -  -  -  -  -  3.06  2 الصناعة والتعدين واملحاجر

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - التنمية الحضرية

 -  -  -  -  -  -  -  - البيئة

994,518.23981,515.12212.5042288.852416,334.69إجماىل االعتمادات

اعتمادات مجموعة البنك حسب صكوك التمويل

مجموعة البنكصندوق نيجيريا االستئمانىصندوق التنمية األفريقىبنك التنمية األفريقى

املبلغالعدداملبلغالعدداملبلغالعدداملبلغالعددصك التمويل
472,753.2133787.49212.50823,553.19اإلقراض للمشروعات

241,567.0033787.49212.50592,366.98العامة واملضمونة من سلطة عامة
231,304.6933787.49212.50582,104.68قروض املشروعات

--------االستثمار ىف القطاع وإعادة تأهيله
1262.31----1262.31حدود التسهيالت االئتمانية

231,186.21----231,186.21الخاصة غير املضمونة من سلطة عامة
13667.71----13667.71قروض املشروعات

8359.38----8359.38حدود التسهيالت االئتمانية
2159.12----2159.12    تسهيل تمويل اللجنة الناعمة

8888.21 -  - 5744.213144.00اإلقراض املستند لسياسة
2247.97 -  - 1193.97154.00التصحيح القطاعى
-- -  - ----التصحيح الهيكىل

6640.24 -  - 4550.24290.00دعم امليزانية
3425.6353445.7487471.37املنح

3655.11 -  - 2419.011236.10املساعدة التقنية
620.75620.75--أنشطة دورة املشروع

615.35 -  - 615.35--الدعم املؤسسى
-- -  - ----منها للقطاع الخاص

2419.01 -  - --2419.01منح البلدان متوسطة الدخل
16214.14 -  - 16214.14--منح املشروع

------منح التصحيح الهيكىل
336.86 -  - 336.86--منح دعم امليزانية

-- -  - ----منحة االستجابة ألزمة الغذاء ىف أفريقيا
22158.64 -  - 22158.64--منحة تسهيل الدول الهشة

106.62 -  - --106.62صندوق اإلغاثة الخاص
106.62 -  - --106.62مساعدات الطوارىء

-- -  - ----طوارىء ما بعد انتهاء النزاع
-- -  - ----منحة خاصة لتخفيض الديون

3275.05 -  - 2234.05141.00قرض لبناء القدرات املؤسسية
649.11 -  - 649.11--قرض لدعم املرحلة االنتقالية

10.82 -  - 10.82--تسهيل إعداد املشروعات
146.96 -  - 146.96- - تقليل الديون وخدمة الديون

-- -  - --- - تخفيف عبء الدين بآلية التمويل التكميىل
146.96 -  - 146.96- - تخفيف عبء ديون البلدان الفقيرة املثقلة بالديون

-- -  - --- - تسهيل البلدان الخارجة من منازعات
464.27 -  - - - 464.27املشاركة ىف أسهم رأس املال

-- -  - - - --أسهم رأس املال العام
464.27 -  - - - 464.27أسهم رأس املال الخاص

7696.86 -  - --7696.86الضمانات
1397.79 -  - --1397.79ضمانات عامة

-- -  - ----ضمانات جزئية للمخاطر
6299.07 -  - --6299.07ضمانات خاصة

- -  -  - - - - - إعادة تخصيص القروض
42288.85 -  - - - - - صناديق خاصة

994,518.23981,515.12212.502416,334.69إجماىل االعتمادات

املصدر: إدارة اإلحصاءات بالبنك.
مالحظة: أسعار التحويل املستخدمة هى أسعار التحويل ىف 31 كانون األول/ديسمبر 2015: 1 و ح = 1.38573 دوالر أمريكى.
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أداء أفريقيا وآفاقها املرتقبة ىف فترة من االضطراب االقتصادى العاملىالفصل األول

ظل أداء أفريقيا االقتصادى صامدا ىف خضم الرياح املعاكسة إقليميا وعامليا. فنما متوسط الناتج املحىل اإلجماىل 

الحقيقى بمقدار 3.6 ىف املائة ىف 2015 مقابل 3.7 ىف العام السابق. والواقع أن خمسة من أسرع عشرة اقتصادات نموا 

ىف العامل بنمو للناتج املحىل اإلجماىل الحقيقى يبلغ 7 ىف املائة أو أكثر موجودة ىف أفريقيا. بيد أنه ينبغى مالحظة أن 

القارة ال تزال تبدى تباينات إقليمية كبيرة ىف أنماط النمو لكن آفاق النمو ىف األجل املتوسط تبدو مواتية، وترتكن 

أساسا إىل طلب استهالكى محىل قوى واستثمار عام عفّى ىف البنية األساسية. وتشمل مخاطر الهبوط التى تهدد هذه 

النظرة، استمرار الهبوط ىف أسعار السلع واألحوال املناخية الناجمة عن ظاهرة النينو. وىف ضوء هذا، فإنه من املقدر 

مستقبليا أن يزيد النمو ىف 2016 بصورة طفيفة ليبلغ 3.7 ىف املائة ثم يتسارع ملدى أبعد ليصل إىل 4.5 ىف املائة ىف 

2017 مع تحسين األحوال اإلقليمية والعاملية وترسخ مبادرات السياسة الجارية. والحتواء اآلثار املعاكسة لصدمات 

التقلبات  البلدان عىل تنفيذ سياسات ملواجهة  الكىل،  يتم تشجيع  االقتصادى  النمو واالستقرار  السلع عىل  أسعار 

الدورية واالضطالع بإصالحات هيكلية بغية خلق الظروف الالزمة للنمو، الضرورية لتحسين أحوال البشر � وتلك 

حتمية بالنسبة لجدول األعمال املعنى بأهداف التنمية املستدامة.

1.1 نمو أفريقيا ال يزال صامدا

صامدا.  ظل  النمو  لكن  عاملية،  معاكسة  لرياح  أفريقيا  تعرضت 
ففى 2015، كانت أفريقيا ـ موطنا لخمسة من عشر من أسرع 
اقتصادات العامل نموا. بيد أن النشاط االقتصادى ىف القارة ال يزال 
محركات،  بفروق ىف  تنبئ  كبيرة  وقطرية  إقليمية  تباينات  يبدى 
السياسة. وىف  استجابات  وقوة  الكىل،  االقتصادى  الحذر  وحالة 
من  أسرع  نموا  أفريقيا  شرقى  اقتصادات  سجلت  املتوسط، 

نظرائها.
وظل النمو االقتصادى ألفريقيا راسخا ىف خضم الرياح املعاكسة 
التى ترتكن إىل  اقتصاداتها،  عامليا وإقليميا. ويعكس هذا صمود 
سنوات من تنفيذ سياسة اقتصادية كلية فوالذية واالستثمار ىف 
البنية األساسية العامة. وىف 2015، بلغ متوسط نمو الناتج املحىل 
املائة  ىف   3.7 مقابل  املائة  ىف   3.6 أفريقيا  ىف  الحقيقى  اإلجماىل 
العاملى  املتوسط  من  أعىل  هذه  النمو  حصيلة  وكانت   .2014 ىف 
ومتوسط أمريكا الالتينية والبلدان املتقدمة، خاصة منظمة اليورو 
واالقتصادات  آسيا  شرق  سوى  يظهر  ومل  املتحدة.  والواليات 
أسرع  ثانى  أفريقيا  جعل  مما  أفريقيا،  من  أعىل  نموا  الناهضة 
اقتصاد ىف العامل. ويبين الجدول 1ـ 1 أدناه أداء النمو ىف أفريقيا 

من منظور إقليمى وعاملى.

الديمقراطية،  الكنغو  وىف 2015، كانت كوت ديفوار، وجمهورية 
وأثيوبيا، وتنزانيا، ورواندا من بين أسرع عشرة اقتصادات نموا 
املتوسط  ىف  بلغ  الحقيقى  اإلجماىل  املحىل  للناتج  بنمو  العامل  ىف 

(كوت  األربعة  البلدان  عىل  العدد  هذا  ويزيد  وأكثر.  املائة  ىف   7
وموزامبيق)  وإثيوبيا،  الديمقراطية،  الكنغو  جمهورية  ديفوار، 
التى سجلت ىف 2014. وكان محرك النمو ىف هذه البلدان إىل حد 
أن  يتوقع  الذى  األساسية،  البنية  القوى ىف  االستثمار  كبير، هو 
اإلستهالك  لذلك، دعم  املتوسط. وإضافة  األجل  يظل مزدهرا ىف 
التجزئة،  تجارة  خاصة  الخدمات،  قطاع  وتوسع  القوى  املحىل 
والتمويل، واملعلومات، واالتصاالت والتكنولوجيا، صمود أفريقيا. 
ويعنى هذا تنويعا تدريجيا لالقتصادات األفريقية، التى تستطيع 
إذا دعمها مناخ سليم للسياسة، أن تصبح األساس الوطيد للنمو 

املستدام ىف القارة.

املباشر  األجنبى  االستثمار  ىف  تطورات  القارة  نمو  يعكس  كما 
وغيره من التدفقات املالية الخارجية. وقد تغير هيكل االستثمار 
الصناعات  ىف  مركزا  يعد  ومل  السنين  مر  عىل  املباشر  األجنبى 
تدفقات  إجماىل  من  املائة  ىف   48 نحو  ويتجه  االستخراجية. 
االستثمار األجنبى املباشر الوافدة ألفريقيا حاليا للقطاعات التى 
باعتبارها  أخرى  قطاعات  ظهور  يعكس  مما  للموارد،  ترتكن  ال 

محركات مهمة لالستثمار والنمو.

أفريقيا تدفقات خارجة  املال ىف  وقد سجلت أسواق أسهم رأس 
صافية للمحفظة. ففى 2014، بلغت التدفقات الوافدة 23.1 مليار 
دوالر، لكن هذا الرقم انخفض إىل 13.4 مليار دوالر ىف 2015، 
مما يمثل تدفقات خارجة بنحو 10 مليارات دوالر خالل هذا املدة. 
التى  املوارد  قطاعات  ىف  أساسا  االنخفاض  هذا  تسجيل  وجرى 
تأثرت باالنخفاض الحاد ىف أسعار السلع. ويبين هذا أهمية تقوية 

الفصل األول
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 2015 )ه�( 20002013-20102014 - 2009
3.94.13.43.1االقتصاد العاملى
1.82.02.42.4الواليات املتحدة

1.40.70.91.6منطقة اليورو
8.17.86.86.6شرق آسيا واالقتصادات الناهضة (أ)

0.1-3.24.21.3أمريكا الالتينية والكاريبى
5.34.83.73.6أفريقيا

بنود املذكرة
6.76.46.56.3شرقى أفريقيا

5.15.06.13.7أفريقيا الوسطى
7.16.26.03.3غربى أفريقيا
4.63.81.43.5شماىل أفريقيا
4.43.72.82.2جنوبى أفريقيا

5.44.54.23.7أفريقيا (باستبعاد ليبيا)
5.85.35.03.6أفريقيا جنوب الصحراء

6.66.05.94.2أفريقيا جنوب الصحراء (باستبعاد جنوب أفريقيا)
4.54.73.73.5البلدان املصدرة للنفط

5.15.03.83.6البلدان املستوردة للنفط

بغية  املحلية  اإليرادات  ومصادر  الرئيسية  الصدمات  مخففات 
احتواء اآلثار التى تزعزع استقرار االقتصاد التى تطلقها التدفقات 

الخارجية للمحفظة.

1.1.1 التباينات ىف النمو االقتصادى اإلقليمى

يعكس  مما  كبيرة،  وقطرية  إقليمية  تباينات  أفريقيا  نمو  يبدى 
الهشاشة، وتعرض  املوارد، ودرجات من  الهبات من  الفروق ىف 
ملخاطر الصدمات الخارجية، ومرونة استجابات السياسة وقوتها 

إزاء تلك الصدمات.

شرقى أفريقيا. كان النمو ىف شرقى أفريقيا أعىل بصورة مطردة 

منه ىف األقاليم األخرى، عىل الرغم من بعض الصدمات اإلقليمية 
املحددة، بما ىف ذلك شواغل األمن والتباينات الدورية ىف أحوال 
املائة ىف  النمو ىف اإلقليم بنسبة 6.3 ىف  الطقس. ويقدر متوسط 
2015، وهو يقل بصورة حدية عن النسبة التى تحققت ىف 2014 
بوروندى وجنوب  الناتج ىف  انكماش  املائة. وهبط  وهى 6.5 ىف 
السودان، وقد عانى كالهما من عدم استقرار سياسى ىف 2015، 
االنكماش،  لهذا  الكامل  املدى  أن  بيد  لإلقليم.  االقتصادى  باألداء 
خفف منه النمو األعىل ىف البلدان األخرى ىف هذا اإلقليم، خاصة 

إثيوبيا، وجيبوتى، ورواندا، وتنزانيا.

أفريقيا الوسطى. هبط متوسط النمو بصورة حادة إىل 3.7 ىف 

أسعار  ىف  االنخفاض  وأسهم   .2014 ىف  املائة  ىف   6.1 من  املائة 
النفط ىف هبوط نمو الناتج ىف الكنغو من 6 ىف املائة إىل 1.2 ىف املائة 
ىف حين أدت أسعار املعادن األقل إىل انخفاض حدى ىف نمو الناتج 
ىف جمهورية الكنغو الديمقراطية، التى سجل اقتصادها نموا بلغ 

7.7 ىف املائة ىف 2015 مقابل 9.2 ىف املائة ىف 2014. ومع ذلك، 
كان هذا النمو أعىل من نسبة 7 ىف املائة التى اعتبرت ضرورية 
ترجمة  فإن  وهكذا،  كبيرة.  بصورة  الفقر  مستويات  لتحسين 
أمام  الباقى  التحدى  هو  ملموسة  إنمائية  حصيلة  إىل  النمو  هذا 
متضافرة  األمر جهودا  ويقتضى  الديمقراطية،  الكنغو  جمهورية 

لدعم املكاسب التى تحققت حتى اآلن.

اإلقليم بصورة حادة  النمو ىف  انخفض متوسط  أفريقيا.  غربى 

إىل 3.3 ىف املائة ىف 2015 من 6 ىف املائة ىف العام السابق. وكان 
التباطؤ ىف النمو راجعا ىف املقام األول إىل االداء األضعف لقطاع 
النفط ىف نيجيريا، وهى أكبر اقتصاد ىف اإلقليم، وىف النيجر، وهى 
بلد آخر يعتمد عىل السلعة األولية. ورغم أن حصة البلدان املبتالة 
الناتج املحىل اإلجماىل ىف غربى أفريقيا، فإن  باإليبوال أصغر ىف 
ىف   0.4) وليبريا  املائة)  ىف   0.1) غينيا  ىف  الضعيف  النمو  أداء 
املائة)، واالنكماش الحاد ىف سيراليون (21.5 ىف املائة)، قد خنق 

نمو الناتج ىف اإلقليم.

شماىل أفريقيا. زاد النمو عىل الضعف ىف هذا اإلقليم ليبلغ 3.5 ىف 

املائة من 1.4 ىف املائة ىف 2014 ارتكانا إىل تحسن املناخ السياسى 
واالقتصادى خاصة ىف مصر. فقد أدت ثقة دوائر األعمال األقوى 
ىف مصر إىل توسع النمو إىل 4.2 ىف املائة ىف 2015 من 2.2 ىف 
التعاىف االقتصادى ىف هذا اإلقليم، يلقى  املائة ىف 2014. بيد أن 
بظالله عليه عدم االستقرار السياسى ىف ليبيا، مع ما يصاحب ذلك 
من آثار عىل إنتاج النفط، والهجمات اإلرهابية ىف تونس، التى أدت 

إىل انكماش بلغ نحو 15 ىف املائة ىف قطاع السياحة ىف هذا البلد.

اجلدول 1ـ 1
نمو الناتج املحىل اإلجماىل الحقيقى )نسبة مئوية سنويا(

املصدر: إدارة اإلحصاءات بمجموعة صندوق التنمية األفريقى وصندوق النقد الدوىل (آفاق اقتصادية عاملية).

ملحوظتان: (أ) آسيا الناهضة والنامية ىف تصنيف آفاق اقتصادية عاملية (هـ) تقديرات.
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الشكل 1 ـ 1 
تطور األرقام القياسية ألسعار السلع األساسية العاملية

(100 = 2005)

املصدر: مجموعة بنك التنمية األفريقى، صندوق النقد الدوىل.

ملحوظة: تشمل السلع من غير الطاقة األغذية واملواد الخام الزراعية واملعادن.

اإلطار 1ـ 1
تصنيف السلع األساسية

قائمة كل السلع: األلومنيوم، املوز، الشعير، لحم البقر، 
األسماك،  الخام،  النفط  القطن،  النحاس،  الكاكاو،  الفحم، 
الرصاص،  الحديد،  الحيوانات،  جلود  األسماك،  وجبات 
زيت  النيكل،  الطبيعى،  الغاز  الــذرة،  األخشاب،  كتل 
السودانى، بذور  الفول  النخيل،  البرتقال، زيت  الزيتون، 
فول  وجبات  املنشور،  الخشب  املطاط،  األرز،  اللفت، 
الصويا، زيت فول الصويا، السكر، عباد الشمس، الشاى، 

القصدير، اليورانيوم، القمح، الصوف، والزنك.

الشعير،  املوز،  الزراعية:  الخام  واملواد  األغذية   -  1
وجبات  األسماك،  القطن،  البن،  الكاكاو،  البقر،  لحم 
زيت  الذرة،  األخشاب،  كتل  الحيوان،  جلود  األسماك، 
السودانى، بذور  الفول  النخيل،  البرتقال، زيت  الزيتون، 
اللفت، األرز، املطاط، الخشب املنشور، زيت فول الصويا، 
الشاى،  الشمس،  عباد  السكر،  الصويا،  فول  وجبات 

الفحم، والصوف.

2 -  الطاقة: الفحم، النفط الخام، والغاز الطبيعى.

الحديد،  خام  النحاس،  األلومنيوم،  املعادن:   -  3
الرصاص، النيكل، القصدير، اليورانيوم، الزنك.

http://www.imf.org/external/np/res/commod/table2.pdf :املصدر

جنوبى أفريقيا. تباطأ النمو ىف 2015 ىف املتوسط إىل 2.2 ىف املائة 

من 2.8 ىف املائة ىف 2014، مما جعل جنوبى أفريقيا اإلقليم األبطأ 
نموا. وبدون استثناء، فإن كل البلدان ىف اإلقليم أظهرت نموا ابطأ. 
وبصفة عامة، عانى اإلقليم من صدمات هيكلية كبيرة، نجمت إىل 
حد كبير عن النقص الحاد ىف اإلمداد بالكهرباء واألحوال الجوية 
املعاكسة، األمر الذى أثر سلبا عىل اإلنتاج الزراعى ومناسيب املياه 
أسعار  ذلك  من  فاقمت  وقد  الكهرومائية.  القوى  لتوليد  الالزمة 
التعدين  أنشطة  إىل خفض  أدى  املنخفضة، مما  السلع األساسية 
ىف  تدهور  وإىل  األجنبية،  بالعملة  أقل  إيرادات  عىل  والحصول 
قيمة أسعار الصرف. وحتى بالنسبة ملوزامبيق، وهى االقتصاد 
األسرع نموا ىف اإلقليم، تباطأ النمو إىل 6.3 ىف املائة ىف 2015 
أفريقيا،  جنوب  واستمرت  السابقة.  السنة  ىف  املائة  ىف   7.2 من 
وهى أكبر اقتصاد ىف اإلقليم، تعانى من أداء فاتر بسبب الطلب 
التى تشكل حصة هائلة من  املنخفضة،  املعادن  املكبوت وأسعار 
مجال  ىف  التحديات  املشكلة،  هذه  من  وفاقمت  البالد.  صادرات 
اإلمداد بالكهرباء، التى أثرت عىل النشاط االقتصادى ىف قطاعات 
كثيرة من االقتصاد. وىف ضوء هذه القيود، انخفض نمو الناتج 
املحىل اإلجماىل الحقيقى ىف هذا البلد إىل 1.3 ىف املائة ىف 2015 من 

1.5 ىف السنة السابقة.

2.1 أهمية أسعار السلع

ىف تحريك النمو ىف أفريقيا

األساسية  السلع  دورة  إىل  كبير  حد  إىل  يعزى  أفريقيا  نمو  ظل 
الفائقة. بيد أن التقديرات تبين أن 21.4 ىف املائة فقط من متوسط 
النمو ألفريقيا البالغ 4.2 ىف املائة عبر العقد املاضى يمكن تفسيره 
باالرتفاع ىف أسعار السلع األساسية. ومن ثم، فإن تأثير الهبوط 
األخير ىف أسعار السلع األساسية عىل النمو، سيتوقف عىل حدته، 
البلدان  أقامتها  التى  والخارجية  الداخلية  املصدات  وقوة  ومدته، 

خالل فترة االزدهار.
وهناك توافق واسع ىف اآلراء ىف الخطاب العاملى عىل أن الدورة 
رواية  ىف  مهما  دورا  لعبت  األساسية  السلع  ألسعار  الفائقة 
»صعود أفريقيا«. ومع انحسار ازدهار السلع األساسية، سيكون 
نمو  األساسية عىل  السلع  أسعار  لتأثير  تقييم  إجراء  الرشد  من 
الحقيقى ألفريقيا. وتبين دراسة ملجموعة  املحىل اإلجماىل  الناتج 
بنك التنمية األفريقى (عىل وشك الصدور) أنه عىل الرغم من أن 
أسعار السلع قد لعبت دورا ىف تحريك النمو، فإن حجم ذلك كان 

أقل مما كان معتقدا من قبل.

1.2.1 تطور أسعار السلع األساسية العاملية

ىف  رئيسية  أساسية  أسعار سلع  االنخفاض ىف  وتيرة  تسارعت 
2015، عقب انخفاض أكثر تدرجا ىف العام السابق، فقد انخفض 
املتوسط ىف  املائة ىف  بنحو 64 ىف  النفط  القياسى ألسعار  الرقم 

واملواد  املعادن  ألسعار  القياسية  األرقام  هبطت  حين  ىف   2015
عىل  املائة  ىف   15 و  املائة  ىف   26 قدره  بمتوسط  الزراعية  الخام 
التواىل. ويورد اإلطار 1ـ 1 تصنيف السلع ىف حين يصف الشكل 

1ـ 1 التطور ىف األرقام القياسية لسلع مختارة.

مرتفعة  الخام  النفط  من  العاملية  اإلمدادات  تظل  أن  املرجح  ومن 

كل السلع السلع باستثناء الطاقةالنفط الخام
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الشكل 1ـ2
النمو ىف الناتج املحىل اإلجماىل الحقيقى والتغي
ىف الرقم القياسى ألسعار السلع )نسبة مئوية(

املصدر: مجموعة بنك التنمية األفريقى.

ملحوظة: عينة من البلدان: الجزائر، أنغوال، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندى، 
جيبوتى،  القمر،  جزر  الكنغو،  الوسطى،  أفريقيا  جمهورية  الكمرون،  األخضر،  الرأس 
مصر، ارتيريا، أثيوبيا، الغابون، غانا، غينيا، غامبيا، غينيا بيساو، كينيا، ليسوتو، ليبريا، 
النيجر،  ناميبيا،  موزامبيق،  املغرب،  موريشيوس،  موريتانيا،  ماىل،  مدغشقر،  ليبيا، 
نيجيريا، رواندا، ساوتومى وبرنسيبى، السنغال، سيشل، سيراليون، الصومال، جنوب 

أفريقيا، السودان، سوازيلند، تنزانيا، توغو، تونس، زامبيا وزمبابوى.

خالل معظم عام 2016. فإىل جانب اإلنتاج األعىل من املتوقع من 
ِقَبل منتجى منظمة البلدان املصدرة للبترول، فإن التكاليف املتدنية 
سوق  ىف  بالهبوط  مخاطر  أيضا  تمثل  الصخرى  النفط  لصناعة 
النفط العاملية. وتشمل مخاطر الحد األعىل ىف تأخير تنفيذ اتفاقية 
إيران النووية. ويمكن أن يؤدى هذا إىل قفزة مرتدة ىف األسعار، 
عىل الرغم من أن الزيادة قد ال تكون كافية لتعويض تأثير العرض 
املفرط الحاىل. وبالتاىل، فإن األسعار قد تبقى مكبوتة، مثلما يبين 

الشكل 1ـ 1.

الطاقة  السلع من غير  التعاىف ىف أسعار  وباملثل يتوقع أن يكون 
قبل  من  أبطأ  طلب  وجود  األدنى  الحد  مخاطر  وتشمل  بطيئا. 
الصين. وبالنسبة ألسعار املعادن، فإن مخاطر الحد األعىل تشمل 
إغالق املناجم عالية التكاليف والتأخير ىف إدخال الطاقة اإلنتاجية 
التكاليف ىف املجرى العام لإلنتاج. ويمكن للتعاىف  الجديدة كفؤة 
ىف الطلب العاملى، خاصة ىف أوروبا التى تتقدم بصعوبة والصين 

املتباطئة، أن يعزز األسعار ىف السلع األساسية من غير النفط.

2.2.1 التأثير قصير األجل للتغيرات ىف أسعار السلع 
األساسية عىل النمو

يعرض الشكل 1-2 تأثير التغييرات ىف أسعار السلع عىل الناتج 
ىف أفريقيا، موضحا تطور النمو ىف الناتج املحىل اإلجماىل الحقيقى 
السلع  ألسعار  القياسى  الرقم  ىف  للتغير  املئوية  بالنسبة  مقارنا 

األساسية.

املحىل  الناتج  ىف  النمو  بين  املتواكبة  الحركة   2-1 الشكل  ويبرز 
ويبدو  األساسية.  السلع  أسعار  ىف  والتقلبات  الحقيقى  اإلجماىل 
اإلجماىل  املحىل  الناتج  نمو  عىل  السلع  أسعار  تأثير صدمات  أن 
الحقيقى أعىل خالل فترات الهبوط عنه ىف فترات االزدهار. ويصدق 
هذا حتى بعد احتساب العوامل االقتصادية العاملية األخرى. وتبين 
تقديرات مجموعة البنك أنه ىف األجل القصير، يترجم تغير بنسبة 
1 ىف املائة ىف مؤشر األسعار الخاص بكل السلع األساسية إىل نمو 

قدره 0.15 ىف املائة ىف الناتج املحىل اإلجماىل الحقيقى.

وإضافة لذلك، فحيث إن أسعار السلع األساسية زادت ىف املتوسط 
بنسبة 6 ىف املائة من 2010 إىل 2014، فإن هذا يعنى ضمنا أن 
ازدهار  إىل  عزوها  يمكن  النمو  املكسب ىف  من  مئوية  نقطة   0.9
املائة من متوسط  الفترة. ويمثل هذا 21.4 ىف  السلع خالل هذه 
النمو ىف أفريقيا البالغ 4.2 ىف املائة املسجل خالل نفس الفترة. 
كما يرتبط الرقم بالنتائج التى توصل إليها مكنزى (2010) وهى 
أن 24 ىف املائة من النمو ىف أفريقيا فيما بين 2000 و 2008 كان 

من املوارد الطبيعية.

النمو، فإن حدة  السلع عىل  تغير أسعار  تأثير  الحجم من  وبهذا 
الهبوط ىف أسعار السلع ستتوقف عىل مدته وقوة املصدات الداخلية 
والخارجية التى أقيمت خالل فترة االزدهار. ومن ثم، فإنه بصفة 
عامة قد تكون سياسة مواجهة التقلبات الدورية وتدابير التصحيح 

مطلوبة بالنسبة للبلدان املتضررة لحماية االقتصاد من انخفاض 
االيرادات املحلية الناجم عن هبوط أسعار السلع.

3.1 اآلفاق االقتصادية املرتقبة ىف األجل املتوسط

عىل الرغم من استمرار التحديات التى تواجه النمو العاملى، وحجم 
التجارة، من املتوقع أن يظل النمو ىف أفريقيا مواتيا ارتكانا للتنويع 
كما  األساسية.  البنية  ىف  العام  االستثمار  يدعم  الذى  املطرد، 

سيواصل أداء النمو تباينه بين أقاليم القارة املختلفة.
ومن املتوقع أن يظل التعاىف ىف االقتصاد العاملى ضعيفا. فإضافة 
للتباطؤ ىف الصين واألسواق الناهضة األخرى، فإن مناخ أسعار 
السلع األساسية التى استطال انخفاضها يواصل إثارة املخاوف 
بشأن النمو العاملى ىف األجل املتوسط. ويمكن أن يؤدى االرتفاع 
التدريجى ىف أسعار الفائدة القياسية بالدوالر وإمكانيات حدوث 
أن  يمكن  الذى  الدولية،  املالية  األحوال  توتر  إىل  أخرى  زيادات 
كما  األفريقية.  للبلدان  بالنسبة  أعىل  اقتراض  تكاليف  عن  يسفر 
تباطؤ  يفاقمه  الناهضة،  االقتصادات  بعض  النمو ىف  قد يضعف 
هذه  وتلقاء  البرازيل.  ىف  العميق  والكساد  الصين  ىف  االقتصاد 
الخلفية، من املقدر أن ينمو االقتصاد العاملى بنسبة 3.2 ىف املائة 

ىف 2016 ويزداد قوة ليصل إىل 3.5 ىف املائة ىف 2017.

(RHS) نمو الرقم القياسى ألسعار السلع(LHS) نمو الناتج املحىل اإلجماىل
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اجلدول 1ـ2
حصيلة نمو الناتج املحىل اإلجماىل الحقيقى واإلسقاطات )نسبة مئوية سنويا(

2017 )ع( 2016 )ع( 2015 )ه�(2014

3.43.13.23.5االقتصاد العاملى
2.42.42.42.5الواليات املتحدة

0.91.61.51.6منطقة اليورو
6.86.66.46.3شرق آسيا واالقتصادات الناهضة (أ)

0.51.5-0.1-1.3أمريكا الالتينية والكاريبى
3.73.63.74.5أفريقيا

بنود املذكرة
6.13.73.95.0شرقى أفريقيا

6.56.36.46.7أفريقيا الوسطى
6.03.34.35.5غربى أفريقيا
1.43.53.33.8شماىل أفريقيا
2.82.21.92.8جنوبى أفريقيا

4.23.73.84.5أفريقيا (باستبعاد ليبيا)
5.03.64.04.9جنوب الصحراء

5.94.24.75.6أفريقيا جنوب الصحراء (باستبعاد جنوب أفريقيا)
3.73.53.94.6البلدان املصدرة للنفط

3.83.63.44.4البلدان املستوردة للنفط

ورغم هذه العوامل السالف بيانها، من املتوقع أن يظل النمو ىف 
الحقيقى  اإلجماىل  املحىل  الناتج  يزيد  أن  فاملقدر  مواتيا.  أفريقيا 
املائة ىف  إىل 4.5 ىف  يرتفع  ثم  املائة ىف 2016  بمتوسط 3.7 ىف 
السنة التالية. ومن املتوقع أن تواصل وتيرة النمو االقتصادى ىف 
القارة تفوقها عىل وتيرة االقتصادات املتقدمة، وكذلك اقتصادات 
آسيا وحدها هى  واقتصادات شرق  والكاريبى.  الالتينية  أمريكا 
التى يرجح أن تنمو بمعدل أسرع. وىف هذا الصدد، من املتوقع أن 
تحافظ أفريقيا عىل وضعها باعتبارها ثانى أسرع اقتصاد إقليمى 
ىف العامل، لكن األداء االقتصادى سيواصل إظهار تباينات إقليمية 

(انظر الجدول 1ـ2).

وسيظل اإلنفاق االستهالكى، خاصة ىف تجارة التجزئة والخدمات 
الخمس  السنوات  أفريقيا. وىف  للنمو ىف  األخرى محركا أساسيا 
املنصرمة، أسهم قطاع التشييد (الذى يرتكن إىل مشروعات البنية 
أفريقيا.  نمو  ىف  مئوية  نقاط   3 بنحو  الكبيرة)  العامة  األساسية 
وأسهم قطاع الخدمات (الذى حركه أساسا التوسع ىف صناعات 
بنحو  والتكنولوجيا)  واالتصاالت  واملعلومات  والتمويل  التجزئة 
االستخراجية  الصناعات  شكلت  وباملقارنة،  مئويتين.  نقطتين 
واحدة.  مئوية  نقطة  نحو  والغاز)  والنفط،  واملحاجر،  (التعدين، 
من  عدد  ىف  بجذوره  عميقا  يضرب  التنويع  أن  هذا  ويبين 
البلدان، حيث إن مصادر النمو مل تستغل بالكامل ىف الصناعات 

االستخراجية.

أفريقيا الوسطى. من املقدر أن يبلغ متوسط النمو 3.9 ىف املائة ىف 

2016 وينتظر أن يزداد إىل 5 ىف املائة ىف 2017. إن ازدهار أسعار 

السلع الذى أذكى النمو ىف اإلقليم، آخذ ىف االنحسار ويتعين عىل 
بلدان ىف اإلقليم أن تبحث حاليا عن مصادر بديلة للنمو. ويتعين 
أن يستمر االستثمار العام ىف البنية األساسية بال هوادة ليخلق 
فرصا ملشاركة القطاع الخاص. وعقب انتخابات رئاسية ناجحة 
ىف جمهورية أفريقيا الوسطى، فإن أرباح السالم ستكون عامال 

مهما يرتكن إليه النمو ىف األجل القريب.

شرقى أفريقيا. من املقدر أن يربو النمو االقتصادى ىف املتوسط 

القادمتين، وهو أعىل منه ىف األقاليم  عىل 6 ىف املائة ىف السنتين 
قوى  نشاط  إىل  هذا  النمو  توقع  ويرتكن  األخرى.  األفريقية 
للصناعة التحويلية، وطفرة اإلنفاق االستهالكى، وازدياد التجارة 
وتهدد  األساسية.  البنية  ىف  االستثمار  واستمرار  األقاليم  بين 
املنازعات ىف بوروندى وجنوب  اإلقليمية، بما ىف ذلك  الصدمات 
السودان، بمخاطر الهبوط ىف النمو ىف اإلقليم. ويتعين أن تستمر 
عىل  حتى  وإثيوبيا  رواندا  ىف  عامة  بصفة  املواتية  النمو  آفاق 
الرغم من أن األخيرة تعانى من جفاف متجدد. بيد أن الحكومة 
اإلثيوبية، اتخذت تدابير لتفادى أزمة غذائية وإنسانية. ويمكن أن 
تكون البنية األساسية هى الرافعة الرئيسية التى تبقى عىل النمو 
ىف 2016 بما يربو عىل 8 ىف املائة و 6 ىف املائة ىف إثيوبيا ورواندا 

عىل التواىل.

غربى أفريقيا. يمكن أن يوفر تدعيم االستقرار السياسى ىف كوت 

وليبريا وسيراليون،  غينيا  إيبوال ىف  أزمة  إنتهاء  وإعالن  ديفوار 
متوسط  يتعاىف  أن  واملقدر  اإلقليم.  ىف  االقتصادى  لألداء  حافزا 
النمو ىف اإلقليم إىل 4.3 ىف املائة ىف 2016، ويزيد مرة أخرى إىل 

مالحظات: )أ( آسيا الصاعدة والنامية ىف تصنيف )آفاق إقتصادية عاملية(.

              )ه�( تقديرات . )ع( إسقاطات.
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5.5 ىف املائة ىف 2017. ومن ثم، فإن الحفاظ عىل هذه املكاسب 
يزيد  أن  يقدر  حيث  ديفوار  كوت  ىف  خاصة  جوهريا  سيكون 
النمو ىف 2016 عىل 8 ىف املائة. كما يقدر أن تنمو غينيا وليبريا 
بنسبة 4 ىف املائة و 2.8 ىف املائة عىل التواىل ىف 2016، مما يعنى 
تعافيا سريعا من اآلثار القاسية لتفشى اإليبوال. ويبرز هذا أهمية 
التدخالت الرامية ملواجهة التقلبات الدورية، التى ساعدت ىف الحد 
من تأثير أزمة اإليبوال. وىف نيجريا وغانا، يمكن لالنخفاض ىف 
املجال  من  يحد  وأن  أكبر  بدرجة  النمو  يقلص  أن  السلع  أسعار 
املاىل املتاح للتوسع ىف اإلنفاق االجتماعى. ومن ناحية أخرى، فإن 
اصالحات السياسة تكتسب قوة دفع ىف غانا، ويقدر أن يتوسع 
االقتصاد بنسبة 5.8 ىف املائة ىف 2016 وبنسبة 8.7 ىف املائة ىف 
املدى  تدابير واسعة  أيضا  السلطات  نيجيريا، سنت  2017. وىف 
ملواجهة الفجوة املالية الناجمة عن انخفاض إيرادات النفط، ودعم 
أنه ىف ضوء  بيد  النفطية.  غير  القطاعات  األخيرة ىف  التحسينات 
حدة صدمة أسعار النفط، من املتوقع أن يقل النمو االقتصادى ىف 

نيجيريا ليبلغ 3.8 ىف املائة ىف 2016 قبل أن يستعيد وتيرته إىل 5 
ىف املائة ىف 2017 مع سريان التدابير املالية الراهنة التى استهلتها 

الحكومة.

هذا  ىف  االقتصادى  النمو  يظل  أن  املتوقع  من  أفريقيا.  شماىل 

هذا  النمو ىف  يبلغ  أن  واملقدر  املتوسط.  األجل  اإلقليم مكبوتا ىف 
اإلقليم 3.3 ىف املائة ىف 2016، ثم يزيد إىل 3.8 ىف املائة ىف السنة 
املغرب  ىف  خاصة  املباشر،  األجنبى  لالستثمار  ويمكن  التالية. 
ال  اإلقليم  أن  بيد  النمو.  لهذا  أساسيا  محركا  يكون  أن  ومصر، 
تكون  أن  العربى. ويمكن  الربيع  بعد  ما  غارقا ىف هشاشة  يزال 
املعدالت العالية لبطالة الشباب والشواغل الغذائية هى التحديات 
األساسية للنمو والتالحم االجتماعى ىف اإلقليم. وبصفة خاصة، 
يمكن أن يعانى قطاع السياحة املزيد من النكسات بسبب الهجمات 
اإلرهابية األخيرة ىف مصر وتونس ىف حين يشكل النزاع املتطاول 

ىف ليبيا أيضا خطرا عىل االنتعاش ىف األجل املتوسط.

يسمح الحصول عىل الكهرباء لتالميذ املدارس بأن يدرسوا يف البيت ىف مصر.
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جنوبى أفريقيا. سيواصل النمو تأثره بأوجه الضعف عريضة 

القاعدة ىف املنطقة حيث تتغلغل آثار األحوال الجوية لظاهرة النينو 
قطاع  بأداء  املرتبطة  تلك  خاصة  االقتصاد،  قطاعات  مختلف  ىف 
معرضة  تقريبا  اإلقليم  بلدان  كل  فإن  لذلك،  وإضافة  الزراعة. 
ىف  مطرد  تدهور  إىل  أدى  الذى  السلع،  أسعار  صدمات  ملخاطر 
الهبوط  مخاطر  وتشمل  البلدان.  بعض  ىف  الصرف  أسعار  قيمة 
الذى  اإلقليم،  ىف  الكهرباء  إمدادات  ىف  املستمر  النقص  األخرى 
جنوبى  ىف  النمو  متوسط  يهبط  أن  املقدر  ومن  الجفاف.  يفاقمه 
أفريقيا ىف 2016 إىل 1.9 ىف املائة لكن من املقدر أن يتعاىف إىل 2.8 
التنبؤ  ىف املائة ىف 2017، وهو األعىل ىف ثالث سنوات. ويرتكن 
بالكهرباء عقب  لإلمداد  عليها  يعول  أحوال  استعادة  إىل  بالتعاىف 
اكتمال مشروعات الطاقة الكهرومائية الجارية. كما يعتمد التعاىف 
عىل ترسخ أقدام التدابير الحالية لضبط أوضاع املالية العامة ىف 
عدد من البلدان. وىف جنوب أفريقيا، وهى أكبر اقتصاد ىف اإلقليم، 
املستثمرين  ثقة  واستعادة  الهيكلية  للتحديات  التصدى  سيكون 

حاسمين لحفز النمو وخلق الوظائف، خاصة بين الشباب.

الصمود  البلدان ىف  تلعبه ىف مساعدة  البنك دور مهم  وملجموعة 
عن  الناجمة  تلك  خاصة  بالقارة،  تعصف  التى  املعاكسة  للرياح 
املكتسبة  الخبرة  وتبين  الهيكلية.  واملشاكل  السلع  أسعار  هبوط 
قدرة  األخيرة  اإليبوال  وأزمة  العاملى  املاىل  لالنهيار  التصدى  ىف 
مجموعة البنك عىل نشر التدابير املناهضة للتقلبات الدورية لتحقيق 
استقرار األحوال االقتصادية واالجتماعية الداخلية والخارجية ىف 

بلدان اإلقليم األعضاء.

4.1 األحوال االقتصادية الكلية:
األداء واآلفاق املرتقبة

والخارجية  املالية  املوازين  اختالل  سيظل  املتوسط،  األجل  ىف 
وصدمات  داخلية  عوامل  إىل  كبير  حد  إىل  ذلك  ويرجع  مرتفعا، 
عجز  استمرار  فإن  باملوارد،  الغنية  االقتصادات  وىف  خارجية. 
الحساب الجارى الخارجى يتوقف عىل مدة االنخفاض ىف أسعار 

السلع.

1.4.1 املراكز املالية ومراكز الحسابات الخارجية

بصفة عامة، استمرت البلدان األفريقية تتبع سياسات مالية ونقدية 
سليمة، مما أسهم ىف تحقيق استقرار اقتصادى كىل واسع. بيد 
غير  العاملى  االقتصادى  املناح  فإن  أوضحنا،  أن  سلف  كما  أنه 
املكاسب مثلما يتبدى ىف اتساع كل من  املواتى يهدد بمحو هذه 
العجز وعجز الحسابات الخارجية ىف  2015 (انظر الجدول 1ـ3). 
وتعكس الزيادة ىف العجز املاىل أساسا انخفاض اإليرادات بسبب 
النفقات  ىف  بزيادة  مقترنا  السلعية،  الصادرات  ىف  االنخفاض 

الرأسمالية.

وبالنسبة للبلدان املصدرة للنفط، فإن هبوطا حادا ىف اإليرادات يمثل 
أكبر خطر عىل امليزانية. وقد وصل العجز املاىل لهذه املجموعة من 
البلدان إىل 8.1 ىف املائة من الناتج املحىل اإلجماىل ىف 2015 مرتفعا 
من 5.3 ىف املائة ىف السنة السابقة، ومن املتوقع أن يظل عىل هذا 
املستوى املرتفع ىف 2016 حيث يستمر اإلحساس بآثار انخفاض 
أسعار النفط. وباملثل، فإن عجز الحساب الجارى بالنسبة للبلدان 
املصدرة للنفط زاد عىل الضعف ليبلغ 7.3 ىف املائة من الناتج املحىل 
االجماىل ىف 2015 مرتفعا من 2.9 ىف املائة ىف 2014. وعىل الرغم 
من أن العجز املاىل لدى البلدان املستوردة للنفط زاد أيضا إىل 4.4 
ىف املائة ىف 2015 مرتفعا عن 4 ىف املائة ىف السنة السابقة، فإن 
هذا أقل كثيرا منه لدى نظرائها املصدرين للنفط. وبالنسبة للبلدان 
املستوردة للنفط، كانت الزيادة ىف العجز ىف األساس عىل حساب 
إيرادات أقل من صادرات السلع غير النفطية، خاصة املعادن، التى 
انخفضت أسعارها أيضا ىف 2015 لكن األثر كان أقل حدة منه ىف 
البلدان املصدرة للنفط. وىف 2015 ساعدت اآلثار القاسية ألسعار 
النفط املنخفضة ىف الحد من الخسارة ىف إيرادات تصدير السلع 
األخرى ىف البلدان املستوردة للنفط. ونتيجة لذلك، ضاق العجز ىف 
الحساب الجارى بصورة حدية ليبلغ 7.3 ىف املائة ىف 2015 من 

7.9 ىف املائة ىف 2014.

بالنسبة  الجارى  الحساب  عجز  يقل  أن  املتوقع  من   ،2016 وىف 
للبلدان املصدرة الصافية للنفط إىل 6.4 ىف املائة، ثم يزداد انكماشا 
ليبلغ 5.4 ىف املائة من الناتج املحىل اإلجماىل ىف 2017. ويفترض 
التحسن ىف مركز الحساب الجارى انتعاشا بطيئا ىف أسعار السلع 
يقل  أن  املقدر  من  وباملثل،  الوافدة.  األجنبية  التدفقات  وتحسن 
مرتفعا  لكنه سيظل  للنفط  الصافية  املستوردة  البلدان  ىف  العجز 

نسبيا بنحو 6.4 ىف املائة بين 2016 و 2017.

2.4.1 التضخم وأسعار الصرف

مل تنعكس الضغوط املحسوسة عىل املراكز املالية ومراكز الحساب 
الخارجى بقوة عىل جبهة التضخم، أساسا بسبب السياسة النقدية 
بالنسبة  التضخم  متوسط  ظل   ،2015 ففى  وهكذا  املتضاربة. 
ألفريقيا بأسرها مستقرا بصورة واسعة عند 7.3 ىف املائة مقابل 
7.2 ىف املائة سجلت ىف 2014. وىف البلدان املصدرة للنفط، ارتفع 
متوسط التضخم إىل 8.8 ىف املائة من 8.2 ىف املائة ىف العام السابق، 
أساسا عىل حساب تدهور أسعار الصرف الذى استحثته صدمة 
النفط  أسعار  تراءت  للنفط،  املستوردة  البلدان  النفط. وىف  أسعار 
األقل ىف تخفيف متوسط التضخم إىل 5.2 ىف املائة ىف 2015 من 
5.6 ىف املائة سجلت ىف 2014. بيد أنه ىف بعض البلدان التى تعتمد 
من  خفف  قبل،  النفط  أسعار  آثار  فإن  املعدنية،  الصادرات  عىل 
هبوط األسعار ىف هذه السلع. وقد أسفر هذا عن إعالء الضغوط 
املعدنية  الصادرات  إيرادات  ىف  االنخفاض  أدى  حيث  التضخمية 
إىل زيادة العجز املاىل وأذكى تخفيض قيمة أسعار الصرف، مما 

أشعل التضخم.
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اجلدول 1ـ3
مؤشرات اقتصادية كلية إقليمية

2017 )ع( 2016 )ع( 2015 )ه�(2014

امليزان املاىل )نسبة مئوية من الناتج املحىل اإلجماىل(

2.9-4.0-4.2-2.2-أفريقيا الوسطى
3.7-4.4-4.6-3.6-شرقى أفريقيا
11.3-12.1-13.3-11.1-شماىل أفريقيا
3.8-3.9-3.9-4.0-جنوبى أفريقيا
3.3-3.6-2.9-0.2-غربى أفريقيا

5.9-6.5-6.6-4.8-أفريقيا
بنود املذكرة

3.5-3.9-3.7-2.2-أفريقيا جنوب الصحراء
7.3-8.1-8.1-5.3-البلدان املصدرة للنفط

3.6-4.0-4.4-4.0-البلدان املستوردة للنفط
الحساب الجارى الخارجى )نسبة مئوية من الناتج املحىل اإلجماىل(

10.6-10.4-10.2-7.6-أفريقيا الوسطى
7.2-7.1-8.9-9.3-شرقى أفريقيا
6.6-7.5-9.3-5.1-شماىل أفريقيا
5.6-5.8-6.1-5.3-جنوبى أفريقيا
3.2-4.4-4.6-1.8-غربى أفريقيا

5.8-6.4-7.3-4.8-أفريقيا
بنود املذكرة

5.4-6.0-6.5-4.8-أفريقيا جنوب الصحراء
5.4-6.4-7.3-2.9-البلدان املصدرة للنفط

6.3-6.4-7.3-7.9-البلدان املستوردة للنفط
التضخم )نسبة التغيير املئوية ىف األسعار االستهالكية(

2.42.12.32.4أفريقيا الوسطى
12.59.37.98.0شرقى أفريقيا
6.47.66.36.7شماىل أفريقيا
6.35.87.98.0جنوبى أفريقيا
7.28.38.78.0غربى أفريقيا

7.27.37.27.2أفريقيا
بنود املذكرة

7.67.27.87.6أفريقيا جنوب الصحراء
8.28.88.38.4البلدان املصدرة للنفط

5.65.25.65.6البلدان املستوردة للنفط

وىف األجل املتوسط، من املتوقع أن يظل التضخم مستقرا عند 7.2 
التالية عىل حد سواء. وسيرتكن هذا  املائة ىف 2016 والسنة  ىف 
االستقرار إىل توليفة من تدابير ضبط أوضاع املالية العامة واتباع 
سياسة نقدية متشددة، يدعمها استمرار أسعار النفط املنخفضة. 
التضخمية  الضغوط  تخف  أن  املرجح  من  أنه  من  الرغم  وعىل 
لهذه  بالنسبة  املتوسط  التضخم  فإن  النفط،  ملصدرى  بالنسبة 
البلدان سيكون أعىل منه لدى نظرائها املستوردين  املجموعة من 

له، كما يبين الجدول 1.ـ3.

الضعف  آثار  الستئصال  الرامية  السياسة  استجابات  وتباينت 
ىف العمالت املحلية بصورة كبيرة عبر مختلف البلدان. ففى غانا 
وزامبيا مثال، تدخلت السلطات ىف سوق الصرف األجنبى لتخفيف 

البنوك  تشدد  الصرف. ودعم  أسعار  األجل ىف  التقلبات قصيرة 
السياسية  التدابير  البلدان،  هذه  النقدية ىف  السياسة  املركزية ىف 
املتخذة ىف سوق الصرف األجنبى. وستواصل السلطات ىف غانا 
األجنبى  الصرف  سوق  ىف  التطورات  رصد   2016 ىف  وزامبيا 
لوحظ  إن  االستقرار  تحقيق  الباعثة عىل  املالئمة  التدابير  واتخاذ 
مزيد من التدهور ىف قيمة العملة. وىف نيجيريا، أدخلت السلطات 
قيودا ىف سوق الصرف األجنبى إلدارة الطلب املتصاعد ىف خضم 
انخفاض التدفقات الواردة. وقد خففت السلطات النيجيرية بعض 
الصاىف  األثر  التى طبقت ىف 2015. وسيعتمد  التقييدية  التدابير 
لهذه التدابير إىل حد كبير عىل وتيرة التعاىف ىف أسعار النفط ىف 

السنة املقبلة.

املصدر: إدارة االحصاءات ملجموعة البنك.

(هـ): تقديرات؛ (ع): إسقاطات
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طالب ىف منظمة محلية ىف ليبريا، تسمى الحفاظ عىل مشروع املشاركة ىف التعليم، أقيمت لتوفير الدعم التعليمى للبنات.

5.1 نمو أفريقيا الصامد
وأهداف التنمية املستدامة

األفريقية  الحكومات  تقوم  أن  األمر  يقتضى  االزدهار،  لتحقيق 
إنشاء  الهيكىل ودعم  بالتغيير  للتعجيل  أساسية مالئمة  بخيارات 
فرص العمل. وىف هذا الصدد، فإن تعزيز حشد املوارد أمر حاسم 
الطاقة،  مثل  للنمو  املعززة  القطاعات  ىف  االستثمار  الستدامة 

وجهود التمويل الرامية ملعالجة الفقر وآثار تغير املناخ.

االقتصادى  النمو  كان  املنصرمين،  العقد  ونصف  العقد  وعبر 
ألفريقيا قويا وصامدا لكنه اتسم أيضا بوقائع من التقلب. والتحدى 
تقلبه.  وتقليل  واستدامة  النمو  تعزيز  زيادة  ضمان  هو  الباقى 
وسيتوقف هذا عىل حفز التحول الهيكىل ودعم التنويع بعيدا عن 
القطاع االستخراجى. وىف هذا الصدد، يتعين عىل البلدان األفريقية 
باستهداف  االستثمار  جودة  بشأن  صعبة  بخيارات  تقوم  أن 
املوارد  إنفاق  بدال من  للنمو  املعززة  البنية األساسية  مشروعات 
عىل استهالك عام غير منتج. وتعزيز تنمية البنية األساسية العامة 

واالستثمار من  األعمال  مناخ مشجع ملشروعات  لخلق  جوهرى 
أجل قطاع خاص منتج وقادر عىل املنافسة.

خاص  قطاع  سيحركه  االقتصادى  أفريقيا  مستقبل  أن  والواقع 
القيمة  الوظائف والتكامل ىف سالسل  القدرة عىل خلق  له  نشيط 
العاملية. وتبين التقديرات الراهنة أن القطاع غير الرسمى يستوعب 
سنويا نحو 30 مليونا من الشباب الذين يدخلون لقوة العمل وأن 
الكفاف  زراعة  ينجم عن  أفريقيا  الفقر ىف  من  املائة  نحو 85 ىف 
والقطاع غير الرسمى. وهكذا، ينبغى أن ترمى جهود تخفيف الفقر 
مشروعات  لنقل  الالزمة  الظروف  خلق  إىل  الشامل  النمو  ودعم 
حالة  من  أفريقيا  ىف  الكفاف  ومزارعى  الحجم  صغيرة  األعمال 
عدم الرسمية إىل األنشطة االقتصادية املنتجة التى يمكن أن توفر 

وظائف الئقة، خاصة للشباب، وتزيد الدخل.

ورغم أن نسبة أولئك الذين يعشون عىل أقل من 1.25 دوالر يوميا 
انخفضت إىل ما يقدر بنسبة 43 ىف املائة ىف 2014(1) من 56.8 ىف 
املائة ىف 1990، فإن الرقم املطلق للفقراء زاد إىل 420 مليونا من 
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اإلطار 1ـ2
أضواء عىل التقدم صوب إنجاز أهداف مختارة من أهداف األلفية اإلنمائية

<  انخفض الفقر يف 24 من 30 من البلدان األفريقية املتاحة بيانات عنها. بيد أن أفريقيا جنوب الصحراء ال تزال تصارع العجز الغذائى، مع معاناة 
نحو 25 ىف املائة من سكانها من سوء التغذية.

<  إجماال، حققت معظم البلدان األفريقية تقدما ىف ضمان الفرص الشاملة للحصول عىل التعليم وتحقيق املساواة بين الجنسين منه. وفاق صاىف معدل 
االلتحاق بالتعليم االبتدائى 90 ىف املائة ىف عدد من البلدان منها الجزائر، وبنن، والرأس األخضر، والكمرون، والكنغو، وموريشيوس، ورواندا، 

وجنوب أفريقيا وتونس وزامبيا. بيد أن معدالت إتمام التعليم االبتدائى كانت متواضعة عند 67 ىف املائة وال تزال جودة التعليم منخفضة.

<  تحسنت جودة النتائج الصحية ىف بعض البلدان مع انخفاض معدل الوفاة دون الخامسة من 146 حالة وفاة ىف كل 1٫000 من املواليد أحياء ىف 
1990 إىل 65 حالة وفاة ىف 2012. ويمثل هذا انخفاضا قدره 56 ىف املائة مقارنة بهدف األلفية اإلنمائى البالغ 66 ىف املائة. وهبط معدل وفاة األطفال 
الرضع من 90 حالة وفاة لكل 1٫000 من املواليد أحياء ىف 1990 إىل 54 حالة وفاة لكل 1٫000 من املواليد أحياء ىف 2014، بانخفاض متوسطه 40 

ىف املائة مقارنة بنسبة 50 ىف املائة، رغم وجود تباين واسع عبر البلدان.

<  وىف املساواة بين الجنسين، ضاقت أيضا الفجوة بين الرجال والنساء ىف املناصب السياسية. وأفريقيا ىف طليعة املسيرة ىف مجال تمثيل املرأة ىف 
البرملانات الوطنية عبر العامل. فقد نما عدد النساء ىف البرملانات الوطنية بنحو 15 ىف املائة سنويا عبر 2000 ـ 2014.

<  وىف مجال وفيات األمهات، ال تزال بأفريقيا أعىل نسبة وفاة مقارنة بباقى العامل النامى، مسجلة 289 حالة وفاة لألمهات لكل 100٫000 من املواليد 
أحياء ىف 2014 مقابل متوسط عاملى بلغ 210 حاالت وفاة لكل 100٫000 من املواليد أحياء ىف 2013. ومل يحقق سوى عدد صغير من البلدان تقدما 
نحو تحسين صحة األمهات. وبصفة خاصة، فإن الرأس األخضر، وغينيا اإلستوائية، واريتريا ورواندا قلت نسبة وفيات األمهات بأكثر من 75 ىف 
املائة فيما بين 1990 و 2013، وبذلك أوفت بالهدف الخامس من أهداف األلفية اإلنمائية. وإجماال، تتعثر أفريقيا وراء األقاليم األخرى ىف عوامل 
مثل نسبة املواليد أحياء الذين يحضر والدتهم عاملون مؤهلون ىف مجال الصحة، واملعدالت العالية للمواليد املراهقين، ورعاية ما بعد الوالدة وتنظيم 

األسرة. وقد أسهمت هذه العوامل ىف ارتفاع نسبة وفيات األمهات ىف القارة.

<  وانخفض استهالك املواد املستنفدة لألوزون ىف أفريقيا بنسبة 94 ىف املائة بين 1986 و 2012، وهو أعىل من نقص يبلغ ىف املتوسط 86 ىف املائة 
ىف األقاليم النامية، لكن ال يزال أقل من املتوسط البالغ 100 ىف املائة املحدد للبلدان املتقدمة. والواقع أن معظم البلدان األفريقية تمضى عىل املسار 

الصحيح من زاوية خفض استهالك هذه املواد.

<  ومنذ 2000، ظفر نحو 25 ىف املائة من سكان أفريقيا بفرص للحصول عىل مياه مأمونة للشرب. بيد أن هذا هو أقل رقم عىل النطاق العاملى. وتفسر 
األحوال املبدئية املتدنية والنمو السريع للسكان، هذا املعدل املنخفض للزيادة، وتتحدى الجهود، خاصة ىف أفريقيا جنوب الصحراء. بيد أنه ىف شماىل 

أفريقيا، زادت فرص الحصول عىل مياه الشرب املأمونة إىل 91 ىف املائة ىف 2015 من 72 ىف املائة ىف 1990.

املصدر: اللجنة االقتصادية لألمم املتحدة املعنية بتغير املناخ، واالتحاد األفريقى، ومجموعة بنك التنمية األفريقى وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائى. تقرير أهداف األلفية اإلنمائية: 
تقييم التقدم ىف أفريقيا صوب أهداف األلفية اإلنمائية.

284 مليونا عبر نفس املدة. ويعنى هذا أن وتيرة اإلقالل من الفقر 
مل تكن عالية بما يكفى لتحقيق هدف األلفية اإلنمائية رقم 1 وهو 
تقليل الفقر بمقدار النصف بنهاية 2015 (انظر أيضا اإلطار 1ـ2 
لالطالع عىل أضواء عىل التقدم املحرز نحو أهداف منتقاة لأللفية 
اإلنمائية). وإضافة لذلك، فإن بروز مكانة أفريقيا ىف مجال الفقر، 
بالدخل:  تتعلق  الدخل وحسب عوامل ال  املساواة ىف  فاقمه عدم 

املساواة بين الجنسين، والقطاع والجغرافيا.

النصف  بمقدار  الفقر  تخفيض  أفريقيا عن  وينبع جزء من عجز 
الوصفات  أن  وحقيقة  اإلنمائية  األلفية  أهداف  بمعظم  والوفاء 
وإضافة  الوطنية.  التنمية  خطط  مع  بالتمام  تتكامل  مل  العالجية 

لذلك، فإن أفريقيا بدأت من موقف يتسم بمستوى عال من الفقر 
عىل نحو غير متناسب قياسا باملناطق األخرى. ويجعل هذا مهمة 
تحقيق أهداف األلفية اإلنمائية، خاصة ما يتعلق بالفقر، شاقة عىل 
نقص  بسبب  كبيرا  تحديا  أيضا  التقدم  تتبع  وكان  خاص.  نحو 

تسجيل البيانات التى يعول عليها.

قبل  من  املستدامة  التنمية  أهداف  عىل  التصديق  فإن  ثم،  ومن 
ُنهج  ىف  التفكير  إعادة  إىل  دعوة  هو  والحكومات،  الدول  رؤساء 
التنمية التقليدية بغية تعظيم التأثير. واألمر الحاسم هو أن أهداف 
األلفية اإلنمائية، عىل خالف أهداف التنمية املستدامة، أوسع نطاقا 
كما  الظروف.  تمليه  كما  السياسة  لتصحيح  أكبر  مرونة  وتمنح 
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أداء أفريقيا وآفاقها املرتقبة ىف فترة من االضطراب االقتصادى العاملىالفصل األول

تستهدف األسباب الرئيسية للفقر وعدم املساواة، وتحدد خيارات 
بشأن معالجة املشاكل االجتماعية االقتصادية واملناخية املختلفة 

ىف سياق نظامى وأوسع.

التنمية  أهداف  أعمال  املحددة ىف جدول  البارزة  املعامل  ولتحقيق 
تضع  أن  األفريقية  الحكومات  عىل  بالتاىل  يتعين  املستدامة، 
السياسات السليمة، وأوجه التآزر الصحيحة ىف القطاعات والبنية 
أجل  من  اإلنتاجية  وتعزيز  الهيكىل  بالتغيير  للتعجيل  األساسية، 
خلق فرص العمل وتقاسم االزدهار. بيد أنه ىف مناخ مقيد ماليا، 
بدرجة  سيتوقف  الطموحة  األهداف  هذه  بلوغ  ىف  النجاح  فإن 
كبيرة عىل تعزيز طاقة حشد املوارد لدى البلدان األفريقية من أجل 
االستثمار ىف القطاعات الحاسمة، مثل الطاقة، وىف جهود التمويل 
جدول  بّشر  الصدد،  هذا  وىف  املناخ.  تغير  آثار  ملعالجة  الالزمة 
اتفق  الذى  التنمية«  أجل  من  »بالتمويل  املعنى  أبابا  أديس  أعمال 
عليه ىف تموز/ يوليو 2015، بقوة دافعة جديدة من أجل مصادر 
من  التقدم  عىل  الدوىل  املجتمع  بتشجيع  املبتكرة  التنمية  تمويل 
»التريليونات«. وسيتدعم هذا من خالل شراكات  إىل  »املليارات« 

فعالة تدعمها عمل ىف املعرفة تستند إىل األدلة جنبا إىل جنب مع 
بناء القدرة واالبتكار.

ملحوظة:
بيانات  قاعدة  من  الفقراء  أعداد  عن  بيانات  عىل  الحصول  1ـ  يتم 
PovcalNet للبنك الدوىل حتى 2011. وتستند إحصاءات 2014 إىل 

تقديرات مجموعة بنك التنمية األفريقى.
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الدائرة: يقتضى تصدى أفريقيا لفقر الطاقة وتغير املناخ خليطا مدروسا بعناية من الطاقة 
التقليدية واملتجددة.

الخلفية: محطة اوارزازات للطاقة الشمسية، املغرب.
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الفصل الثانى
الطاقة وتغري املناخ: 

تداعيات بالنسبة للنمو الشامل
 واألخضر فى أفريقيا
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الطاقة وتغير املناخ: تداعيات بالنسبة للنمو الشامل واألخضر ىف أفريقياالفصل الثانى

الفصل الثانى
أفريقيا قادرة عىل توفير فرص شاملة للحصول عىل خدمات الطاقة بحلول 2025 ىف حين تقلل كثافة الكربون من 

النمو وتخفض انبعاثات ثانى أوكسيد الكربون. وتحظى القارة بمصادر شاسعة من الطاقة املتجددة وغير املتجددة 

وتكاليف غارقة محدودة ىف البنية األساسية للطاقة كثيفة الكربون. ومع ذلك، فإن أفريقيا هى القارة األشد تعرضا 

القارة  إن  العامل.  الطاقة ىف  الحصول عىل  أقل مستويات فرص  لديها مستوى من  أن  املناخ، ىف حين  ملخاطر تغير 

ىف حاجة للطاقة لكى تنمو وتحسن حياة شعوبها. ففى أفريقيا، ال يجد 645 مليون شخص فرصة للحصول عىل 

الكهرباء، وال يجد 700 مليون شخص فرصة للحصول عىل طاقة نظيفة للطهى. ويستخدم كثيرون الوقود الحيوى 

للطهى. ويموت 600٫000 شخص من التلوث الناجم عن ذلك داخل األبواب املغلقة. ويعنى نقص الفرص أن استخدام 

الطاقة ليس بذى شأن مقارنة بالعامل األكثر تقدما. إذ يبلغ متوسط نصيب الفرد من استهالك الكهرباء ىف أفريقيا 181 

كيلو واط ساعة مقابل 13٫000 كيلو واط ساعة ىف الواليات املتحدة و 6٫500 كيلو واط ساعة ىف أوروبا. ويفاقم 

انقطاع الكهرباء ونقاط اختناق الطاقة من املشكلة. ومن ثم يتعين زيادة فرص الحصول عىل الطاقة بصورة كبيرة إذا 

كان للقارة أن تفى بأهداف التنمية املستدامة، خاصة الهدف رقم 7 املعنى بتوفير فرص الحصول عىل خدمات للطاقة 

يمكن تحمل تكلفتها والتعويل عليها، وتقليل انبعاثات ثانى أوكسيد الكربون. ويتعين عىل الحكومات ىف أفريقيا أن 

ر  تلعب دورا نشيطا عىل نحو متزايد بتخصيص تمويل أكثر كثيرا لقطاع الطاقة. ومن املحتم أيضا توفير مناخ ميسِّ

يستطيع القطاع الخاص أن يعمل فيه، إما باعتباره منتجين مستقلين للكهرباء أو مشاركين ىف شراكات بين القطاعين 

العام والخاص. وللمساعدة ىف توسيع فرص الحصول عىل الطاقة، يحشد البنك قوى القارة عن طريق تصدر عدد من 

املبادرات خاصة البرنامج الجديد من أجل أفريقيا الذى اقترح ىف أيلول/ سبتمبر 2015. كما يعمل عىل عملية ستعجل 

بالتحول الهيكىل من خالل زيادة فرص الحصول عىل الطاقة. وقد استهل مسيرة للعمل مع شركاء بشأن البرنامج 

الجديد املعنى بالطاقة كما أقام شراكة باعثة عىل التحول بشأن الطاقة ىف أفريقيا والهدف هو إضاءة أفريقيا وتزويدها 

بالكهرباء بحلول 2025. وسيعجل البرنامج الجديد بشأن الطاقة بتوفير فرص الحصول عىل الطاقة، محركا النمو 

الشامل واألخضر، ومعززا التصنيع. كما سينهض بالتجميع اإلقليمى للطاقة، ويحسن إنتاجية الزراعة، ويحفز خلق 

الوظائف والثروة. وىف الوقت نفسه، سيعمل عىل تفادى زيادة انبعاثات ثانى أوكسيد الكربون ىف حين يزيد فرص 

الحصول عىل الطاقة.

يعرض هذا الفصل موضوع تقرير مجموعة البنك السنوى 2015، 
الشامل  للنمو  بالنسبة  تداعيات  املناخ:  وتغير  الطاقة  املعنون 
واألخضر ىف أفريقيا. ويتدبر الفصل كيف تستطيع أفريقيا التعجيل 
ذلك  ومع  الطاقة  خدمات  عىل  للحصول  الشاملة  الفرص  بتوفير 
تتكيف مع تغير املناخ وتخفض انبعاثات ثانى أوكسيد الكربون. 
ويناقش القسم األول أهمية االستثمار ىف البنية األساسية للطاقة 
القسم  أفريقيا. ويتناول  الشامل ىف  النمو  من خالل إسهامها ىف 
أجل  من  الطاقة  توفير  يطرحها  التى  والفرص  التحديات  الثانى 
زيادة اإلمدادات لتحقيق نمو شامل وأخضر. ويركز القسم الثالث 
عىل جدول أعمال عمليات واستراتيجيات البنك املعنى بتغير املناخ 
الطاقة  لحشد  املطلوبة  التدابير  الرابع  القسم  ويناقش  والطاقة. 
الخاص  القسم  الشامل واألخضر. وينظر  النمو  لتحقيق  الحديثة 

ىف االستراتيجيات الالزمة لتعزيز اإلمدادات املستدامة املقدمة  من 
الطاقة.

1.2 الطاقة والتحول الهيكىل من أجل النمو الشامل 
ىف أفريقيا

تتعثر أفريقيا للوراء ىف مجال النمو الشامل، جزئيا بسبب الطابع 
وفرص  النشاط  من  كبير  جزء  يكون  حيث  القتصاداتها،  املحىل 
العمل ىف القطاع غير الرسمى، عارضا وقليل األجر. ولكى ينجح 
والقطاعات  التقليدية  الزراعية  القطاعات  تحتاج  الهيكىل،  التحول 
والبنية  مؤسسى.  ارتقاء  عملية  إىل  الرسمية  غير  الحضرية 
الهيكىل  التحول  للطاقة قوة أساسية تمكن من تحقيق  األساسية 

والنمو الشامل.
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الشامل. ومثلما لوحظ ىف  للنمو  الهيكىل محرك مهم  والتحول 

الفصل األول، فإن اإلقالل من الفقر ىف أفريقيا كان بطيئا مقارنة 
اإلنمائى  األلفية  هدف  تحقيق  عن  وقصر  النامى  العامل  بباقى 
الخاص بتقليل الفقر بمقدار النصف بحلول نهاية 2015. وهيكل 
ذلك  التباين.  لهذا  األساسى  السبب  هو  األفريقية  االقتصادات 
تقليدى  اقتصاد  ـ  مزدوج  اقتصادى  نظام  األفريقية  للبلدان  أن 
وللكفاف، واقتصاد حديث ينمو سريعا، مع قلة من الروابط فيما 
بينهما. إن ما يقرب من 70 ىف املائة من القوة العاملة مستخدم ىف 
االقتصاد التقليدى، الذى يشمل القطاع الزراعى ىف املناطق الريفية، 
والقطاع غير الرسمى ىف املناطق الحضرية. كما أن البطالة، خاصة 
بين الشباب، عالية ومزمنة ىف بعض من البلدان متوسطة الدخل 
التى توجد بها نظم اقتصادية متقدمة وأفضل تنظيما. ويقتضى 
االقتصادية عملية تحول  النماذج  النوعين من  يبدأ كال  أن  األمر 
بسالمل  املستمر  واالرتقاء  األساسية  التكنولوجيا  باعتماد  هيكىل 

التكنولوجيا لعكس هذه االتجاهات.

التحول  من  تمكن  أساسية  قوة  للطاقة  األساسية  البنية 

الهيكىل. تتمثل رافعة أساسية لقدرة أفريقيا عىل تحقيق التحول 

املستدامة،  التنمية  أهداف  الشامل وإنجاز  النمو  أجل  الهيكىل من 
ىف توفير فرص شاملة للحصول عىل طاقة حديثة، يمكن تحمل 
أماكن  أو  البيوت  ىف  سواء  ومستدامة،  عليها  والتعويل  تكلفتها 
العمل. ومثل هذه الفرص يمكن أن تساعد الشركات عىل التغلغل 
دخلهم،  مصادر  تنويع  من  املزارعين  وتمّكن  جديدة،  أسواق  ىف 
وتدعم صناعات التصنيع الزراعى الذى يربط املنتجين الزراعيين 
الثابتة  الوطنية واإلقليمية والعاملية. ذلك أن اإلمدادات  باألسواق 
مثل  الطبيعية،  املوارد  تجهيز  لعملية  جوهرية  بالطاقة  واملطردة 
األلومنيوم، والنحاس، والحديد والنيكل. بيد أن فقر الطاقة يظل 
هو  وما  متاح  هو  ما  بين  كبيرة  فجوة  وتوجد  أساسيا  تحديا 

مطلوب لتحقيق التحول.

الشامل  النمو  وف��رص  الطاقة  تحديات   2.2
واألخضر ىف أفريقيا

تكاليف الفرص البديلة لالفتقار لفرص الحصول عىل الطاقة الحديثة 
كثيرة وتشمل قلة الغلة والدخل ىف الزراعة، وسوء الصحة والحصيلة 
الدراسية، وفقد فرص الحياة والعمل. بيد أن استراتيجيات توسيع 
فرص الحصول عىل الطاقة البد أن تدرج شواغل تغير املناخ لتوليد 
من  أكثر  الطاقة  موارد  إن  األخضر.  النمو  أجل  من  هيكىل  تحول 
كبيرة  إمكانيات  للقارة  وتتوافر  أفريقيا  باحتياجات  للوفاء  كافية 
من أجل الطاقة املتجددة ـ الطاقة املائية، والشمسية، وطاقة الرياح 
وحرارة باطن األرض. وقد أقيمت بالفعل مشروعات كبيرة للطاقة 
الوسطى  أفريقيا  املتواصلة ىف  الجهود  البلدان، ستشمل  ىف بعض 
إلضافة سد ثالث (إنجا 3) بطاقة تبلغ 4.8 جيجا واط واستثمارات 

كبيرة ىف الطاقة الكهرومائية ىف أثيوبيا.

1.2.2 فرص قليلة للحصول عىل طاقة حديثة عالية 
الجودة ويعول عليها ىف أفريقيا

ال يزال الطلب عىل الطاقة األولية واستهالكها النهائى منخفضا 

نسبيا ىف أفريقيا. فرص الحصول عىل الطاقة وأمنها ىف مستوى 

منخفض جدا ىف القارة. ففى 2015، بلغ الطلب عىل الطاقة األولية 
ىف أفريقيا 795 مليون طنا متريا من مكافئات النفط ىف حين بلغ 
النفط(1).  مكافئات  من  متريا  طنا   577 النهائى  الطاقة  استهالك 
الطاقة  العاملى عىل  الطلب  املائة من حصة  ويمثل هذا نحو 6 ىف 
األولية واالستهالك النهائى للطاقة ويبلغان عىل التواىل 13٫898 
النفط و 9٫352 طنا متريا من مكافئات  طنا متريا من مكافئات 
تباين صارخ ىف  النفط، وهو مستوى منخفض نسبيا(2). وهناك 
ىف  األخرى  املناطق  باستهالك  مقارنة  للطاقة  أفريقيا  استخدام 
العامل. ويبلغ نصيب الفرد من استخدام الطاقة ثلث املتوسط عبر 
العامل (2.1 طنا متريا من مكافئات النفط للفرد) والنصف فقط من 
مستوى آسيا النامية، وهى اإلقليم الثانى ىف العامل األكثر فقرا ىف 
الطاقة(3). بيد أنه من املقدر أن يظهر إجماىل استهالك أفريقيا من 
املائة فيما بين 2007  النهائية نموا تراكميا قدره 68 ىف  الطاقة 
املائة، وهو ما يزيد عن  و 2035، مرتفعا سنويا بنسبة 1.8 ىف 

متوسط الزيادة العاملية املتوقعة البالغة 1.4 ىف املائة(4).

األولية  الطاقة  عىل  الطلب  عىل  تهيمن  الحيوية  الطاقة 

واالستهالك النهائى. تكوين الطلب عىل الطاقة األولية واالستهالك 

املوارد  من  الهبات  كبير  حد  إىل  تحركهما  أفريقيا  ىف  النهائى 
وتكاليف اإلمداد والقدرة عىل التوليد. والطاقة الحيوية ىف أفريقيا 
مهيمنة ىف خليط الطاقة، تمثل نحو نصف إجماىل استخدام الطاقة، 
العاملى(5).  املستوى  العشر عىل  تبلغ نحو  النقيض من نسبة  عىل 
الوقود  عىل  أشخاص  خمسة  كل  من  أربعة  يعتمد  أفريقيا  وىف 
الحيوى الصلب ىف الطهى، عادة بأفران غير كفؤة ىف أماكن سيئة 
والفحم  الوقود  لحطب  الواسع  االستخدام  ويتسبب  التهوية(6). 
استخدامها،  وتغيير  األراضى  وتدهور  الغابات،  إزالة  النباتى ىف 
ويزيد انبعاثات غاز الدفيئة. إن خمس االنبعاثات العاملية املرتبطة 

بالتغييرات ىف استخدام األراضى يصدر ىف أفريقيا(7).

الوقود األحفورى يهيمن عىل استهالك الطاقة الحديثة. اتساقا 

مع االتجاهات السابقة، كان الوقود األحفورى مثل النفط، والغاز، 
والفحم يمثل نحو 50 ىف املائة من االستهالك ىف 2015، وهيمن 
عىل استخدام الطاقة الحديثة ىف أفريقيا(8). ومع أن هذا مرتفع، إال 
أنه مع ذلك أفضل من متوسط النسبة العاملية البالغ 80 ىف املائة(9).

كل القطاعات مقيدة احتماال بنقص الطاقة. التنمية االقتصادية 

ىف أفريقيا ىف مرحلة مبكرة، ويتم استخدام 67 ىف املائة من إجماىل 
السكنى مقابل متوسط قدره 25 ىف  القطاع  الطاقة ىف  استخدام 
البلدان النامية األخرى(10). وال يشكل قطاع النقل سوى 11 ىف املائة 
من استهالك الطاقة ىف حين تشكل االستخدامات اإلنتاجية (بما 

ىف ذلك الصناعة ، والزراعة والخدمات) 21 ىف املائة فحسب(11).
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املصدر: مجموعة بنك التنمية األفريقى (2014) تقرير فاعلية التنمية املعنى بالطاقة.

اخلريطة 2ـ1
فرص الحصول عىل الكهرباء ىف أفريقيا

% لفرص الحصول عىل الكهرباء 
ال بيانات من صفر إىل 15% من %15 إىل 40% من %40 إىل 60% أكثر من 60 ىف املائة

مالحظات
شماىل أفريقيا

والطاقة  الرياح  وطاقة  والغاز  النفط  وفرة  تمثل 
الشمسية فرصة ذهبية. والوصول للفرص العاملية 

قريب من التحقق.

أفريقيا جنوب الصحراء

يتمثل تحد أساسى ىف االعتماد املرتفع عىل الوقود 
للحصول عىل  القليلة  والفرص  التقليدى،  الحيوى 
الطاقة الحديثة، ونقص إمدادات الطاقة والحضرنة 

السريعة.

البلدان غير الساحلية

الطاقة  تأخير  ىف  األساسية  التحديات  تتمثل 
املستوردة وعدم كفاية االحتياطيات االستراتيجية.

الدول الجزر

تعتمد كثيرا عىل النفط املستورد، وهو تحد أساسى 
يؤدى الرتفاع تكلفة إمدادات الطاقة.

جنوب أفريقيا

فإن  للطاقة،  شبكة  أكبر  بها  أن  من  الرغم  عىل 
من  كاف  إمداد  لضمان  تصارع  أفريقيا  جنوب 

الطاقة ىف الكهرباء.
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والحصة من استهالك الطاقة ىف النقل واالستخدامات اإلنتاجية ىف 
القارة أقل كثيرا منها ىف أقاليم العامل األخرى. فعىل سبيل املثال 
فإن النقل يمثل 27 ىف املائة عىل النطاق العاملى و 33 ىف املائة ىف 
بلدان منظمة التعاون والتنمية ىف امليدان االقتصادى، ىف حين تمثل 
الصناعة وحدها 30 ىف املائة عىل النطاق العاملى و 48 ىف املائة ىف 
الصين. وال تضم الكهرباء سوى 18 ىف املائة عىل النطاق العاملى، 
و 22 ىف املائة ىف الصين وبلدان منظمة التعاون والتنمية ىف امليدان 

االقتصادى(12).

أفريقيا منخفضة ومتباينة.  الكهرباء ىف  فرص الحصول عىل 

تصطف أفريقيا، التى تمثل 16 ىف املائة من سكان العامل، بين أدنى 
وال  الكهرباء،  عىل  الحصول  فرص  زاوية  من  العامل  ىف  األقاليم 
تتوافر هذه الفرص لـ 645 مليون شخص. إن نحو 80 ىف املائة 
من الناس الذين يفتقرون لفرص الحصول عىل الكهرباء ىف أفريقيا 
جنوب الصحراء يعيشون ىف املناطق الريفية(13). وكما الحظنا، فإن 
700 مليون شخص ال تتوافر لهم فرص الحصول عىل طاقة نظيفة 
البلدان  بين  الكهربة  عملية  ىف  واسعة  التباينات  أن  كما  للطهى. 
األفريقية (انظر الخريطة 2ـ1). وىف جمهورية الكنغو الديمقراطية، 
وليبريا، ومالوى، وسيراليون، فإن أقل من واحد من كل عشرة 
من الناس لديه فرصة الحصول عىل الكهرباء(14). وكما الحظنا فإن 
الصحراء  جنوب  أفريقيا  ىف  الكهرباء  استهالك  من  الفرد  نصيب 
(باستبعاد جنوب أفريقيا) هو األدنى بين كل القارات، ويقدر بـ 
واط ساعة ىف  كيلو  مقابل 6٫500  واط ساعة سنويا،  كيلو   181
املتحدة(15). وىف  الواليات  كيلو واط ساعة ىف  أوروبا و 13٫000 
هو  مما  أقل  الكهرباء  استهالك  من  الفرد  نصيب  فإن  املتوسط، 

مطلوب إلضاءة مصباح قدرته 50 واط بصورة مستمرة(16).

قدرة أفريقيا عىل توليد الكهرباء منخفضة. طفقت القدرة عىل 

توليد الكهرباء املستندة إىل شبكة مقامة ىف أفريقيا تتزايد باطراد، 
فوصلت إىل 194 جيجا واط ىف 2015(17). وتشير التقديرات إىل أن 
القدرة عىل توليد الكهرباء التى تستخدم الغاز وقودا، تبلغ حاليا 
38 ىف املائة من إجماىل القارة، تليها التى تستخدم الفحم وقودا 
(24 ىف املائة) والتى تستخدم النفط (18 ىف املائة)، وتشمل الطاقة 
املائة)18).  ىف   1) والنووية  املائة)  ىف   17) املائية  الطاقة  املتجددة 

ويصور الشكل 2ـ1 توليد الكهرباء الفعىل حسب نوع الوقود.

انقطاع الكهرباء يقلل اإلنتاج ويبطئ النمو. يكلف النقص ىف 

الكهرباء أفريقيا 12.5  ىف املائة من وقت اإلنتاج الضائع، مقابل 
7 ىف املائة ىف شرق آسيا. وتكلفة انقطاع الكهرباء عىل الصناعة 
أقل ىف أقاليم العامل األخرى. ويعانى أكثر من 30 بلدا أفريقيا من 
انقطاعات متكررة ىف الكهرباء وفصل ىف األحمال. وتبلغ تكاليف 
الفرص البديلة الناجمة عن ذلك ما يصل إىل من 2 إىل 4 ىف املائة 
االقتصادى  النمو  ويقوض  سنويا،  اإلجماىل  املحىل  الناتج  من 
االفتقار إىل  املستدام، والوظائف واالستثمار(19). وعادة ما يجبر 
عىل  الشركات  البلدان،  من  كثير  ىف  عليها  يعول  كهرباء  شبكة 
استخدام مولدات مكلفة تعمل بالديزل تتكلف نحو 0.40 دوالر 
للكيلو واط ساعة(20). إن التكلفة املرتفعة واإلمدادات غير املنتظمة 

بعواقب  تكلفة،  أكثر  أفريقيا  ىف  األعمال  مشروعات  إقامة  تجعل 
مدمرة عىل النمو االقتصادى واالستثمار وإيرادات الضرائب(21).

يعرقل االفتقار لفرص الحصول عىل الطاقة الحديثة تحقيق 

نتائج اجتماعية تقدمية. اإلنتاج واإلنتاجية الزراعيين ىف أفريقيا 

الطاقة  خدمات  عىل  للحصول  املحدودة  الفرص  بسبب  مقيدان 
تجهيز  (أى  الزراعية  وامليكنة  للرى،  مطلوبة  فالكهرباء  الحديثة. 
األرض وزراعتها وحصاد محصولها)، والتخزين والتجهيز بعد 
املياه ومعالجتها  النقل. والطاقة مطلوبة لضخ  الحصاد، ومرافق 
استخدام  خالل  من  الشرب  مياه  إنتاج  ىف  خاصة  وتوزيعها، 
عملية  التحلية، ومحطات معالجة املياه ومياه النفايات. واالفتقار 
االبتدائية  املدارس  من  املائة  ىف   90 عىل  يربو  فيما  الكهرباء  إىل 
ويقوض  لألطفال(22).  التعليمى  األداء  نقص  ىف  عامل  أفريقيا  ىف 
هذا حصيلة تعليمهم وفرص الحياة التى تؤدى إىل حياة منتجة. 
املتكافئ  غير  اإلمداد  بسبب  الصحية  الرعاية  قطاع  يتضرر  كما 
تنقذ  التى  املعدات  استخدام  الكهرباء  انقطاع  ويمنع  بالكهرباء، 
عىل  الناس  يجبر  البيت،  وىف  بالتبريد.  األدوية  وحفظ  الحياة 
استخدام األفران التى ال تكون عادة غير كفؤة فحسب بل ضارة 
ـ يسبب التلوث داخل األماكن املغلقة ما يقدر بـ 600٫000 حالة 
وفاة ىف كل سنة(23)، نصفهم من األطفال دون الخامسة من العمر. 
وىف كثير من املناطق الريفية، حيث الكهرباء إما غير متوافرة أو ال 
يمكن تحمل تكاليفها، فإن أفران الطهى الكفؤة هى عادة السبيل 
شركة  عن  2ـ1  اإلطار  ىف  املثال  (انظر  املخاطر  لتخفيف  البديل 

تويوال اينرجى مليتد التى تروج أفران الطهى الكفؤة).
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2.2.2 الرابطة بين تغير املناخ � الطاقة � والتحول 
الهيكىل

مرتبطان  والطاقة  املناخ  الطاقة.  أنظمة  عىل  يؤثر  املناخ  تغير 

بصورة ال انفصام فيها، واملرجح أن تؤثر التغييرات ىف أحدهما 
عىل اآلخر. فتغير املناخ يؤثر عىل هبات موارد الطاقة، واإلنتاج، 
والبنية األساسية والنقل. إذ يمكن للجفاف أو الفيضانات أن يؤثرا 
بشدة عىل تدفقات املياه الوافدة، األمر الذى يمكن أن يكون له تأثير 
الطاقة.  إنتاج  وحدات  الكهرباء ىف  توليد  عىل  القدرة  عىل  ساحق 
وفيما يتعلق باإلنتاج، تثور أربعة تحديات أساسية: تقليل إنتاجية 
الطاقة الكهرومائية، نقص مياه التبريد ملحطات الكهرباء الحرارية، 
وتقليل توافر الوقود الحيوى، وخفض حصيلة مشروعات الطاقة 
باملناخ مجموعة جديدة من  املتعلقة  املخاوف  الحيوية. وستطرح 
األساسية  البنية  وصيانة  وتشغيل  لتصميم  الالزمة  الشروط 

القائمة واملعتزمة.

فإن  اآلخر،  الجانب  ومن  املناخ.  تغير  عىل  الطاقة  نظم  تؤثر 

ىف  التأثير  عىل  القدرة  لها  وإنتاجها  الطاقة  استخدام  ىف  الزيادة 
ويزيد  والطاقة.  املناخ  تغير  بين  الرابط  عىل  ثم  ومن  املناخ  تغير 
االستخدام السائد للطاقة غير املتجددة، مثل النفط والفحم، والطاقة 
التقليدية املستندة للخشب، مثل الفحم النباتى والوقود الحيوى، 
وال  املناخ.  تغير  تسهم ىف  التى  الكربون  أوكسيد  ثانى  انبعاثات 
الكربون ىف  اإلجماىل وكثافة  املحىل  الناتج  الطاقة ىف  كثافة  تزال 
الدفيئة عىل النطاق العاملى.  نظم الطاقة تحركان انبعاثات غازات 
تقريبا  الطاقة  قطاع  من  الناتجة  الدفيئة  غازات  انبعاثات  وتمثل 
ثلثى كل انبعاثات غازات الدفيئة التى يصنعها البشر، وقد ارتفعت 
غازات الدفيئة من هذا القطاع عبر القرن املاضى ملستويات أعىل 
الطاقة  القيام بعمل فعال ىف قطاع  الدوام(24). ويتطلب األمر  عىل 

ملعالجة تغير املناخ.

الدوىل.  العمل  مع  والطاقة  املناخ  بشأن  أفريقيا  عمل  يتسق 

متلهفة  للمخاطر،  تعرضا  األشد  القارة  باعتبارها  أفريقيا  كانت 
أطراف  مؤتمر  أثناء  املناخ  مفاوضات  ملزمة ىف  اتفاقية  عقد  عىل 
ىف  عقد  الذى  املناخ  بتغير  املعنية  اإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية 
باريس ىف 2015. والتزمت اتفاقية باريس الناجمة عن ذلك املعنية 
بتغير املناخ بخفض لالنبعاثات يتسق مع اإلبقاء عليه دون عتبة 
الدرجتين الحراريتين املئويتين ومواصلة الجهود للحد من زيادة 
درجة الحرارة عىل 1.5 درجة مئوية فوق مستويات عصر ما قبل 
الصناعة. وتبين األدلة العلمية أنه إذا زاد متوسط درجة الحرارة 
أفريقيا  من  واسعة  مناطق  فإن  مئوية،  درجات   5 عىل  العاملية 
السورغوم  مثل  محاصيل  زراعة  تستطيع  لن  الصحراء  جنوب 
والذرة الرفيعة والذرة البيضاء. وقد تحدث حاالت جفاف أطول 
املناطق. وىف مناطق أخرى، ستكون  أمدا وأكثر قسوة ىف بعض 
تدفق  أو  و/  األمطار  لسقوط  نتيجة  أقل  اإلنتاجية  مستويات 
الفيضانات الذى ال يمكن التنبؤ به. وىف حين أنه يتعين عىل أفريقيا 
أن تتكيف، فإن األنشطة العاملية التى تقلل انبعاثات ثانى أوكسيد 

الكربون محورية لنجاح اتفاقية باريس.

التصدى للرابطة بين تغير املناخ والطاقة والتحول الهيكىل. 

تصطف أفريقيا باعتبارها أدنى مساهم ىف انبعاثات ثانى أوكسيد 
الكربون مقارنة بباقى القارات األخرى (دون 4 ىف املائة). بيد أن 
العقد  الكربون عبر  زيادة األنشطة االقتصادية زادت من بصمة 
املاضى(25). واملرجح أن يتواصل هذا االتجاه حيث تسعى البلدان 
األفريقية إىل زيادة اإلمدادات من الطاقة إلدامة اإلنتاج االقتصادى 
وسكانها  املتنامية  الوسطى  طبقتها  باحتياجات  والوفاء  املتزايد 
األكثر(26). ولكى تظل أفريقيا عىل مسار النمو األخضر، سيتعين 

عليها التصدى ملشكلة تغير املناخ والطاقة.

اإلطار 2ـ1
شركة تويوال اينرجى الغينية تروج أفران الطهى الكفؤة

يطهو معظم األسر املعيشية باستخدام الفحم النباتى، مستخدمة أفرانا غير كفؤة وباعثة عىل التلوث. وقد أقيمت شركة تويوال اينرجى ىف 2006 لتوفير 
أفران كفؤة للفحم النباتى بها بوتقة لحرق الفحم وغير ذلك من نظم الطاقة عىل األسر املعيشية منخفضة الدخل ىف غانا. وفرن بوتقة الفحم مصنوع من 
خمسة أحجام مختلفة. وتتراوح األحجام املنزلية للقطر العلوى بين 270 و 360 مم وتتراوح تكلفتها بين 10 و 12 سيدى غانى (من 6.6 دوالر إىل 8 
دوالرات). وتتراوح األحجام التجارية للقطر العلوى بين 460 و 510 مم وتتراوح تكلفتها بين 40 و 50 سيدى غانى (من 26 دوالر إىل 33 دوالر). 
وكل أسعار التجزئة مدعومة من تمويل الكربون. وتمنح تويوال ائتمانا ملدة شهرين لعمالئها املباشرين، وملوزعيها ووكالء مبيعاتها الذين يمكنهم تحويل 
االئتمان إىل عمالئهم. ويستخدم خمسة وسبعون ىف املائة من العمالء االئتمان، ويدفع 20 ىف املائة نقدا، ويدفع الباقى من خالل املقايضة. ويستخدم 
نحو ثلث عمالء االئتمان “صندوق أموال تويوال” لالحتفاظ بما وفروه من ثمن الفحم النباتى، ويستخدمون هذه األموال لسداد مدفوعات االئتمان، وقد 
تم تقدير الوفورات ىف ثمن الفحم النباتى باستخدام اختبارات أداء املطابخ، مع نفس األسر التى تستخدم الفرن التقليدى، وتلك التى تستخدم بوتقة 
الفحم املحلية. وقد تبين أن بوتقة الفحم توفر ثلث الفحم النباتى، ويبلغ ىف املتوسط 0.5 كجم يوميا. وهكذا، فإن األفران الجارى استخدامها حاليا توفر 

نحو 26٫000 طنا متريا من الفحم النباتى كل عام، الذى يوفر استخدام الخشب لصنع الفحم النباتى.

.www.ashden.org/winners/toyola11 :املصدر
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الوقود األحفورى.  الناتج املحىل اإلجماىل ألفريقيا عن  فصل 

ىف ضوء اعتماد أفريقيا املفرط عىل الوقود األحفورى، يتم وضع 
اتفاقيات عاملية بشأن تغير املناخ لكى تؤثر بصورة معاكسة عىل 
التحول الهيكىل والصناعى بالسعى إىل الحد من استهالك الوقود 
وباستراتيجية حذرة  الزمن،  مّر  عليه. وعىل  والعقاب  األحفورى 
عىل  يتعين  سوف  الطاقة،  عىل  الشامل  الحصول  فرص  لضمان 
أفريقيا. أن تفصل ناتجها املحىل اإلجماىل عن الوقود األحفورى. 
ويمكن تحقيق ذلك إذا تم التوصل لطرق مستدامة لتقليل كثافة 
كثافة  وتقليل  كبيرة،  بصورة  اإلجماىل  املحىل  الناتج  ىف  الطاقة 
القارة. وألول مرة ىف 40 سنة عىل  الطاقة ىف  نظم  الكربون ىف 
 3 بنحو  العاملى  االقتصاد  نما  اقتصادية(27)،  أزمة  خارج  األقل 
ىف املائة ىف 2014، لكن انبعاثات ثانى أوكسيد الكربون املتصلة 
ىف  الطاقة  كثافة  ىف  االنخفاض  نتج  وقد  ثابتة.  ظلت  بالطاقة 
العاملى من تحسين كفاءة استخدام الطاقة والتغييرات  االقتصاد 
الروح،  وبنفس  الصين(28).  مثل  االقتصادات،  بعض  ىف  الهيكلية 
يمكن ألفريقيا أن تنظر أوال ىف إنتاج تدابير عملية لتحسين كفاءة 

استخدام الطاقة ىف قطاعات الصناعة والتشييد والنقل، أى إعادة 
الصناعى، ونشر شبكات  اإلنتاج  املبانى، وتغيير عمليات  تجهيز 

نقل أكثر كفاءة(29).

تقليل كثافة الكربون ىف نظم الطاقة األفريقية. بدون الضرورة 

الشاملة عىل  الحصول  لتوفير فرص  أعمالها  تعرض جدول  ألن 
االستبقائى  الصين  دور  تحاكى  أن  أفريقيا  عىل  يتعين  الطاقة، 
تكاليف  أن  القائمة  النماذج  وتبين  املناخ.  تغير  بشأن  الجديد 
يمكن  والتنظيف الحقا« ال  أوال  »النمو  الخارجية ملسار  املؤثرات 
تحملها عىل نحو مستدام اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا(30). ومن ثم، 
يتعين عىل أفريقيا أن تتطلع إىل النمو »الذكى«، الذى ينقذها من 
يمكن  البدء،  وىف  املستقبل(31).  ىف  مكلفة  بيئية  خارجية  مؤثرات 
التى يتم استحداثها  النظيفة  التكنولوجيات  ألفريقيا أن تستخدم 
إطالقها ىف  يجرى  التى  األحفورى  الوقود  من  االنبعاثات  لتقليل 
الجو، أى الغسيل الكيميائى للمعادن والشوائب ىف توليد الكهرباء 
بإحراق الفحم، وتكنولوجيات احتجاز الكربون وتخزينه الحتجاز 
ثانى أكسيد الكربون، من الغازات املشتعلة. وىف املسار الصحيح، 

مشروع للطاقة الكهرومائية ىف سيراليون.
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تستطيع أفريقيا الوفاء بمعظم احتياجاتها من الطاقة من املصادر 
التدريجى  الخفض  مثل  بأعمال  القيام  تتيح  وبذلك  املتجددة، 
الستخدام الكهرباء األقل كفاءة التى تعمل بإحراق الفحم وخطر 

إقامة محطات جديدة(32).

أفريقيا ىف حاجة إىل دعم ماىل وتكنولوجى للتصدى لقضايا 

الطاقة وتغير املناخ. ىف ضوء تعرض أفريقيا للمخاطر املناخية 

فإن  الكربون،  أوكسيد  ثانى  النبعاثات  نسبيا  النظيف  والسجل 
وقد  الدوىل.  املجتمع  عاتق  عىل  تقع  القارة  دعم  ىف  املسؤولية 
التكنولوجيا  صندوق  من  دعما  األفريقية  الدول  بعض  تلقى 
النظيفة الذى يقدم املوارد لتعزيز تجربة التكنولوجيات منخفضة 
الكربون ونشرها ونقلها، وهى التكنولوجيا التى لها قدرة كبيرة 
وإضافة  الدفيئة.  غازات  ىف  األجل  طويلة  وفورات  تحقيق  عىل 
إىل صناديق أخرى مثل هذا، يتعين أن تتلقى أفريقيا تمويال تم 
تغير  نظم  تتسم  أن  ويتعين  باريس.  اتفاقية  بموجب  به  التعهد 
التمويل  آليات  توفر  أن  ويجب  باإلنصاف،  وقيمه  الدولية  املناخ 
للمخاطر.  تعرضا  البلدان  ألشد  تصل  التى  التكنولوجيا  ونقل 
وبالتاىل، يتعين تعميم التكيف مع املناخ، ودمجه ىف مسار التنمية 
ىف أفريقيا. وبصفة عامة، سوف تحتاج القارة لالستفادة من أوجه 

التآزر بين استثمارات البنية األساسية للطاقة وتمويل املناخ عىل 
الفرص  بتوفير  الخاص  أعمالها  جدول  لتعزيز  العاملى  املستوى 

الشاملة للحصول عىل الطاقة.

3.2.2 إمكانيات أفريقيا ىف مجال الطاقة يمكن أن تدعم 
التحول الهيكىل من أجل تحقيق النمو األخضر الشامل

الشاملة للحصول عىل خدمات  الفرص  أفريقيا قادرة عىل توفير 
الطاقة بحلول 2025، ىف حين تقلل كثافة الكربون ىف النمو وتخفض 
إسهامها ىف االنبعاثات العاملية من ثانى أوكسيد الكربون. وتحظى 
القارة بمصادر هائلة للطاقة املتجددة وغير املتجددة، مع تكاليف 
غارقة محدودة ىف البنية األساسية للطاقة كثيفة الكربون. ويوفر 
منخفضة  للخيارات  التكاليف  مردود  تكامل  تحقيق  إمكانية  هذا 
تيرا واط من  يربو عىل 10  ما  الطاقة. وهناك  الكربون ىف خليط 
الكهرومائية، و  الطاقة  الشمسية، و 350 جيجا واط من  الطاقة 
110 جيجا واط من طاقة الرياح إضافة إىل طاقة تبلغ 15 جيجا 
واط من حرارة باطن األرض(33). ويكمل هذا الفحم والغاز اللذان 
يوفران بعض من أرخص الكهرباء. إن مصادر الطاقة األولية أكثر 

من كافية للوفاء باحتياجات أفريقيا ىف املدى الطويل.

الفيضان ـ تأثير مباشر من أحداث متطرفة ىف النيجر.
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والوفاء  الطاقة  إىل  القيمة  إلضافة  ألفريقيا  فرص  تتوافر 

بالطلب املحىل. أفريقيا مصّدر صاف للطاقة التجارية وتنتج 7 

ىف املائة من إجماىل العامل(34). بيد أن القارة مستورد صاف لوقود 
البترول املكرر. إن خلق القيم االقتصادية املحتملة مفقود، ىف ضوء 
أن تكرير النفط الخام يمكن أن يولد نشاطا اقتصاديا الحقا ويخلق 
الوظائف. كما أن شحن النفط الخام عبر العامل واستيراد الوقود 
الكربون.  أوكسيد  ثانى  انبعاثات  ويزيد  الطاقة  يضيّع  املتكرر 
للوفاء  التكرير  معامل  بإقامة  القيمة  إضافة  أفريقيا  وتستطيع 

بالطلب املحىل.

تستطيع أفريقيا استثمار الفرص املرتبطة بتغير املناخ. يتيح 

التصدى لتغير املناخ للقارة فرصة تحريك التحول الهيكىل الذى 
منخفضة  التنمية  للمناخ  الصامد  التحول  ويشمل  إليه:  تحتاج 
الطاقة، ىف حين يقلل  العجز ىف  النمو وتسد  التى تعزز  الكربون 
الفقر. وقد زودت اإلسهامات املقصودة املحددة وطنيا الحكومات 
األفريقية بأداة لتحقيق طموحها باالنتقال إىل التنمية. وتعطى كل 
باعتبارها  اإلسهامات  هذه  ىف  للطاقة  األولوية  األفريقية  البلدان 
قطاعا تستطيع من خالله تحقيق تنمية منخفضة الكربون صامدة 
للمناخ. نتيجة لذلك فإن تصدى القارة لتغير املناخ يتطلب خيارات 
براجماتية من خالئط الطاقة املناسبة التى تفى باحتياجات التنمية، 

ىف حين تقلل انبعاثات ثانى أوكسيد الكربون(35).

وأفريقيا جاهزة لألخذ بالطاقة املتجددة من أجل توفير قدرة 

أن  املتجددة  الطاقة  مشروعات  تستطيع  التوليد.  عىل  إضافية 

تحسن أمن الطاقة بتقليل االعتماد عىل الوقود املستورد وتنويع 
من  املشروعات  هذه  مثل  بتنفيذ  التعجيل  ويمكن  الطاقة.  خليط 
توفر  أن  املتجددة  للطاقة  يمكن  كما  الالمركزية.  تحقيق  خالل 

فرصا للوصول للسكان ىف أماكن نائية والذين يعانون من نقص 
الخدمة. وللطاقة الكهرومائية دور مهم تلعبه ىف نشر نظم الطاقة 
من  وغيرها  املناخ  تغير  آثار  تتطلب  أن  والبد  األخرى.  املتجددة 
أن  واملتوقع  غلوائها.  من  التخفيف  واالجتماعية  البيئية  العوامل 
تشكل موارد الطاقة املتجددة نحو 50 ىف املائة من القدرة الجديدة 
لتوليد الكهرباء التى سيتعين إقامتها ىف أفريقيا جنوب الصحراء 
بحلول 2040. واملتوقع أن يزيد نصيب مصادر الطاقة املتجددة 
الطاقة من  إجماىل خليط  الحيوية) ىف  الطاقة  (باستبعاد  األخرى 

أقل من 2 ىف املائة إىل 9 ىف املائة بحلول 2040(36).

بلدان  عدة  شرعت  املمارسات.  أفضل  من  نماذج  القارة  تضم 

أجل  من  العمل  تدمج  طموحة  برامج  تنفيذ  ىف  بالفعل  أفريقية 
الخاصة. وترمى  املستدامة، وتمولها بمواردها  التنمية  املناخ مع 
استراتيجية أثيوبيا إلقامة اقتصاد أخضر صامد للمناخ للوصول 
تطور  حين  ىف   ،2025 بحلول  الدخل  متوسط  البلد  وضع  إىل 
املتجددة  الكهرباء  توليد  ىف  التوسع  يكون  حيث  أخضر  اقتصاد 
واحدا من الدعائم األساسية. والبد أن يساعد هذا البلد عىل القفز 
والصناعة  النقل  الطاقة ىف  كفؤة  للتكنولوجيات  للوصول  لألمام 
النمو  لتحقيق  نهجها  يجمع  إذ  آخر.  مثال  ورواندا  واملبانى(37). 
الثروة  لخلق  املستدامة  التدابير  بين  للمناخ  الصامد  األخضر 
واإلقالل من الفقر، ويتضمن واحدة من أكثر استراتيجيات الطاقة 
املتجددة طموحا ىف العامل بحلول 2017، من قاعدة تبلغ 4 ىف املائة 

فحسب ىف 2008(38).

إن  الكهرباء.  من  مزيد  توليد  ىف  بالفعل  تستثمر  أفريقيا  إن 

هذه األمثلة ألفضل املمارسات ليست منعزلة. فقد أقيمت بالفعل 
توفير  لتعزيز  البلدان  من  كثير  ىف  للطاقة  كبيرة  مشروعات 

مشروع ازيتو للتوسع ىف 
الطاقة الكهربائية، كوت 

ديفوار.
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الكهرباء(39). ففى أفريقيا الوسطى، تبذل حاليا جهود جارية إلضافة 
سد ثالث (إنجا 3) بطاقة 4.8 جيجا واط، بموجب مشروع إنجا 
املراحل  الكهرومائية متعددة  للطاقة  ـ وهو محطة  الرائد  القارى 
جيجا   44 املستهدفة  التوليد  قدرة  وتبلغ  الكنغو.  نهر  عىل  تقام 
واط تقريبا. كذلك استثمرت أثيوبيا بكثافة ىف االستثمارات العامة 
واسعة النطاق للطاقة الكهرومائية ـ بيليس 2 (460 ميجا واط)، 
وجلجل جيب 2 (420 ميجا واط)، وجلجل جيب 3 (1.87 جيجا 
واط). ويشيد مشروع  (6 جيجا  الكبرى  النهضة  واط) وسدود 
بحيرة توركانا لطاقة الرياح ىف كينيا، والذى سيكون واحدا من 
للكهرباء  نقل  خط  يكتمل،  عندما  أفريقيا  ىف  الرياح  مزارع  أكبر 
مملوكا ملكية عامة يمتد 428 كم مطلوب إلضافة 300 ميجا واط 
من الكهرباء للشبكة الكينية: ومحطة الطاقة الشمسية املركزة نور 
1 ىف أفريقيا جنوب الصحراء هى املرحلة األوىل من محطة كبيرة 
للطاقة الحرارية الشمسية القصد منها هو توليد 160 ميجا واط 

من الكهرباء إلفادة أكثر من مليون نسمة ىف املغرب.

تبزع نماذج أعمال جديدة جذابة للقطاع الخاص. تماما مثل 

االبتكار من خالل مشروعات  الكبيرة، يجرى  الطاقة  مشروعات 
الطاقة األصغر. وأن الشركات املبتكرة التى تتصدى لطلب األسر 
املتجددة  الطاقة  ىف  ثورة  تحرك  والقوى  اإلضاءة  عىل  املعيشية 
من أسفل(40). ومثال ذلك هو مشروع M-Kopa ىف كينيا، الذى 

إليصال  واملحمولة  الشمسية  التكنولوجيا  من  توليفة  استخدم 
التكنولوجيا الشمسية التى يمكن تحمل تكاليفها للقرى املنفصلة 
عن الشبكة. والطاقة الشمسية متاحة اآلن من خالل نظم منزلية 
يتم دفع تكاليفها من خالل توليفة من الودائع واألقساط القليلة بدال 
من كامل سعر التجزئة البالغ 200 دوالر تدفع مرة واحدة. وهذه 
الصفقات يدعمها أسلوب للدفع بالهاتف املحمول، M-Pesa، وهو 
نظام مبتكر لتحويل النقود. وىف مجال اإلمداد بالطاقة، تتضافر 
هذه االبتكارات لتكرار بيان كيف تطور استخدام الهاتف املحمول 
ىف أفريقيا، متخطيا تركيبات الخطوط األرضية بزمان. ويستطيع 
الناس الحصول عىل الطاقة من خارج الشبكة فورا بدال من انتظار 

ربط الشبكة.

2. 3 جدول أعمال البنك للعمليات واالستراتيجيات 
بشأن تغير املناخ والطاقة

يلعب البنك دورا حّفازا ىف التمويل وحشد املوارد اإلضافية، بما 
ىف ذلك تمويل املناخ امليسر من الصناديق العاملية. ويدعم كل من 
بلدان اإلقليم األعضاء واالتحادات االقتصادية اإلقليمية من خالل 
إعطاء األولوية لتنمية بنية أساسية إقليمية للطاقة بموجب خطة 

توليد الكهرباء من اللوحة 
الشمسية، مدغشقر.
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العمل املعنية بتغير املناخ، ويدعم بلدان اإلقليم األعضاء ىف سعيها 
للتكيف مع تغير املناخ والتخفيف من آثاره، ويستضيف التدخالت 
الخاصة مثل املبادرة األفريقية للطاقة املتجددة. ويحشد البنك قوى 
القارة، خاصة من خالل البرنامج الجديد املقترح املعنى بالطاقة 

من أجل أفريقيا، لدعم الفرص الشاملة للحصول عىل الطاقة.

1.3.2 التصدى لتحدى تغير املناخ

أفريقيا.  ىف  آثاره  وتخفيف  املناخ  مع  التكيف  البنك  يدعم 

املناخ (2011 ـ 2015) ساعد  املعنية بتغير  العمل  بموجب خطة 
البنك البلدان األعضاء عىل تدعيم قدرتها من أجل التكيف مع تغير 
من  املوارد  حشد  عىل  هذا  وانطوى  آثاره.  من  والتخفيف  املناخ 
املصادر القائمة واملقترحة لتحويل املناخ، والقطاع الخاص وآليات 
السوق. (ويصف تدخالت البنك خالل 2015 ىف الفصل الثالث، 

القسم 2.3 والفصل الرابع، القسم 2.4).

لعب البنك دورا تنسيقيا ىف عملية الدورة الحادية والعشرين 

ملؤتمر الدول األطراف ىف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املعنية 

البنك دورا مهما ىف الوصول إىل مفاوضات  بتغير املناخ. لعب 

هذه الدورة. فقد شارك ىف رعاية جناح أفريقيا ىف باريس إلعالء 
كما  مشتركة.  نظر  وجهة  من  املناخ  تغير  بشأن  أفريقيا  صوت 
دعم البنك بالكامل مبادرة تكييف أفريقيا وخسائرها، والخسائر 

والدمار التى أطلقت ىف باريس.

سيزيد تمويل البنك ثالث مرات ليصل إىل 5 مليارات دوالر 

سنويا. نجح البنك ىف توجيه تمويل املناخ من التسهيالت العاملية. 

البلدان  أجل  من  املتجددة  الطاقة  تعزيز  برنامج  هذا  وشمل 
برامج  وهذه  النظيفة.  التكنولوجيا  وصندوق  الدخل،  منخفضة 
البيئة  تسهيل  ومن  املناخ؛  ىف  االستثمار  إشراف صناديق  تحت 
العاملى أيضا وصندوق الطاقة املستدامة من أجل أفريقيا. وأعلن 
ليبلغ 5 مليارات  للمناخ ثالث مرات  التزاما بزيادة تمويله  البنك 
دوالر سنويا بحلول 2020، اتساقا مع اتفاقية باريس وأهداف 
التنمية املستدامة. وبموجب املرحلة الثانية من خطة العمل املعنية 
بتغير املناخ (2016 ـ 2022)، فإن املساهمات املقصودة املحددة 
وطنيا املقدمة من البلدان األفريقية سوف تؤثر إىل حد كبير عىل 

تدخالت البنك املرتبطة بتغير املناخ ىف القارة.

2.3.2 دعم قطاع الطاقة

وتسترشد  دوالر.  مليار  الطاقة  لقطاع  البنك  إقراض  تجاوز 

ولدى  الطاقة.  لقطاع  البنك  بسياسة  هذه  اإلقراض  تدخالت 
مجموعة البنك محفظة نشيطة للطاقة تربو عىل 11 مليار دوالر. 
وتجاوز اإلقراض ملشروعات قطاع الطاقة، العامة والخاصة عىل 
حد سواء مليار دوالر ىف 2015. وقد أسهمت املوارد التى التزم 
البنك بها للطاقة ىف حصول ما يقدر بـ 145 مليون شخص عىل 
محفظة  أرباع  ثالثة  عىل  يربو  ما  ويدعم   .2000 منذ  الكهرباء 
الطاقة مشروعات القطاع العام. وتضم املحفظة أساسا مشروعات 

الطاقة  ربط  وصالت  وتدعم  التوزيع  مشروعات  وكذلك  التوليد 
اإلقليمية. ويرد ىف الفصل الثالث ىف القسم 2.3، تفاصيل أكثر عن 

عمليات البنك األخيرة ىف قطاع الطاقة.

يستضيف البنك مشروعات كبيرة خاصة للطاقة. إضافة لهذه 

املبادرات العريضة، يستضيف البنك محور أفريقيا لتوفير الطاقة 
املستدامة للجميع ىف شراكة مع مفوضية االتحاد األفريقى والنيباد 
مجموعة  أمانة  يستضيف  كما  اإلنمائى.  املتحدة  األمم  وبرنامج 
قادة الطاقة األفارقة. ومجموعة البنك من مهندسى البرنامج من 
أجل تنمية البنية األساسية ىف أفريقيا، وممول رئيسى لخطة العمل 
ذى األولوية التابعة لهذا البرنامج. كما شارك بنشاط ىف املبادرة 
الجديدة للطاقة املتجددة ىف أفريقيا، ويتوقع أن يلعب دورا مهما 
املصلحة  أصحاب  مع  البنك  ويتعاون  2ـ2).  (اإلطار  التنفيذ  ىف 
األساسيين ىف قطاع الطاقة، مثل مجموعة البنك الدوىل، ومفوضية 
االتحاد األوروبى، املانحين الثنائيين بما ىف ذلك الواليات املتحدة 
أطلقها  التى  بالكهرباء  أفريقيا  تزويد  مبادرة  خالل  من  (خاصة 
الرئيس األمريكى أوباما والتى ساعدت مشروعات يتوقع أن تولد 
ما يربو عىل 4٫300 ميجا واط من الكهرباء الجديدة األكثر نظافة) 
واململكة املتحدة، وفرنسا، وأملانيا، ووكاالت متعددة األطراف مثل 
البنك  ويعمل  غيرها.  جانب  إىل  املتجددة،  للطاقة  الدولية  الوكالة 
مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية والوكالة السويدية للتعاون 

اإلطار 2ـ2
تدعم مجموعة البنك املبادرة األفريقية للطاقة املتجددة

عىل  املتجددة  للطاقة  األفريقية  املبادرة  أفريقيا  أطلقت 
االتفاقية  ألطراف  والعشرين  الحادى  املؤتمر  هامش 
واألهداف  املناخ.  تغير  بشأن  املتحدة  لألمم  اإلطارية 
التنمية  تحقيق  ىف  املساعدة  هى  للمبادرة  الشاملة 
املستدامة، وتعزيز الرفاهية والتنمية االقتصادية السليمة 
من  كافية  مقادير  عىل  للحصول  شاملة  فرص  بضمان 
الطاقة النظيفة املالئمة التى يمكن تحمل تكاليفها. وتهدف 
للقارة  الكهرباء  من  واط  جيجا   300 إنتاج  إىل  املبادرة 
هو  املشروع  هدف  فإن  لهذا،  وإضافة   .2030 بحلول 
إىل  الراهنة  النظم  تجاوز  عىل  األفريقية  البلدان  مساعدة 
استراتيجيات  تدعم  التى  تلك  خاصة  املتجددة،  الطاقة 
التنمية منخفضة الكربون ىف حين تعزز األمن االقتصادى 
وأمن الطاقة. واملتوقع أن تحقق املبادرة قدرة عىل توليد 
الطاقة الجديدة واملتجددة اإلضافية بمقدار 10 جيجا واط 
بحلول 2020، وأن تحشد الحقا قدرة عىل توليد 300 
الجديد  البرنامج  املبادرة  وتكمل  األقل.  عىل  واط  جيجا 
للبنك املعنى بالطاقة من أجل أفريقيا الذى يهدف لتوفير 

الفرص الشاملة للحصول عىل الطاقة بحلول 2025.
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الدوىل ىف التنمية بشأن توفير ضمانات مشتركة.

أفريقيا.  أجل  من  بالطاقة  املعنى  املقترح  الجديد  البرنامج 

عالوة عىل استضافة مشروعات كبيرة خاصة للطاقة، صاغ البنك 
أفريقيا(41).  أجل  من  بالطاقة  املعنى  الجديد  البرنامج  وشركاؤه 
للحصول  الشاملة  الفرص  البرنامج هو تحقيق  والهدف من هذا 
عىل الطاقة ىف أفريقيا بحلول 2025. ويرمى ىف الوقت نفسه إىل 
أوكسيد  ثانى  انبعاثات  االقتصادية ألفريقيا عن  اإلنتاجية  فصل 
توفير  ويتطلب  املستدامة.  التنمية  أهداف  مع  اتساقا  الكربون 
الفرص الشاملة للحصول عىل الطاقة بحلول 2025، ربط 205 
قدرة  مضاعفة  من  يقرب  وما  بالشبكة  معيشية  أسرة  ماليين 
الشبكة عىل التوليد(42). ولدفع هذا الهدف لألمام وتحقيقه، عمل 
الطاقة  قطاع  ومبادرات  الخاص  والقطاع  الحكومات،  مع  البنك 
باعثة عىل  األطراف عىل وضع وإطالق شراكة  الثنائية ومتعددة 
أفريقيا ـ وهى برنامج قصد به  التحول معنية بالطاقة من أجل 
التمويل  أجل  من  والخاص  العام  القطاعين  بين  شراكات  إنشاء 
املعنى  الجديد  والبرنامج  القارة.  ىف  الطاقة  قطاع  ىف  املبتكر 
بالطاقة مصمم لتنسيق املبادرات القائمة والبازغة والبناء عليها، 
وهى ال تتسق دائما مع بعضها البعض، لتحقيق التأثير، واملدى، 

للتركيز عىل  بالطاقة مصمم  املعنى  الجديد  والبرنامج  والسرعة. 
خمسة مبادئ مترابطة وتعزز بعضها البعض: زيادة الطموحات 
عىل  باعثة  شراكة  إقامة  أفريقيا،  ىف  الطاقة  تحديات  عىل  للتغلب 
التحول معنية بالطاقة من أجل أفريقيا؛ وحشد رأس املال املحىل 
والدوىل من أجل التمويل املبتكر ىف قطاع الطاقة ىف أفريقيا؛ ودعم 
الحكومات األفريقية ىف تعزيز سياسة الطاقة، والتنظيم والحوكمة  
املناخ  الطاقة وتمويل  البنك ىف  استثمارات  القطاعات، وزيادة  ىف 

(انظر اإلطار 2ـ3).

ويتمثل هدف خاص للبرنامج الجديد من أجل الطاقة ىف إضافة 
قدرة جديدة عىل التوليد تبلغ 160 جيجا واط، وإنجاز 130 مليون 
عملية ربط جديدة بالشبكة و 75 مليون عملية ربط خارج الشبكة 
وزيادة فرص الحصول عىل طاقة الطهى النظيفة لنحو 130 مليون 
أسرة معيشية(43). وسيلعب هذا البرنامج دورا حفازا ىف التعجيل 
بالتحول الهيكىل ىف قطاع الطاقة من أجل النمو األخضر الشامل 
ىف أفريقيا. كما سيساعد ىف فتح الباب إلمكانيات التصنيع، وخلق 
لتحقيق  اإلقليمى  الكهرباء  وتجميع  الزراعى،  والتحول  الثروة، 
تكامل إمدادات الطاقة ىف أفريقيا، وخلق الوظائف، وأخيرا تحسين 

نوعية الحياة بالنسبة لألفارقة.

اإلطار 2ـ3
ما الذى يرتكن إليه البرنامج الجديد املعنى بالطاقة؟

1�  زيادة الطموح للتغلب عىل تحديات الطاقة ىف أفريقيا. يدعو البرنامج الجديد املعنى بالطاقة الشركاء لزيادة الطموحات وحشد اإلرادة السياسية 
والدعم املاىل للتغلب عىل تحديات الطاقة ىف أفريقيا. وذلك شرط مسبق لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، ولتنفيذ البرنامج العاملى لتغير املناخ الذى 
تم التوصل إليه ىف قمة األمم املتحدة ىف باريس ىف كانون األول/  ديسمبر 2015 (ىف الدورة الحادية والعشرين ملؤتمر الدول األطراف ىف اتفاقية 

األمم اإلطارية املعنية باملناخ).

2�  إقامة شراكة باعثة عىل التحول معنية بالطاقة من أجل أفريقيا. سيتم تنفيذ البرنامج الجديد املعنى بالطاقة من خالل شراكة مصممة لتوفير 
برنامج للعمل املنسق بين الشركاء (ىف القطاعين العام والخاص) والتمويل املبتكر. وستفتح الشراكة الباب أمام إمكانيات الطاقة ىف أفريقيا، وأخيرا 
تعزز االنتقال إىل طاقة منخفضة الكربون ىف املستقبل. وسيساعد ىف تقليل ازدواج املوارد وتجميعها لتحقيق وفورات الحجم ىف استثمارات الطاقة 

ىف أفريقيا.

3�  حشد رأس املال املحىل والدوىل من أجل التمويل املبتكر ىف قطاع الطاقة ىف أفريقيا. لتحقيق الفرص الشاملة بحلول 2025، يتطلب األمر آليات 
مبتكرة لحشد من 40 إىل 70 مليار دوالر إضافية سنويا من رأس املال املحىل والدوىل. وتلك زيادة كبيرة عىل مبلغ 22.5 مليار دوالر استثمرت 
ىف القطاع ىف 2014. ويتطلب تحقيق هذا الحجم من تمويل الطاقة عمال جماعيا من قبل كل أصحاب املصلحة ـ ىف القطاعين العام والخاص ـ لخلق 
القدرات االستيعابية للبلدان  البنوك بشأنها، وإصالح املرافق، وتعزيز  التعامل مع  املالية، واستحداث مشروعات يمكن  ظروف ميسرة للتدفقات 

األفريقية.

4�  دعم البلدان األفريقية ىف سياسة الطاقة وتنظيمها وحوكمتها القطاعية. سيبنى البرنامج الجديد املعنى بالطاقة عىل استثمارات البنك ىف البنية 
األساسية “املبرمجة” للحكومات واملؤسسات الوطنية ويرتقى بها، ويعزز سياسات الطاقة وتنظيماتها، ونظم الحوافز، وإصالح القطاع, وحوكمة 

الشركاء، والشفافية والخضوع للمساءلة ىف قطاع الطاقة.

5�  زيادة استثمارات بنك التنمية األفريقى ىف تمويل الطاقة واملناخ. استثمرت مجموعة البنك نحو 6 مليارات دوالر ىف قطاع الطاقة بين 2011 
و 2015. وبموجب البرنامج الجديد املعنى بالطاقة سيزيد البنك استثماراته لتوفير التمويل والضمانات، ويشارك ىف التمويل وىف تقديم القروض 
أجل  من  والخاص  العام  التمويل  دوالر ىف  مليار  نحو 50  دوالر ويحشد  مليار   12 نحو  البنك  و 2020 سيستثمر  بين 2016  وفيما  املجمعة. 
االستثمارات ىف قطاع الطاقة. وإضافة لذلك سيزيد ثالث مرات تمويله للمناخ إىل نحو 5 مليارات دوالر سنويا، ويحشد نحو 20 مليار دوالر ىف 

استثمارات  القطاعين العام والخاص ىف التخفيف من آثار املناخ والتكيف معه بحلول 2020.

املصدر: بنك التنمية األفريقى (2016)
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للطاقة.  التمويل  بالطاقة  املعنى  الجديد  البرنامج  سيحشد 

دوالر  مليار  تبلغ 55  تمويل  فجوة  البرنامج  هذا  يسد  أن  يجب 
التمويل  مصادر  وتشمل  الصحراء.  جنوب  أفريقيا  ىف  سنويا 
الرسمية،  التنمية  مساعدات  املحلية،  الضرائب  إيرادات  املحتملة 
وغيرها من املصادر مثل األموال املستردة من استئصال التدفقات 
التنمية  بنوك  تستطيع  كما  أفريقيا.  لخارج  املشروعة  غير  املالية 
متعددة األطراف مثل بنك التنمية األفريقى، والبنك الدوىل ووكاالت 
التمويل الثنائية حشد ميزانياتها العمومية بترتيبات أكبر للتمويل 
املشترك واستخدام ضمانات املخاطر الجزئية من أجل مستثمرى 
القطاعين العام والخاص. وبالتركيز عىل تنمية املشروعات، يمكن 
البنوك بشأنها  التعامل مع  التى يمكن  وضع قائمة باملشروعات 
من أجل التمويل من صندوق Africa 50 (لالطالع عىل تفاصيل 

عن هذا الصندوق انظر الفصل الخامس القسم 5.2.5).

الجديدة  الطاقة  استنهاض  لتسهيل  تدابير   4  .2
من أجل النمو الشامل واألخضر

التزامه الستنهاض  البنك بالفعل ىف السير ىف مسار يثبت  شرع 
وتشمل سبل  واألخضر.  الشامل  النمو  أجل  من  الحديثة  الطاقة 
التغلب عىل العقبات القائمة ومن ثم زيادة إمدادات الطاقة من أجل 
النمو الشامل واألخضر: توفير املناخ األساسى الصحيح امليسر؛ 
زيادة  النجاح؛  تحقيق  أجل  من  باملعدات  املرافق  تجهيز شركات 
بشأنها؛  البنوك  مع  التعامل  يمكن  التى  الطاقة  مشروعات  عدد 
الطاقة،  عىل  الحصول  فرص  توفير  برامج  هرم«  »قطاع  تمويل 
التعجيل باملشروعات اإلقليمية الكبرى وتعزيز التكامل؛ استنهاض 
موجات من »عكس االتجاه« ىف مجال الطاقة عىل النطاق القطرى. 
إن ما تفتقر إليه املشروعات القائمة والبازغة وما تحتاج إليه عىل 
نحو عاجل هو تمويل كاف، ومبتكر، ومالئم. كما تحتاج إىل أن 
البنوك بشأنها، وتدعمها سياسة ومناخ  تكون قابلة للتعامل مع 
تنظيمى مالئمين، تحدد الحوافز وتكمل التنسيق بغية زيادة املدى 

والسرعة اللذين يتم بهما توفير الطاقة ىف القارة.
ويوفر هذا القسم من التقرير التدابير املطلوبة لتسهيل استنهاض 
الطاقة الحديثة من أجل تحقيق النمو الشامل واألخضر من خالل 
املبادئ املعرب عنها ىف البرنامج الجديد املقترح املعنى بالطاقة من 
أجل أفريقيا لتحديد العقبات التى تعترض تحقيق الفرص الشاملة 
بالطاقة سبعة  املعنى  الجديد  البرنامج  وقد حدد  عليها.  والتغلب 
موضوعات استراتيجية، تدعم كل منها سلسلة من البرامج الرائدة 

التى يعتزم البنك إطالقها(44). ونوجز فيما يىل هذه املجاالت.

تشمل  التمكين.  عىل  الباعث  السليم  األساسى  املناخ  توفير 

طائفة من التدخالت الحاسمة للقضاء عىل العقبات التى تعترض 
توفير الفرص الشاملة للحصول عىل الطاقة ما يىل: تقديم املشورة 
كفؤة  حوكمة  وأساليب  تنظيمات  وضع  ىف  ودعمها  للحكومات 
أطراف  توفير  التكاليف،  مردودة  الرسوم  عىل  التركيز  للقطاع، 

وتحد  للمخاطر.  السليم  التوزيع  لها مصداقية، وضمان  مضادة 
تكفل  الكفؤ ىف حين  غير  االستهالك  من  الطاقة  كفاءة  سياسات 
كفاءة  تحقق  تدابير  اعتماد  فإن  ثم،  ومن  الجوهرية.  اإلمدادات 
من  الكربون  لنزع  أساسية  تمكين  قوة  يمثل  وتوفرها  الطاقة 
هذه  إكمال  األمر  سيقتضى  الحاالت،  بعض  وىف  الطاقة.  قطاع 
االنتقال  لتيسير  الطاقة  قطاع  ىف  أخرى  بإصالحات  السياسات 
النظام  والحفاظ عىل مصداقية  الكربون  تكنولوجيا منخفضة  إىل 
وستدور اإلصالحات املطلوبة أساسا حول إلغاء القيود التنظيمية 
عىل القطاع وسياسة األسعار لجذب استثمارات القطاع الخاص ىف 
قطاع الطاقة. وقد حدث هذا بنجاح ىف قطاع املعلومات واالتصاالت 
السلكية والالسلكية وكانت له نتائج باعثة عىل التحول. وبصفة 
االنسحاب  األفريقية  الحكومات  أن تبحث  األمر  خاصة، يقتضى 
واملنتجات  الخاسرة  الطاقة  ملرافق  الدعم  تقديم  عن  التدريجى 
الوقود األخرى، وبعدئذ  الكيروسين وأنواع  للنفط مثل  املستندة 
تعيد توجيهه إىل استثمارات الطاقة املنتجة، والحماية االجتماعية 
الحكومات  وتستطيع  الكهرباء.  بشبكة  املوجه  الفقراء  وربط 
األفريقية أن تسد فجوة االستثمار ىف الطاقة إذا خصصت لذلك 
ما  وهو  اإلجماىل،  املحىل  الناتج  من  املائة  ىف  2ـ3  من  يقرب  ما 
العامة. وعىل جانب  املالية  إيرادات  املائة من  يقابل 7.5 ـ 10 ىف 
تواجه  التى  التحديات  تواصل  املثال،  سبيل  عىل  فإنه  االنتاج، 
االحتيال  مثل  وتعددها،  تباينها  أفريقيا  ىف  والغاز  النفط  عمليات 
والحكومات  املحدودة،  األساسية  والبنية  والسرقة،  والفساد، 
يزال  وال  غيرها.  جانب  إىل  املاهرة،  للموارد  واالفتقار  الحمائية، 
عىل  الباعثة  القوانين  إصدار  ىف  والتأخير  التنظيمى  اليقين  عدم 
التمكين يعرقالن بشدة تنمية القطاع ىف كثير من البلدان ىف كافة 

أرجاء القارة.

عبئا  القوى  قطاع  يشكل  النجاح.  من  املرافق  شركات  تمكين 

ماليا كبيرا لكثير من البلدان. إذ تحتاج املرافق إىل مساعدات تقنية 
للتمكين من إعادة الهيكلة (الخصخصة ومنح االمتيازات) من أجل 
التحسين (تقليل الخسارة واسترداد اإليرادات). وسوف يساعد 
هذا ىف تبسيط وتيسير نظم الطاقة الخاضعة ملركزية مفرطة وغير 
الكفؤة، والتى تهيمن عليها مرافق الطاقة الخاضعة لإلدارة العامة. 
أزمة  لٌّب  بأنها  القوى  مرافق  حوكمة  تحديد  تم  لذلك،  وإضافة 
الطاقة ىف أفريقيا. ومن ثم يظل اإلصالح أمرا جوهريا للسماح لها 
بالرسملة من االستثمارات واالستفادة من املبتكرات التكنولوجية 
للطاقة  أسواق  إنشاء  لب  مكونان ىف  ويكمن  الكربون.  منخفضة 
أكثر كفاءة واستقرار: أحدهما هو فتح الطريق أمام توليد القوى 
ونقلها وتوزيعها، والثانى هو الخصخصة. وتقدم جنوب أفريقيا 
مثاال جيدا من خالل برنامجها للمشتروات من منتجى قوى الطاقة 

املتجددة املستقلين الذى أطلق ىف 2011 (انظر اإلطار 2ـ4).

< تحقيق زيادة ضخمة ىف عدد مشروعات الطاقة التى يمكن 

التمويل. كان أحد  البنوك بشأنها وزيادة مجمع  التعامل مع 
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القيود املرتبطة باستنهاض الطاقة الحديثة يتمثل ىف االفتقار إىل 
الكتلة الحرجة للمشروعات التى يمكن التعامل مع البنوك بشأنها. 
من  وتوجيهه  املشروعات،  تنمية  رأسمال  تجميع  وسيساعد 
خالل منظمات للقطاع الخاص عالية القدرات املنخرطة ىف تنمية 
الخاص  القطاع  املرتبة. بما ىف ذلك مؤسسات  املشروعات عاملية 
للتمويل والشؤون القانونية، ىف زيادة عدد مشروعات الطاقة التى 
يمكن التعامل مع البنوك بشأنها. كما يتعين تعزيز تجميع التمويل 
لخلق رافعة أكبر للتأثير عىل أسواق التمويل بضمان أنواع معينة 

من املخاطر للقطاع الخاص.

تمويل برامج الحصول عىل الطاقة من »قاعدة الهرم«. ستدعم 

زيادة التمويل املقدم الستحداث منظمات متصلة بالشبكة ومنفصلة 
تستطيع  واقعية  وبصورة  االستنهاض.  بخطط  التعجيل  عنها، 
أفريقيا  ىف  فقط  التمويل  فجوة  نصف  تغطية  املحلية  الضرائب 
الحكومات  يواجه  الذى  التحدى  فإن  ثم،  ومن  الصحراء.  جنوب 
صناديق  مثل  أخرى،  تدابير  خالل  من  املوارد  حشد  زيادة  هو 
التمويل  واسترداد  األخرى،  االستثمارية  واملؤسسات  املعاشات 
ومحاربة  الشرعية،  غير  املالية  التحويالت  من  خسارته  ومنع 
بالديون.  حذر  تمويل  وضمان  وتفاديها،  الضرائب  من  التهرب 

الشركات،  (سندات  السندات  أسواق  من  ذلك  استمداد  ويمكن 
والسندات  املهجر  سندات  الحكومية،  األساسية  البنية  سندات 
البنية  السيادية، وتمويل  الثروة  الخارجية)، وصناديق  السيادية 
مثل  ونظم  للتنمية.  الدوىل  والتمويل  للموارد  املستند  األساسية 
صناديق الثروة السيادية وتمويل البنية األساسية املستند للموارد 

تالئم عىل نحو أفضل البلدان املصدرة للموارد.

كما  التكامل.  وحفز  الكبرى  اإلقليمية  باملشروعات  التعجيل 

الكبرى،  اإلقليمية  املشروعات  تحديد  بالخطط،  التعجيل  يدعم 
خاصة تلك التى بينها روابط متبادلة املدرجة ىف واليتها، ودفعها 
الطاقة  موارد  من  بعض  ويتطلب  منتظمة.  بصور  االكتمال  نحو 
الضخمة ىف أفريقيا عمال جماعيا. فعىل سبيل املثال، فإن موارد 
املياه ىف القارة مشتركة ىف معظمها، ولذلك فإن إقامة السدود يتعين 
التفاوض عليها أو تمويلها إقليميا. وتشمل أمثل ذلك سد كاريبا 
ومشروع  وزمبابوى،  زامبيا  تتقاسمه  الذى  الكهرومائية  للطاقة 
روسومو اإلقليمى للطاقة الكهرومائية عىل حدود رواندا وتنزانيا. 
إن العمل الجماعى يكفل إزالة االنسداد ىف األوضاع حيث يعرقل 
نقص التمويل، وعدم االستقرار السياسى وضعف التنظيمات عبر 
اإلقليمية. ويمكن تقديم مبرر قوى  الطاقة  الحدود، تجميع قوى 
للنهج اإلقليمى إزاء البنية األساسية للطاقة، وهى جوهرية لتحقيق 
ـ  اإلستراتيجية  األساسية  البنية  تدعيم  ذلك  التكامل. وسيتطلب 
وهى العمود الفقرى للشبكة الذكية لعموم أفريقيا من خالل دعم 
التنمية األفريقى، واالتحاد األفريقى  إقليمية مثل بنك  مؤسسات 
بثقة  تحظى  وهى  ألفريقيا،  االقتصادية  املتحدة  األمم  ولجنة 
اإلقليمية  الطاقة  قوى  تجميع  ترك  يمكن  الطريقة،  وبتلك  عامة. 
وبهذا  أكبر.  بدرجة  واإلقليمية  الفرعية  األساسية  البنية  ملعالجة 
الدول  بين  اليومية  املنازعات  عن  العامة  القارة  عزل سلع  سيتم 
السيادية وقادة املستقبل السياسيين الذين ال يعملون دائما لصالح 
مواطنيهم. ويوفر برنامج تنمية البنية األساسية ىف أفريقيا إطارا 
إستراتيجيا لتنمية بنية أساسية للطاقة إقليمية وقارية ىف أفريقيا 

(انظر الخريطة 2ـ2).

استنهاض موجات من »تغيير االتجاه« ىف الطاقة عىل النطاق 

العناصر معا، وهو  القطرى. هناك موضوع محورى يجمع كل 

ويعتزم  بالكامل.  القطرية  االتجاه  تغيير  لبرامج  املنتظم  التنفيذ 
البنك التنسيق بين مؤسسات التنمية الكبرى إلطالق تغيير اتجاه 
الدول  رؤساء  مع  بالتعاون  لنهايته،  بدايته  من  الطاقة  نظام  ىف 
ووزراء الطاقة ووزراء املالية. وستشمل هذه البرامج تخطيط نظم 
الطاقة، وإعادة هيكلة املناخ التنظيمى الوطنى، وحشد املانحين من 
أجل التدخالت املوجهة، وجذب القطاع الخاص لحملة تنمية القدرة 

والتوصيالت الرابطة.

اإلطار 2ـ4
املتجددة  الطاقة  قوى  منتجى  من  املشتروات  برنامج 

املستقلين ىف جنوب أفريقيا

هذا مشروع رائد لوزارة الطاقة أطلقته ىف أغسطس 
2011 لإلسهام ىف هدف توليد قوى الطاقة املتجددة، 
وتشجيع صناعة الطاقة املتجددة ىف جنوب أفريقيا. 
وقد تم شراء ما مجموعه 5٫243 ميجا واط عبر أربع 
منتجى  من   79 من  املتجددة  الطاقة  لعطاءات  نوافذ 
القوى املستقلين ىف أقل من أربع سنوات. ويمثل هذا 
األساسية،  البنية  ىف  دوالر  مليار   16 نحو  استثمار 
االقتصادى  النمو  تحقيق  ىف  سيسهم  الذى  األمر 
الكهرباء. وقد  إمدادات  أمن  الوظائف وتوفير  وخلق 
 6٫300 تأمين  عىل  عزمها  بالفعل  الوزارة  أعلنت 
ميجا واط ىف نوافذ عرض الطاقة املتجددة مستقبال. 
التعريفات  تحديد  إىل  مدعوون  العطاءات  ومقدمو 
املقررة.  االجتماعية  االقتصادية  اإلنمائية  واألهداف 
وقد انخفضت التعريفات عبر مراحل العطاءات األربع 
مع نقص متوسط تعريفة الكهرباء الضوئية الشمسية 
بمقدار 68 ىف املائة وتلك املستمدة من الرياح بمقدار 

42 ىف املائة، باملقاييس االسمية.
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اخلريطة 2.2
مشروعات توليد الطاقة ونقلها ىف برنامج تنمية البنية األساسية من أجل أفريقيا

Millennium سد
5250 MW

Gourbassi

Sambagalou
64MW

Cahora Bassa سد
1245 MW

Mphamda-Nkuwa
1500 MW

Batoka Gorge
1600 MW

Inga تنمية 
43200 MW

Memve Ele سد
200 MW

Lom Pangar سد
120 MW

Soubré
300 MW

Bumbuna 3 سد
350 MW

Fomi
88 MW

Kaleta II
117 MW

Gibe IV سد
1479 MW

Rusumo شالالت
61 MW

Ruzizi IV سد
210 MW

Stiegler’s Gorge سد
2100 MW
Stiegler’s Gorge 
2100 MW

1

2

3

4

1

Gibe III سد
1870 MW

5

6

7

 
 

1

2

3

4

5

6

7

املصدر: بنك التنمية األفريقى (2016) تأثيرات التنمية تقرير عن الطاقة.

نقل ىف شمال أفريقيا

نقل ىف السودان وأثيوبيا

نقل ىف تنزانيا وكينيا

نقل ىف ممر الشمال والجنوب

نقل ىف جنوب أفريقيا وموزامبيق

نقل ىف أفريقيا الوسطى

ممر نقل الطاقة ىف غرب أفريقيا

برنامج تنمية 
البنية األساسية 
من أجل أفريقيا 
2040 - 2030

برنامج تنمية 
البنية األساسية 
من أجل أفريقيا 
2040 - 2020

برنامج تنمية البنية 
األساسية من أجل 
أفريقيا خطة العمل 

ذات األولوية 2020
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5.2 التطلع لألمام

أمر  التحول  ىف  بأهدافه  الوفاء  أن  البنك  أثبت  لألمام،  التطلع  ىف 
بدعم  والقارى  اإلقليمى  العمل  أن  الواضح  ومن  للتحقيق.  قابل 
من الشركاء مطلوب لتطوير قدرات أفريقيا غير املستغلة إىل حد 
الجديد  البرنامج  بأهداف  الوفاء  أردنا  إذا  الطاقة  مجال  كبير ىف 
املقترح املعنى بالطاقة من أجل أفريقيا,  لتعزيز الفرص الشاملة 
بين  كبيرة  فجوة  وتوجد   .2025 بحلول  الطاقة  عىل  للحصول 
قطاع  ىف  الفعلية  واملخصصات  االستثمارات  من  االحتياجات 
الطاقة، خاصة ىف أفريقيا جنوب الصحراء. وىف هذا الصدد، يضع 
البنك إستراتيجيات للوصول للطاقة باملسار السريع. واملناخ الذى 
يمكن من أسباب القوة لكى يعمل فيه القطاع الخاص، إما منتجى 
العام  القطاعين  بين  شركات  ىف  املشتركين  أو  املستقلين  القوى 

والخاص، وسيلة للتقدم لألمام.

وينبغى ألفريقيا أن تدفع لألمام بقوة جدول أعمالها لتوفير الفرص 
الشاملة للحصول عىل الكهرباء. ويتعين عىل القارة أن تحافظ عىل 
إسهامها ىف االنبعاثات العاملية من ثانى أوكسيد الكربون منخفضة 
تنمية   (i) خالل؛  من  ينمو  الطاقة  عىل  الطلب  إن  حيث  نسبيا 
مواردها املالية الضخمة؛ (ii) االستهالك التدريجى لتوليد الطاقة 
املستند للفحم ليحل محلها توليد يعمل بالوقود األحفورى ويسبب 
 (iii) النووية،  والقوى  الطبيعى  الغاز  مثل  أقل،  كربون  انبعاثات 
تنمية إمكانياتها الحرارية األرضية والشمسية والخاصة بالرياح. 
الطاقة  باستثمارات  بالنهوض  القيادة  تبدى  أن  األمر  ويقتضى 
باعتباره أولوية عليا، وأن تخلق الظروف التى تفضى إىل استثمار 
القطاع الخاص ىف قطاع الطاقة. وأطر السياسة واللوائح وهياكل 
الحوافز املالئمة مطلوبة لفتح الباب أمام إمكانيات أفريقيا الضخمة 
الطاقة  من خدمات  التنمية  باحتياجات  والوفاء  الطاقة  موارد  من 
الحديثة. وقد شرع البنك بالفعل ىف مسار فتح الباب أمام إمكانيات 

الطاقة لتوفير فرص شاملة للحصول عليها بحلول 2025.

1.  International Energy Agency (IEA) (2014). 
Calculated from 2012 actuals and 2020 
projections.

2.  IEA (2015). Calculated from 2013 actuals 
and 2020 projections.

3.  IEA (2014).
4.  IEA (2014).
5.  IEA (2014; 2015); calculated from 2012 

and 2013 actuals, and 2020 projections.
6.  IEA (2014).
7.  Africa Progress Panel (2015).
8.  IEA (2014).
9.  IEA (2015).
10.  IEA (2014).
11.  IEA (2014).
12.  IEA (2014; 2015).
13.  IEA (2014).

14.  Africa Progress Panel (2015).
15.  African Development Bank (AfDB) (2016). 
16.  IEA (2014).
17.  AfDB (2016); IEA (2014).
18.  IEA (2014), calculated from 2012 actuals 

and 2020 projections.
19.  Africa Progress Panel (2015).
20.  Wakeford and Urama (2015).
21.  Africa Progress Panel (2015).
22.  Africa Progress Panel (2015).
23.  Africa Progress Panel (2015).
24.  IEA (2015).
25.  Wakeford and Urama (2015).
26.  Hove, Barbi, and Urama (2015).
27.  IEA (2015).
28.  IEA (2015).
29.  IEA (2015).

30.  Wakeford and Urama (2015).
31.  Wakeford and Urama (2015).
32.  IEA (2015).
33.  AfDB (2016).
34.  IEA (2014).
35.  IEA (2014).
36.  Wakeford and Urama (2015).
37.  Africa Progress Panel (2015).
38.  Africa Progress Panel (2015).
39.  Africa Progress Panel (2015).
49.  Africa Progress Panel (2015).
41.  AfDB (2016).
42.  AfDB (2016).
43.  AfDB (2016).
44.  AfDB (2016).
45.  ICA Trends 2014; Africa Economic 

Outlook; World Bank.
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الباب الثانى 
عمليات مجموعة البنك، 

وفاعليته وحوكمته 



إعادة تأهيل وتوسيع شبكة إمداد مدينة 

كوامبا باملياه، موزامبيق.
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1.3 نظرة عامة لعمليات 

مجموعة البنك 

هو  مزدوج  بهدف  البنك ىف 2015  عمليات مجموعة  استرشدت 
اإلستراتيجية  عليه  تنص  كما  األخضر  الشامل  النمو  تحقيق 
نهاية  ىف  البنك  مجموعة  عمليات  زادت  العام،  وخالل  البشرية. 
كانون األول/ ديسمبر 2015 بمقدار 25.4 ىف املائة عىل عمليات 
نهاية عام 2014. وتلك زيادة كبيرة مقارنة بزيادة قدرها 15.1 ىف 
املائة ىف عمليات مجموعة البنك ىف نهاية مجموعة 2014، باملقارنة 
مقارنة   2013 نهاية  املائة ىف  ىف   3.1 قدرها  وزيادة   ،2013 مع 
عمليات  تلقت  السابقة،  السنوات  ىف  حدث  وكما   .2012 بنهاية 
البنية األساسية، أساسا النقل والطاقة، الكتلة األساسية من موارد 

البنك.

نظرة عامة عىل عمليات مجموعة البنك حسب نافذة التمويل.

ىف 2015، بلغ إجماىل عمليات البنك 6.33 مليار وحدة حسابية، 
السابقين،  املبلغ، مقارنة بالعامين  ويبين الشكل 3ـ1 توزيع هذا 

حسب نافذة التمويل. 

وبالنسبة لنافذة البنك، بلغ إجماىل االعتمادات 4.52 مليار وحدة 
حسابية، تشمل اعتمادات للقطاع العام بمبلغ 2.97 مليون وحدة 
القطاع  واعتمادات  اإلجماىل)  من  املائة  ىف   65.7 (تمثل  حسابية 
من  املائة  ىف   34.3) حسابية  وحدة  مليار   1.55 بمبلغ  الخاص 
 2015 ىف  البنك  نافذة  من  االعتمادات  إجماىل  وزاد  اإلجماىل). 
بمقدار 41.1 ىف املائة مقارنة بعام 2014. ومن حيث التوزيع زادت 
عمليات البنك للقطاع العام زيادة كبيرة بمقدار 78.3 ىف املائة ىف 
البنك  عمليات  تزد  مل  حين  2014، ىف  لعام  بالنسبة   2015 عام 
املدة  نفس  عبر  فقط  املائة  0.9 ىف  بنسبة  الخاص سوى  للقطاع 

(انظر الجدول 3ـ1).

العامة  النافذتين  من  لكل   2015 ىف  البنك  تمويل  أداء  وكان 
العام.  هذا  ألهداف  بالنسبة  متماثل  نحو  عىل  عاليا  والخاصة 

فبالنسبة للقطاع العام، بلغت االعتمادات الفعلية 2.97 مليار وحدة 
حسابية – بزيادة قدرها  65 ىف املائة عىل املبلغ املستهدف وهو 
الفعلية  االعتمادات  وباملثل تجاوزت  مليار وحدة حسابية.   1.80
للقطاع الخاص وهى 1.55 مليار وحدة حسابية املستهدف وهو 

1.5 مليار وحدة حسابية بنسبة 3.3 ىف املائة. 

بالزيادة  العام أساسا  للقطاع  البنك  االرتفاع ىف عمليات  ويرتبط 
ىف اقتراض البلدان املؤهلة للتعامل مع البنك من النافذة السيادية، 

الفصل الثالث
يعرض هذا الفصل نظرة عامة عىل أداء مجموعة البنك خالل 2015 وعمليات اإلقراض التى قام بها، ويفحص إضافة لذلك مجاالت 
التدخل األخرى غير املتعلقة باإلقراض. فقد قدمت مجموعة البنك عملياتها لإلقراض للمشروعات والبرامج من خالل ثالث نوافذ: بنك 
التنمية األفريقى ("البنك") وصندوق التنمية األفريقى ("الصندوق") وصندوق نيجيريا االستئمانى. وىف 2015، بلغ إجماىل اعتمادات 
عمليات مجموعة البنك 6.33 مليار وحدة حسابية، قدمت إىل 241 عملية، حتى نهاية كانون األول/ ديسمبر 2015، بزيادة 25.4 ىف 

املائة عىل اعتمادات 2014. 

2013 2014 2015

4.39

1.83
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6.33
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الشكل 3ـ1 
إجماىل اعتمادات مجموعة البنك حسب النافذة*، 2013 

– 2015 )مليار وحدة حسابية( 

املصدر: إدارة اإلحصاءات ىف مجموعة البنك. 

* مالحظات: 

نيجيريا  وصندوق  والصندوق،  البنك،  للتمويل:  نوافذ  ثالثة  1 -  هناك 
االستئمانى. 

ذات  ليست  حيث  مبينه  غير  االستئمانى  نيجيريا  صندوق  2 -  اعتمادات 
بأحجام  مقارنتها  عند  الحسابية،  الوحدات  بماليين  مقيسة  يذكر،  شأن 
اعتمادات  وكانت  الحسابية.  الوحدات  بماليين  مقيسة  والصندوق  البنك 
مليون   11.5 و   (2013) حسابية  وحدة  مليون   31.2 نيجيريا  صندوق 

وحدة حسابية (2014)، و 12.5 مليون وحدة حسابية (2015). 

3 -  من أجل إكمال الصورة، فقد أدرجت آلية تمويل الصناديق الخاصة من 
إجماىل اعتمادات مجموعة البنك. وكانت اعتمادات الصناديق الخاصة هى 
أيضا غير مبينه ىف الرسم البيانى. 253.4 مليون وحدة حسابية (2013) 
و 244.2 مليون وحدة حسابية (2014)، 288.9 مليون وحدة حسابية 

 .(2015)

مجموعة البنك
 بنك 

التنمية 
األفريقى

 صندوق 
التنمية 

األفريقى
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من  أخيرا  مؤهلة  أصبحت  التى  الصندوق  بلدان  تجهيز  وكذلك 
أفريقيا جنوب الصحراء، للحصول عىل موارد البنك. وقد مكنت 
مراجعة سياسة مجموعة البنك االئتمانية البلدان املؤهلة للتعامل 
البنك.  وبذلك تسهم ىف  الحصول عىل موارد  الصندوق من  مع 
تقليل خطر تركز اإلقراض الذى يقدمه البنك أساسا تجاه بلدان 
ىف شماىل أفريقيا. وترتبط الزيادة ىف أنشطة نافذة القطاع الخاص 
ىف البنك بتعزيز البنك عملياته غير السيادية، بما ىف ذلك ما يتم من 
خالل تسهيل تمويل التجارة، وصكوك ضمانات االئتمان الجزئية، 

وتسهيل تعزيز االئتمان للقطاع الخاص. 

مليار   1.52 بلغت  الصندوق  اعتمادات  أن  3ـ1  الجدول  ويبين 
مقارنة  املائة  ىف   4.9 قدرها  زيادة  يمثل  مما  حسابية،  وحدة 
بالوضع ىف 2014. وكان هذا األداء يقل بنسبة 5.4 ىف املائة عن 
هدف الصندوق وهو 1.6 مليار وحدة حسابية لعام 2015. ويمكن 
تفسير املستوى األقل نسبيا لالعتمادات ىف 2015، بطرائق تمويل 
التى سمحت  الصندوق،  ملوارد  عشرة  الثالثة  االستعاضة  دورة 
وهو   ،2014 عام  ىف  مقدما  الصندوق  موارد  مظروف  بتحميل 
األول ىف دورة الثالثة أعوام، مع انخفاض املخصصات تدريجيا 

ىف السنوات الالحقة.

ىف  عمليتين  اعتماد  تم  االستئمانى،  نيجيريا  لصندوق  وبالنسبة 
(i) تخصيص قرض  مليون وحدة حسابية:  بمبلغ 12.5   2015
الشباب  إلعداد  الدعم  لتقديم  حسابية  وحدة  مليون   6.5 بمبلغ 
للعمل وتكاملهم ىف قطاعات النمو ىف توغو؛ (ii) تقديم قرض بمبلغ 
6 ماليين وحدة حسابية لبرنامج تقليل الفاقد من املياه وتحسين 
أداء شبكات مياه الشرب ىف بنن. وكان هذان االعتمادان يزيدان 
بنسبة 8.8 ىف املائة عىل مبلغ 11.5 مليون وحدة حسابية اعتمد ىف 

2014 (انظر الجدول 3ـ1).

ويبين الجدول 3ـ1 أن االعتمادات للصناديق الخاصة بلغت 288.9 
مليون وحدة حسابية وشكلت 4.6 ىف املائة من إجماىل اعتمادات 
مجموعة البنك. وقد قدمت هذه األموال إىل تسهيل املياه األفريقى، 
ومبادرة تزويد الريف باملياه والصرف الصحى، والبرنامج العاملى 
لألمن الزراعى والغذائى، وصندوق أفريقيا تنمو معا، والصندوق 
االستئمانى للبنية األساسية االتحاد األوروبى – أفريقيا؛ وصندوق 
املساعدات للقطاع الخاص، والقطاع الخاص املعزز من أجل أفريقيا، 
والصندوق االستئمانى للشرق األوسط. وشمال أفريقيا؛  وصندوق 
أخرى  صناديق  وشملت  املانحين.  متعدد  االستئمانى  زمبابوى 
تسهيل البيئة العاملى، وصندوق الطاقة املستدامة من أجل أفريقيا، 

الذى يرتبط تحديدا بعمليات الطاقة وتغير املناخ. 

اجلدول 3ـ1 
اعتمادات مجموعة البنك حسب النوافذ، 2014 – 2015 )مليون وحدة حسابية( 

النسبة املئوية للتغيرعمليات 2015

تلقاء هدف 2015تلقاء عمليات 2014هدففعليةعمليات 2014النافذة

0.93.3 1,500.00  1,549.54  1,536.21 اعتمادات البنك للقطاع الخاص
78.364.9 1,800.00  2,968.68  1,665.09 اعتمادات البنك للقطاع العام

41.136.9 3,300.00  4,518.23  3,201.30 إجماىل البنك*
5.4-4.9- 1,602.00  1,515.12  1,592.91 الصندوق

50.0-8.8 25.00  12.50  11.49 صندوق نيجيريا االستئمانى 
-18.3- 288.85  244.22 الصناديق الخاصة

25.428.6 4,927.00  6,334.69  5,049.92 مجموعة البنك

املصدر: إدارة االحصاءات بمجموعة البنك.
* املبلغ اإلجماىل للبنك قد اليتوافق بسبب عمليات التقريب،

اجلدول 3ـ2 
اعتمادات مجموعة البنك حسب صكوك التمويل ىف 2015 )مليون وحدة حسابية( 

الصندوقالبنكصك التمويل
صندوق نيجيريا 

مجموعة البنكاالستئمانى

 5,237.76  12.50  1,468.16  3,757.10 قروض ومنح
 1,096.94  -  46.96  761.13 اعتمادات أخرى

 288.85 منها: الصناديق الخاصة
 64.27  64.27 املساهمة ىف أسهم رأس املال الخاص

 696.86  696.86 الضمانات العامة والخاصة
 46.96  46.96 إغاثة البلدان الفقيرة املثقلة بالديون

 6,334.69 4,518.231,515.1212.50إجماىل االعتمادات*

املصدر: إدارة االحصاءات بمجموعة البنك.
* املبلغ اإلجماىل للبنك قد اليتوافق بسبب عمليات التقريب،
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القروض  إجماىل  أن  التمويل  صكوك  عن  3ـ2  الجدول  ويبين 
املائة من  تمثل 82.7 ىف  مليار وحدة حسابية  بلغ 5.24  واملنح 
إجماىل االعتمادات. ويتكون الباقى وهو 1.10 مليار وحدة حسابية 
(17.3 ىف املائة) من اعتمادات للصناديق الخاصة (نوقشت أعاله)، 
البنك  وضمانات  الخاص،  املال  رأس  أسهم  ىف  البنك  ومشاركة 
بموجب  الديون  لتخفيف  واالعتمادات  والخاص،  العام  للقطاعين 
وذهبت  بالديون.  املثقلة  الفقيرة  البلدان  ديون  تخفيف  مبادرة 
املشاركة ىف أسهم رأس املال الخاص البالغة 64.3 مليون وحدة 
حسابية لتمويل العمليات متعددة الجنسيات التالية: االستثمارات 
أفريقيا،  النحاس ىف  الطاقة ىف حزام  للتعاون ىف مجال  املحدودة 
انفست  أفريك  صندوق  األطلسى،  لساحل  اإلقليمى  الصندوق 
وصندوق هوية اليثيا. وتم تقديم ضمانات البنك البالغة (696.9 
والجزئية  العامة  االئتمان  ضمانات  إىل  حسابية)  وحدة  مليون 
(397.8 مليون وحدة حسابية) والضمانات الخاصة الكمرون – 
الضمانات  تقديم  وجرى  وحدة حسابية).  مليون   299.1) البنك 
األطراف ومشروع  لدعم خمس جهات وساطة متعددة  الخاصة 
النفط ىف سيراليون. وتم  لوقود  االستخدام  القوى كثيف  لتوليد 
تقديم مبلغ 47 مليون وحدة حسابية مكرس لتخفيف العبء إىل 
تخفيض  مبادرة  بموجب  االكتمال  نقطة  البلد  بلوغ  عقب  تشاد، 

عبء ديون البلدان الفقيرة املثقلة بالديون. 

عمليات  واصلت  البنك.  مجموعة  لعمليات  القطاعى  التوزيع 

مجموعة البنك ىف 2015 اتساقها مع االستراتيجية العشرية التى 
القطاعات األساسية  البنية األساسية ىف  تركز عىل االستثمار ىف 
للنقل، والطاقة، واملياه والصرف الصحى، واالتصاالت من أجل 
تحويل االقتصادات األفريقية. ويصف الشكل 3ـ2 توزيع إجماىل 
الشكل  ويبين  القطاعات.  شتى  عىل  البنك  مجموعة  اعتمادات 
البيانى أن من إجماىل اعتمادات مجموعة البنك البالغة 6.33 مليار 

وحدة حسابية، تم تخصيص 3.08 مليار وحدة حسابية (48.6 
ىف   27.2) النقل  وشكل  األساسية،  البنية  ملشروعات  املائة)  ىف 
املائة) والطاقة (13.8 ىف املائة) أكبر حصة. وتبع ذلك قطاع املياه 
والصرف الصحى (6.3 ىف املائة) ىف حين مل تشكل املخصصات 
الكبير  املخصص  ويبين  املائة.  ىف   1.4 سوى  االتصاالت  لقطاع 
نسبيا الستثمارات البنية األساسية األهمية التى توليها مجموعة 
البنك لعالج عجز امليزانية األساسية ىف أفريقيا والتزامها بالنهوض 

بالتنمية الشاملة واملستدامة.

التمويل تلقت مخصصا  كما يبين الشكل 3ـ2 أن عمليات قطاع 
بنسبة 21.3 ىف املائة من إجماىل اعتمادات البنك. وكان هذا أساسا 
للتجارة  وتمويل  وضمانات  ائتمانية،  تسهيالت  حدود  شكل  ىف 
موجه لتخفيف قيود االئتمان التى تواجهها مشروعات األعمال ىف 
القارة خاصة املشروعات متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة. 
وتمثل املشروعات متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة أكثر من 
45 ىف املائة من العمالة و 33 ىف املائة من الناتج املحىل اإلجماىل 
ىف أفريقيا. ومن ثم، فإن مشاركة مجموعة البنك من خالل حدود 
املشروعات  لتلك  باعتبارها ضمانات  تعمل  االئتمانية  التسهيالت 
املالية. وتمثل املوارد  التمويل من جهات الوساطة  للحصول عىل 
املخصصة لعمليات القطاعات املتعددة، بما ىف ذلك إدارة التمويل 
املائة  ىف   12.5 بالحوكمة،  املرتبطة  العمليات  من  وغيرها  العام 
من إجماىل اعتمادات البنك. وتدعم هذه االعتمادات الرقابة املالية 
للموارد  للمساءلة  الخاص  واالستخدام  والشفافية  للحكومات، 
العامة، وتكفل تحديث نظام الضرائب وتعزيز تحصيل اإليرادات، 

وتيسير استعادة إنجاز الخدمات العامة. 

كما يبين الشكل البيانى أن القطاع االجتماعى تلقى 9.4 ىف املائة 
من إجماىل اعتمادات مجموعة البنك للتدخالت ىف مجاالت تنمية 

0.05% 1.4%

13.8%

12.5%

21.3%

8.1% 6.3%

9.4%

48.6% 27.2%

الشكل 3ـ2 
التوزيع القطاعى إلجماىل اعتمادات مجموعة البنك، 2015 )6.33 مليار وحدة حسابية(

املصدر: إدارة االحصاءات بمجموعة البنك.

االتصاالت

النقل
البنية األساسيةالطاقة

الصناعة
متعددة القطاعات

التمويل

القطاع االجتماعى

الزراعة اإلمداد باملياه والصرف الصحى
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املهارات، واالبتكار التكنولوجى وتحسين البنية األساسية. وتبين 
عرقله  قد  ألفريقيا  الهيكىل  التحول  أن  ألدلة  املستندة  االتجاهات 
املناسبة.  املهارات  النقص ىف  البشرى، خاصة  املال  ضعف رأس 
يواجهها  التى  باملهارات  الخاصة  القيود  تخفيف  ىف  وباملساعدة 
بتسهيل  التزامها  إثبات  البنك  مجموعة  تواصل  الخاص،  القطاع 

التحول الهيكىل عىل نطاق القطاع ىف أفريقيا. 

إجماىل  من  املائة  ىف   8.1 الزراعة  قطاع  يشكل  3ـ2  الشكل  وىف 
اعتمادات البنك. وال يضع هذا ىف االعتبار االستثمارات ىف البنية 
األساسية الريفية التى تدعم بصورة مباشرة الزراعة لكنها تدرج 
منخفضة  الحصة  هذه  أن  بيد  األساسية.  البنية  قطاع  ىف حصة 
األمن  وتحسين  الريفية  الدخول  لتعزيز  زيادتها  وينبغى  نسبيا 
الغذائى. وباملثل، فإن حصة املخصص القطاعى للصناعة غير ذى 
بغية حفز  ذلك  زيادة  وينبغى  املائة.  1 ىف  من  بأقل  نسبيا  شأن 
وتيرة التصنيع ىف أفريقيا. وبالتاىل، فإن األمر يقتضى أيضا أن 
تدعم مجموعة البنك عمليات القطاع الخاص وتنمية السوق املالية 

لزيادة حصة أفريقيا من سالسل التنمية العاملية. 

املدفوعات  أداء  تباين  البنك.  املدفوعات املنصرفة من مجموعة 

بلغت   2015 ففى  الزمن.  مّر  عىل  البنك  مجموعة  من  املنصرفة 
ىف  املشاركة  باستبعاد  البنك،  مجموعة  من  املنصرفة  املدفوعات 
أسهم رأس املال، والضمانات والصناديق الخاصة، 3.03 مليار 
وحدة حسابية (الشكل 3-3). بنقص قدره 4.2 ىف املائة مقارنة 
بعام 2014. وعبر السنوات الخمس املنصرمة، مل تساير املدفوعات 
املنصرفة الفعلية عن كثب إال ىف 2012. بيد أنه فيما بين 2012 
وجود  باألهداف  مقارنة  املنصرفة  املدفوعات  أظهرت   ،2015 و 
هامش واسع، كما يتبدى ىف انخفاض معدل املدفوعات املنصرفة 
من 98 ىف املائة ىف 2012 إىل 81.9 ىف املائة ىف 2015. وينبغى 

عالج االنخفاض األخير ىف املدفوعات املنصرفة. 

ويعرض الجدول 3ـ3 املدفوعات املنصرفة الفعلية واملستهدفة من 
قروض ومنح مجموعة البنك حسب نافذة التمويل ىف 2015. وهو 
يبين أن معدل املدفوعات املنصرفة لعمليات الصندوق بلغ 92.2 ىف 
املائة مقابل 74.9 ىف املائة من نافذة البنك، و 49.8 فقط من نافذة 
املنصرفة  املدفوعات  معدل  وكان  االستئمانى.  نيجيريا  صندوق 

لجميع تدخالت مجموعة البنك 81.9 ىف املائة خالل العام.

إىل  األساس  ىف  راجعا  نسبيا  املنصرفة  املدفوعات  معدل  وكان 
بينها بصفة  التى كان من  العوامل،  الناجم عن عدد من  التأخير 
خاصة ضعف القدرة املؤسسية واإلدارية ىف بعض بلدان اإلقليم، 
والتأخير ىف الثروات وىف الوفاء بشروط الصرف. وشملت أسباب 
أخرى لتأخير الصرف، أوضاع  الهشاشة، واملنازعات، واالنتقال 
السياسى، وىف حاالت قليلة، تحقيقات محاربة الفساد. وىف أحوال 
أخرى، نجم التأخير عن عمليات قطرية معقدة للحصول عىل تصديق 
البرملان عىل القروض املتعاقد عليها. ولعالج التأخير ىف املدفوعات 
تعزيز  البنك جهودا متضافرة، شملت  بذلت مجموعة  املنصرفة، 
الرصد واإلبالغ عن القضايا املتكررة، وتبسيط تجهيز مشروعات 
مكون  عمل  فريق  تكليف  تم  وقد  الصرف.  لتحسين  العمليات 
فيما بين اإلدارات بتحديث مالمح الصرف وضبط عملية تحديد 
وبالتاىل،  والقطاعية.  والقطرية  اإلقليمية  املستويات  األهداف عىل 
جرى استعراض موضوعى ألهداف الصرف املؤسسية وُعهد بها 
للمكاتب القطرية والشعب القطاعية. والهدف هو النهوض بامللكية، 
والخضوع للمساءلة عبر أقسام األعمال وضمان تحقيق مجموعة 

البنك ألهداف للصرف أكثر قوة وواقعية. 

2011 201420132012 2015
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الشكل 3ـ3 
املستهدفة  املنصرفة  البنك  مجموعة  ومنح  قروض 

مقابل اإلنجازات املحققة، 2011 - 2015*

املصدر: إدارة املوازنة ببنك التنمية األفريقى.
* يستبعد إجماىل القروض واملنح املنصرفة الصناديق الخاصة، واالشتراك ىف 

أسهم رأس املال والضمانات.

اجلدول 3-3 
مدفوعات مجموعة البنك املنصرفة ىف 2015: الفعلية مقابل املستهدفة )مليون وحدة حسابية( 

املدفوعات املنصرفة 

الفعلية

املدفوعات املنصرفة 

املستهدفة

معدل املدفوعات املنصرفة 

)%(

النافذة

71.5 842.00  602.39 مدفوعات البنك للقطاع الخاص
77.1 1,319.00  1,016.78 مدفوعات البنك للقطاع العام

74.9 2,161.00  1,619.17 اجماىل البنك
92.2 1,516.00  1,398.36 الصندوق

49.8 15.00  7.47 صندوق نيجيريا االستئمانى
81.9 3,692.00  3,025.00 مجموعة البنك

املصدر: إدارتا اإلحصاء والرقابة املالية بمجموعة البنك.

املدفوعات املستهدفة املنصرفة من قروض ومنح البنك
املدفوعات الفعلية املنصرفة من قروض ومنح البنك
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اعتمادات البنك حسب البلدان. من 3.76 مليار وحدة حسابية 

كرست لقروض ومنح البنك املعتمدة، تم تخصيص 68.4 ىف املائة 
لعمليات القطاع العام وذهب الباقى وهو 31.6 ىف املائة لعمليات 
االعتمادات  هذه  توزيع  3ـ4  الشكل  ويصور  الخاص.  القطاع 
البلدان ىف 2015، صنفت  هذه  بين  ومن  املتلقية.  البلدان  حسب 
وأصبحت  انتقال،  حالة  ىف  البنك  بلدان  من  باعتبارها  الكنغو 
الكمرون وكينيا وزامبيا من البلدان الخليط – املؤهلة للحصول عىل 
البنك والصندوق عىل حد سواء. كذلك، فإنه عقب اعتماد  موارد 
السياسة االئتمانية املنقحة ملجموعة البنك ىف أيار/ مايو 2014، 
عىل  للحصول  املؤهلة  األعضاء  اإلقليم  بلدان  من  عدد  استطاع 
موارد الصندوق فقط (السنغال، وتنزانيا، وأوغندا) الحصول عىل 
املوارد العامة غير امليسرة من البنك لتمويل عملياتها. واستخدمت 
البنية  ىف  عملياتها  لتمويل  اإلضافية  البنك  موارد  البلدان  هذه 
األساسية، خاصة النقل والطاقة، واملياه والصرف الصحى (بما 
للمناخ)  الصمود  عىل  القادرة  الصحى  الصرف  برامج  ذلك  ىف 
املشروعات،  إقامة  مبادرة  وخلق  املهارات  وتنمية  الزراعة،  وىف 
إىل جانب غيرها. ويعكس هذا املجاالت التى لها أولوية ىف وثائق 

االستراتيجية القطرية املستندة للنتائج للبلدان املعنية. 

اعتمادات  إجماىل  من  البلدان.  حسب  الصندوق  اعتمادات 

البالغ 1.12 مليار وحدة حسابية، تم تخصيص  القروض واملنح 
الجنسيات، ىف حين استفاد 28  املائة لعمليات متعددة  43.8 ىف 
بلدا متلقيا ألموال الصندوق بالباقى وهو 56.2 ىف املائة. ويصور 
الشكل 3ـ5 توزيع هذه القروض واملنح عىل بلدان اإلقليم األعضاء 
الثمانية والعشرين هذه. واستنادا إىل تخصيص الصندوق املستند 
لألداء ومعيار تحليل استدامة الديون، يبين الشكل أن بعض بلدان 
الصندوق (تنزانيا، وكينيا، وغانا، ومدغشقر، إلخ) مل تتلق سوى 
السودان، وجمهورية  منها  أخرى  بلدان  وتلقت  ميسرة.  قروض 
الكنغو الديمقراطية، وماىل وكوت ديفوار منحا فقط. وتلقت البلدان 
القروض  من  توليفة  وأريتريا  ومالوى،  فاسو،  بوركينا  ومنها 
وزامبيا،  وكينيا  الكمرون  وهى  الثالثة  الهجين  والبلدان  واملنح. 
وهى املؤهلة لتخصيصات الصندوق املستندة لألداء، ال تتراءى ىف 
الشكل 3ـ5 ألنها مل تستخدم مخصصات الصندوق لها لتمويل 
حّملت  زامبيا  فإن  املثال،  سبيل  فعىل   .2015 ىف  مشروعات  أى 
مخصصها لعام 2015 مقدما ىف وقت مبكر من 2014 لكى تمول 
جزئيا مشروع إعادة تأهيل سد كاريبا. وباملثل، تبين السجالت أن 
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بلدين من بلدان البنك كانا يمران بمرحلة انتقال خالل 2015، هما 
الكنغو ونيجيريا مل يستخدما مخصصات الصندوق لهما لتمويل 
أى مشروعات ىف 2015، حيث تم أيضا تحميل مخصصاتهما من 

الصندوق األصغر نسبيا مقدما لتمويل عمليات ىف 2014.

2.3 عمليات مجموعة البنك 
حسب القطاعات التى لها أولوية 

ومجاالت التركيز الخاص 

التركيز  مع  البنك  مجموعة  عمليات  الفصل  هذا  يستعرض 
ىف  الخاص  التركيز  ومجاالت  أولوية  لها  التى  القطاعات  عىل 
االستراتيجية العشرية. وتشمل مجاالت التركيز البنية األساسية 
تنمية  الصحى، واالتصاالت)؛  (الطاقة، والنقل، واملياه والصرف 
القطاع الخاص، والتكامل اإلقليمى والحوكمة والخضوع للمساءلة، 
الخاص  للتركيز  مجاالت  ثالثة  وهناك  والتكنولوجيا.  واملهارات 
الجنسين،  بين  املساواة  هى:  العشرية  االستراتيجية  بموجب 
هشة.  أوضاع  من  تعانى  التى  والدول  الغذائى  واألمن  الزراعة 
وتحديدا تستفيد الدول التى تعانى من أوضاع هشة من عمليات 
دعم امليزانية لعالج الهشاشة وغيرها من التحديات االجتماعية – 

االقتصادية ىف بعض من األماكن املحرومة من القارة. 
الطاقة. واصلت مجموعة البنك خالل العام، لعب دورها القيادى ىف 

قطاع الطاقة ىف أفريقيا، ىف شراكة مع املؤسسات األفريقية األخرى 
والشركاء الدوليين. وقد جرى تيسير ذلك من خالل برنامج تنمية 
أجل  من  األفريقى  املحور  ومبادرة  أفريقيا،  ىف  األساسية  البنية 
توفير الطاقة املستدامة للجميع، ومجموعة القادة األفارقة املعنية 
بالطاقة. وتركيز مجموعة البنك عىل الطاقة يلقى الضوء عىل مدى 
نقص الطاقة ىف أفريقيا – وهو عائق ضخم يعترض تنمية القارة. 
ولحشد دعم الشراكات وتمويلها لسد العجز الضخم ىف الطاقة، 
املستوى ألصحاب  عاىل  اجتماعا تشاوريا  البنك  عقدت مجموعة 
املصلحة ىف أبيدجان، كوت ديفوار ىف أيلول/ سبتمبر 2015، حيث 
جرى عرض البرنامج الجديد املعنى بالطاقة ومناقشته. والهدف 
الطموح لهذه املبادرة هو ضمان توافر الفرص الشاملة للحصول 
عىل الطاقة من قبل كل بلدان اإلقليم األعضاء بحلول 2025. وقد 

نوقشت تفاصيل البرنامج الجديد سالفا ىف الفصل الثانى.

وقد تم إعالن املبادرة األفريقية للطاقة املتجددة املقترحة ىف مؤتمر 
تغير املناخ للدول األطراف (الدورة 21 للدول األطراف ىف اتفاقية 
الدول  رؤساء  من  تصديقا  وتلقى  املناخ).  لتغير  املتحدة  األمم 
(قمة  السبعة  ومجموعة  األفارقة،  الطاقة  ووزراء  والحكومات 
Elmau) ومجموعة العشرين (قمة الطاقة). وقد أعلنت مجموعة 
تغير  ملبادرات  تمويلها  مرات  ثالث  أنها ستزيد  املؤتمر  البنك ىف 

املناخ بحلول 2020 إىل 5 مليارات دوالر سنويا. 

العام،  ىف  الطاقة  لقطاع  البنك  مجموعة  اعتمادات  إجماىل  وبلغ 
حسابية  وحدة  مليون   841 كان  حسابية،  وحدة  مليار   871.6

منها (96.5 ىف املائة) ىف شكل قروض ومنح. وتم تحويل الباقى 
من خالل املشاركة ىف أسهم رأس املال، والضمانات والصناديق 
الخاصة، خاصة من االتحاد األوروبى – والصندوق االستئمانى 
أجل  املستدامة من  الطاقة  أفريقيا وصندوق  األساسية ىف  للبنية 
أفريقيا. وتمثل اعتمادات قطاع الطاقة 28.3 ىف املائة من إجماىل 
من  بعض  ويشمل  3ـ6).  (الشكل  األساسية  البنية  اعتمادات 
بين  الكهربائى  الربط  (i) مشروع  األساسية:  الطاقة  مشروعات 
كينيا وتنزانيا (102.8 مليون وحدة حسابية)؛ (ii) مشروع توفير 
فرص الحصول عىل الكهرباء ىف الريف ىف أوغندا (80.2 مليون 
وحدة حسابية) (iii) مشروع الطاقة ملنظمة تنمية حوض غامبيا 
(97 مليون وحدة حسابية). واملتوقع أن تيسر هذه املشروعات 

متطلبات الطاقة ىف كل من هذه البلدان. 

إن مشروع الربط الكهربائى بين كينيا وتنزانيا سيحسن عرض 
الكهرباء وإمكانية التعويل عليه وتحمل تكاليفه عبر إقليم شرقى 
أفريقيا. وسيسمح بربط "مجمع كهرباء شرقى أفريقيا". بمجمع 
كهرباء جنوبى أفريقيا. ومن املعتزم أيضا ربط مصر والسودان 
ىف شماىل أفريقيا. الذى سيساعد البلدين عىل أن يحال محل بعض 
من إنتاج الكهرباء عاىل التكلفة، قوى كهرومائية أرخص وأنظف 

ىف حين يقلال أيضا من انبعاثات غازات الدفيئة. 

الحصول عىل  أوغندا فرص  أن يحسن مشروع  املستهدف  ومن 
الكهرباء لألسر املعيشية الريفية، واملشروعات صغيرة ومتوسطة 
املدارس،  الريفية،  الصحية  (املراكز  العامة  واملؤسسات  الحجم 
ال  حيث  بلد  وىف  املشروع.  منطقة  ىف  املحلية)  اإلدارة  ومكاتب 
تتوافر فرص الحصول عىل الكهرباء سوى لنسبة 8 ىف املائة من 
النمو الشامل  الريف، يرمى هذا املشروع إىل اإلسهام ىف  سكان 

وتقليل الفقر، خاصة بين فقراء الريف.
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غامبيا،  نهر  حوض  تنمية  منظمة  لدول  الطاقة  مشروع  ويخدم 
مصمم  واملشروع  والسنغال.  بيساو،  وغينيا  وغينيا،  غامبيا، 
توفير  يدعم  وبذلك  النظيفة  الطاقة  من  الهائلة  القدرات  لتنسيق 

الطاقة التى يمكن تحمل تكاليفها لسكان اإلقليم (اإلطار 3ـ1). 

البيئة وتغير املناخ. التخفيف من آثار تغير املناخ والتكيف معه 

ىف لب اتفاقية باريس التى تشكل معلما بارزا والتى تم التوصل 
إليها ىفكانون األول / ديسمبر 2015 ىف مؤتمر تغير املناخ، الذى 
شاركت فيه مجموعة البنك بنشاط. ولالطالع عىل تفاصيل أنشطة 
ملؤتمر   21 الدورة  وىف  املجال  هذا  ىف   2015 ىف  البنك  مجموعة 
بتغير  املعنية  اإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية  ىف  األطراف  الدول 

املناخ، انظر القسم 2.3.

 2015 نوفمبر  الثانى/  تشرين  البنك ىف  نظمت مجموعة  النقل. 

منتدى مجموعة البنك عن النقل: "النقل املستدام من أجل أفريقيا 
النقل األخضر الشامل حاسم لحفز  املنتدى أن  متكاملة". وأبرز 
النمو املستدام، نظرا ألن النقل األخضر يعنى مركبات أكثر نظافة، 
أكثر  ووظائف  أقل،  وازدحاما  للهواء،  أقل  وتلوثا  كفاءة،  وأكثر 
خضرة. وتتسق هذه األهداف مع أغراض الدورة ىف مؤتمر الدول 
األطراف ىف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املعنية بتغير املناخ التى 
عقدت أخيرا حول تغير املناخ. وأكدت مجموعة البنك ىف هذا املنتدى 
للنقل التزامها بالعمل مع بلدان اإلقليم األعضاء لضمان أن يلعب 
النقل دورا حفازا ىف النهوض بمشاركة أفريقيا ىف سالسل قيم 
األعمال الزراعية والتصنيع العاملى، مما ييسر التكامل اإلقليمى، 

ويوفر فرصا للشمول االجتماعى. 

وىف 2015، بلغ إجماىل اعتمادات البنك لعمليات قطاع النقل 1.72 
مليار   1.58 تمثل  واملنح  القروض  وكانت  وحدة حسابية،  مليار 
وحدة حسابية (91.9 ىف املائة). وكان الباقى وهو 139.5 مليون 
الخاصة،  الصناديق  يمثل تحويل  املائة)  (8.1 ىف  وحدة حسابية 
خاصة من صندوق أفريقيا تنمو معا. وكانت االعتمادات املقدمة 
اعتمادات  من  املائة)  ىف   55.9) حصة  أكبر  تمثل  النقل  لقطاع 
عمليات  لكل  حسابية  وحدة  مليار   3.08 البالغة  البنك  مجموعة 

البنية األساسية.(انظر الشكل 3ـ6 أعاله). 

مجال  معتمدة ىف  عمليات  ثالث  عىل  الضوء  اإلطار 2-3  ويلقى 
مليون   248) تنزانيا  النقل ىف  قطاع  دعم  برنامج   (i) هى  النقل 
ـ  تشينساىل  طريق  تأهيل  إعادة  مشروع   (ii) حسابية)،  وحدة 
ناكوندى يف زامبيا (172.8 مليون وحدة حسابية)، (iii) مشروع 
للطرق ىف تونس (152.9 مليون وحدة  البنية األساسية  تحديث 

حسابية).

العشرية  ألقت اإلستراتيجية  الصحى.  باملياه والصرف  اإلمداد 

 2015 البنك خالل  مجموعة  واصلت  وقد  أفريقيا.  ىف  املستدامة 
دعم خدمات ومؤسسات البنية األساسية لإلمداد باملياه والصرف 
االقتصادية   – االجتماعية  التنمية  التى تسهم ىف تحقيق  الصحى 
ىف  املناخ  وتغير  باملياه  املتعلقة  الكوارث  أمام  الصمود  وتكفل 
مجموعة  وتنفيذ  والريفية.  الحضرية  وشبه  الحضرية  املناطق 

اإلطار 3ـ1 
مشروع الطاقة املتجددة لدول منظمة تنمية حوض نهر 

غامبيا 

ىف  اعتمد  الذى  هذا  املتجددة  الطاقة  مشروع  يسعى 
أيلول/ سبتمبر 2015، إىل تزويد أربعة من بلدان املنظمة 
املذكورة بطاقة متجددة نظيفة ويمكن تحمل تكاليفها، ىف 
حين ينهض ىف الوقت نفسه بالتكامل اإلقليمى من خالل 

تقاسم الطاقة وتحسين نوعية اإلمداد بالكهرباء.

وبزيادة اإلمداد بالكهرباء، فإن املشروع سيوسع فرص 
يعول  طاقة  عىل  الحصول  ىف  الريفية  املعيشية  األسر 
األعمال  مشروعات  قدرة  وسيعزز  أكبر  بدرجة  عليها 
تقليل  ىف  يسهم  ثم  ومن  الوظائف،  كل  ىف  املنافسة  عىل 
الفقر. كما ستسهم شبكة الربط ىف توسيع نظام تجميع 
للكهرباء  إقليمية  سوقا  يخلق  مما  الكهربائية،  القوى 
الدول  املولدة ىف كل من  الكهرباء  تكلفة  ستقلل متوسط 
األعضاء ىف املنظمة. وإضافة لذلك، فإن استخدام القوى 
الكهرومائية سيحد من استهالك الوقود األحفورى بنسبة 
كبيرة وبالتاىل يقلل انبعاثات غازات الدفيئة لدعم أهداف 
الدورة 21 ملؤتمر الدول األطراف ىف اتفاقية األمم املتحدة 

اإلطارية املعنية باملناخ. 

اإلطار 3ـ2
عمليات نقل مختارة اعتمدت ىف 2015 

تتم  تدخالت  تنزانيا  النقل ىف  قطاع  دعم  برنامج  يشمل 
أيضا  يشمل  لكنه  للطرق،  الفرعى  القطاع  ىف  أساسا 
دراسات جدوى ىف القطاعين الفرعيين للسكك الحديدية 
فرصا  الطرق  ىف  التحسينات  وستوفر  الجوى.  والنقل 
وبذلك  تنزانيا،  ىف  الزراعية  املنتجات  عىل  للحصول 
باعتبارها  الطرق  ستعمل  كما  اإلنتاجية  نمو  تعزز 
وصالت بمالوى وموزامبيق وزامبيا وجمهورية الكنغو 
الديمقراطية املجاورة، كما ستيسر التجارة عبر الحدود، 

وتعمق التكامل اإلقليمى. 

ناكوندى جزءا من   – ويشكل مشروع طريق تشينساىل 
الشمال والجنوب.  بين  أفريقيا واملمر  طريق سريع عبر 
حيث  أولوية،  له  ممر  هو  والجنوب  الشمال  بين  واملمر 
يخدم ثمانية بلدان ىف اإلقليم – تنزانيا وجمهورية الكنغو 
وزمبابوى  وبوتسوانا،  ومالوى،  وزامبيا،  الديمقراطية 

وموزامبيق وجنوب أفريقيا.

ىف  للطرق  األساسية  البنية  تحديث  مشروع  ويسعى 
تونس إىل إعادة تأهيل 719 كيلو متر من الطرق املصنفة، 
املشروع  سيرتقى  كما  الداخلية.  املحافظات  ىف  معظمها 
ببعض من الهياكل الهندسية املدنية عىل الشبكة املصنفة 

لجعلها أكثر صمودا آلثار املناخ.
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اخلريطة 3ـ1
مشروعات قطاع الطاقة اإلقليمية )متعددة الجنسيات( التى اعتمدها املجلسان ىف 2015

أوغندا
مشروع توفير فرص الحصول عىل الكهرباء، 71.2 

مليون وحدة حسابية.

لألسر  الكهرباء  عىل  الحصول  فرص  <  تحسين 
املعيشية واملشروعات التجارية ومشروعات األعمال 
ىف  اإلداريــة  واملكاتب  املدارس  الصحية،  (املراكز 

مناطق املشروع املقترحة.

ىف  االقتصادية  والفرص  الرزق  أسباب  <  تحسين 
للحصول  أفضل  فرص  وتوفير  الريفية  املجتمعات 

عىل الخدمات االجتماعية.

< ربط جزيرة بوغاال بالشبكة القومية.

بوروندى، ورواندا ومجهورية الكنغو الديمقراطية
للقوى  الثالثة  اإلقليمية  بوزيزى  محطة  مشروع 

الكهرومائية.

نهر  عىل  يمتد  جار  نهر  عىل  سد  بناء  من  <  التمكين 
روازيزى بين جمهورية الكنغو الديمقراطية ورواندا 
وكذلك محطة كهرباء بقدر 147 ميجا واط ومحطة 

توزيع.

< ستغذى الكهرباء املولدة تجمع كهرباء شرق أفريقيا.

تكاليفها  تحمل  ويمكن  عليها  يعول  كهرباء  <  يوفر 
ويزيد فرص حصول اإلقليم بنحو 300 ىف املائة.

كينيا ـ تنزانيا
مشروع الربط الكهربائى، 102.8 مليون وحدة حسابية.

عىل  والقدرة  اإلمدادات  عىل  التعويل  عىل  القدرة  <  تحسين 
الكهرباء  تبادل  خالل  من  البلدين  ىف  تكاليفها  تحمل 
الفائضة الرخيصة والنظيفة عبر الحدود وكذلك من بلدان 

ىف إقليم شرقى أفريقيا.

الكهرباء  توليد  ىف  الخاص  القطاع  استثمارات  <  تشجيع 
بتيسير نقل الكهرباء من خالل الربط.

<  السماح بربط مجمع كهرباء شرقى أفريقيا بمجمع كهرباء 
املستقبل بمصر والسودان ىف  أفريقيا وربطه ىف  جنوبى 

شمال أفريقيا.

غامبيا، غينيا، غينيا بيساو والسنغال
مشروع كهرباء منظمة تنمية حوض نهر غامبيا، 

97 مليون وحدة حسابية.

من  الكهرومائية  القوى  تفريغ  الربط  <  سيمكن 
محطات القوى ىف منطقة منظمة تنمية حوض نهر 
غامبيا واالتحاد االقتصادى لدول غرب أفريقيا، بما 
ىف ذلك محطة كاليتا، وتبلغ قدرتها 242 ميجا واط 
ىف غينيا، ومحطة إضافية قدرتها 128 ميجا واط ىف 

سامبانغوال ىف السنغال.

إنهاء  ىف  سيساعد  الكهرومائية  القوى  <  تجميع 
واالعتماد  الكهرباء  لقصور  املستمرة  املشكالت 
إلنتاج  املستورد  البترول  منتجات  عىل  املفرط 

الكهرباء.

<  إستخدام القوى الكهرومائية سيحد بصورة كبيرة 
استهالك الوقود األحفورى ومن ثم إنبعاث غازات 

الدفيئة.

تونس
الطبيعى،  الغاز  وتوزيع  نقل  شبكة  تنمية 

38.5 مليون وحدة حسابية.

الطبيعى  الغاز  وتوزيع  لنقل  شبكات  <  بناء 
بغية ربط 19 مجتمعا محليا بالشبكة الوطنية 

لإلمداد بالغاز الطبيعى.

املنطقة  بين  القائم  التباين  تقليل  ىف  <  املساعدة 
بتسهيل  البالد  ىف  املناطق  وباقى  الغربية 

التنمية الصناعية وخلق الوظائف.
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البنك لواليتها هذه كما حدث ىف السنوات السابقة واصلت القيام 
بدورها ىف توفير الدعم واملشورة اإلدارية لثالث مبادرات خاصة 
ومكملة: مبادرة تزويد الريف باملياه والصرف الصحى، وبرنامج 
شراكة املياه متعدد املانحين، وتسهيل املياه األفريقى واملوضح ىف 

اإلطار 3-3.

إىل  االفتقار  ملعالجة  تدابير  البنك  مجموعة  اتخذت  العام  وخالل 
املناطق  من  كل  ىف  مقبولة  بنوعية  املياه  عىل  الحصول  فرص 
الرزق  أسباب  إدامة  ىف  تدخالته  وأسهمت  والريفية.  الحضرية 
ىف عدة بلدان بقيمة إجمالية للعمليات تبلغ 398.7 مليون وحدة 
حسابية، اعتمدت لتنمية قطاع املياه والصرف الصحى ىف بلدان 
اإلقليم األعضاء. وتتكون االعتمادات اإلجمالية من 326.8 مليون 
وحدة حسابية (82 ىف املائة) للقروض واملنح، مع الحصول عىل 
الباقى وهو 71.9 مليون وحدة حسابية (18 ىف املائة) من الصناديق 
الخاصة، شاملة، تسهيل املياه األفريقى، وصندوق البيئة العاملى، 
ومنظمة البلدان املصدرة للبترول، والصندوق االستئمانى ملبادرة 
تنمو  أفريقيا  الصحى، وصندوق  والصرف  باملياه  الريف  تزويد 

معا، وصندوق زمبابوى االستئمانى متعدد املانحين. 

ونلقى فيما يىل الضوء عىل اثنتين من أكبر عمليات املياه والصرف 
والصرف  للمياه  املستدام  للتوفير  أروشا  مشروع   (i) الصحى: 
املؤسسى  الدعم   (ii) حسابية)؛  وحدة  مليون   150.2) الصحى 
للحضر للتزويد املستدام بخدمات املياه والصرف الصحى ىف أنغوال 
خدمات  أروشا  مشروع  ويوفر  حسابية).  وحدة  مليون   89.7)
مأمونة ويعول عليها ومستدامة للمياه والصرف الصحى وبذلك 
الصحة والرفاهية االجتماعية، ورفع مستوى  يسهم ىف تحسين 
معيشة املستفيدين. ويرمى مشروع أنغوال لتحسين حوكمة قطاع 
املياه، وزيادة القدرة املؤسسية والكفاءة ىف مؤسسات قطاع املياه 

والصرف الصحى عىل املستوى املركزى واإلقليمى. 

تدعيم  البنك  مجموعة  تواصل  اإلقليمى.  االقتصادى  التكامل 

التكامل اإلقليمى واالقتصادى ىف القارة بزيادة فاعلية دعمها لبلدان 
من  وغيرها  اإلقليمية  االقتصادية  واالتحادات  األعضاء،  اإلقليم 
املنظمات اإلقليمية والقطاع الخاص. ومن خالل االلتزام السياسى 
لخلق  اإلقليمى  بالتكامل  البنك  مجموعة  تنهض  واإلستراتيجى، 
أسواق أكبر وأكثر جاذبية، وربط البلدان غير الساحلية باألسواق 
الدولية، ودعم التجارة فيما بين األفارقة. وترمى هذه التدخالت 

اإلطار 3-3
مبادرات املياه الثالث 

تسهيل املياه األفريقى. هذا التسهيل يملكه مجلس الوزراء األفارقة املعنى باملياه، وكان عامال منذ 2006. ويحشد هذا التسهيل األموال من أجل أنشطة 

تنمية موارد املياه ىف أفريقيا. ومنذ 2006 مّول التسهيل 96 مشروعا قطريا وإقليميا ىف 51 بلدا. وقد احتفل ىف 2015 بمرور عشر سنوات عىل عملياته 
وأعد إستراتيجيته الجديدة طويلة األجل لتوجيه تركيزه وعملياته ىف املستقبل. وقد تمت تسمية التسهيل الذى يعتبر نفسه »تسهيال إلعداد املشروعات، 
تسهيل العام إلعداد املشروعات ىف قمة املستثمرين األفارقة ومطورى البنية األساسية CEO واالستثمار ىف 2015. وتشمل إنجازات التسهيل ىف 2015: 
(i) ثالثة اعتمادات جديدة ملشروعات يدعم أحدها جمهورية الكنغو الديمقراطية، التى تعتبر دولة تعانى وضعا هشا؛ (ii) حشد 100 مليون يورو لدعم 

القاعدة املالية للقطاع؛ (iii) مبادرة خاصة لتغير املناخ التى ستطلق عنان استثمارات أكثر لتحسين اإلمداد باملياه والصرف الصحى. 

مبادرة تزويد الريف باملياه والصرف الصحى. صمم البنك هذه املبادرة ىف 2002 واعتمدتها بلدان اإلقليم األعضاء واملانحون ىف 2005 باعتبارها 

إطارا لزيادة التمويل ملشروعات املياه والصرف الصحى ىف املناطق الريفية ىف أفريقيا، بغية توفير الفرص الشاملة للحصول عليهما. والواقع أن تنفيذ 
هذه املبادرة شهد زيادة ىف الطلب عىل تمويل مشروعات املياه والصرف الصحى. وإضافة إىل االعتماد الجديد ىف 2015 من قبل الصندوق االستئمانى 
لهذه املبادرة لبرنامج إصالح قطاع املياه وتنمية القدرة املؤسسية ىف السودان (15.6 مليون وحدة حسابية)، فإن الصندوق املذكور ساهم بمبلغ 3 
ماليين يورو لدعم تنفيذ اإلستراتيجيات الوطنية للتعاىف بعد اإليبوال ىف غينيا وليبريا وسيراليون. وكان هذا استجابة لتوفير الصمود إزاء اإليبوال ىف 
البلدان التى تضررت من هذا الوباء من خالل تحسين توفير املياه والصرف الصحى لألقسام األشد تعرضا للمعاناة من السكان. كما يشترك الصندوق 
سالف الذكر ىف تمويل مشروع »Sanitation Atlas« الذى سيوفر دعما للسياسة يستند لألدلة لتيسير اتخاذ القرارات من أجل تعزيز واستدامة تقديم 

خدمات الصرف الصحى ىف كل أرجاء أفريقيا. 

برنامج شراكة املياه متعددة األطراف. أطلق هذا البرنامج أيضا ىف 2002 لتنفيذ سياسة مجموعة البنك لتحقيق اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه ىف 

العمليات التى تدعمها مجموعة البنك ىف بلدان اإلقليم األعضاء. وقد حفز هذا البرنامج إنشاء كل من املبادرتين األساسيتين السابقتين – تسهيل املياه 
األفريقى ومبادرة تزويد الريف باملياه والصرف الصحى – مما أسفر عن زيادة قدرة مجموعة البنك وبلدان اإلقليم األعضاء عىل اإلدارة املتكاملة ملوارد 
املياه. كما مكن هذا البرنامج مجموعة البنك من القيام بدور رئيسى ىف النهوض بالحوار مع القوى الفاعلة اإلقليمية بشأن قضايا قطاع املياه الحرجة. 

وقد مول البرنامج ىف 2015: (i) تحرير ونشر تقرير معنون »فتح الباب أمام قدرات أفريقيا ىف مجال املياه العابرة للحدود« بشأن دور مجموعة البنك 
ىف تحقيق التكامل اإلقليمى من خالل تنمية األحواض العابرة للحدود وإدارتها؛ (ii) دراسة عن صندوق ضمان االستثمار لقطاع املياه؛ (iii) املشاركة 

ىف تمويل »Sanitation Atlas« املشار إليه سابقا.
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لتحقيق رؤية مجموعة البنك من أجل تحقيق االستقرار، والتكامل، 
واالزدهار ىف بلدان اإلقليم األعضاء من قبل االقتصادات األفريقية 
النامية القوية والقادرة عىل املنافسة واملتنوعة واملستدامة، والقادرة 

عىل املشاركة بالكامل ىف التجارة واالستثمار العامليين. 

واعتمد مجلسا اإلدارة ىف تشرين الثانى/ نوفمبر 2015، السياسة 
واإلستراتيجية الجديدتين بشأن التكامل اإلقليمى للفترة 2014 – 
2023. وهما يركزان عىل خلق أسواق أكبر وأكثر جاذبية، وربط 
البلدان غير الساحلية باألسواق الدولية، ودعم التجارة بين األفارقة 
واإلستراتيجية،  السياسة  هذه  وستنشط  القارة.  تنمية  لتعزيز 
مجموعة  التزام  مجددا  يؤكد  مما  العشرية،  اإلستراتيجية  تنفيذ 
البنك بالنهوض بالتكامل اإلقليمى ىف أفريقيا، املحدد باعتباره أحد 

مجاالت العمليات األساسية. 

وىف 2015، بلغ إجماىل اعتمادات مجموعة البنك للعمليات اإلقليمية 
ىف   34 بزيادة  حسابية  وحدة  مليار   1.44 الجنسيات)  (متعددة 
حسابية.  وحدة  مليار   1.08 البالغة   2014 اعتمادات  عىل  املائة 
وكان إجماىل االعتمادات ىف 2015 مكونا من قروض ومنح بمبلغ 
1.07 مليار وحدة حسابية (74 ىف املائة) وتم تمويل الباقى وهو 
375.3 مليون وحدة حسابية (26 ىف املائة) من مشاركات أسهم 

الصناديق  وكانت  الخاصة.  والصناديق  والضمانات  املال،  رأس 
الريف  تزويد  مبادرة  العاملى،  البيئة  تسهيل  من  مكونة  الخاصة 
وصندوق  األفريقى،  املياه  وتسهيل  الصحى،  والصرف  باملياه 
مساعدة القطاع الخاص األفريقى، وصندوق الطاقة املستدامة من 

أجل أفريقيا.

 ومن إجماىل اعتمادات مجموعة البنك متعددة الجنسيات (اإلقليمية) 
حصة  أكبر  تخصيص  تم  حسابية،  وحدة  مليار   1.44 البالغة 
(40.2 ىف املائة) للنقل. وتبع هذا قطاع التمويل (25.3 ىف املائة) 
الصغر  متناهية  للمشروعات  ائتمانية  تسهيالت  لحدود  مقدمة 
والصغيرة واملتوسطة، وتمويل التجارة، والضمانات، واملشاركة 
ىف أسهم رأس املال، ومشروعات قطاع الطاقة (23.8 ىف املائة) 
مع تخصيص نسبة الـ 10.7 ىف املائة الباقية ىف حصص أصغر 
االجتماعى،  والقطاع  القطاعات،  ومتعددة  الزراعة،  ىف  لعمليات 
(الشكل  الصحى  باملياه والصرف  اإلمداد  واالتصاالت، وقطاعى 

.(7-3

ومن بين العمليات اإلقليمية، كان أكبر مشروع معتمد هو املرحلة 
الثانية من ممر طريق كيتا - دجوم (147 مليون وحدة حسابية)، 
الكنغو  عواصم  يربط  الذى  السريع  الطريق  من  مهم  قسم  وهو 

البنية  ىف  ــثــمــار  االســت
الصامدة  للطرق  األساسية 

للمناخ، زامبيا.
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تعزيز  املساعدة ىف  جانب  وإىل  (ياوندى).  والكمرون  (برازفيل) 
التجارة بين البلدين، يرمى املشروع إىل تعزيز التكامل اإلقليمى 
ىف أفريقيا الوسطى بتوفير وصلة طريق سريع تربط الكمرون، 
االستوائية،  وغينيا  الديمقراطية،  الكنغو  وجمهورية  والكنغو، 
للتنوع  مكون  باملشروع  أن  كما  الوسطى.  أفريقيا  وجمهورية 
الحيوى يرمى إىل زيادة الوعى لدى املجتمع املحىل بشأن تدابير 
وزيادة  املصنفة،  واملتنزهات  الغابات  لحماية  الالزمة  الحماية 

القدرة عىل إدارة األرض، مما يدعم النمو األخضر. 

وكان اثنان من أكبر املشروعات اإلقليمية املعتمدة لتقديم حدود 
والصغيرة  الصغر  متناهية  للمشروعات  ائتمانية  تسهيالت 
واملتوسطة وتمويل التجارة هما: (i) بنك فيرست راند ىف جنوبى 
أفريقيا (72.5 مليون وحدة حسابية) الذى يناقش فيما بعد ىف 
املشاركة ىف مخاطر   (ii) الخاص،  القطاع  بعمليات  املعنى  القسم 
وهدف  حسابية).  وحدة  مليون   71.1) بنك  تشارترد  ستاندرد 
االعتماد املقدم إىل البنك األخير هو زيادة تسهيل اتفاقية املشاركة 
مليون   300 إىل  دوالر  مليون   200 من  به  الخاص  املخاطر  ىف 
أيار/  التسهيل األىلص ىف  أجل استحقاق  يتواكب مع  بما  دوالر 
املخاطر  لتقاسم  مايو 2016. والتسهيل هو ترتيب غير مرسمل 
يكون  عندما  إال  األموال  أال تصرف  البنك  مجموعة  من  يقتضى 
هناك عدم سداد للمدفوعات عىل صفقة تجارية مضمونة. وتمكن 
الزيادة ىف حدود التسهيل البلدان املصدرة ىف القارة من الحصول 
عىل دعم أكبر لتمويل التجارة من بنك ستاندرد تشارترد. وهذا 
هو أكبر تسهيل التفاقية للمشاركة ىف املخاطر وقعه البنك مع أى 

بنك يؤكد الصفقات بموجب برنامج البنك لتمويل التجارة.

اإلقليمية  الكهربائية  القوى  لتجمع  البنك  مجموعة  دعم  ويتسق 
األساسية)  (البنية  الطاقة  عىل  العشرية  اإلستراتيجية  تأكيد  مع 
والتكامل اإلقليمى ىف أفريقيا. وكان هناك اعتماد رئيسى ملشروع 
كينيا  بين  الكهربائى  الربط  مشروع  هو  الصدد  هذا  ىف  إقليمى 
وتنزانيا (102.8 مليون وحدة حسابية) والذى سيتم ربطه بشبكة 
لنقل القوى الكهربائية بين كينيا وإثيوبيا. ويشكل هذا جزءا من 
ميجا   2٫000 تبلغ  النقل  عىل  بقدرة  السريع  الكهربائى  الطريق 
واط. وسيعمل عند اكتماله باعتباره وصلة أساسية لنقل الكهرباء 
بين مجمع الكهرباء ىف شرقى أفريقيا، وبلدان ىف شمال أفريقيا 
مثل السودان ومصر. ومن املتوقع اكتمال الخط ىف مطلع 2017. 
كينيا  ىف  الكهرباء  إمدادات  تحسين   (i) ىف:  املشروع  وسيسهم 
وتنزانيا وىف إقليم شرقى أفريقيا بصفة عامة، (ii) تقليل تكاليف 
الرخيصة  الكهرومائية  القوى  بإحالل  الطاقة  إنتاج  ىف  التشغيل 
محل بعض من إنتاج الطاقة الحرارى مرتفع التكلفة. كما سيساعد 

هذا ىف تقليل انبعاثات غازات الدفيئة. 

األساسية  البنية  إنشاء صندوق  كان  الخاص.  القطاع  عمليات 

النهاية ىف  املغرب ىف  لشركة ىف  Africa 50 ىف 2013 وتحويله 
املبتكر  التمويل  حشد  نحو  البنك  تحول  ىف  مهمة  مرحلة   2014
من  األساسية،  البنية  تنمية  أجل  من  والخاص  العام  للقطاعين 
االستثمارات  تستفيد  وحاليا،  سواء.  حد  عىل  والخارج  أفريقيا 

الخاصة ىف قطاع الطاقة ىف أفريقيا من نمو سريع ىف مشروعات 
يربو عىل 4  ما  يتم تخصيص  املستقلة، وفيها  الكهربائية  القوى 
عبر  الخاص  القطاع  مستثمرى  قبل  من  سنويا  دوالر  مليارات 
استفادت   ،2015 ففى  لذلك،  ونتيجة  الصحراء.  جنوب  أفريقيا 
عمليات  من  األخرى  األساسية  والبنية  الطاقة  ىف  االستثمارات 

القطاع الخاص.

وبلغت اعتمادات مجموعة البنك للقطاع الخاص ىف 2015، 1.56 
مليار وحدة حسابية بانخفاض حدى بنسبة 1.9 ىف املائة عن مبلغ 
1.59 مليار وحدة حسابية للعمليات التى مولها القطاع الخاص ىف 
بمبلغ  ومنح  قروض  من  مكونة   2015 اعتمادات  وكانت   .2014
1.55 مليار وحدة حسابية، وصندوقين خاصين بإجماىل 10.93 
هما  الخاصان  الصندوقان  هذان  وكان  حسابية.  وحدة  مليون 
تسهيل البيئة العاملى والصندوق األفريقى ملساعدة القطاع الخاص. 

وىف 2015، فإنه من إجماىل اعتمادات القطاع الخاص البالغة 1.56 
بنسبة  حصة  أكبر  التمويل  لعمليات  كان  حسابية،  وحدة  مليار 
وذهبت  املائة،  ىف   22.7) الطاقة  عمليات  تليها  املائة،  ىف   42.9
والزراعة  املائة)،  ىف   19.5) النقل  عمليات  إىل  الباقية  الحصص 
(10.2 ىف املائة) والقطاعات األخرى (انظر الشكل 3-8). وجاء 
ائتمانية  تسهيالت  حدود  التمويل ىف شكل  لعمليات  أكبر حصة 
واملتوسطة،  والصغيرة  الصغر  متناهية  للمشروعات  مقدمة 
جهات  أكبر  من  لبعض  املقدمة  والضمانات  التجارة،  وتمويل 
املقيدة   للشركات  الباطن  من  اإلقراض  ألنشطة  املالية  الوساطة 
ماليا والتى لن تكون لها بغير ذلك فرصة للحصول عىل التمويل 

بسبب االفتقار للضمانات.
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الشكل 7-3 
التكوين القطاعى للعمليات اإلقليمية املمولة ىف 2015 

املصدر: إدارة اإلحصاءات بمجموعة البنك.
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الفصل الثالث التقرير السنوى 2015

ونلقى الضوء فيما يىل عىل املشروعات الثالث التى مولها القطاع 
املشروع  وكان  والطاقة.  والنقل،  التمويل،  قطاعات  ىف  الخاص 
األول ىف التمويل هو بنك بانكو دى بوبانكا إى كريديتو ىف أنغوال 
(231.5 مليون وحدة حسابية)، وهو أكبر مشروع. وهناك مثال 
ثاٍن هو مشروع شركة مطارات غانا املحدودة (85.5 مليون وحدة 
حسابية) ىف قطاع النقل، وكان املشروع الثالث متعدد الجنسيات 
للطاقة  أفريقيا  املحدودة لشركة  أفريقيا  استثمارات  هو مشروع 
ىف حزام النحاس (36.2 مليون وحدة حسابية)، وهو عملية ىف 
مجال الطاقة. ونورد فيما يىل موجزا عن كل من هذه املشروعات 

الثالثة املختارة. 

تسهيالت  حد  كريديتو"  إى  بوبانكا  دى  "بانكو  بنك  منح  تم 
ائتمانية مضمون من الحكومة ملدة عشر سنوات (مع فترة سماح 
لتمكينه  حسابية  وحدة  مليون   325 إىل  يصل  بمبلغ  سنتان) 
فترة  عبر  دوالر  مليون   800 بمبلغ  قروضه  محفظة  زيادة  من 
البنك  هذا  إىل سبع سنوات. وسيستهدف  من خمس  تمتد  تالية 
أساسا املشروعات متوسطة الحجم وبعضا من الشركات الكبيرة 
املنخرطة ىف القطاعات التى لها أولوية بما ىف ذلك املياه، والزراعة، 
والصناعة. ولتعزيز فاعلية تدخالتها، ستقدم مجموعة البنك أيضا 
خدمات استشارية لهذا البنك، خاصة ىف مجال وضع نظم لإلدارة 
البيئية واالجتماعية. وسيسهم املشروع ىف دعم التنويع والقدرة 
عىل املنافسة لدى االقتصاد األنغوىل، الذى يعتمد كثيرا عىل النفط.

يرمى برنامج االستثمار الرأسماىل لشركة غانا املحدودة للمطارات 
أكرا  الدوىل ىف  إىل تشييد محطة حديثة جديدة ىف مطار كوتوكا 

لزيادة قدرته من 2.4 مليون إىل 5 ماليين مسافر سنويا، وإعادة 
تأهيل املطارات األخرى التى تديرها أيضا ىف كوماسى، وتامال، 
و"هو" و "وا". وسيدعم املشروع قطاع النقل ىف غانا وىف اإلقليم 
عمليات  نوعية  وتحسين  القائمة  املطارات  قدرة  بزيادة  بأسره 

املطارات وكفاءتها.

وقد أقيم املثال األخير للقطاع الخاص، وهو مشروع استثمارات 
ىف  النحاس،  حزام  ىف  للطاقة  أفريقيا  لشركة  املحدودة  أفريقيا 
وتمويل  تطوير  والية  لها  أفريقيا  لعموم  باعتباره شركة   2013
وىف  الصحراء.  جنوب  أفريقيا  عبر  القوى  مشروعات  وتشغيل 
 "Blue Flare" املسمى  الشركة  مشروع  املجلس  اعتمد   ،2015
سلسلة  ىف  إستراتيجيا  موقعا  الشركة  وتحتل  سيراليون.  ىف 
الكهرومائية  القوى  وتوليد  التوزيع  ىف  باستثمارات  الطاقة،  قيم 
تسهيل  من  الشركة  تستفيد  كما  املتجددة،  والطاقة  والحرارية، 
تعزيز ائتمان القطاع الخاص لتوفير الدعم للبيئة األكثر مخاطر ىف 
البالد. وسيدعم استثمار البنك نمو املرافق املحلية األفريقية ويقدم 

منصة لتطوير مشروعات إضافية وكذلك لخلق الوظائف.

البنك تقدما  دعم الحوكمة والخضوع للمساءلة. إجماال، حقق 

نهاية  للحوكمة ىف 2015. وحتى  الدعم  تقديم  مرموقا ىف مجال 
للعمليات  االعتمادات  إجماىل  بلغ  األول/ ديسمبر 2015،  كانون 
املرتبطة بالحوكمة 788.9 مليون وحدة حسابية. ومن هذا املبلغ، 
يمثل  املائة)  ىف   87.4) وحدة حسابية  مليون   689.3 مبلغ  كان 
اعتمادات املنح والقروض. وكان الباقى وهو 99.6 مليون وحدة 
حسابية (12.6 ىف املائة) من اعتمادات أخرى مكونة من 47 مليون 
وحدة حسابية ملبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة املثقلة بالديون 
عند الوصول لنقطة القرار من أجل تشاد، و 47.6 مليون وحدة 
حسابية من تسهيل اتفاقية املشاركة ىف مخاطر القطاع الخاص، 
للشرق  االستئمانى  الصندوق  من  حسابية  وحدة  مليون   52 و 
األوسط وشمال أفريقيا. وتقريبا كان ثالثة أرباع حجم اإلقراض 
لعام 2015 عمليات تستند للبرامج مقابل 27 ىف املائة ملشروعات 

الدعم املؤسسى. 

 2014 للحوكمة  العمل  وخطة  اإلستراتيجى  العمل  إطار  ويعمل 
أداة  باعتبارهما   ،2014 املجلسان ىف  اعتمدهما  اللذان   ،2018  -
رئيسية للبرمجة من أجل عمليات الحوكمة داخل اإلطار الشامل 
دعائم  ثالث  والخطة  اإلطار  ويعرض  القطرية.  لإلستراتيجية 
أساسية لتمكين مجموعة البنك من إنجاز عملها وتحسين نوعية 
الحوكمة ىف أفريقيا، وتشمل هذه: (i) إدارة القطاع العام واإلدارة 
االقتصادية؛ (ii) الحوكمة القطاعية؛ (iii) االستثمار ومناخ األعمال. 
لها  مجاالت  ىف  أيضا  الحوكمة  تدخالت  لذلك، ساهمت  وإضافة 
تنمية  شاملة  البنك،  ملجموعة  العشرية  اإلستراتيجية  ىف  أولوية 
برامج  ووضع  الجنسين،  بين  املساواة  وتعميم  الخاص،  القطاع 

تعالج األوضاع الهشة، وتعزيز الصمود االقتصادى. 
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الشكل 8-3 
عمليات القطاع الخاص حسب القطاع، 2015 

املصدر: إدارة اإلحصاءات بمجموعة البنك.
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عمليات مجموعة البنك الفصل الثالث

إدارة القطاع العام واإلدارة االقتصادية. اتجهت تدخالت مجموعة 
البنك ىف هذا املجال إىل توفير الدعم املستمر للسياسات الحكومية 
والقدرة املؤسسية لتعزيز االستخدام الشفاف والخاضع للمساءلة 
للموارد العامة، وقدرة املواطنين عىل إخضاع الحكومات للمساءلة. 
وىف هذا الصدد تم االضطالع بعمليتين أساسيتين ىف 2015. ففى 
النيجر، دعمت مجموعة البنك تنفيذ برنامج دعم اإلصالحات املالية 
واألمن الغذائى من خالل قرض وثيقة البرنامج وامليزانية وتبلغ 
قيمته 20 مليون وحدة حسابية مستخدِمة نافذة صندوق التنمية 
للنمو  املفضية  الظروف  توفير  دعم  هو  هدفها  وكان  األفريقى. 
مجموعة  اعتمدت  كما  الغذائى.  األمن  تعزيز  خالل  من  الشامل 
برنامج  لتمويل  حسابية  وحدة  مليون   15 مجموعه  ما  البنك 
حوكمة الطوارئ والتعاىف االقتصادى ىف ماىل. وقد تم الحصول 
عىل التمويل من تسهيل دعم االنتقال. والبرنامج املذكور جزء من 
مجهود منسق من قبل املجتمع الدوىل الستعادة سلطة الحكومة، 
الوضع اإلنسانى  اتجاه تدهور  التعاىف االقتصادى لعكس  ودعم 
الناجم عن أزمات شتى عبر السنوات الثالث املنصرمة. وتعكس 
التزام  هذه  االقتصادية  واإلدارة  العام  القطاع  إدارة  تدخالت 
وحاالت  الهشاشة  عالج  ومرونتها ىف  وتجاوبها  البنك  مجموعة 

الطوارئ. 

الحوكمة  لتحسين  املستمرة  جهودها  ىف  القطاعية.  الحوكمة 
باملشتروات  املرتبط  الفساد  عالج  إىل  الرامية  خاصة  القطاعية 
عىل املستوى القطاعى، قدمت الدعم لتعزيز سياسات املشتروات 
وأطرها القانونية ىف عدد من بلدان اإلقليم األعضاء. فعىل سبيل 
مليون   50 بإجماىل  برنامج  إىل  تستند  عملية  اعتماد  تم  املثال، 
لبرنامج  األفريقى  التنمية  صندوق  من  استمدت  حسابية  وحدة 
دعم إصالح قطاع القوى والحوكمة ىف تنزانيا. وكانت هذه العملية 
ترمى إىل تعزيز قدرة قطاع القوى ىف تنزانيا عىل املنافسة والذى 

عانى تاريخيا من ضعف الحوكمة االقتصادية واملالية.

مناخ االستثمار واألعمال. ركز التدخل ىف هذا املجال عىل دعم األطر 
القانونية واملؤسسية من خالل تحسين قوانين االستثمار، وإقامة 

نظم قضائية قوية من أجل إنفاذ أفضل للعقود وحل املنازعات. كما 
دعم البنك تعزيز األطر السياسة والقانونية واملؤسسية للشراكات 
املساعدة  منح  ذلك  أمثلة  وتشمل  والخاص.  العام  القطاعين  بين 
القطاعين  بين  للشراكات  املؤسسى  الدعم  ملشروع  املقدم  التقنية 
العام والخاص بمبلغ 1.6 مليون وحدة حسابية، ومشروع ناميبيا 
بمبلغ  والخاص  العام  القطاعين  بين  للشراكات  املؤسسى  للدعم 

2.8 مليون وحدة حسابية.

النهوض باملهارات والتنمية البشرية. ىف 2015، ارتفعت وتيرة 

البشرى  املال  برأس  املعنية  البنك  مجموعة  إستراتيجية  تنفيذ 
(2014 – 2018). وتوفر هذه االستراتيجية إطارا لرؤية مجموعة 
االقتصادات  قدرة  لدعم  البشرية  املوارد  تسخير  بشأن  البنك 
اعتمدت  االستعراض،  لفترة  وبالنسبة  املنافسة.  عىل  األفريقية 
بما  القدرة،  بناء  إىل  ترمى  مبتكرة شتى  عمليات  البنك  مجموعة 
ىف ذلك تنمية املهارات، والنهوض بروح تنظيم املشروعات، وخلق 
ومثلما  واملرأة.  الرجل  بين  املتساوية  الفرص  وإشاعة  الوظائف، 
املحرزة خالل  املكاسب  أيضا دعم  فإن هذا شمل  أدناه،  يتجسد 
صندوق  بمشروع   ،2014 ىف  اإليبوال  فيروس  مكافحة  حملة 
نهاية  ففى  وإجماال،  اإليبوال.  بعد  للتعاىف  االجتماعى  االستثمار 
كانون األول/ ديسمبر 2015، كان قد تم اعتماد 595.9 مليون 
للتمويل  األساسية  الكتلة  وتمت  شتى.  لعمليات  حسابية  وحدة 
592.5 مليون وحدة حسابية (99.4 ىف املائة) من خالل القروض 
واملنح. وتم الحصول عىل الباقى وهو 3.4 مليون وحدة حسابية 
الريف  تزويد  ملبادرة  االستئمانى  الصندوق  من  املائة)  ىف   0.6)
باملياه والصرف الصحى ومن صندوق مساعدة القطاع الخاص 
التدخالت  من  النوع  لهذا  موجزا   4-3 اإلطار  ويقدم  األفريقى. 
خالل العمليات املختلفة التى تم االضطالع بها ىف أريتريا، وكينيا، 

والسودان، وتوجو وزامبيا. 

 وكان أكبر تعاون بمفرده لخلق الوظائف هو اعتماد مبلغ 144.3 
مليون وحدة حسابية لبرنامج تونس للتنمية اإلقليمية ودعم خلق 

اإلطار 4-3 
مشروعات معتمدة مختارة من أجل تنمية املهارات ىف 2015 

سيدرب مشروع كينيا لدعم التعليم والتدريب املهنى التقنى (41 مليون وحدة حسابية)، القدرات الهندسية متوسطة املستوى وقدرات العلوم التطبيقية 
ىف 33 مؤسسة للتدريب التقنى. وسيسهم مشروع تنمية املهارات وروح تنظيم املشروعات ىف زامبيا (21.4 مليون وحدة حسابية) ىف خلق الوظائف، 
والنهوض باملساواة بين الجنسين وتقليل الفقر، وخاصة دعم النساء والشباب من خالل تنمية املهارات وروح تنظيم املشروعات. وىف السودان يرمى 
التعليم  املدرسين ومدير  بين  املهارات  تنمية  تعزيز  إىل  مليون وحدة حسابية)   15.3) التعليمى  النظام  نوعية  أجل تحسين  القدرة من  بناء  مشروع 
والنهوض باستخدام التكنولوجيا لتعزيز نوعية التعليم وسيسهم مشروع قابلية الشباب للتوظيف واندماجهم ىف قطاعات النمو ىف توجو (14.5 مليون 
وحدة حسابية) ىف خلق قطاعات الظروف الالزمة لنمو اقتصادى أكثر شموال بتعزيز قابلية الشباب للتوظيف والنهوض بروح تنظيم املشروعات ىف 
للتوظيف وروح تنظيم املشروعات (13.5 مليون وحدة حسابية)،  القابلية  املهارات من أجل  تنمية  أريتريا، يرمى مشروع دعم  النمو. وىف  قطاعات 
لتحسين التعليم البديل والتدريب التقنى/ املهنى الرسمى، وتقديم برامج للتدريب عىل املهارات األساسية للشباب واملراهقين مع التركيز عىل املساواة 

بين الجنسين.
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الوظائف  إىل خلق  يفضى  مناخ  إىل خلق  هذا  الوظائف. ويسعى 
واملتوقع  اإلقليمية.  التنمية  خالل  من  الشامل  والنمو  املتسارع 
البطالة ىف  أيضا  يقلل  وأن  اإلقليمى  التباين  أوجه  يلغى  أن يسد 
تونس التى وصلت إىل 13.3 ىف املائة، مع ارتفاع مستوى بطالة 
الشباب بصفة خاصة إىل 31.2 ىف املائة. وتحديدا، فإن املستفيدين 
نحو   (ii) الداخلية،  املنطقة  سكان   (i) سيشملون:  البرنامج  من 
املستفيدون   (iii) سنويا،  العاىل  التعليم  خريجى  من   58٫000
   (iv) الشباب والنساء؛ من تدخالت االئتمان متناهى الصغر من 
235٫000 أسرة تستهدفها املساعدات االجتماعية لتخفيف عبء 

البطالة املرتفعة. 

وكانت عمليات أخرى ىف القطاع االجتماعى ىف 2015 ترمى إىل دعم 
الخدمات  وحماية  الوسطى،  أفريقيا  التعمير ىف جمهورية  جهود 
كانت  الوسطى،  أفريقيا  جمهورية  وىف  مالوى.  ىف  األساسية 
املرحلة األوىل من برنامج دعم املجتمعات الجماهيرية، بإجماىل 15 
مليون وحدة حسابية، هى أهم تدخل ملجموعة البنك لدعم انتقال 
البالد، عقب نشوب القالقل. ويتضمن هذا البرنامج إعادة تأهيل 
مراكز التدريب والتعليم املهنى للنهوض بإعادة التكامل االجتماعى 
– االقتصادى للمجتمعات، بما ىف ذلك نصف مليون شاب عاطل 
ومتسرب من املدرسة ىف منطقة املشروع، وكذلك تسهيل زيادة 
اعتمدت  االجتماعية. وىف مالوى،  الخدمات  الحصول عىل  فرص 
البنك مشروعا بمبلغ 19 مليون وحدة حسابية لحماية  مجموعة 
الخدمات األساسية. ومن بين أهداف أخرى، من املتوقع من هذا 
الصحية  الخدمات  الحصول عىل  (i) يحسن فرص  أن:  املشروع 
والتعليمية ذات الجودة؛ (ii) يزيد مشاركة األسر املعيشية الفقيرة 
ىف برنامج األشغال العامة؛ (iii) يزيد الشفافية ىف تقديم الخدمات 

االجتماعية األساسية. 

وقد عانت ثالثة بلدان ىف غرب أفريقيا (غينيا، وليبريا، وسيراليون) 
من انتشار مرض فيروس اإليبوال ىف 2014، الذى دمر النسيج 
صندوق  مجلس  اعتمد   ،2015 وىف  واالجتماعى.  االقتصادى 
التنمية األفريقى منحة بمبلغ 20.4 مليون وحدة حسابية ملشروع 
هذا  ويكمل  اإليبوال.  بعد  للتعاىف  االجتماعى  االستثمار  صندوق 
املشروع تدخالت مجموعة البنك السابقة لتخفيف الضغط الناجم 
املستقبل.  لألوبئة ىف  الالحق  التصدى  املرض، ودعم  تفشى  عن 
كما أنه موجه الستعادة الخدمات االجتماعية األساسية وتحسين 

أسباب رزق الناس. 

التركيز  مجاالت  العشرية:  اإلستراتيجية   1.2.3
الخاص

االستراتيجية  تؤكد  الخمس،  العمليات  أولويات  إىل  باإلضافة 
العشرية أيضا عىل دعم مجاالت خاصة ىف الزراعة واألمن الغذائى، 
وتعميم املساواة بين الجنسين، ومساعدة الدول التى تعانى من 
أوضاع الهشاشة. ونلقى الضوء فيما يىل عىل أنشطة العمليات ىف 

هذه املجاالت خالل 2015.

الزراعة. تستخدم الزراعة 65 ىف املائة من قوة العمل ىف أفريقيا 

فإن  ثم،  ومن  اإلجماىل.  املحىل  ناتجها  من  املائة  ىف   32 وتشكل 
األسر  والجوع وزيادة دخل  الفقر  تقليل  أساسية ىف  أولوية  لها 
الوظائف.  وخلق  اإلجماىل،  املحىل  الناتج  نمو  وحفز  املعيشية، 
ىف  حيويا  مجاال  باعتبارها  الزراعة  عىل  تركيزها  مع  وإتساقا 
االستراتيجية العشرية، نظمت مجموعة البنك مؤتمر داكار عاىل 

تقديم الطعام للمتدربين 
ىف معهد زنزبار لتنمية 

السياحة بدعم من مشروع 
التعليم البديل وتنمية 

املهارات، تنزانيا. 
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املستوى املعنى بالتحول الزراعى ىف تشرين األول/ أكتوبر 2015 
ملا يربو عىل 600 مشارك، منهم 155 ممثال حكوميا عاىل املستوى، 
يتراوحون بين وزراء الزراعة واملالية والتجارة، ومحافظى البنوك 
املركزية، وكذلك صناع سياسة آخرين، وقادة لألعمال، وأعضاء 
ىف املجتمع املدنى، وغيرهم من أصحاب املصلحة. وصّدق املؤتمر 
أفريقيا:  عىل خطة عمل من 18 نقطة، موجزة ىف تقرير: "إطعام 
خطة عمل للتحول الزراعى األفريقى: ملخصات تيارات العمل 1 
- 26". وتوجه خطة العمل إعداد إستراتيجية القارة طويلة األجل 

للتحول الزراعى (2016 ـ 2025).

واتخاذ  القوى  إلتزامها  إبداء  إىل  الحكومات  العمل  خطة  ودعت 
(اإلطار  األفريقية  الزراعة  ىف  التحول  لتحقيق  حاسمة  خطوات 

.(3.5

 وشمل أصحاب مصلحة آخرون حضروا املؤتمر مديرى البرامج 
واملهام، ومنظمى مشروعات األعمال، وقادة النساء والشباب ىف 

مشروع ناريكا لألرز، بنن

اإلطار 3ـ5
إطعام أفريقيا: خطة عمل من 18 نقطة من أجل التحول الزراعى األفريقى

ىف تشرين األول/ أكتوبر 2015، دعا القادة األفارقة الذين اجتمعو ىف داكار ىف السنغال إىل استخدام الزراعة باعتبارها محركا للنمو بوضع خريطة لخطة عمل 
طموحة. وأعرب املؤتمر عن رؤية مشتركة لتحول الزراعة األفريقية، استنادا إىل األهداف التالية:

< استئصال الفقر املفرط.
< إنهاء الجوع وسوء التغذية.

< تحول أفريقيا إىل مصّدر لألغذية.
< نقل أفريقيا إىل قمة سالسل القيمة العاملية.

ويتعين تنفيذ خطة العمل مع مجموعة البنك باعتبارها محور تنسيق مع شركاء التنمية: االتحاد األفريقى، الفاو، ولجنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا والبنك 
الدوىل. ويشمل إلقاء الضوء عىل خطة العمل املكونة من 18 نقطة ما يىل:

< وافق املؤتمر عىل زيادة عدد برامج التغذية عبر أفريقيا للقضاء عىل سوء التغذية والجوع. وتم خلق التآزر املطلوب من أجل شراكات فعالة لتحقيق هذا 
الهدف.

للمنتدى  أفريقيا"  أوباما، وبرنامج "لتنمو  الرئيس األمريكى  أطلقها  إقامة شراكة استراتيجية مع مبادرة إطعام املستقبل والتى  البرنامج عىل  <  سينطوى 
االقتصادى العاملى، Big Win Philanthropy (العمل الخيرى هو الظافر الكبير)، برنامج تعزيز التغذية، وبرنامج األغذية العاملى، ومؤسسة بيل وميلندا 

غيتس، وفريق الخبراء العاملى املعنى بالزراعة ونظم الغذاء من أجل التغذية، وكذلك القطاع الخاص بصفة عامة، لنشر نهج جديدة لعالج سوء التغذية.

<  ستعمل مجموعة البنك مع الشركاء لحشد 3 مليارات دوالر من التمويل من أجل النساء املزارعات، ومشروعات األعمال الزراعية النسائية، وغيرها من 
املشروعات اململوكة للمرأة. ويشمل هذا إنشاء تسهيل بمبلغ 300 مليون دوالر إلزالة الخطر عن التمويل املقدم للمشروعات اململوكة لنساء عن طريق البنوك 

التجارية ومؤسسات التمويل متناهى الصغر.

<  كما ستزيد مجموعة البنك ثالث مرات تمويلها للمناخ إىل 5 مليارات سنويا بحلول 2020 بالعمل عن كثب مع االتحاد األفريقى، واملؤتمر الوزارى األفريقى 
املعنى بالبيئة، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومجموعة السبع إلقامة مبادرة أفريقيا للطاقة املتجددة.

<  وبموجب الخطة، ستقيم البنوك املركزية ىف أفريقيا صناديق خاصة إلتاحة الفرصة للمزارعين للحصول عىل االئتمان بأسعار فائدة مخفضة وكذلك القروض 
الزراعية طويلة األجل بآجال لالستحقاق أطول أمدا.

<  كما ستدعم مجموعة البنك تعزيز املهارات للشباب ىف الزراعة وإقامة تسهيل الشباب للتمويل الزراعى لدعم املزارعين التجاريين الشباب وغيرهم من الشباب 
ىف الزراعة.

املصدر: بنك التنمية األفريقى
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املنظمات الزراعية غير الحكومية ىف املجتمعات الريفية والحضرية 
وعما  املؤتمر،  ىف  تجاربهم  عن  شهاداتهم  وتكشف  أفريقيا.  ىف 
(اإلطار  منه  استخالصها  يتوقعون  التى  املزايا  عن  يتصورون 

3ـ6).

الزراعى  القطاع  ىف  البنك  مجموعة  اعتمادات  بلغت   ،2015 وىف 
514.6 مليون وحدة حسابية. ومن هذا، تم الحصول عىل 472.2 
مليون وحدة حسابية (91.8 ىف املائة من خالل القروض واملنح 
حسابية  وحدة  مليون   42.4 وهو  الباقى  تمويل  وتم  املعتمدة 
البرنامج  خاصة  الخاصة،  الصناديق  خالل  من  املائة)  ىف   8.2)

العاملى للزراعة واألمن الغذائى، وصندوق البيئة العاملى وصندوق 
العمليات  أكبر  من  وكان  األفريقى.  الخاص  القطاع  مساعدة 
املعتمدة، برنامج دعم خطة املغرب األخضر، وهو مبادرة للقطاع 
العام، بمبلغ 94 مليون وحدة حسابية. وترمى املرحلة الثانية من 
البرنامج إىل تحسين اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية من خالل 
ىف  القيمة  سالسل  وتنمية  الزراعة  قطاع  ىف  الخضراء  الحوكمة 

القطاع الزراعى (انظر اإلطار 3ـ7).

املساواة  إعتماد استراتيجية تحقيق  الجنسين. عقب  املساواة بين 

ىف  اعتمادها  وجرى  لتنفيذها  عمل  خطة  وضع  تم  الجنسين،  بين 

اإلطار 3ـ6
شهادات من أصحاب املصلحة ىف مؤتمر داكار املعنى بإطعام أفريقيا

ىف 23 تشرين أول/ أكتوبر 2015، أعرب املندوبون الذين حضروا مؤتمر داكار املعنى بتحول الزراعة األفريقية عن الحماس إزاء االلتزامات الجديدة 
إزاء األعمال الزراعية.

"أنتم ىف حاجة ألحداث بارزة للعيان مثل هذه لكى تجعل األشياء تحدث. كان من املهم أن يتخذ الرئيس الجديد ملجموعة بنك التنمية األفريقى هذا القرار 
اإلستراتيجى ىف املرحلة املبكرة عند توىل الوالية ألنه جذب االنتباه عبر أفريقيا، وشجع التبادل السياسى والتقنى"، هذا ما قاله إكهيد ايمومورين، قائد 
برنامج ىف كلية الزراعة ىف جامعة كورنيل. وواصل ايمومورين قائال: "إنه بجلب محافظى البنوك املركزية، ووزراء املالية والزراعة، وبنوك التنمية 

اإلقليمية، ال شك أن نتائج ستتحقق".

وخالل املؤتمر، أعلن رئيس مجموعة البنك إنشاء تسهيل للتمويل بمبلغ 300 مليون دوالر لتوجيه مزيد من األموال للمرأة األفريقية املنخرطة ىف األعمال 
الزراعية وتقديم الضمانات املصرفية. وأشاد كالوديوس كورتنا، وهو صاحب مشروع زراعى شاب من كينيا، والذى حضر هو أيضا املؤتمر، بالرئيس 
لتأكيده دور الشباب والنساء ىف الزراعة. وأضاف: "مل يكن هذا حدثا شبابيا معنيا بالزراعة، لكن الرئيس دفعه ليكون مثل هذا ونحن سعداء جدا. إن 
هذا تغييرا كبيرا ىف أفريقيا". وقد الحظ كورتنا أن هذه املنظمة نجحت ىف توقيع اتفاقيات من أجل توسع وسم األعمال الزراعية وأخذت تتطلع ملزيد 

من االلتزامات ىف مجال األعمال الزراعية.

وقال أولواتوسين أريو، وهو يشرف حاليا عىل مبادرة تمولها الحكومة البريطانية لتحسين وضع املرأة ىف الزراعة ىف ريف نيجيريا إن هذه املنظمة 
كانت تأمل ىف "استثمار االلتزامات القوية التى تم التوصل إليها ىف املؤتمر لتعزيز البرامج قيد التنفيذ ىف نيجيريا". وواصل قائال. "إن هذا املؤتمر دفع 
بالزراعة إىل مكان الصدارة. وسيبدأ القطاع املاىل ىف وصل النقاط التى كنت مفقودة ىف سلسلة القيمة بأسرها، وسيساعد الصندوق الذى أقامته مجموعة 

البنك ىف تقليل أسعار الفائدة عىل قروض األعمال الزراعية. وسيمكن هذا مزيدا من النساء من االستفادة".

املصدر: مجموعة بنك التنمية األفريقى.

املصدر: مجموعة بنك التنمية األفريقى.

اإلطار 3ـ7
برنامج دعم خطة املغرب األخضر، املرحلة الثانية

اعتمد البنك ىف تشرين األول/ أكتوبر 2015، قرضا لدعم ميزانية القطاع بمبلغ 94 مليون وحدة حسابية للمغرب لتمويل املرحلة الثانية من برنامج دعم 
خطة املغرب األخضر. ويتسق هذا مع االستراتيجية العشرية ملجموعة البنك. وباتباع نهج قائم عىل املشاركة والتعاون بين القطاعات، فإن هذا الدعم 
يعترف بالزراعة باعتبارها قطاع أعمال مجددة يكمل ويخلق التآزر مع القطاعات األخرى، لكن يوفر أيضا قيمة ألصحاب املصلحة فيه، خاصة النساء 
والشباب. والهدف الخاص للبرنامج هو تحسين اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية من خالل الحوكمة الخضراء ىف قطاع الزراعة والتنمية الشاملة 

لسالسل قيم القطاع الزراعى.

ويتضمن البرنامج مخططا للتأمين عىل الزراعات ىف التعاونيات لتعزيز املساواة مع الرجال ىف الوصول لهذا املخطط. كما يعزز أيضا امليزنة التى تراعى 
املساواة بين الجنسين. ويتم تشجيع حيازة املرأة لألرض ىف تخصيص القطع الزراعية القيمة ملجموعات املزارعات من خالل شراكات بين القطاعين 

العام والخاص، وكذلك توفير تمويل يمكن الحصول عليه وتحمل تكلفته للمرأة الريفية.
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 2015 ىف  الخطة  تنفيذ  وتسارع   .2014 ديسمبر  األول/  كانون 
البنك  أرجاء  كل  ىف  اتصال  مركز   85 من  مكونة  شبكة  إقامة  مع 
ضمان  هى  هذه  االتصال  مراكز  ودور   .2015 أبريل  نيسان/  ىف 
يدمجا ىف   (i) أن  يجب  للمرأة  والتمكين  الجنسين  بين  املساواة  أن 
عىل  معالجتهما  تتم   (ii) البنك؛  ملجموعة  اليومية  األعمال  عمليات 
نحو صحيح ىف مشروعات مجموعة البنك، ووثائق االستراتيجيات 
عقد  وتم  التعميم.  خالل  من  املشروعات،  تقييم  وتقارير  القطرية، 
ثالث ورش عمل للتدريب عىل بناء القدرة لدعم مراكز اإلتصال ىف 
هذه  هدف  وكان   .2015 أكتوبر  األول/  وتشرين  سبتمبر  أيلول/ 
الورش هو تجهيز مراكز اتصال بمهارات وأدوات مشتركة لتمكينها 
إداراتها/  ىف  الجنسين  بين  املساواة  تعميم  عملية  تتصدر  أن  من 
امليدانية.  املكاتب  ووحداتها. ومن مراكز االتصال هذه، يقع 27 ىف 
وإضافة لذلك، شكلت مراكز االتصال لتحقيق املساواة بين الجنسين، 
املشتركة ودعم  والنهج  املعلومات  تقاسم  أجل  شبكة مؤسسية من 
النظراء. وسيتدعم هذا بدرجة أكبر عبر مبادرة "مجتمع املساواة بين 

الجنسين ىف املمارسة" املقرر أن تنطلق ىف 2016.

وتم إنشاء اللجنة التنسيقية املعنية باملساواة بين الجنسين لتلبية 
احتياجات محددة ملقياس أفضل للنتائج وتقديم تقارير عن عمليات 

مجموعة البنك. ومجموعة البنك هى أمانة ملجتمع ممارسات وزراء 
املالية األفارقة املعنى بالتمويل من أجل تحقيق نتائج ىف املساواة 
بين الجنسين. وتم أول اجتماع ملجتمع املمارسة ىف االجتماعات 
السنوية ملجموعة البنك ىف أبيدجان ىف آيار/ مايو 2015. وتنطوى 
مبادرة أخرى لدعم استراتيجية املساواة بين الجنسين عىل إصالح 
ُنهج مجموعة البنك بالنسبة إىل الصورة القطرية املميزة للمساواة 
بين الجنسين. وتسعى هذه الصورة إىل تحديد الفجوات واقتراح 
إجراء مراجعات لتحسين نوعية العمليات وشمولها. وكجزء من 
تلك الصورة، تم استحداث ثالثة تيارات للعمل، يركز كل منها عىل 
حاجة محددة للعمليات أو منتجات مجموعة البنك. ويهدف األول 
لدعم إعداد وثائق االستراتيجية القطرية (مثال الصورة القطرية 
البارزة الجديدة للمساواة بين الجنسين ىف أوغندا). ويقترح الثانى 
التصدى لقضايا قطاعية وخاصة بمشروعات محددة من منظور 
البارزة  الصورة  ىف  الطاقة  قطاع  (مثل  الجنسين  بين  املساواة 

للمساواة بين الجنسين ىف كوت ديفوار).

والقضايا  الجنسين  بين  املساواة  لقضايا  الثالث  ويتصدى 
االقتصادية للنهوض بالنمو الشامل (مثل الصورة القطرية البارزة 

للمساواة بين الجنسين ىف رواندا).

قادة منظمات شتى تستند إىل املجتمع املحىل كانت عونا يف التصدى لإليبوال ىف ليبريا.
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وإضافة لذلك، تم إطالق الرقم القياسى للمساواة بين الجنسين ىف 
االجتماعات السنوية ملجموعة البنك ىف أبيدجان ىف 2015. والرقم 
القياسى هو تجميع للبيانات من مصادر شتى، يعكس وضع املرأة 
الفرص االقتصادية،  للمساواة:  أبعاد  أفريقيا إىل جانب ثالثة  ىف 
تتبع  هو  وغرضه  واملؤسسات.  والقوانين  االجتماعية،  والتنمية 
التقدم عبر األقسام الثالثة لتحديد ما إذا كان قد تحقق عبر الزمن 

تحسن أو تدهور ىف وضع املرأة.

وىف مؤتمر داكار عاىل املستوى املعنى بتحول الزراعة األفريقية 
الذى عقد ىف تشرين األول/ أكتوبر 2015، أعلن الرئيس مبادرة 
جديدة أسماها أعمال التمويل اإليجابية من أجل املرأة ىف أفريقيا. 
وذلك لتسهيل مقترح بمبلغ 300 مليون دوالر سيحشد 3 مليارات 
اململوكة  األعمال  ملشروعات  املقدم  التمويل  خطر  إلزالة  دوالر 
متناهية  التمويل  ومؤسسات  التجارية  البنوك  قبل  من  لنساء 
الصغر. وتتسق أهداف هذه املبادرة مع خطة العمل املكونة من 18 
نقطة ملؤتمر داكار واملستفيدون املستهدفون هم : (i) املشروعات 
املنخرطات  الريف  اململوكة لنساء، خاصة لنساء  متناهية الصغر 
امتداد  وعىل  التجارية،  والزراعة  صغير  نطاق  عىل  الزراعة  ىف 
ومتوسطة  صغيرة  املشروعات   (ii) الزراعة،  ىف  القيمة  سلسلة 
االقتصاد  من  قطاعات  عدة  ىف  العاملة  للنساء  اململوكة  الحجم 
الزراعية، وصناعة األغذية، والتكنولوجيا واالتصاالت،  (األعمال 

والصناعات االستخراجية والخالقة، والطاقة).

تحقيق  تقيس  التى  العالمات  نظام  بشأن  العمل  بدأ   ،2015 وىف 
املساواة بين الجنسين إلضفاء طابع نظامى عىل إشاعة املساواة بين 
الجنسين ىف عمليات إدارة األعمال ىف البنك. ويسعى هذا النظام إىل 
القائمة.  األحكام  لدعم  قيد  نقاط  وتحديد  القائمة  املمارسات  تقنين 
وكجزء من هذه املمارسة، فإن العمليات التى لها القدرة عىل إحداث 
تأثير أكبر عىل املساواة بين الجنسين ستحظى باالهتمام خالل اعتماد 
خطط عمل املساواة بين الجنسين من أجل وضع تصميمات محددة.

مؤهلة  بلدا   16 إن  هشة.  أوضاع  من  تعانى  التى  البلدان 

لالستفادة من الدعامة األوىل ىف تسهيل دعم االنتقال هى بلدان 
اإلقليم األعضاء التى تعتبر ىف أوضاع هشة. وهذه البلدان هى: 
وكوت  القمر،  وجزر  الوسطى،  أفريقيا  وجمهورية  بوروندى، 
بيساو،  وغينيا  وغينيا،  الديمقراطية،  الكنغو  وجمهورية  ديفوار، 
وجنوب  والصومال،  وسيراليون،  وماىل،  ومدغشقر،  وليبريا، 
السودان، والسودان، وتوغو وزمبابوى. وتشير الدعامة األوىل إىل 
تكريس موارد (إضافية) تكميلية لتخصيصات الصندوق املستندة 
لألداء. وبالتاىل، فقد اعتمد مجلس الصندوق 365.7 مليون وحدة 
حسابية لتمويل عملياتها. وتمثل الدعامة الثانية من هذا التسهيل 
أمواال نحيت جانبا لدعم تسوية املتأخرات من أجل البلدان الهشة 
التى عليها متأخرات. ىف حين كرست الدعامة الثالثة من التسهيل 

لبناء القدرة وتقديم املساعدة التقنية.

املؤهلة  األعضاء  اإلقليم  بلدان  لكافة  الصندوق  دعم  ولتعزيز 
للحصول عىل أموال تسهيل دعم االنتقال، اعتمد مجلس الصندوق 

الصمود  عىل  القدرة  وبناء  الهشاشة  لعالج  جديدة  استراتيجية 
وكان   .2014 يونيو  2019) ىف حزيران/  ـ   2014) أفريقيا  ىف 
التى  العملية االستشارية  املترتبة عىل توصيات  النتائج  أحد  هذا 
أفريقيا.  ىف  الهشاشة  لعالج  املستوى  عاىل  خبراء  فريق  أجراها 
واعتمد املجلس ىف كانون الثانى/ يناير 2015، املبادئ التوجيهية 
للعمليات من أجل تنفيذ االستراتيجية وتسهيل دعم االنتقال. ومن 
ثم، فإن عام 2015 وسم أول عام بدأ فيه صندوق التنمية األفريقى 
ىف تنفيذ إطار العمليات الجديدة ىف شراكته مع البلدان التى تعانى 
أوضاعا هشة. ويحتوى إطار مفاهيم املبادئ التوجيهية للعمليات 
التى  البلدان  مع  الصندوق  مشاركة  شكلت  مبتكرات  عدة  عىل 
تعانى من أوضاع هشة ىف 2015. ويشمل هذا تطبيق نظام إنارة 
وتوجيه  الهشاشة  لرصد  األعضاء  اإلقليم  بلدان  كل  ىف  املرور 

مشاركة الصندوق ىف البلدان التى تعانى من أوضاع هشة.

مجموعة  أعمال  نموذج  الجديد  املرور  إضاءة  نظام  غير  وقد 
االستراتيجيات  وثائق  كانت كل  عام 2015،  ففى  البنك. وهكذا، 
القطرية ووثيقة استراتيجية التكامل اإلقليمى تسترشد بتقييمات 
أكثر من 80 ىف  املرور، وكان  الهشاشة مستخدمة نظام إضاءة 
الخطورة  عالية  البلدان  املعتمدة ىف 2015 ىف  العمليات  املائة من 
إعداد وثيقة  تم  املثال،  الهشاشة. فعىل سبيل  متكامال ىف منظور 
االستراتيجية القطرية املؤقتة الجديدة التى اعتمدت ىف مدغشقر، 
وكانت املشروعات قصيرة ومتوسطة األجل التى اعتمدت منذئذ، 
تتجاوب مع أولويات تقييم الهشاشة استنادا لنظام إنارة املرور. 
عىل  الحصول  فرص  ىف  زيادة  الجديدة  املشروعات  وسجلت 
الخدمات االجتماعية، ومشاركة القطاع الخاص، وعمالة الشباب، 

واألمن الغذائى، وتمكين املرأة من أسباب القوة.

وباعتماد املبادئ التوجيهية للعمليات، نقح الصندوق أيضا نهجه 
مما  االنتقال،  دعم  لصندوق  الثالثة  الدعامة  موارد  الستخدام 
عىل  والبناء  الحاسمة،  القدرة  بناء  لتدخالت  استخدامها  يعنى 
الدروس املستفادة من املاضى ونتائج التقييم املستقل الذى أجرى 
النموذج  تطبيق  من  املستفيدة  املشروعات  أحد  وكان   .2014 ىف 
الجديد مشروع للمساعدة التقنية (1.4 مليون وحدة حسابية) ىف 
زمبابوى من أجل "دعم سلسلة قيم اللحوم والجلود"، الذى حشد 
ويسعى  الخاص.  القطاع  مساعدة  صندوق  من  مشتركا  تمويال 
هذا املشروع إىل عالج الهشاشة وبناء القدرة عىل الصمود ىف هذا 

البلد، مركزا عىل القيمة املضافة وخلق فرص العمل.

برامج خاصة لعالج الهشاشة. استحدث البنك برامج ومبادرات 

املعرضين  السكان  تواجه  التى  التنمية  تحديات  عىل  تركز  رائدة 
للمعاناة واملحرومين ىف األقاليم والبالد التى تضررت من الكوارث 
البرامج،  هذه  من  ثالثة  املجلس  اعتمد   ،2015 وىف  والهشاشة. 
االقتصادى  االتحاد  إقليم  ىف  واثنان  األفريقى،  القرن  ىف  أحدها 

لدول غرب أفريقيا (اإلطار 3ـ8).
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3.3  عمليات مجموعة البنك حسب األقاليم

يعرض هذا القسم من التقرير توزيع موارد مجموعة البنك. ففى 
حصة  بأكبر  االضطالع  تم  جميعها،  البلدان  بين  ومن   ،2015
من عمليات مجموعة البنك ىف إقليم جنوبى أفريقيا. وكانت أكبر 
االعتمادات ىف البنية األساسية، رغم التباين ىف التوزيع القطاعى 
ألولويات العمليات األخرى داخل هذا اإلقليم. كما يظهر التركيز 
عىل التكامل اإلقليمى جليا ىف اعتماد مشروعات وبرامج أساسية 

ىف الربط املتبادل للطاقة وشبكات النقل بين األقاليم.
اعتمادات مجموعة البنك حسب األقاليم. كما سلف بيانه، فإن 

البنك تغطى كل بلدان اإلقليم االعضاء األربعة  عمليات مجموعة 
والخمسين والخمسة أقاليم. بيد أنه يوجد تباين من زاوية حجم 
العمليات عبر األقاليم. وكما يتراءى ىف الشكل 3-9، فإن التوزيع 
بين كل  أنه من  يبين  البنك  اعتمادات مجموعة  القطاعى إلجماىل 
األقاليم، تم تخصيص أكبر حصة لجنوبى أفريقيا 20.8 ىف املائة 
املائة)،  ىف   18.3) أفريقيا  شرقى  إقليم  يتبعه  املخصصات،  من 
وشماىل أفريقيا (17.7 ىف املائة) وغربى أفريقيا (10.8 ىف املائة) 
وأفريقيا الوسطى (9.6 ىف املائة). وكانت حصة العمليات متعددة 
الجنسيات هى األكبر إجماال بنسبة 22.8 ىف املائة، وهى جديرة 
باإلبراز، ألنها تعكس أهمية املشروعات والبرامج ىف جدول أعمال 

مجموعة البنك لتحقيق التكامل األفريقى.

أجل  من   2015 و   2014 العمليات ىف  توزيع  3ـ4  الجدول  يقدم 
البلدان املستفيدة ىف كل من األقاليم الخمسة. وعىل سبيل املقارنة 
اعتمادات  إجماىل  زيادة ىف  أعىل  أفريقيا  مع 2014، سجل شماىل 
مجموعة البنك يليه شرقى أفريقيا وأفريقيا الوسطى. وسجل غربى 

أفريقيا نقصا ىف العمليات املعتمدة ىف 2015، كما اشرت آنفا.

مبادرة القرن األفريقى. اعتمد املجلس ىف حزيران/ يونيو 2015، املرحلة الثالثة من برنامج توفير القدرة عىل الصمود وأسباب الرزق املستدامة ىف 

القرن األفريقى، بمبلغ 30 مليون دوالر، مستهدفا جيبوتى والسودان وهذا البرنامج هو برنامج طويل األجل لبناء قدرة املجتمعات عىل الصمود أمام 
الجفاف وتغير املناخ، وتحسين أسباب رزقهم والنهوض بالتكامل اإلقليمى ىف القرن األفريقى. وقد التزمت مجموعة البنك بتقديم 115.6 مليون دوالر 

للمرحلة األوىل من البرنامج و 104.3 مليون دوالر للمرحلة الثانية ىف تشرين الثانى/ نوفمبر 2014.

البرنامج  من  الثالثة  املرحلة  فإن  الصدد،  هذا  وىف  اإلقليم.  ىف  للهشاشة  الجذرية  األسباب  البرنامج  يعالج  مسهبة،  ودراسات  ملشاورات  واستناد 
ستستحدث بنية أساسية من أجل: (i) تسخير املياه وإدارتها؛ (ii) إنتاج الزراعة والثروة الحيوانية، والصحة، والتسويق. كما أنه مصمم لبناء قدرة 
السكان والحكومات ىف البلدان املشاركة عىل أن تتصدى عىل نحو أفضل آلثار تغير املناخ، وندرة املوارد واملنازعات املستندة إىل املوارد املرتبطة بذلك. 
األراضى،  الجفاف وتدهور  املتضررين من  املزارعين  الرعاة  مليون من  بـ 20  الشامل  البرنامج  املباشرين من  املباشرون وغير  املستفيدون  ويقدر 

ونصفهم من النساء.

برامج إقليم االتحاد لدول غرب أفريقيا. اعتمد املجلسان برنامجين خاصين ىف هذا اإلقليم ىف قطاعى الطاقة والنقل. وعملية قطاع الطاقة التى سبقت 

مناقشتها، هى برنامج الطاقة املتجددة ملنظمة تنمية حوض نهر غامبيا (97 مليون وحدة حسابية)، وقد اعتمدت ىف تشرين الثانى/ نوفمبر 2015، 
وتسعى للتصدى للهشاشة وتزويد أربعة من بلدان املنظمة بطاقة متجددة ونظيفة ويمكن تحمل تكاليفها. وهى ترمى ىف الوقت نفسه للنهوض بالتكامل 
اإلقليمى من خالل تقاسم الطاقة وتحسين نوعية اإلمداد بالكهرباء. والعملية الثانية هى مشروع للطرق متعدد الجنسيات يربط ماىل بسان بيدرو ىف 
كوت ديفوار (140.4 مليون وحدة حسابية)، لعالج أوضاع الهشاشة ىف كال البلدين ىف اإلقليم. مما سيسهم ىف تحسين قدرتهما عىل املنافسة، وتنويع 
اقتصاديهما كما يقلل الفقر، إضافة إىل أنه سيساعد ىف بزوع سان بيدرو باعتبارها ميناء ترانزيت أساسى للبلدان غير الساحلية املجاورة مثل ماىل 

وبوركينا فاسو.

اإلطار 3ـ8
برامج خاصة ىف القرن األفريقى وإقليم االتحاد االقتصادى لدول غرب أفريقيا

9.6%

 18.3%

22.8%

20.8%

10.8%

17.7%

الشكل 9.3
إجماىل اعتمادات مجموعة البنك حسب األقاليم، 2015

)بماليين الوحدات الحسابية(

املصدر: إدارة اإلحصاءات بمجموعة البنك.

أفريقيا الوسطى
شرقى أفريقيا

شماىل أفريقيا

متعددة الجنسيات

غربى أفريقيا

جنوبى أفريقيا
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الثمانية ىف إقليم أفريقيا  البلدان  إقليم أفريقيا الوسطى. من بين 

الوسطى، فإن بلدين (الغابون وغينيا اإلستوائية) مؤهالن للحصول 
عىل موارد البنك ىف حين أن الكمرون بلد هجين، مؤهل للحصول عىل 
موارد البنك والصندوق عىل حد سواء. وكان الكنغو يمر بمرحلة 
نهاية 2015  البنك حتى  للحصول عىل موارد  األهلية  إىل  االنتقال 
الباقية (جمهورية  البنك. والبلدان األربعة  بلدان  عندما أصبح من 
أفريقيا الوسطى، تشاد، جمهورية الكنغو الديمقراطية وساوتومى 
وبرنسيبى) مؤهلة للصندوق، وتقترض أساسا من نافذته. والبلدان 
األربعة املؤهلة للصندوق مصنفة باعتبارها بلدانا تعانى من أوضاع 
هشة، مما يجعلها أيضا مؤهلة للتمويل من صندوق دعم االنتقال. 
اعتمادات مجموعة  إجماىل  بلغ  الوسطى،  أفريقيا  وبالنسبة إلقليم 
البنك 606.2 مليون وحدة حسابية ىف 2015 بزيادة 63.3 ىف املائة 
القطاعى العتمادات  التوزيع  عىل مستوى عام 2014. ومن زاوية 
مجموعة البنك لإلقليم، تم تخصيص أكبر حصة وقدرها 65.5 ىف 
املائة لقطاع التمويل، تليه العمليات متعددة القطاعات بنسبة 20.1 
ىف املائة، ىف حين تم تخصيص الباقى وهو 14.3 ىف املائة لحصص 
واالجتماعيات،  والطاقة،  االتصاالت،  قطاعات  ىف  لعمليات  أصغر 

والزراعة، واملياه والصرف الصحى.

 397 بمبلغ  جزئى  ائتمانى  ضمان  التمويل  قطاع  دعم  وشمل 
العملة  ملخاطر  التحوط  أجل  من  للكمرون  وحدة حسابية  مليون 
التى  العمالت  بين  باملقايضات  املتعلقة  البلد  مدفوعات  لتغطية 
نفذت مع البنوك التجارية. وكان ضمان االئتمان الجزئى لتمويل 
الطوارئ  خطة  خاصة  وبصفة  الكمرون،  ىف  التنمية  مشروعات 
الثالثية، ومشروعات محددة لالستثمار طويل األجل التى جرى 
العمليات  إىل  وبالنسبة   .2015 لعام  البالد  ميزانية  ىف  تحديدها 
متعددة القطاعات، تم تخصيص أحد االعتمادات األكبر بقيمة تبلغ 
38 مليون وحدة حسابية للدعم املؤسسى ملشروع ىف جمهورية 
الخاص  القطاع  تنمية  لتعزيز  أساسا  الديمقراطية، يهدف  الكنغو 
األعمال  ومشروعات  املؤسسات  ىف  املهارات  نقل  خالل  من 
أخرى  كبيرة  عملية  وكانت  والنساء.  الشباب  خاصة  املستفيدة، 
تكنولوجيا  ملشروع  وحدة حسابية  مليون   30.9 تخصيص  هى 
وكذلك  الوسطى،  أفريقيا  ىف  األساسى  واالتصاالت  املعلومات 
املعلومات  لتكنولوجيا  أحد عمليتين  املشروع  الكمرون. وكان  ىف 
واالتصاالت اعتمدتهما مجموعة البنك ىف 2015. وهو يرمى إىل 
توسيع نطاق تغطية شبكة األلياف البصرية ىف البلدان املجاورة ـ 

الكنغو ونيجيريا وجمهورية أفريقيا الوسطى.

اجلدول 3.ـ4
اعتمادات مجموعة البنك حسب األقاليم، 2014 � 2015

 )%( التغيير 20142015

ىف االعتمادات 

2015 البلداناألقاليم
ماليين الوحدات 

الحصةالحسابية
ماليين الوحدات 

الحصةالحسابية

**Cameroonأفريقيا الوسطى
Central African Rep.

Chad

Congo*
Congo, Dem. Rep. of

Equatorial Guinea*

Gabon*
Sâo Tomé & Príncipe

371.357.4606.239.663.3

Burundiشرقى أفريقيا
Comoros

Djibouti
Eritrea

Ethiopia

Kenya**
Rwanda

Seychelles*
Somalia

South Sudan
Sudan

Tanzania
Uganda

652.1112.91,158.7518.377.7

*Algeriaشماىل أفريقيا
Egypt*

Libya*
Mauritania

Morocco*
Tunisia*

391.367.71,121.2017.7186.5

*Angolaجنوبى أفريقيا
Botswana*

Lesotho
Madagascar

Malawi
Mauritius*

Mozambique
Namibia*

South Africa*
Swaziland*

Zambia**
Zimbabwe

 1,220.7024.21,318.3320.88.0

Beninغربى أفريقيا
Burkina Faso
Cabo Verde*
Côte d'Ivoire
Gambia, The

Ghana
Guinea

Guinea-Bissau
Liberia

Mali

Niger
Nigeria***

Senegal
Sierra Leone

Togo

 1,337.0526.5686.6110.8-48.6

1,077.3621.31,443.5822.834.0 متعددة الجنسيات

6,334.69100.025.4 5,049.92100.0اإلجماىل

املصدر: إدارة اإلحصاءات بمجموعة البنك.
مالحظات:

* بلدان البنك.
** البلدان الهجين.

*** وىف االنتقال للبنك ىف 3 ـ 5 سنوات.
( ) بلدان الصندوق.
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إقليم شرقى أفريقيا. من بين 13 بلدا ىف هذا اإلقليم، فإن سيشل 

البنك.  نافذة  من  تمويل  عىل  للحصول  املؤهل  الوحيد  البلد  هى 
واريتريا،  القمر،  وجزر   ، بوروندى  ـ  أخرى  بلدان  ستة  وهناك 
للصندوق  مؤهلة  ـ  والسودان  السودان،  وجنوب  والصومال، 
وتصنف باعتبارها بلدانا تعانى من وضع هش. وهذا يعنى أنها 
مؤهلة من صندوق دعم االنتقال أيضا. وكينيا مؤهلة ألن تكون 
بلدا هجينا ىف أيلول/ سبتمبر 2015، مما يجعلها مؤهلة للحصول 
عىل تمويل البنك والصندوق عىل حد سواء. وقد تم تقييم تنزانيا 
السياسة  بموجب  البنك  لتمويل  مؤهلين  باعتبارهما  وأوغندا 
موارد  بعض  عىل  حصال  وقد  البنك،  ملجموعة  املنقحة  االئتمانية 
البنك غير امليسرة لتمويل أجزاء من مشروعاتهما للبنية األساسية.

وبلغ إجماىل اعتمادات مجموعة البنك لشرقى أفريقيا 1.16 مليار 
وحدة حسابية، بما يزيد بنسبة 77.7 ىف املائة عىل املبلغ املعتمد ىف 
2014 (انظر الجدول 3ـ4). وتمويل البنية األساسية الذى يذهب 
حصة  أكبر  يشكل  والطاقة،  الصحى،  والصرف  واملياه  للنقل، 
(66.3 ىف املائة) من إجماىل اعتمادات مجموعة البنك لإلقليم. وتم 

االجتماعى  للقطاع  املائة  ىف   24.8 هى  إضافية  نسبة  تخصيص 
لدعم تنمية املهارات التقنية واملهنية، والعمالة، والجفاف وغير ذلك 
من عمليات اإلغاثة ىف حاالت الطوارئ. وتم تخصيص الباقى وهو 
ائتمانية  تسهيالت  حدود  القطاع ىف شكل  لتمويل  املائة  ىف   8.8
والزراعة،  واملتوسطة،  والصغيرة  الصغر  متناهية  للمشروعات 

والعمليات متعددة القطاعات.

اإلقليم  هذا  أجل  من  عليها  التوقيع  تم  التى  املشاريع  من  وكان 
مشروع أروشا لتزويد الحضر املستدام باملياه والصرف الصحى 
(150.2 مليون وحدة حسابية). وقد جرى تصميم هذا املشروع 
لزيادة فرص الحصول عىل خدمات املياه والصرف الصحى اآلمنة 
والتى يعول عليها واملستدامة ىف أروشا. وسيؤدى هذا أيضا إىل 
املرتبطة  الصحية  الرعاية  وتكاليف  تحملها  التى  األمراض  تقليل 

بذلك (اإلطار 3ـ9).

إقليم شماىل أفريقيا. إن إقليم شماىل أفريقيا، وهو موطن لستة 

بلدان من أكثر أقاليم أفريقيا تطورا. بيد أنه ال يزال يعانى كثيرا 
من التحديات االجتماعية االقتصادية منذ االنتفاضات التى بدأت 
أصداء  وانعكست   .2010 ديسمبر  أول/  كانون  ىف  تونس  ىف 
العربى"  "الربيع  ىف  اإلقليم  ىف  أخرى  بلدان  ىف  األحداث  هذه 
الذى تال ذلك. وعىل الرغم من أن خمسة من بلدان اإلقليم الستة 
فإنه  فقط)،  للصندوق  مؤهلة  وحدها  (موريتانيا  للبنك  مؤهلة 
األخيرة.  السنوات  ىف  البنك  من  اقترضتا  الجزائر  وال  ليبيا  ال 
الجديدة ىف اإلقليم،  وللمساعدة عىل مواجهة املشاكل االجتماعية 
إىل  املائة  186.5 ىف  بنسبة  البنك  اعتمادات مجموعة  إجماىل  زاد 
1.12 مليار وحدة حسابية من 391.4 مليون وحدة حسابية ىف 
2014. وحصلت العمليات متعددة القطاعات إلدارة املالية العامة 
والعمليات املرتبطة بالحوكمة عىل أكبر حصة (40.6 ىف املائة) من 
املائة)،  البنية األساسية (34.2 ىف  البنك، تليها  إجماىل اعتمادات 
أساسا النقل والطاقة، ىف حين شكلت عمليات القطاع االجتماعى ىف 
تدخالت التنمية اإلقليمية وخلق الوظائف 12.9 ىف املائة. وحصلت 
اعتمادات مجموعة البنك للزراعة عىل حصة قدرها 12.1 ىف املائة 
الباقية (0.2 ىف املائة) لقطاعى  ىف حين ذهبت الحصة الصغيرة 

التمويل والصناعة.

وكانت عمليتان كبيرتان محل تركيز الضوء األشد عىل التدخالت 
ىف شماىل أفريقيا. وكما سلف بيانه، فإن العمليتين شملتا برنامج 
مليون   144.3) تونس  الوظائف ىف  اإلقليمية وخلق  التنمية  دعم 
وحدة حسابية)، واملرحلة الثانية من برنامج خطة املغرب األخضر 
(94 مليون وحدة حسابية). ومن املتوقع أن يسد برنامج تونس 
وسيسهم  البطالة.  معدل  كذلك  ويقلل  اإلقليمى  التباين  فجوات 
الزراعة  قطاع  قدرة  دعم  األخضر ىف  املغرب  دعم خطة  برنامج 
الشامل واألخضر كما سبق  النمو  املنافسة من أجل تحقيق  عىل 
شبكة  تنمية  مشروع  هو  ثالث،  مشروع  تمويل  وتم  إيضاحه. 
نقل وتوزيع الغاز الطبيعى ىف تونس، بمبلغ 38.5 مليون وحدة 
املناخ  تغير  من  التخفيف  عمليات  املشروع  وسيعزز  حسابية. 
واملتوسطة،  الصغيرة  املشروعات  بين  خاصة  معه،  والتكيف 

مياه وصرف صحى  توفير خدمات  هو  املشروع  هدف 
أروشا  مدينة  ىف  ومستدامة  عليها،  يعول  آمنة،  بطريقة 
ويحسن  أفضل،  توفير صحة  يسهم ىف  مما  تنزانيا،  ىف 
الرفاهية االجتماعية، ويرفع مستوى معيشة املستفيدين 
ألعىل. وسيحسن املشروع البنية األساسية ويعزز كفاءة 
ىف  الخدمات  تقديم  وكفاءة  التجارية  والكفاءة  العمليات 
باملياه  أروشا  تزويد  هيئة  وهى  العامة،  املرافق  شركة 

والصرف الصحى.

وسيستفيد نحو مليون نسمة خالل فترة أجل املشروع. 
والصرف  املياه  عىل  الحصول  فرص  تحسين  وسيكمل 
االجتماعية-  األنشطة  الخدمات األخرى ويدعم  الصحى 
إىل  يفضى  مناخا  يوفر  حين  ىف  املدينة  ىف  االقتصادية 
منافع  املشروع  سيوفر  كما  األعمال.  مشروعات  قيام 
أن  والبد  املياه  موارد  إلدارة  بالنسبة  املناخ  مع  للتكيف 
وتكاليف  املياه  تحملها  التى  األمراض  تقليل  إىل  يؤدى 
الرعاية الصحية املرتبطة بذلك. وإضافة لذلك، فإن مرحلة 
التشييد ستوفر فرصا للتوظيف. وسيوفر املشروع بناء 
الصحى  والصرف  باملياه  لإلمداد  أروشا  لهيئة  القدرة 
للمساواة  تبنى سياسة وطنية  العام ىف  املرفق  وسيدعم 
املعرضة  املجموعات  احتياجات  تلبية  وىف  الجنسين  بين 

للمعاناة.

اإلطار 3ـ9
مشروع أروشا لتزويد الحضر املستدام باملياه والصرف 

الصحى
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من خالل  املشروع  منطقة  ىف  املعيشية  واألسر  الثالث،  والقطاع 
زيادة فرص الحصول عىل وقود يمكن إطاقة تكاليفه بدرجة أكبر 

ويبعث عىل تلوث أقل (اإلطار 3ـ10).

إقليم جنوبى أفريقيا. من بين 12 بلدا ىف هذا اإلقليم، فإن نصفها 

للصندوق  مؤهلة  بلدان  وهناك خمسة  البنك،  مع  للتعامل  مؤهل 
باعتباره   2014 ىف  زامبيا  وهو  األخير  البلد  تصنيف  وتم  فقط، 
بلدا هجينا، مؤهل للحصول عىل تمويل من البنك والصندوق عىل 
حد سواء. والبلدان االثنى عشرة األعضاء ىف الكتلة االقتصادية 
اإلقليمية، وهى اتحاد تنمية جنوب أفريقيا. وىف 2015، زاد إجماىل 
اعتمادات مجموعة البنك لإلقليم بمقدار 8 ىف املائة إىل 1.32 مليار 
وحدة حسابية من 1.22 مليار وحدة حسابية قدمت ىف 2014. 
وكانت أكبر حصة من إجماىل اعتمادات البنك وهى 47.6 ىف املائة 
البنية األساسية (الطاقة، والنقل، واملياه  مكرسة لتمويل عمليات 
والصرف الصحى). وتبع هذا قطاع التمويل بحصة تبلغ 37.6 ىف 
املائة لعمليات تغطى أساسا حدود التسهيالت االئتمانية وتمويل 
التجارة لصالح املشروعات متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة. 
وجرى تخصيص الباقى وهو 14.8 ىف املائة للتدخالت ىف القطاع 

االجتماعى والزراعة والصناعة والتدخالت متعددة األطراف.

الكبيرة،  االئتمانية  التسهيالت  حدود  من  اثنان  األضواء  وجذب 
وبموجبهما تم تقديم 262.3 مليون وحدة حسابية لبنك التنمية ىف 
ناميبيا و 231.5 مليون وحدة حسابية قدمت إىل بنك "بانكو دى 
بوبانكا اى كريديتو" ىف أنغوال، وقد سبق وصفهما. وكان هدف 
حد التسهيالت االئتمانية املقدم لبنك ناميبيا هو تمويل مشروعات 
ىف قطاعات لها أولوية أساسية، تشمل البنية األساسية، والتصنيع، 
واألعمال اللوجيستية والسياحة. وكان التمويل املعتمد لبنك أنغوال 
التى  أساسا  الحجم  متوسطة  املشروعات  استهداف  إىل  يرمى 
التمويل  التمويل عادة. واملتوقع أن يستفيد من هذا  تواجه قيود 
القطاعات ذات األولوية  الكبيرة املنضوية ىف  العمليات  بعض من 
ىف البالد. وقد سبق بالفعل ذكر اعتماد بمبلغ 172.8 مليون وحدة 
ىف  ناكوندى  ـ  تشيناساىل  طريق  تأهيل  إعادة  ملشروع  حسابية 
زامبيا. وهذا الطريق قسم من طريق سريع عبر أفريقيا ـ واملمر 
بين الشمال والجنوب ـ وهو طريق للنقل له أولوية يخدم ثمانية 

بلدان، وهو مهم للنهوض بالتجارة ىف اإلقليم.

املائة  ىف   30 بنسبة  إقليم،  أكبر  باعتباره  أفريقيا.  غربى  إقليم 

أيضا  بلدا وبه  أفريقيا 15  إقليم غربى  أفريقيا، يضم  من سكان 
البلدان املصنفة باعتبارها دوال تعانى من أوضاع  أكبر عدد من 
وصندوق  الصندوق  موارد  عىل  الحصول  فرصة  ولديها  هشة، 
دعم االنتقال عىل حد سواء. ومن 15 بلدا ىف هذا اإلقليم، فإن 13 
بلدا مؤهلة للحصول عىل موارد الصندوق؛ وكان البلدان الباقيان 
يصبحا  أن  إىل  انتقال  مرحلة  ىف  ـ  ونيجيريا  األخضر  الرأس  ـ 
الرأس  أصبحت  عندما   2015 نهاية  حتى  للبنك  مؤهلين  بلدين 
األخضر من بلدان البنك، لكن نيجيريا ال تزال ىف مرحلة انتقال 
البنك.  مع  للتعامل  مؤهال  بلدا  تصبح  عندما   ،2018 نهاية  حتى 

والبلدان السبعة التى تعانى من أوضاع هشة هى كوت ديفوار، 
غينيا، غينيا بيساو، ليبريا، ماىل، سيراليون وتوغو.

غربى  إلقليم  البنك  مجموعة  اعتمادات  إجماىل  بلغ   ،2015 وىف 
عن  املائة  ىف   48.6 بأقل  وحدة حسابية،  مليون   686.6 أفريقيا 
االعتمادات  انطوت  حيث  استثنائيا   2014 عام  كان  وقد   .2014
عىل بعض من املشروعات الكبيرة لتمويل القطاع الخاص (503 
ماليين وحدة حسابية) لنيجيريا. وىف 2015، استحوذت عمليات 
اعتمادات  من  املائة  ىف   45.6 إىل  يصل  ما  عىل  األساسية  البنية 
النقل والطاقة وتكنولوجيا  اإلقليم، واتجهت ملشروعات  البنك ىف 
من  املائة  ىف   28.9 تخصيص  وتم  واالتصاالت.  املعلومات 
عمليات  إىل  املائة  ىف   15.9 ذهب  حين  ىف  للزراعة  االعتمادات 
املقدمة  االئتمانية  التسهيالت  حدود  وشكلت  القطاعات.  متعددة 
والصغيرة  الصغر  متناهية  املشروعات  أجل  من  التمويل  لقطاع 
ودعم القطاع االجتماعى، 7.4 ىف املائة و 2.3 ىف املائة عىل التواىل.

وىف تمويل البنية األساسية، تم اعتماد ما مجموعه 85.5 مليون 
صناعة  لتحسين  للمطارات  غانا  شركة  ملشروع  حسابية  وحدة 
الطيران ىف البالد وتعزيز التكامل اإلقليمى، ىف حين تم تخصيص 
48.7 مليون وحدة حسابية ملشروع متنزه التكنولوجيا الرقمية 
ىف السنغال. ويرمى هذا املشروع إىل النهوض بالسنغال باعتبارها 
دعم  برنامج  وجذب  3ـ11).  اإلطار  (انظر  لالتصاالت  مركزا 
امليزانية لقطاع الطاقة (البنية األساسية) ىف بوركينا فاسو تمويال 
قدره 20 مليون وحدة حسابية وتسعى لجعل اإلمداد بالكهرباء 

واملنتجات البترولية أكثر كفاءة ىف البالد.

بلدية ىف تونس بشبكة  إىل ربط 19  املشروع  يرمى هذا 
تمتد  نقل  شبكة  بناء  خالل  من  الطبيعى  بالغاز  اإلمداد 
وسيكون  كم.   404 تمتد  توزيع  وشبكة  كم   260
الصناعات  هم  املشروع  من  األساسيون  املستفيدون 
و  الصغيرة  األعمال  ومشروعات  واملتوسطة،  الصغيرة 
وسيحلون  املشروع.  منطقة  ىف  معيشية  أسرة   13450
حاليا،  املستخدم  الثقيل  الوقود  محل  الطبيعى  الغاز 
والديزل، وغاز البترول املسال. وسيساعد استهالك الغاز 
املستفيدين  الوقود،  من  األنواع  هذه  من  بدال  الطبيعى 
األحفورى  الوقود  عىل  اإلنفاق  خفض  عىل  املشروع  من 
وتقليل تلوث الهواء بالحد من انبعاثات ما يكافئ 47000 
طنا متريا من ثانى أوكسيد الكربون سنويا. وىف مرحلة 
مباشرة  مؤقتة  وظيفة   1900 نحو  خلق  سيتم  التشييد 
وىف مرحلة التشغيل، سيتم خلق 900 وظيفة، 200 منها 

سيكون وظائف دائمة مباشرة.

اإلطار 3.10
مشروع شبكة نقل وتوزيع الغاز الطبيعى ىف تونس
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4.3 حشد املوارد والشراكات

يستعرض هذا القسم املوارد التى تم حشدها من خالل الصناديق 
االستئمانية للموضوعات املحددة والصناديق االستئمانية الثنائية 
الجدوى  لدراسات  خاصة  للتمويل،  األخرى  املصادر  تمثل  التى 
فيما قبل االستثمار، وأعمال دورة املشروع، وأنشطة بناء القدرة. 
الصناديق  اعتمادات  من  حصة  أكبر  تخصيص  تم  حين  وىف 
ففى  األساسية،  البنية  لعمليات  محددة  ملوضوعات  االستئمانية 
االستئمانية  الصناديق  اعتمادات  من  حصة  أكبر  ذهبت   2015

الثنائية لتمويل أنشطة بناء القدرة.
األعضاء  اإلقليم  لبلدان  البنك  مجموعة  تمويل  غالبية  وتمت 
منخفضة الدخل من خالل استعاضة الصندوق. وبالنسبة لدورة 
ـ   2014) سنوات  ثالث  تمتد  التى  عشرة  الثالثة  االستعاضة 
2016)، بلغت املوارد املتاحة من االستعاضة للتخصيص لبلدان 
وحدة  مليار   5.11 للصندوق  املؤهلة  األربعين  األعضاء  اإلقليم 
حسابية، واملقدر أن الثلث (1.7 مليار وحدة حسابية) كان متاحا 
األعضاء  اإلقليم  بلدان  ىف  وبرامج  لتمويل مشروعات   2015 ىف 
البنك حشد  مجموعة  واصلت  لذلك،  وإضافة  للصندوق.  املؤهلة 
الخاصة  الصناديق  خالل  من  أساسا  للتمويل،  أخرى  مصادر 
املوارد  هذه  وتستخدم  االستئمانية.  التقنى  التعاون  وصناديق 
وتعزيز  االستثمار،  قبل  فيما  الجدوى  دراسات  لتمويل  أساسا 

دورة املشروع، وأنشطة بناء القدرة.

إنشاء صندوق  اإلدارة  مجلس  اعتمد   ،2015 مارس  آذار/  وىف 
أول  البنك. وذلك هو  بيل وميلندا غيتس االستئمانى ليستضيفه 
هيكل  توفير  إىل  ويرمى  سيادى،  غير  كيان  مع  ثنائى  صندوق 
رسمى من أجل التعاون طويل األجل بين املؤسستين بغية زيادة 
األنشطة ىف الزراعة، واملياه والصرف الصحى، واملجاالت املرتبطة 

بالصحة.

بعمالت  استئمانيا  صندوقا   40 يدير  البنك  كان   ،2015 وىف 
مختلفة بقيمة إجمالية مجمعة قدرها 865 مليون وحدة حسابية. 
ترتبط  التى  املحددة  للموضوعات  االستئمانية  الصناديق  وكانت 

خصص ملشروع متنزه التكنولوجيا الرقمية 48.7مليون وحدة حسابية ويعد مخصص هذا املشروع هو األكبر من مشروعين فقط تم اعتمادهما ىف 
مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ىف 2015. والثانى هو مشروع األلياف البصرية الرئيسى ألفريقيا الوسطى ـ مكون الكمرون (30.9 مليون 

وحدة حسابية).

للبيانات،  مركزا  السنغال  ىف  الحضرنة سريعا  ىف  اآلخذ   Diamniadio Commune ىف  إقامته  يتعين  الذى  الرقمية،  التكنولوجيا  متنزه  وسيتضمن 
ومرافق للتعهيد بمعالجة األعمال، وحضانة ملشروعات املعلومات واالتصاالت، والتدريب، والبحوث ومراكز لإلنتاج السمعى البصرى وإنتاج املضمون. 
واملتوقع أن ينتج املشروع 35٫000 وظيفة مباشرة إضافة إىل 105٫000 وظيفة غير مباشرة بحلول 2025، وأن يحدث خدمات تكنولوجيا املعلومات 
خدمات  توفير  وييسر  للتكنولوجيا،  املستندة  األكاديمية  البحوث  ويدعم  التكنولوجيا،  لها  تمّكن  أعمال  إىل  االقتصاد  وينوع  الحكومية،  واالتصاالت 
املعلومات  تكنولوجيا  لتنمية تجمعات  اتصال  للداخل، موفرا مركز  االستثمارات  السنغال. كما سيجذب  للناس ىف  املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا 

واالتصاالت ىف غرب أفريقيا الناطقة بالفرنسية.

اإلطار 3ـ11
متنزه السنغال للتكنولوجيا الرقمية

92.6%

3.3%1.6%
2.5%

الشكل 3ـ10
االستئمانية  الصناديق  العتمادات  القطاعى  التوزيع 

املكرسة ملوضوعات محددة ىف 2015

75.3%

4.0%

18.1%

2.6%

الشكل 3ـ11
االستئمانية  الصناديق  العتمادات  القطاعى  التوزيع 

الثنائية ىف 2015

املصدر: إدارة اإلحصاءات بمجموعة البنك.

املصدر: إدارة اإلحصاءات بمجموعة البنك.

بناء القدرةتغير املناخ

البنية األساسية

التنمية البشرية

تنمية القطاع
البنية األساسية

املساواة بين الجنسين

بناء القدرة
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االستراتيجية  ىف  العمليات  أولويات  مع  تتسق  بموضوعات 
الصناديق  مــوارد  إجماىل  من  املائة  ىف   87 تمثل  العشرية، 
االستئمانية، وشكلت الصناديق االستئمانية الثنائية، الباقى وهو 

13 ىف املائة.

اعتمادات  بلغت   ،2015 ديسمبر  األول/  كانون  نهاية  وحتى 
وحدة  مليون   17.7 محددة  ملوضوعات  االستئمانية  الصناديق 
البنية  لعمليات  اعتماداتها ىف 2015  كانت  مثل 2014،  حسابية. 
اعتماد  أكبر  أكبر حصة 92.6 %. وشمل هذا  األساسية تشكل 
 Zum Fund بمفرده (11.5 مليون وحدة حسابية) من صندوق
للمرحلة الثانية من مشروع إعادة التأهيل العاجلة لإلمداد باملياه 
الباقية  األصغر  الحصة  وكانت  زمبابوى.  الصحى ىف  والصرف 
والتنمية  املناخ،  تغير  لدعم  لعمليات  مكرسة  املائة)  ىف   7.4)

البشرية، وبناء القدرة (الشكل 3ـ10).

ووصلت اعتمادات الصناديق االستئمانية الثنائية إىل 11.8 مليون 
وحدة حسابية حتى نهاية كانون األول/ ديسمبر 2015. ودعمت 
ذلك  ىف  بما  القدرة،  بناء  عمليات  املائة)  ىف   75.3) حصة  أكبر 
لعالج  استراتيجية  لشراكة  كرست  حسابية  وحدة  مليون   3.8
الهشاشة ىف بلدان اإلقليم األعضاء، و 1.7 مليون وحدة حسابية 
املدة  الصندوق خالل استعراض منتصف  ابتكار ىف  لدعم معمل 
من  التشاور  لعملية  واالستعدادات  عشرة  الثالثة  لالستعاضة 
من  أصغر  أن حصصا   3.11 الشكل  ويبين  عشرة.  الرابعة  أجل 
البنية  لدعم  خصصت  الثنائية،  االستئمانية  الصناديق  اعتمادات 
املائة)  (4 ىف  الخاص  القطاع  وتنمية  املائة)  (18.1 ىف  األساسية 

وتحقيق املساواة بين الجنسين (2.6 ىف املائة).

املثقلة  الفقيرة  البلدان  ومبادرة  البنك  مجموعة   5.3
بالديون

يفحص هذا القسم وضع مشاركة مجموعة البنك ىف تنفيذ مبادرة 
البلدان الفقيرة املثقلة بالديون واملبادرة متعددة األطراف لتخفيف 
عبء الديون. وكان ذروة األنشطة ىف هذا امليدان خالل العام هى 
مبادرة  اكتمال  نقطة  إىل  تشاد  لوصول  البنك  مجموعة  اعتماد 
البلدان الفقيرة املثقلة بالديون. وقد أهل هذا ذلك البلد لتخفيف ال 
رجعة فيه للديون بموجب مبادرة البلدان الفقيرة املثقلة بالديون 

ىف الوقت نفسه.
متعددة  التنمية  بنوك  بين  رئيسى  مشارك  البنك  ومجموعة 
األطراف ىف برامج تخفيف عبء الديون ىف إطار املبادرة املعززة 
لتخفيض ديون البلدان الفقيرة املثقلة، واملبادرة متعددة األطراف 
عبء  تقليل  هو  املبادرات  هذه  وهدف  الديون.  عبء  لتخفيف 
تحرير  بغية  مستدامة  ملستويات  املؤهلة  للبلدان  الخارجى  الدين 
التنمية. وبموجب  الفقر ومشروعات وبرامج  موارد لإلقالل من 
املبادرة املعززة لتقليل ديون البلدان الفقيرة املثقلة بالديون، تعفى 
البلدان املؤهلة إىل ما يصل إىل 80 ىف املائة من التزاماتها السنوية 
بخدمة الديون ملجموعة البنك حتى يتحقق اإلعفاء الكامل الذى تم 

الديون. بيد  النهائية من جدول اإلعفاء من  السنة  االلتزام به ىف 
أنه بموجب املبادرة متعددة األطراف لتخفيف عبء الديون، فإن 
البلدان التى وصلت لنقطة االكتمال بموجب مبادرة تخفيض ديون 
بنسبة 100 ىف  إلغاء  بالديون تحصل عىل  املثقلة  الفقيرة  البلدان 
املائة لقروضها للصندوق املنصرفة حتى نهاية 2004 ويتم إلغاء 
الدين القائم عندما تصل بلدان اإلقليم األعضاء إىل نقاط االكتمال 
الخاصة بها بموجب مبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة املثقلة 

بالديون.

وىف نيسان/ أبريل 2015، أصبحت تشاد البلد الثالثين من بلدان 
اإلقليم األعضاء التى تصل لنقطة االكتمال، وكان هذا تطورا هاما 
ىف مبادرات تخفيف عبء الديون بموجب مبادرة البلدان الفقيرة 
واملبادرة متعددة األطراف. ومن إجماىل مبلغ اإلعفاء من الديون 
مساعدة  بلغت  الفقيرة،  البلدان  مبادرة  بموجب  لتشاد  املقدم 
املبلغ  هذا  وسيزود  حسابية.  وحدة  مليون   47 البنك  مجموعة 
تشاد بموارد تحتاجها بشدة لعالج تحديات اجتماعية ـ اقتصادية 
كبيرة تواجه البالد. وبالوصول لنقطة االكتمال، أوفت تشاد أيضا 
باشتراطات الحصول عىل إعفاء إضاىف من الديون بموجب املبادرة 
متعددة األطراف من صندوق التنمية األفريقى، ومؤسسة التنمية 

الدولية التابعة للبنك الدوىل، واالتحاد األوروبى.

وال يزال يتعين عىل ثالث بلدان ىف مرحلة ما قبل القرار ـ اريتريا 
عبء  لتخفيف  التأهل  عملية  تبدأ  أن  ـ  والسودان  والصومال 
الديون بموجب مبادرة البلدان الفقيرة. وقد كان تقدم هذه البلدان 
ناحية  بطيئا. ومن  املذكورة  املبادرة  القرار بموجب  نقطة  صوب 
أخرى، حققت زمبابوى بعض التقدم وكثفت جهودها خالل العام 
للوصول إىل نقطة القرار. وتم هذا من خالل مساعدات مجموعة 
إعادة  التابع له للوصول إىل  البنك بموجب تسهيل دعم االنتقال 

املشاركة الكاملة مع البنك واملجتمع الحاىل الدوىل األعرض.

الجديد  االستراتيجى  االتجاه  لألمام:  التطلع   6.3
لعمليات البنك

أكينوومى  الدكتور  الجديد  الرئيس  أرسى  لألمام،  التطلع  ىف 
البنك  ملجموعة  بالنسبة  أعماله  جدول  أديسينا،  أيووديجى 
إضاءة  الكبار:  الخمسة  بأنه  عنه  أعرب  فيما  بأسرها  وألفريقيا 
أفريقيا؛  تكامل  أفريقيا؛  إطعام  لها؛  الكهرباء  وتوفير  أفريقيا 
توفر  أفريقيا.  ىف  الناس  حياة  نوعية  وتحسين  أفريقيا؛  تصنيع 
تركيزا حادا عىل  للعمليات  الخمس  االستراتيجية  األولويات  هذه 
وتتسق  العشرية.  االستراتيجية  ينفذ  وهو  البنك  مجموعة  عمل 
األهداف أيضا مع أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة، ومن ثم 
تخلق منصة لتحويل حياة الناس ىف أفريقيا من خالل نمو سريع، 

ومستدام، وشامل.

وقد حققت أفريقيا تقدما كبيرا ىف العقد ونصف العقد املاضيين، 
اللذين زاد دخل الفرد خاللهما بنحو 50 ىف املائة ىف بلدان كثيرة. 
ووصلت حاليا إىل نقطة تستدعى عمال جريئا وتصميما لتسخير 
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وسوء  املدقع  والفقر  الجوع،  عىل  للقضاء  القارة  إمكانيات  كامل 
التغذية. ويتعين زيادة االستثمار ىف البنية األساسية، خاصة ىف 
قطاع القوى الكهربائية. إن حشد إمكانيات أفريقيا الزراعية لدعم 
اإلقليمى  بالتكامل  والتعجيل  الزراعية،  الصناعة  تقوده  تصنيع 
جزء من املجاالت الحاسمة التى تحتاج إىل التزام متجدد ورؤى 
جريئة. وىف هذا الصدد، فإن مجاالت أولوية الخمسة الكبار تدعم 

االستراتيجية العشرية وأهداف التنمية املستدامة.

الخمسة  الروابط بين  والشكل 3ـ12 هو تصوير تخطيطى يمثل 
الكبار واالستراتيجية العشرية. ويرد فيما يىل استعراض موجز 

لكل من الخمسة الكبار.

إضاءة أفريقيا وتزويدها بالكهرباء. الطاقة قطاع استراتيجى، 

ال غنى عنه لتحديث االقتصادات وتمويلها. وأفريقيا هى اإلقليم 
لديها  فإن  ذلك،  ومع  العامل.  ىف  للطاقة  واستخداما  إنتاجا  األقل 
استغلت  إذا  يمكنها  الطاقة،  من  مستغلة  غير  هائلة  إمكانيات 
نقدا  أيضاً  تولد  وأن  الطاقة  من  االحتياجات  تلبى  أن  بالكامل 

وبزيادة  العامل.  ىف  أخرى  ألقاليم  التصدير  خالل  من  أجنبيا 
االستثمار والدراية الفنية، ستسهم مجموعة البنك ىف فتح الباب 
أو  تقليدية  مصادر  من  سواء  الطاقة،  من  القارة  إمكانيات  أمام 
األمام.  إىل  إليه  الحاجة  تمس  الذى  التصنيع  دفع  بغية  متجددة، 
وستعمل مجموعة البنك مع مختلف الشركاء لتطوير إطار يضع 
ىف اعتباره مصادر الطاقة املختلفة، واألحوال الجغرافية، والتنظيم 
والتسعير، والتكنولوجيات، وآليات التوزيع، وسمات املستفيدين 
اتساقا مع إستراتيجية سياسة الطاقة والطاقة مستقبال. وىف هذا 
الصدد، كان عدد من املبادرات قد أعد وأعلن ىف 2015. وشملت 
أفريقيا، والشراكة  أجل  بالطاقة من  املعنى  الجديد  البرنامج  هذه 
ومبادرة  أفريقيا،  أجل  من  بالطاقة  املعنية  التحول  عىل  الباعثة 
إحداث  املبادرات  هذه  كل  وتقتضى  أفريقيا.  ىف  املتجددة  الطاقة 
الطاقة، وستكون  إزاء تنمية قطاع  البنك  تغيير ىف نهج مجموعة 
حاسمة ىف تحقيق الهدف الطموح لتوفير فرص شاملة للحصول 

عىل الطاقة بحلول 2025.

املصدر: إدارة االستراتيجية وسياسات العمليات والعالقات الخارجية واالتصاالت بمجموعة البنك..

الشكل 3ـ12
اتساق األهداف الخمسة الكبار مع االستراتيجية العشرية وأهداف التنمية املستدامة

االستراتيجية العشرية ملجموعة البنك 2013 ـ 2022 أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة مجاالت أولوية الخمسة

الكبار ملجموعة البنك 

4جودة التعليم 5املساواة بين الجنسين  مياه نظيفة
6وصرف صحى

1ال فقر 2ال جوع 3الصحة الجيدة

7طاقة متجددة وظائف جيدة
8ونمو اقتصادى 9ابتكار وبنية أساسية

 مدن  10تقليل عدم املساواة
11ومجتمعات مستدامة 12استهالك مسؤول

13العمل بشأن املناخ 14الحياة تحت املاء 15الحياة عىل البر

والتكنولوجيا املهارات 

SD G  

4 5 9 10 17

اإلقليمى التكامل 

الدول الهشة

املساواة
الجنسين بين 

SD G  

6 9 16 17

الحوكمة
للمساءلة  والخضوع 

SD G  

5 7 8 9 16

تنمية البنية األساسية

SD G  

3 4 5 6 9 107

SD G  

3 4 5 7 9

تكامل أفريقيا

SD G  

6 9 17

أفريقيا تصنيع 

SD G  

5 7 98

أفريقيا إطعام 

SD G  

2 5

SD G  

3 4 5 6 8 10 11

إضاءة أفريقا 
الكهرباء لها وتوفير 

تحسين نوعية حياة
الناس ىف أفريقيا

تنمية القطاع الخاص

 الزراعة
واألمن الغذائى

SD G  

5 8 17

العمليات أولويات  الخاص التركيز  مجاالت 

16السالم والعدل  شراكات
17من أجل األهداف

������� ������
�������� �������
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الزراعى  لإلنتاج  إمكانيات ضخمة  أفريقيا  لدى  أفريقيا.  إطعام 

أكثر  بين  من  يعد  إقليم  فهى  ذلك  ومع  والعامل،  نفسها  إلطعام 
املناطق عددا من الناس الذين يعانون سوء التغذية والجوع. واملقدر 
تريليون دوالر ىف 2030  إىل  أفريقيا  األغذية ىف  تزيد سوق  أن 
البنية األساسية، وعدم  أن، سوء  بيد  من 313 مليار ىف 2010. 
كفاية امليكنة، والفرص املحدودة للحصول عىل االئتمان، واألسمدة 
والتكنولوجيا وكذلك نظم حيازة األرض غير املأمونة والتباين بين 
الجنسين ىف ملكية األرض كل ذلك يقوض بلوغ االستغالل الكامل 
لهذه اإلمكانيات. ومجموعة البنك ىف موقف فريد لقيادة شراكات 
إقليمية ودولية واسعة القاعدة لتمويل الزراعة واألعمال الزراعية 
ىف أفريقيا. وستعجل مجموعة البنك بدعمها لتحول الزراعة عبر 
تعزز  ثم  ومن  األغذية،  أسعار  وتقليل  اإلنتاجية،  لزيادة  أفريقيا 
األمن الغذائى وتكفل إحياء املناطق الريفية، وبصفة خاصة تخلق 
وظائف منتجة. وكل هذا يتسق مع خطة عمل داكار من أجل تحول 
أكتوبر  األول/  (تشرين  مؤخرا  اعتمدت  التى  األفريقية  الزراعة 
2015). وىف إعداد الخطة، كان من املستهدف أن تزيد استثمارات 
مجموعة البنك ىف الزراعة أربعة مرات عن املتوسط السنوى الحاىل 

وهو 612 مليون دوالر إىل نحو 2.4 مليار دوالر.

تصنيع أفريقيا. إن أفريقيا باعتبارها مصدرا للسلع األولية، ال 

تزال ىف قاع سلسلة القيمة العاملية. وهذا ال يمكن أن يستمر إذا 
البنك  للنمو، ويعتزم  أفريقيا لتكون قطبا عامليا  إعداد  كان يتعين 
وينطوى تسخير  الحتمية.  هذه  مراعاة  لذلك من خالل  التصدى 
السلع األساسية ىف أفريقيا من أجل التصنيع عىل إضافة القيمة عىل 
السلع الخفيفة والثقيلة وتطوير روابط لألمام وللخلف مع القطاع 
السلعى. ومجموعة البنك ىف موقع جيد لقيادة الشركاء اآلخرين 
الثروة  لخلق  الخاص  القطاع  وتنمية  أفريقيا  تصنيع  عملية  ىف 
البنك  مجموعة  استراتيجية  مع  واتساقا  الطبيعية.  األصول  من 
تحسين  تستهدف  سوف  املجموعة  فإن  الخاص،  القطاع  بشأن 
قدرة املنتجين ىف أفريقيا، خاصة منتجى الصناعة التمويلية وما 
يرتبط بها من صناعات، لتحقيق التكامل مع املنتجات املستوردة 
ىف األسواق املحلية، مما يربطها باألسواق اإلقليمية والدولية. كما 
واملناطق  الحجم،  ومتوسطة  صغيرة  املشروعات  تنمية  ستدعم 
األساسية  للبنية  الوصول  فرص  وتعزز  الخاصة،  االقتصادية 

االجتماعية واالقتصادية كأساس للنمو الصناعى.

تكامل أفريقيا. تحقيق تكامل االقتصادات األفريقية أمر جوهرى 

للوصول للقدرة عىل املنافسة وتوسيع وتقوية جودة النمو. ومع 
ذلك، ال يزال التكامل اإلقليمى يواجه تحديات سياسية وتنظيمية 
هذه  التغلب عىل  ويتطلب  األساسية.  بالبنية  ومؤسسية وخاصة 
التحديات زيادة توافر خدمات البنية األساسية اإلقليمية الجيدة، 
وتكنولوجيا  للحدود،  العابرة  واملياه  والنقل،  الطاقة  ىف  خاصة 
مجموعة  وإستراتيجية  سياسة  وتعترف  واالتصاالت  املعلومات 
التى  بالفرص   ،2023 ـ   2014 اإلقليمى،  التكامل  بشأن  البنك 

تفتت  إللغاء  األساسية  البنية  تعزيز  اإلقليمى ىف  التكامل  يتيحها 
وحفز  اإلقليمية،  التجارة  وزيادة  أفريقيا،  ىف  الصغيرة  األسواق 
وستركز  االستثمار.  وتدفقات  الناس  حركة  وتعزيز  التصنيع، 
مجموعة البنك عىل إزالة الحواجز التى تفصل بين البلدان األفريقية، 
خالقة سالسل قيم إقليمية وحاشدة أوجه التكامل بغية استغالل 
إمكانيات سوق القارة الضخمة. وبالعمل مع بلدان اإلقليم األعضاء 
جمعاء، فإن مجموعة البنك سوف تبنى عىل الدروس املستفادة من 

االستثمار ىف البنية األساسية اإلقليمية عالية الجودة.

األداء  من  الرغم  أفريقيا. عىل  الناس ىف  نوعية حياة  تحسين 

االقتصادى اإليجابى املستدام ألفريقيا لنحو قرن ونصف القرن، 
املساواة  وعدم  املتفشى،  الفقر  يواجه  البلدان  من  كثير  يزال  ال 
االجتماعية واالقتصادية والتباين بين الجنسين. كما يشمل االفتقار 
للفرص االقتصادية للشباب، نيران الهجرة، داخليا وخارجيا عىل 
حد سواء. وعبر أفريقيا، أصبح املستوى املرتفع لبطالة الشباب، 
يدفع  مما  السياسى،  االستقرار  للهشاشة وعدم  أساسيا  محركا 
شباب أفريقيا للهجرة أساسا إىل أوروبا والواليات املتحدة. وتبين 
إن  املتقدمة  واالقتصادات  النامية  البلدان  عبر  البحوث  من  عقود 
البطالة هى السبيل األساسى للفقر. ذلك أن خلق الوظائف يمكن 
أن يحسن نوعية الحياة بتوفير الدخول الالزمة لتلبية الضروريات 
األساسية (مثل املأوى، والغذاء، والصحة، والتعليم)، وتقليل الفقر 

وعدم املساواة.

التعجيل بخلق الوظائف،  البنك ترمى إىل  وبالتاىل، فإن مجموعة 
خاصة للشباب، عبر القارة. وعىل حد سواء فإن هذا سوف يحسن 
التى  املهلكة  الرحالت  القضاء عىل  ظروف معيشتهم ويساعد ىف 
يقوم بها البعض خاصة عبر البحر املتوسط إىل أوروبا ىف محاولة 
للهروب من الفقر والبطالة املتنامية. وتقترح مجموعة البنك وضع 
برامج رائدة مبتكرة ىف سياق "استراتيجية خلق وظائف للشباب 
ىف أفريقيا" إلتاحة الفرص لعمالة الشباب. وبصفة خاصة، فإن 
هذه البرامج الرائدة ستخلق وظائف للشباب ىف قطاعات أساسية 
املعلومات  وتكنولوجيا  والصناعة  الزراعة  مثل  بالوظائف  غنية 
مثل  التصنيع  برامج  فإن  املثال،  سبيل  وعىل  واالتصاالت. 
بالخريجين  الصناعية  التجمعات  املهارات، ستربط  تعزيز  مناطق 
العمل.  املهارات مع سوق  اتساق  الشباب لضمان  املوهوبين من 
وتستهدف هذه البرامج ما يربو عىل 50 مليون شاب عبر فترة 
يضخ  قد  مما  مباشرة،  وظيفة  مليون   25 وخلق  سنوات  عشر 
30 مليار دوالر إضافية ىف االقتصادات األفريقية. كما ستواصل 
الحصول  فرص  لتحسين  برامج  ىف  االستثمار  البنك  مجموعة 
داعمة  الصحى،  والصرف  املياه  مثل  األساسية  الخدمة  عىل 
حين  ىف  والتكنولوجيا،  والعلم  العاىل  والتعليم  الصحية،  النظم 
تخلق فرصا اقتصادية للفقراء املدقعين من خالل آليات الحماية 
االجتماعية الفعالة. وكانت أزمة اإليبوال دعوة لالستيقاظ بالنسبة 
للقارة واملؤسسة. وقد اقتضت هذه األزمة تعبئة استجابة دولية 
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منسقة. واملجاالت األخرى التى تحتاج إىل اهتمام هى نظم الرعاية 
خاصة  السريع،  الحضرى  التوسع  وتحديات  العامة  الصحية 

اإلسكان الحضرى، لتخليص أفريقيا من العشوائيات.

وما أن تكتمل هذه األهداف العليا وتعمل بالكامل، فإنها ستمثل 
االستراتيجية  تنفيذ  البنك ىف  استراتيجيا جديدا ملجموعة  اتجاها 
العشرية. بيد أن، األهداف العليا الخمسة واالستراتيجية العشرية 
ال يستبعد الواحد منهما اآلخر، وسيتطلب تنفيذها البناء عىل أسس 
سياسة  خاصة  القائمة،  القطاعية  واالستراتيجيات  السياسات 
القطاع  تنمية  واستراتيجية  اإلقليمى،  التكامل  واستراتيجية 
الخاص، واستراتيجية رأس املال البشرى، وسياسة واستراتيجية 
الطاقة  سياسة  إىل  أيضا  ذلك  وسيرتكن  املاىل.  القطاع  تنمية 
الجديد  البرنامج  ملبادرة  ويستند  مستقبال،  الطاقة  واستراتيجية 

املعنى بالطاقة من أجل أفريقيا.

7.3 خاتمة

أداء  عىل  عامة  نظرة  الفصل  هذا  عرض 
عملياتها  ىف   2015 خالل  البنك  مجموعة 
اإلنجازات  عىل  الضوء  ملقيا  لإلقراض، 
وداخل  القطاعات  األساسية، سواء حسب 
أقاليم أفريقيا الخمسة. لقد تحققت خطوات 
قويا  أساسا  أرسى  مما  كبرى،  واسعة 
للتنفيذ الجارى لالستراتيجية العشرية، ىف 
حين عالج أيضا الهشاشة الفعلية واملحتملة 
ىف أفريقيا. كما يبين االتساق بين األهداف 

الخمسة العليا واالستراتيجية العشرية.

تحقق  للعام،  الكبرى  اإلنجازات  بين  ومن 
زيادة عىل مستوى 2014 بنسبة 25.4 ىف 
املائة ىف عمليات مجموعة البنك ىف 2015. 
البنك خالل  اتسقت عمليات مجموعة  وقد 
التى  العشرية،  االستراتيجية  مع   2015
األساسية،  البنية  استثمارات  عىل  تركز 
 48.6) النصف  نحو  تخصيص  تم  وقد 
مجموعة  عمليات  إجماىل  من  املائة)  ىف 
وشكل  األساسية،  البنية  ملشروعات  البنك 
والطاقة (13.8 ىف  املائة)  النقل (27.2 ىف 
مشروعات  وتمثلت  حصة.  أكبر  املائة) 
كبرى أخرى ىف الدور القيادى الذى لعبته 
الجديدة  املبادرة  طرح  ىف  البنك  مجموعة 
لتوفير  أفريقيا  أجل  من  بالطاقة  املعنية 
الطاقة  عىل  للحصول  الشاملة  الفرص 
بحلول 2025، وإعالن املبادرة األفريقية للطاقة املتجددة ىف مؤتمر 
بتغير  املعنية  اإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية  املناخ ألطراف  تغير 
املناخ الذى عقد ىف باريس ىف فرنسا ىف كانون األول/ ديسمبر 
اإلقليم  لبلدان  تقنية  مساعدات  البنك  مجموعة  وقدمت   .2015
األعضاء ودعما لوجستيا للمندوبين خالل عمليات التفاوض التى 
جرت ىف املؤتمر. وبالتاىل، فإن مجموعة البنك لعبت دورا مهما ىف 
اإلسهام ىف الحصيلة اإليجابية لالتفاقية العاملية للدول األطراف ىف 
االتفاقية املذكورة، مما يعكس اهتمام أفريقيا بقضايا تغير املناخ. 
كما نظمت مجموعة البنك مؤتمرا وزاريا عاىل املستوى ىف داكار 
ىف السنغال، أنتج خطة عمل من 18 نقطة للتصدى النعدام األمن 

الغذائى وخلق عملية تصنيع تقودها الزراعة ىف أفريقيا.

وتشكل املعدالت املنصرفة املنخفضة تحديا كبيرا ملجموعة البنك. 
ففى حين سايرت املدفوعات املنصرفة ىف 2012 املستوى املستهدف 
املنصرفة  املدفوعات  عن كثب، فإنه من 2012 إىل2015 أظهرت 

مربى ماشية شاب، بن آروس، تونس
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املدفوعات  انخفاض  مع  أوسع،  هامش  وجود  باألهداف  مقارنة 
املنصرفة من 98 ىف املائة ىف 2012 إىل 81.9 ىف املائة ىف 2015. 
ىف  التأخير  رصد  بدعم  التحدى  لهذا  البنك  مجموعة  وتتصدى 
الصرف واإلبالغ عنه، مع تبسيط عملية إدارة العمليات من خالل 
بناء القدرة املؤسسية واإلدارية لتحسين معدالت الصرف. كذلك، 
اإلقليمى،  والتكامل  السريع  للتصنيع  املسبقة  الشروط  من  فإنه 
من  األعضاء  اإلقليم  لبلدان  الدعم  تقديم  البنك  مجموعة  تواصل 
إىل  التنويع  وتعزيز  لتشجيع  والحوار  السياسية  املشورة  خالل 
عىل  االعتماد  عن  ابتعادا  األولية  السلع  وتصنيع  تجهيز  عمليات 

الصادرات السلعية وحدها.



مبنى املقر الرئيسى: نظرة عيل املكاتب الداخلية واملنظر الخارجى.
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1.4- التعزيزات واإلصالحات املؤسسية 

يعرض هذا الفصل اإلصالحات املؤسسية التى تم االضطالع بها 
ىف 2015، والتعزيزات ىف مجاىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
وخطط تخفيف مخاطر استمرار األعمال، وتنفيذ التغيرات املرتبطة 

بخطة تنسيق الهيكل التنظيمى لعام 2013.

أجرت   ،2015 بحلول  اإلدارية.  وامليزانية  امليزانية  إصالحات 

إدارة البنك إصالحا ىف امليزانية اإلدارية لتحقيق تحديد إستراتيجى 
اإلنمائية،  لبرامجها  والكفء  الفعال  والتنفيذ  املوارد،  ألولويات 
وتحقيق االنضباط املاىل الكامل، ووضع حدود واضحة للخضوع 
للمساءلة، وىف هذا الصدد، استن البنك ىف السنوات األخيرة عدة 
تحسين  ألغراض  املؤسسى  األعمال  جدول  إلصالح  مبادرات 

التنسيق واإلنجاز واألداء ىف الشركة. 

وتنظيم ورش  للعاملين  الكثيف  للتدريب  وتم رصد مخصصات 
العمل بشأن أدوات وعمليات امليزنة األساسية مثل نظام تسجيل 
الوقت، ونظام محاسبة التكاليف ونظام تقييم املوارد اإلستراتيجية. 

وشمل هذا اإلجراءات التالية: 

(i)  إنشاء شبكة من مراكز االتصال الخاصة بامليزانية عىل مستوى 
اإلدارات ملساعدة املديرين ىف تخطيط امليزانية وإدارتها. وقد 
عين لكل مجمع منسق للميزانية لضمان أن املستوى الصحيح 
ورصد  وتنفيذ،  تخطيط،  أجل  من  متوافر  التقنية  القدرة  من 

وإبالغ أفضل عن امليزانية. 

(ii)   بداية إعداد املبادئ التوجيهية إلجراءات امليزانية وعملية إدارة 
بالعملية.  املتعلقة  لإلصالحات  مشترك  فهم  لخلق  األعمال 
وبمجرد أن تكتمل املبادئ التوجيهية، يتعين توزيعها عىل كل 

العاملين من خالل التدريب وورش العمل.

االتجاه  يناقش  للمجمعات  الشامل  اإلطار  وثائق  (iii)  إعداد 
اإلسترتيجى عىل مستوى كل مجمع واحتياجاته من املوارد، 
العمل  لبرامج  أفضل  تنسيق  لتحقيق  تصميمه  يتم  والذى 
مع أولويات الشركة. وقد يتم تدعيم استخدام هذه الوثائق 
بدرجة أكبر بربطها بعقود األداء املوقعة من قبل نواب الرئيس 
ىف بداية ممارسة امليزنة. واستنادا لهذه الوثائق، يتم رصد 
برامج عمل كل املجمعات وكفاءة امليزانية وفاعليتها بانتظام.

نظام محاسبة التكاليف. تم تكريس الجزء األول من عام 2015 
لخلق روح التعود واالختبار وزيادة تناغم نظام محاسبة التكليف 

الفصل الرابع
يورد هذا الفصل تقريرا عن اإلصالحات املؤسسية والفاعلية اإلنمائية، واألنشطة اإلدارية للوحدات التنظيمية ملجموعة 

البنك ىف 2015. وىف مجال اإلصالحات املؤسسية، يلقى الضوء عىل إصالحات ميزانية البنك ويعرض تحديثا عن 

تحقيق الالمركزية فيها، والعودة إىل املقر، وتكنولوجيا املعلومات، واستمرارية األعمال، وممارسة التنسيق املؤسسى 

لعام 2013. وفيما يتعلق بفاعلية التنمية، يفحص الفصل أنشطة مجموعة البنك بشأن تغير املناخ واستدامة البيئة، 

وتعزيز جدة العمليات واإلدارة من أجل تحقيق نتائج التنمية. كما يعرض بطاقة درجات موجزة عن األداء ىف 2015، 

وكيف تسهم مجموعة البنك ىف تحقيق الفاعلية ىف أفريقيا، ىف حين يلقى الضوء عىل الدور الذى لعبته مجموعة البنك 

ىف الدفاع عن مصالح أفريقيا ىف املنتديات اإلقليمية والدولية. وإضافة لذلك، فإنه فيما يتعلق بأنشطة إدارة الشركة، 

التقييم  البنك املعتمدة ىف 2015، ويوجز أنشطة وظيفة  يعرض الفصل موجزا لسياسات وإستراتيجيات مجموعة 

املستقل ووظائف مختلف وحدات الوكالة والخضوع للمساءلة التى توفر آليات وسيطة لالستئناف، ويفحص دور 

لذلك، يغطى  املعرفة. وإضافة  أيضا منتجات  املعرفة، ىف حين يعرض  باعتبارها وسيطا ىف مجال  البنك  مجموعة 

الفصل التقدم املحرز ىف تنفيذ التزامات االستعاضة الثالثة عشرة ملوارد الصندوق. كما يقدم الفصل تحديثا بشأن 

توزيع املوارد البشرية من أجل تنفيذ أنشطة الشركة ىف نحو نهايته.
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الجديد الذى أدخل ىف 2014. وركز النصف الثانى من العام عىل 
توليد ونشر شتى التقارير عىل املديرين مليزنة تكاليف الوحدات 

من املنجزات، وتحليل الكفاءة والقياس لدعم اتخاذ القرارات. 

معدل  لتحسين  أكبر  جهود  بذلت  النشاط.  وقت  تسجيل  نظام 
استخدام نظام تسجيل وقت النشاط، وهو حجر الزاوية ىف نجاح 
نظام محاسبة التكاليف. وأجريت تدريبات للمجموعات ودورات 
عليها طابع شخصى ملساعدة  والتجول أضفى  للتعريف  شهرية 
هذه  وأسهمت  النظام  ىف  الوقف  استمارات  استيفاء  ىف  العاملين 
الدورات ىف زيادة نسبة العاملين الذين استكملوا نظامهم لتسجيل 
وقت النشاط من متوسط قدره 64 ىف املائة ىف 2014 إىل 73 ىف 
املائة ىف 2015. ويرمى البنك إىل مواصلة التدريب ومبادرات بناء 

القدرة األخرى للوصول إىل هدف 80 باملائة ىف 2016. 

سياسات امليزانية وعملياتها وإجراءاتها. بدأ إعداد كتيب امليزانية 
ىف 2015 واملتوقع أن يكتمل وينشر بنهاية 2016. وسيزيد الكتيب 
وإجراءاتها   وعملياتها  امليزانية  ىف  البنك  سياسات  وفهم  معرفة 
لدى أصحاب املصلحة ىف امليزانية ومراكز االتصال، كما سييسر 
بناء القدرة لدى املديرين، والعاملين بامليزانية، والعاملين الجدد. 

برمجيات تقييم املوارد اإلستراتيجية. ُيقصد من هذه البرمجيات 
مساعدة املديرين عىل املصادقة عىل تقديم امليزانيات. وتفيد هذه 
البرمجيات كذلك ىف إعداد وثائق البرامج وامليزانيات. ومن ثم كثف 
البنك التدريب عليها للعاملين باإلدارة به. ولتحقيق التكامل للبنية 
األساسية للميزانية، بدأ البنك أعماال تحضيرية لبناء الجسور بين 
التكاليف،  برمجيات تقييم املوارد اإلستراتيجية، ونظام محاسبة 
الرئيسية  اإلدارة  برمجيات  وهى  واملنتجات  والتطبيقات  والنظم 

حاليا. 

تحقيق الالمركزية. تعززت مجموعة البنك ىف 2015، حيث كان 

الالمركزية  تنفيذ خريطة طريق تحقيق  األخير ىف  العام  هذا هو 
(2011 – 2015). وانطوى تنفيذ خطة عمل خريطة الطريق عىل 
أفريقيا  شرقى  ىف  الرائدة  اإلقليميين  املوارد  ملركزى  استعراض 
أقيما ىف 2012. ودعمت حصيلة هذا  قد  واللذان كانا  وجنوبيها 
املستمدة من استعراض منتصف  النتائج  االستعراض كثيرا من 
املراكز  هذه  إنشاء  كان  وقد   .2014 ىف  الطريق  لخريطة  املدة 
اإلقليمية للموارد منصة أساسية لدعم مجموعة البنك ألنشطتها 
ىف بلدان اإلقليم األعضاء. كما زودت هذه املراكز مجموعة البنك 
اإلقليمى  السياسة  حوار  ىف  أفضل  نحو  عىل  للمشاركة  بفرصة 
البنك حاليا بشكل  اإلقليمية، حيث يعمل موظفو  املحفظة  وإدارة 
أكثر قربا مع االتحادات االقتصادية اإلقليمية وغيرها من الهيئات 
اإلقليمية. وكانت النتائج اإليجابية املستمدة من االستعراض عونا 
ىف اعتماد مجلسى اإلدارة إنشاء مركز إقليمى ثالث للموارد إلقليم 

شماىل أفريقيا، وبذلك صادقت عىل تفعيل نموذج املركز اإلقليمى 
للموارد عىل نحو كامل الجوانب. وباملضى قدما، فإن هذا القرار 
نموذج  وفاعلية  كفاءة  تحسين  البنك ىف  مجموعة  يساعد  سوف 

اإلنجاز. 

عىل  البنك  مجموعة  حافظت  الالمركزية،  مكاسب  تدعيم  وىف 
وجودها ىف 38 بلدا من بلدان اإلقليم األعضاء وتعمل عىل تعزيز 
تفويض السلطة إىل امليدان الذى تقرر ىف 2012. وترمى املراجعة 
إىل تحسين قدرة مجموعة البنك لتقديم الدعم ىف الوقت املناسب 
للعمليات واتخاذ القرارات من قبل العاملين املستقرين ىف امليدان. 
وقد أدارت املكاتب امليدانية املعززة حصة أكبر من محفظة عمليات 
مجموعة البنك، مع زيادة املشروعات املدارة محليا من 51 ىف املائة 
ىف 2014 إىل 60 ىف املائة من إجماىل املحفظة النشيطة ىف 2015. 
املائة  49.6 ىف  امليدان من  العمليات ىف  العاملين ىف  نقص  ورغم 
ىف 2014 إىل 40.6 ىف املائة من إجماىل العاملين ىف 2015، زاد 
اإلشراف عىل املشروعات الذى تمارسه املكاتب امليدانية بصورة 

نظيفة من 52.5 ىف املائة ىف 2014، إىل 53 باملائة ىف 2015.

ىف  املقر  إىل  به  والعاملين  البنك  عودة  استمرت  للمقر.  العودة 

 2014 طوال   ،2013 سبتمبر  أيلول/  ىف  بدأت  والتى  أبيدجان، 
كان   ،2015 ديسمبر  األول/  كانون  نهاية  وبحلول   .2015 و 
بنجاح ىف  انتقلوا واستقروا  قد  العاملين  ما مجموعه 1,126 من 
أبيدجان. وال يزال 79 فحسب من العاملين ىف تونس، منتظرين 
وقد  الضرورية.  الترتيبات  اكتمال  بمجرد  أبيدجان  إىل  االنتقال 
استغل البنك العودة إىل أبيدجان إلطالق عدة  مشروعات لتجديد 
تأهيل  إعادة  عملية  تأهيلها. وشملت  وإعادة  أبيدجان  مرافقه ىف 
مبنى املقر تجديد نظم التأمين من الحرائق، والتركيبات الكهربائية 
املقسمة،  (الفواصل  الداخلية  التركيبات  وتحديث  والحرارية، 
أكثر  أثاث  وشراء  إلخ)  الجدران،  األرضيات،  املعلقة،  األسقف 
العاملين.  راحة  لتعزيز  عمله  وبيئة  اإلنسان  بين  للعالقة  مراعاة 
وتشمل مشروعات تجديد البنية األساسية التى يجرى إنهاؤها: 
(i) إعادة تأهيل 81 من شقق Cité BAD، (ii) إعادة تأهيل فيال 
الرئيس، (iii) بناء موقف جديد للسيارات بسعة تبلغ 300 نقطة 
ليكتمل ىف 2016. وسيكمل هذا  املقر  للسيارات ىف مبنى  انتظار 
موقف السيارات املكون من 230 نقطة انتظار محاذية ملبنى مركز 

أبيدجان للتجارة الدولية. 

تكنولوجيا املعلومات. واصل البنك خالل العام تنفيذ مشروعات 

املعلومات  لتكنولوجيا  إستراتيجيته  ىف  رئيسية  أولوية  لها 
بنية  وتوفير  تركيب  اإلشراف عىل  التركيز عىل  مع  واالتصاالت 
وقد  املقر.  مبنى  ىف  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  أساسية 
اكتمل تركيب خدمات ربط شبكة البنك والشبكة الالسلكية املوحدة 
بالنسبة لجميع األماكن (تونس، أبيدجان، بريتوريا، نيروبى، وكل 
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املكاتب امليدانية). وقد حسن استخدام شبكة االتصاالت املوحدة 
أداء البنك الشامل وأسهم كثيرا ىف إدامة إنتاجية العاملين خالل 

العودة ألبيدجان.

بالفيديو مع وجود 1000  املؤتمرات  القدرة عىل عقد  وتحسنت 
عمارتى  ىف  مركبة  وحدة   500 تشمل  نفسه،  الوقت  ىف  وصلة 
زيادة  عن  هذا  وأسفر  واملقر.  الدولية  للتجارة  أبيدجان  مركز 
الفيديو  التى عقدت من خالل مؤتمرات  الشركة  عدد اجتماعات 
عن  املائة  ىف   20 بزيادة   ،2015 ىف   2,895 إىل  ارتفع  والذى 
السنة السابقة. وأجريت كل مقابالت التوظيف تقريبا ملرشحين 
وأدى  الفيديو.  مؤتمرات  من خالل  ديفوار  كوت  خارج  مقرهم 
تعزيز املرافق، خاصة من أجل االجتماعات ولقاءات الشركة، إىل 
توفير نحو 18.8 مليون وحدة حسابية ىف 2015 من مصروفات 

السفر وما يرتبط به.

مخاطر  تخفيف  خطة  من  كجزء  األعمال.  استمرارية  إدارة 

استمرارية األعمال، استهلت عملية لالستعراض عىل نطاق البنك 
تأثير  وتحليل  للتدريب  عمل  ورش  عقد  هذا  وشمل   .2015 ىف 
األعمال. وضمنت عملية االستعراض املديرين، واملدراء ومنسقى 

استمرارية األعمال من كل اإلدارات ىف املقر. 

وعقب التدابير القوية التى اتخذها البنك ىف 2014 سواء ىف مقره 
عن  اإليبوال  مرض  عن  الناجمة  املخاطر  ملنع  امليدانية  مكاتبه  أو 
العاملين وأسرهم، اتخذ البنك تدابير إضافية ىف 2015، كان ىف 
صدارتها إنشاء وحدة عزل من مرضى اإليبوال خارج مبنى مركز 
التجارة الدولية ىف أبيدجان. واستن مبادئ توجيهية خاصة للتعامل 
مع حاالت العدوى املحتملة ىف مجتمعه. ولدعم العاملين، ومعرفة 
عىل  لهم  املساعدة  تقديم  يمكن  وكيف  للمشاكل  يتصدون  كيف 
خير وجه، أرسل البنك وفودا لزيادة املكتبين امليدانيين ىف ليبريا 
وسيراليون حيث كان املرض قد ضرب ضربته. ومكنت الزيارة 
األخصائيين واإلدارة من الحوار مع نظرائهم وتعلم الدروس من 
التعامل بكفاءة مع قضايا ناجمة عن املرض، واالستعداد للمستقبل 

إن نشأت أوضاع مماثلة. 

وشملت إنجازات أخرى مدرجة ىف أنشطة استمرارية األعمال كما 
هو مخطط لها ىف برنامج استمرارية األعمال لعام 2015: 

ىف  تدريبية  دورات  األعمال/  استمرارية  عن  ورش  (i)    عقد 
موزامبيق،  رواندا،  مالوى،  (بوروندى،  اإلقليمية  املكاتب 

تونس، أوغندا، زامبيا، زمبابوى، وأثيوبيا)؛

(ii)   رئاسة اجتماعات فريق إدارة الطوارئ إلدارة أوضاع ألزمات 
(إطالق النيران اإلرهابى ىف باردو ىف تونس)؛ وآثار األزمة 
السياسية ىف بورندى عىل مكتب بوروندى امليدانى، وإجالء 

أسر العاملين الدوليين ألماكن أكثر أمنا مع ضمان حد أدنى 
من اضطراب األنشطة؛ 

(iii)  إجراء اختبارات وتمرينات إلزامية عن استمرارية األعمال عىل 
نطاق البنك ىف موقع استمرارية أعمال البنك ىف جنوب أفريقيا، 
لالضطرابات  للتصدى  البنك  استعداد  عىل  مجددا  للتأكيد 
ودعم قدرة بنيته األساسية عىل الصمود واستجابته لتخفيف 

مخاطر استمرارية األعمال. 

التنظيمى  الهيكل  تعرض  التنظيمى.  الهيكل  تحسين  تحديث 

ملجموعة البنك لبعض التنسيق املؤسسى منذ 2013 عندما تم سن 
إصالحات لتعزيز قدرته عىل تنفيذ إستراتيجيته العشرية. والتاىل 
هو تحديث لعام 2015 عن أنشطة الوحدات التنظيمية التى أقيمت 

مؤخرا. 

<  تواصل إدارة دعم االنتقال العمل باعتبارها مركز اتصال فعال 
بالنسبة لكل القضايا املتعلقة بعمليات مجموعة البنك ىف الدول 
التى تعانى من أوضاع هشة. وقد تم استكمال موظفى اإلدارة 
وإجراء  االنتقال  تسهيل  تطبيق  عن  مسئولة  وهى  بالكامل 

تحاليل الهشاشة. 

عىل  البنك  أعمال  تبنى  لكى  األعمال  تنمية  إدارة  <  أنشئت 
التصميم  هى  واألولية  األوىل  واليتها  أن  بيد  استباقى.  نحو 
مبادرة Africa-50 وهى  أجل  األموال من  والتشغيل وجمع 
أداة تنفيذ مشروع البنية األساسية املبتكر الجديد. وهذه الوالية 
لشركة وعقدت   Africa-50 تحويل تم  عندما  انتهت  لإلدارة 
 2015 يوليو  تموز/  ىف  العامة  التأسيسية  جمعيتها  اجتماع 
تزال  وال  املغرب.  ىف  البيضاء  الدار  ىف  استضافتها  موقع  ىف 
اإلدارة موجودة ولكن عملها ىف تنمية األعمال محدود ويتركز 
حاليا عىل إنشاء محاور إقليمية للشراكات بين القطاعين العام 
والخاص لدعم تنمية األعمال ىف األقاليم. وستقرر واليتها ىف 
اإلصالحات الجارية ىف 2016 بشأن النموذج الجديد إلنجاز 

األعمال. 

<  وقد دعم املسئول الرئيسى عن مخاطر املجموعة أنشطة إدارة 
النشيط  الرصد   (i) خالل:  من   2015 ىف  البنك  ىف  املخاطر 
ملحفظة القروض وتقديم تقارير دورية عن مخاطر االئتمان إىل 
لجنة املجلس بما ىف ذلك استعراض ائتمان املحفظة السنوى، 
(ii) القيادة املشتركة لتنفيذ إطار تعزيز ائتمان القطاع الخاص 
ملخاطر  سنوى  استعراض  إجراء   (iii) املجلس،  اعتمده  الذى 
لالتساق  ضمانا  والتمويل،  املراجعة  لجنة  إىل  يقدم  السوق 
إدارة  مجال  ىف  التوجيهية  ومبادئه  البنك  لسياسات  الداخىل 
األصول والخصوم، (iv) توفير تقييم لضوابط البنك الداخلية 
حول اإلبالغ املاىل واملخاطر االئتمانية. وباإلضافة لذلك، قاد 



71

الفصل الرابع التقرير السنوى 2015

تقرير  إعداد  عملية  املجموعة  مخاطر  عن  الرئيسى  املسئول 
بنك  األطراف مع  متعددة  التنمية  بنوك  بين  للمخاطر  التبادل 
تنمية الدول األمريكية والبنك الدوىل، والذى اعتمدته مجالس 

إدارة كل منها وتم التوقيع املشترك عليه ىف 2015.

ىف  املنتجات  من  عددا  الطبيعية  للموارد  األفريقى  املركز  <  قدم 
املوارد  إدارة  عىل  األعضاء  اإلقليم  بلدان  قدرة  لبناء   2015
الطبيعية. فأوال، تم بالتعاون مع تسهيل الدعم القانونى األفريقى 
للحكومات  توجيهية  مبادئ  وضع  األفريقى،  التنمية  ومعهد 
لتحسين القدرة عىل التفاوض عىل العقود االستخراجية بالغة 
الضخامة. وتم إصدار كتيب يقصد به توجيه املفاوضات حول 
للوائح  االمتثال  أداة مبسطة إلدارة  إدخال  يتم  ثانيا،  العقود. 
القانونية.  غير  التحايل  مع حاالت  للتعامل  األوروبى  االتحاد 
يعزز  وأن  والوظائف  اإليرادات  هذه  يكفل  أن  املتوقع  ومن 
الخيارات  عن  سياسيا  توجيها  املركز  قدم  ثالثا،  التجارة. 
التنمية  املتاحة الستغالل  املشروعات االستخراجية لتحسين 
القطرى  للدعم  برامج  املركز  استهل  لذلك،  وإضافة  البشرية. 
ىف قطاع التعدين ىف غينيا، وكذلك ىف قطاعى الغاز ىف تنزانيا 
وموزامبيق. والبرامج مصممة لدعم قدرة الحكومات عىل تنفيذ 
املشروعات االستخراجية. وقد اعتمدت استراتيجية املركز ىف 

.2015

<  وقد أعدت إدارة تنمية القطاع املاىل سياسة وإستراتيجية تنمية 
القطاع املاىل (2014 – 2019)، التى اعتمدها البنك ىف 2015. 
وتستند  أفريقيا.  ىف  النمو  تمويل  تيسير  هى  اإلدارة  ووالية 
يعانون نقصا  املاىل ملن  الشمول   (i) إىل دعامتين:  املهمة  هذه 
ىف الخدمات؛ (ii) توسيع نطاق النظم املالية األفريقية. وخالل 
العام، واصلت اإلدارة دعم اإلقراض من الباطن للقطاعات التى 
لها أولوية مثل األعمال الزراعية واملشروعات متناهية الصغر 
والصغيرة واملتوسطة من خالل تقديم حدود التسهيالت املالية 
للمؤسسات املالية واستخدام الضمانات املستمدة إىل حد كبير 
من اتفاقيات املشاركة ىف املخاطر املنفذة بموجب برامج البنك 

لتمويل التجارة. 

العليا  اإلدارة  دعم  واألداء  اإلنجاز  إدارة  مكتب  واصل  <  وقد 
 ،2015 أنتجت ىف  رائدة  تقارير  من خالل  العمليات  وإدارات 
عىل  الضوء  إلقاء  وتقرير  التنفيذية  العالمات  لوحة  وهى  أال 
املحفظة، ووفرت هذه التقارير إنذارا مبكرا عن تراخى اإلنجاز 
أو ضعف األداء، واقترحت تدابير للتصحيح. ومن خالل هذه 
املطبوعات ساعد املكتب ىف غرس إحساس أعىل باإللحاح من 
أسهم  وبالتاىل،  األداء.  بشأن  األكبر  والشفافية  اإلنجاز  أجل 
املكتب ىف تحقيق األداء القوى ملجموعة البنك الذى بلغ 6.33 
مليار وحدة حسابية ىف نهاية 2015، متجاوزا الهدف السنوى 

البالغ 4.93 مليار وحدة حسابية بنسبة 28.6 ىف املائة، وبما 
يمثل زيادة قدرها 25.4 ىف املائة عىل اعتمادات 2014 البالغة 

5.05 مليار وحدة حسابية. 

2.4 فاعلية التنمية وضمانات الجودة

واصلت مجموعة البنك خالل العام تحقيق تقدم ىف وضع ضمانات 
اجتماعية وبيئية جيدة، تعزز جودة عملياتها وتزويد قدرتها عىل 
قياس نتائج التنمية وإدارتها. وبصفة خاصة، ساهمت مجموعة 
البنك ىف تحقيق الحصيلة اإليجابية لالتفاقية العاملية ملؤتمر الدول 
األطراف ىف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغير املناخ، مما يعكس 
اهتمام أفريقيا بقضايا تغير املناخ، كما عولج ىف أماكن أخرى ىف 

هذا التقرير. 

تغير املناخ، البيئة، اإلستدامة االجتماعية. يستند تحول أفريقيا 

اإلقليم  بلدان  ومجموعة  البنك  مجموعة  رؤية  إىل  االقتصادى 
الشامل  النمو  يتحقق  أن  ضمان  هو  التركيز  ومحور  األعضاء. 
اجتماعيا بطريقة تمكن من أسباب القوة اقتصاديا ومستدامة بيئيا 
الرؤية  تحقيق هذه  بأن  البنك  عىل حد سواء. وتعترف مجموعة 
يتوقف عىل تنفيذ الضمانات البيئية، واالجتماعية واملتعلقة بتغير 
املناخ. وعقب اعتماد املجلسين لنظام الضمانات املتكاملة ىف 2013، 
حققت مجموعة البنك تقدما كبيرا ىف تبسيط اإلجراءات واملبادئ 
بالكامل.  الضمانات متكامال عمليا وفعاال  التوجيهية لجعل نظام 

وتشمل هذه اإلنجازات ما يىل: 

(i)    تم التصديق رسميا عىل كل من اإلجراءات واملواد اإلرشادية 
 .2014 ىف  اإلدارة  قبل  من  واالجتماعى  البيئى  للتقييم 
بشكل  حاليا  متاحة  واالجتماعى  البيئى  التقييم  وإجراءات 

علنى عىل اإلنترنت. 

أساسية  عن قضايا  الصلة  ذات  املعرفة  وثائق  نشر  تم  (ii)  كما 
غير  والتسويات  واستخدامها  القطرية  بالنظم  لالرتقاء 
مجال  ىف  البنك  مجموعة  ىف  العاملين  قدرة  لدعم  الطوعية، 

العمليات؛ 

برامج  خالل  من  األعضاء  اإلقليم  بلدان  قدرة  تعزيز  (iii)   تم 
داكار،  نيروبى،  تونس،  ىف  نظمت  التى  اإلقليمية  التدريب 
وبريتوريا. واستندت البرامج إىل دائرة واسعة من الخبراء 

ىف هذه البلدان ومن أماكن أخرى ىف القارة. 

تواصل  املتكاملة،  الضمانات  نظام  باستنهاض  يتعلق  وفيما 
مجموعة البنك ضمان أن كل العمليات يتم تقييمها مقدما وتدار 
املقررة. وىف مجال  البيئية واالجتماعية  أهداف اإلستدامة  حسب 
تغير املناخ. واصلت مجموعة البنك القيام بدور رئيسى ىف مناصرة 
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جدول األعمال األفريقى ىف 2015 كما يتبدى ىف النتائج التالية: 

(i)   تم إنتاج ما يربو عىل 60 من منتجات املعرفة املتعلقة بتغير 
والوثائق  وامللخصات،  العمل،  وأوراق  الكتب،  شاملة  املناخ، 
البنك  مجموعة  قدمت  كما  اإلخبارية.  والرسائل  الرائدة، 
لوجيستيا  ودعما  األعضاء  اإلقليم  لبلدان  تقنية  مساعدات 
مفاوضات  عملية  للمندوبين خالل  دوالر  مليونى  إىل  يصل 
الدورة 21 للدول األطراف ىف معاهدة األمم املتحدة اإلطارية 
البنك مبلغا مماثال سنويا  لتغير املناخ. واستثمرت مجموعة 
عبر الثالث سنوات بداية من الدورة 19 للمؤتمر املذكور التى 

عقدت ىف وارسو - بولندا ىف 2013. 

(ii)  التنفيذ الفعال والكامل ألداة نظام ضمانات املناخ التى مكنت 
مجموعة البنك من أن تدير عىل نحو أفضل مخاطر تغير املناخ، 
والتعرض للمعاناة منه، والتكيف معه عبر تدخالتها ىف القارة. 

للفترة    املناخ  تغير  بشأن  البنك  مجموعة  عمل  خطة  (iii)  تنفيذ 
2011 - 2015 التى أدت إىل حشد نحو 6.5 مليار دوالر. 
واستنادا إىل برنامج تتبع تمويل املناخ، فإن 3.8 مليار وحدة 
حسابية من هذا املبلغ قد تم تخصيصها حتى اآلن ألنشطة 
حسابية  وحدة  مليار   1.6 تخصيص  تم  حين  ىف  التخفيف 

لعمليات التكيف.

(vi)  تدريب أكثر من 600 خبير تنمية دوىل ىف أفريقيا ىف القضايا 
املتعلقة بتغير املناخ ودعم ثمانية بلدان ىف تعميم قضايا تغير 

املناخ ىف وثائق اإلستراتيجيات القطرية املستندة لنتائج.  

البنك.  مجموعة  ىف  العاملين  من   150 من  أكثر  (v)  تدريب 
اإلقليم  بلدان  من  الخاص  القطاع  وممارسى  واملسئولين. 
تنمية  األخضر ىف  النمو  تدابير  تكامل  تحقيق  األعضاء؛ عىل 
خالل  عرضت  مشروعات،  عشر  تزويد  ويتم  املشروعات. 
االستشارية  والخدمات  التقنية  باملساعدة  التدريب  دورات 
إلدماج تدابير النمو األخضر، وضمان التمويل من صناديق 
املناخ ملعالجة التكاليف املتزايدة لتدابير النمو األخضر. وأربعة 

من هذه املشروعات من القطاع الخاص.

باستمرار  البنك  مجموعة  تحسن  العمليات.  جودة  تعزيز 

ثقافة  بتعزيز  البدء  عند  الجودة  تحقيق  وعمليات  إستراتيجيات 
النتائج القوية، والهدف النهائى هو تحسين فاعلية وكفاءة تدخالت 

مجموعة البنك.

وإىل جانب توسيع ملكية النتائج ىف مجموعة البنك، فإن استعراض 
االستعداد قيد التفويض لنائب الرئيس للعمليات من أجل البرامج 
والسياسات القطرية واإلقليمية. وتم تنظيم عدة دورات تدريبية 
ملراكز اتصال مسئوىل البرامج القطرية لضمان وجود قدرة كافية 

التوجيه  مع  االستعداد  باستعراضات  واالضطالع  التنسيق  عىل 
عمليات  وإلغاء  تنفيذ  بشأن   (PD  02/2015) الجديد  الرئاسى 

مجموعة البنك السيادية. 

باململكة  االستئمانى  الدولية  التنمية  وزارة  صندوق  من  وبدعم 
أكاديمية مديرى  إنشاء  البنك باطراد ىف  املتحدة، تتقدم مجموعة 
لكل مديرى  للتدريب  املبادرة برنامجا شامال  املهام. وتوفر هذه 
املهام املسئولين عن تصميم العمليات واعتمادها واإلشراف عليها. 
وممارسات  املفاهيم،  عن  قياسية  نماذج  تصميم  بالفعل  تم  وقد 
األعمال وأدواتها. ويتم االضطالع حاليا بمشاورات مع اإلدارات 
حول طرق االستنهاض. وباإلضافة إىل ذلك، فإن مجموعة البنك 
تطور دورة إلكترونية حول اإلطار املنطقى املستند إىل النتائج من 

أجل املشروعات عىل اإلنترنت. 

كما تعمل مجموعة البنك عىل استعراض إعداد وصياغة الوثائق 
اإلستراتيجية القطرية. ومن املبتكرات األساسية ىف النهج الجديد 
اإلستراتيجيات  وضع  أجل  من  الجديدة  النتائج  أدوات  اعتماد 
القطرية، األمر الذى سيحسن االتساق اإلستراتيجى وتتبع النتائج 
أدوات  مناقشة  تمت  وقد  القطرى.  املستوى  عىل  شاملة  بطريقة 
النتائج هذه بعمق من قبل الخبراء ىف اجتماع بنوك التنمية متعددة 
األطراف املعنى باإلستراتيجيات القطرية: ممارسات بازغة لتعزيز 
أبيدجان  ىف  البنك  مجموعة  استضافته  الذى  والنتائج،  الجودة 
القطرية  الوثائق  عملية  اختبار  ويتم   .2015 حزيران/يونيو  ىف 
الرئيسية  الدروس  عن  اإلبالغ  وسيتم  موزامبيق  ىف  الجديدة 

املستفادة عقب التنفيذ عىل نطاق البنك. 

ومستوى  الجودة  برصد  النتائج  ثقافة  البنك  مجموعة  وتعزز 
الثقة ىف تحديد مراتب املشروعات من خالل استعراض االستعداد 
إكمال  وتقارير  والنتائج،  التقدم  مدى  تحديد  تقارير  وتنفيذ 
Qualityاملشروعات. ويتم نشر النتائج بصورة ربع سنوية ىف و
Assurance Dashboard وتوزيعها عىل اإلدارة العليا واإلدارات 

ألعمال املتابعة. 

العمليات  موظفى  دعم  تواصل  البنك  مجموعة  فإن  وأخيرا، 
مكتب  خالل  من  البدء  عند  العمليات  جودة  لتعزيز  مسعاهم  ىف 
الدعم  لطلب  السريعة  واالستجابة  الجودة  لضمان  املساعدة 
والتدريب لإلدارات. وىف ضوء نجاح هذه املبادرات فإن مجموعة 
البنك تجهز إلضفاء طابع مؤسسى عىل عيادات ضمانات الجودة 

التى توفر دعما مفصال حسب الطلب ملدير املهام.

بانتظام  البنك  التنمية. دعمت مجموعة  نتائج  أجل  اإلدارة من 

تركيزها عىل قياس نتائج التنمية وإدارتها. وإضافة إىل استعراض 
فاعلية التنمية السنوى لعام 2015، أنتجت مجموعة البنك أيضا 
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إثيوبيا  عن  قطريين  وتقريرين  الطاقة  عن  موضوعيا  تقريرا 
وسيراليون. 

حول  السنوى  التنمية  فاعلية  استعراض  سالسل  هيكل  ويدور 
الشركات  إلدارة  أداة  وهو  النتائج،  لقياس  البنك  مجموعة  إطار 
ومصمم لبيان كيف تؤثر عمليات املؤسسة عىل فاعلية التنمية ىف 
بلدان اإلقليم األعضاء. ويتبع إطار قياس النتائج نحو 100 مؤشر 
أداء مجمع ىف أربعة معايير مترابطة فيما بينها: (i) تقدم التنمية 
التنمية  ىف  البنك  مجموعة  إسهام   (ii) 1)؛  (املستوى  أفريقيا  ىف 
 (vi) 3)؛  (املستوى  العمليات  أداء   (iii) 2)؛  املستوى  أفريقيا  ىف 

والكفاءة التنظيمية (املستوى 4). 

لألمام  التنمية  "دفع  عىل  الذكر  سالف   2015 إطار  ركز  وقد 
أفريقيا ال  النمو ىف  آفاق  أن  التقرير  ويبين  االبتكار".  من خالل 
ويتوسعون  سريعا  ينمون  سكان  لألمام  يدفعها  إيجابية،  تزال 
اإلدارة  التجارة واالستثمار، والتحسن ىف  أنماط  عمرانيا، وتغير 
االقتصادية. بيد أنه للتعجيل بوتيرة التغير وتحسين الحياة، فإن 
أفريقيا ىف حاجة إىل االبتكار وإىل أفكار متولدة محليا. وتستطيع 
مجموعة البنك أن تلعب دورا مهما لحفز وتيرتها، خاصة ىف تغيير 
زراعية.  أعمال  مشروعات  إىل  كفاف  زراعة  مجرد  من  الزراعة 
السليمة لخلق وظائف  الظروف  أن تدعم توفير  وتستطيع أيضا 

جيدة وفرص لألعمال ىف الصناعة التحويلية. 

ويبين التقرير الذى يدور حول موضوع محدد "استعراض فاعلية 
التنمية لعام 2014 املعنى بالطاقة"، الذى أطلق ىف نيسان/ أبريل 
2015، ويغطى الفترة 2009 – 2013 أن البنك التزم بتقديم ما 
لتنمية قطاع  املنصرمين  العقدين  مليار دوالر عبر  يربو عىل 13 
الطاقة ىف أفريقيا. وقد وجهت هذه االلتزامات صوب بناء قدرة 
توليد وطنية واستحداث شبكات للتوزيع، مع التركيز عىل كهربة 
كهربة  عىل  التركيز  فإن  الثانى،  الفصل  ىف  لوحظ  وكما  الريف. 
الريف يتسق مع دعامة البنية األساسية للطاقة ىف اإلستراتيجية 
العشرية، الرامية إىل جلب قوى كهربائية يعول عليها ويمكن تحمل 
تكاليفها إىل املناطق الريفية، حيث فرص الحصول عىل الطاقة ال 

تزال محدودة بشكل خاص.

 ،"2015 لعام  أثيوبيا  ىف  التنمية  فاعلية  "استعراض  قيم  وقد 
النمو  ىف  التقدم  بفحص  البلد  تنمية  ىف  البنك  مجموعة  إسهام 
املسيرة.  تالقيها  التى  والتحديات  الفقر،  من  واإلقالل  الشامل 
استثمارات  حققت   ،2013 إىل   2005 من  أنه  التقرير  ويالحظ 
مجموعة البنك إسهاما جوهريا ىف توسيع البنية األساسية للطرق 
ملا يربو  النقل  الحصول عىل خدمات  أفريقيا وتحسين فرص  ىف 
عىل 7٫5 مليون من السكان. وإضافة لذلك، فإن إسهام مجموعة 
البنك ساعد البلد عىل تزويد نحو 40٫000 من السكان بالكهرباء.

 ،"2015 لعام  سيراليون  ىف  التنمية  فاعلية  "استعراض  وفر 
النزاع،  حالة  من  االنتقال  إدارة  ىف  البالد  تقدم  ملدى  استعراضا 
والدروس التى استفادتها مجموعة البنك من تقديم الدعم بصورة 
اإليبوال،  أزمة  فخالل  املثال،  سبيل  وعىل  هشة.   بيئة  ىف  فعالة 
الطوارئ ومساعدة  مليزانية  البنك سريعا دعما  حشدت مجموعة 
وإعادة  الطوارئ  حالة  لإلغاثة ىف  دوالر  مليون   60 بمبلغ  تقنية 

تعمير البالد. 

البنك دعم األدوات والعمليات،  وخالل 2015، واصلت مجموعة 
والنظم التى يرتكن إليها إطارها لقياس النتائج، بما ىف ذلك نظام 
اإلبالغ عن النتائج الذى استحدث ىف 2013. ويتتبع نظام اإلبالغ 
مزودا  والبلد،  واإلقليم،  القطاع،  املحفظة حسب  أداء  النتائج  عن 
ىف  اإلطار  تنقيح  وتم  األداء.  لتحسين  حرجة  بمعلومات  اإلدارة 
برنامج  اكتمال  بمجرد  الكامل  للتداول  جاهزا  وسيكون   2015
البنية األساسية لتقاسم النقاط لتحقيق تكامل تطبيقات تكنولوجيا 
بين  من  وأوراكل  اكستشانج،  مايكروسوفت  (ساب،  املعلومات 
بالشفافية  بالتزامه  الوفاء  ىف  البنك  لذلك،  وإضافة  آخرين). 
بيانات  نشر  واصل  موارده،  استخدام  ىف  للمساءلة  والخضوع 
شهرية ىف سجل مبادرة شفافية املعونة الدولية. ولترسيخ ثقافة 
للتدريب  تنظيم ورشة عمل  تم  املؤسسة،  النتائج ىف  إىل  موجهة 
عىل اإلدارة املستندة إىل النتائج، حضرها 25 من العاملين بالبنك 

ىف أبيدجان.

وباعتبارها مؤسسة للتنمية، تلتزم مجموعة البنك بتحقيق القيمة 
الخاص.  أو  العام  القطاع  لعمالئها، سواء  والنتائج  النقود  مقابل 
بنوك  من  شركائه  من  خمسة  مع  مبادرة  قاد  الصدد،  هذا  وىف 
مقابل  للقيمة  الجماعى  الفهم  لتحسين  األطراف  متعددة  التنمية 
مقابل  القيمة  مفهوم  عن  دراسة  بإعداد  تكليفا  وأصدر  النقود، 
ىف  االستثمار  البنك  مجموعة  واصلت  لذلك،  وباإلضافة  النقود. 
الوطنية ىف بلدان اإلقليم من أجل وضع  القدرة اإلحصائية  دعم 
ملمارسات  األفريقى  "املجتمع  إطار  ىف  لألدلة  استنادا  السياسة 
خالل:  من  ذلك  تنفيذ  تم  وقد  التنمية".  نتائج  أجل  من  اإلدارة 
(i) دعم القدرة الخاصة باإلدارة من أجل نتائج التنمية ىف بلدان 
السوق  مثل  اإلقليمية،  االقتصادية  واالتحادات  األعضاء  اإلقليم 
املشتركة لشرقى وجنوبى أفريقيا واالتحاد االقتصادى والنقدى 
 (ii) لغرب أفريقيا، ىف شراكة مع مؤسسة بناء القدرة ىف أفريقيا؛
 ،(Afrik4R)"النتائج أجل  من  أفريقيا  "مبادرة  الرائد،  برنامجها 
التى ترمى إىل دعم القدرة عىل اإلدارة من أجل نتائج التنمية لبناء 
دول قادرة وتعزيز التكامل اإلقليمى من خالل استخدام اإلدارة 

من أجل نتائج التنمية. 

ويعرض الجدول 4-1 و 4-2 أدناه التقدم املحرز عىل املستويات 
ويستخدم  ذكره.  سبق  الذى  بالنتائج  اإلدارة  إلطار  األربعة 
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التقدم املحرز عىل  الجدوالن نظام إضاءة املرور لتحديد درجات 
 (ii) ،(1 املستوى) تقدم التنمية ىف أفريقيا (i) :املستويات األربعة
أداء   (iii)  (2 (املستوى  أفريقيا  تنمية  ىف  البنك  مجموعة  إسهام 
العمليات ىف البنك (املستوى 3)، (vi) الكفاءة التنظيمية ملجموعة 

البنك (املستوى 4). 

مشاركة مجموعة البنك مع منظمات املجتمع املدنى. يحدد إطار 

وتحسين  لتعميق  مجاالت  املدنى  املجتمع  منظمات  مع  املشاركة 

نتائج التنمية. وبموجب هذا اإلطار، تتفاعل مجموعة البنك باستمرار 
القارة، وتشاركها من  املدنى عبر  املجتمع  مع عديد من منظمات 
خالل تقاسم املعلومات، وإجراء املشاورات، والتعاون ىف العمليات، 
والشراكات الصناعية. ونتيجة لهذا اإلطار أضفت مجموعة البنك 
طابعا مؤسسيا عىل مشاركة منظمات املجتمع املدنى ىف اجتماعاتها 
السنوية. ويوفر هذا االلتزام منتدى ملناقشة موضوعات محددة 
املرتبطة  الرئيسية  اإلنجازات  بعض  عىل  الضوء  إلقاء  أو  و/ 

اجلدول 1-4
بطاقة موجزة لدرجات األداء 2015

املستوى 1: هل تحقق أفريقيا تقدما ىف التنمية؟

االنتقال نحو النمو األخضر النمو الشامل

● بناء القدرة عىل الصمود● الشمول االقتصادى
● إدارة األصول الطبيعية● الشمول املكانى

● تقليل النفايات والتلوث● الشمول االجتماعى
● الشمول السياسى

● النمو املستدام

▲
املستوى 2: هل تحدث عمليات مجموعة البنك تأثيرا؟

تنمية القطاع الخاص التكامل اإلقليمى
● القطاع الخاص● النقل عبر الحدود

● الزراعة● الطاقة عبر الحدود

الحوكمة والخضوع للمساءلةاملهارات والتكنولوجياتنمية البنية األساسية

● اإلدارة املالية● التدريب املهنى● النقل
● شفافية القطاع العام● التعليم● املياه

● بيئة تنافسية● الصحة● الطاقة
● تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

▲
املستوى 3: هل تدار عمليات مجموعة البنك بصورة فعالة؟ 

املساواة بين الجنسين وتغير املناخعمليات فعالة وىف الوقت املناسبنتائج عىل املستوى القطرى

● عمليات تسترشد بالنوع● جودة العمليات● املشاركة القطرية
● عمليات تسترشد باملناخ● إدارة املحفظة● فاعلية املعونة

● التعلم من العمليات

▲
املستوى 4: هل مجموعة البنك منظمة كفؤة؟

القيمة مقابل النقوداملشاركة وحشد العاملينالتحرك أقرب لزبائننا

● مردودة التكلفة● املوارد البشرية● تحقيق الالمركزية
● خدمات املعلومات واالتصاالت● النوع● االتصالية

املصدر: إدارة ضمانات الجودة والنتائج بمجموعة البنك. 
بالنسبة للمستوى 1: يقاس أداء أفريقيا النسبى بمقارنة تقدم القارة ىف مجموعة نظرائها (البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل حول العامل)؛ وبالنسبة إىل املستوى 2: يقاس أداء البنك بمقارنة 
االنجازات املتوقعة والفعلية لكل العمليات التى اكتملت. وبالنسبة إىل املستويين 3 و 4، يقاس تقدم البنك مقارنة بأدائه ىف تحقيق أهداف 2013، الواردة ىف إطار البنك لقياس النتائج. وتشير 

أضواء املرور إىل ما يىل: 
● تقدم جيد: تحسنت مؤشرات املجموعة ىف املتوسط عىل خطوط األساس أو املجموعات املرجعية. 

● تقدم معتدل: النتائج مختلطة، وىف املتوسط تبين مؤشرات املجموعة تحسنا معتدال.
● تقدم متوقف أو متراجع: ىف املتوسط توقفت أو تراجعت مؤشرات املجموعة. 

● التقدم ال يمكن قياسه.
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اجلدول 2-4 
كيف أسهمت مجموعة البنك ىف تنمية أفريقيا )املستوى 2( 

2015-20132018-2016
متوقعمحققمتوقع

تنمية البنية التحتية

21,375%87 8,818 10,172النقل – الطرق املشيدة أو املعاد تأهيلها أو التي جرت صيانتها (كم)●

34,195%96 14,512 15,051النقل – العاملين املدربين/ املعينين لصيانة الطرق  ●

1,120,966%101 3,905,515 3,872,763النقل – األشخاص امللمين بسالمة الطرق إلخ●

49,666,553%105 25,569,494 24,283,187النقل – األشخاص الذين تتوافر لهم فرص محسنة للحصول عىل خدمات النقل ●

20,791,134%105 12,817,804 12,160,862منهم نساء)2( ●

3,961%100 1,422 1,421الطاقة – قدرة القوى التي تم تركيبها (ميجا واط) ●

1,205%102 72 71الطاقة – املتجددة منها (ميجا واط) ●

8,821%100 20 20الطاقة - العاملين املدربين/ املوظفين لصيانة مرافق الطاقة ●
37,695,068%98 3,997,308 4,061,795الطاقة – األشخاص الذين لديهم وصالت كهربائية جديدة أو محسنة.●

15,679,239%98 2,037,428 2,071,047منهم نساء)2(●

9,406,435%100 523,721 523,721الطاقة - تقليل إنبعاثات ثاني اكسيد الكربون (طن متري - سنة)●

3,644,919%76 109,115 143,924املياه – قدرة مياه الشرب املركبة (م3 / يوميا)●

51,782%108 21,655 20,131املياه – العمال املدربون عىل صيانة مرافق املياه ●

40,422,942%98 3,696,741 3,779,862املياه – أشخاص لديهم فرص جيدة أو محسنة للحصول عىل املياه والصرف الصحى. ●
22,702,609%97 1,816,940 1,864,476منهم نساء)2(●

852,939%100 3,767,987 3,767,987تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات – األشخاص املستفيدين من الفرص املحسنة للحصول عىل خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ●

426,469%100 1,883,993 1,883,993منهم نساء)2(●
التكامل اإلقليمى

6,858%1,3391,28196النقل – الطرق العابرة للحدود التى تم تشييدها أو أعيد تأهيلها (كم) ●
2,556 -  - الطاقة – خطوط النقل العابرة للحدود التى تم تشييدها أو أعيد تأهيلها (كم) ●

تنمية القطاع الخاص

1,334%442992225 إيرادات الحكومة من مشروعات املستثمرين واملشروعات الفرعية (بماليين الدوالرات األمريكية) ●

1,324%170205121تأثير املشروعات الصغيرة واملتوسطة (حجم تعامل االستثمارات (بماليين الدوالرات األمريكية) ●

36,321%138,879153,047110االئتمان متناهى الصغر املمنوح (عدد) ●

34,945%1,4371,436100عمالء االئتمان متناهى الصغر املدربين عىل إدارة األعمال ●

1,228,218%1,272,8761,256,80999الوظائف التى تم خلقها ●

609,924%343,873334,62497وظائف منها للنساء)2( ●

4,138,708%5,671,5005,714,164101األشخاص املستفيدين من املستثمرين والتمويل متناهى الصغر ●
2,070,287%2,860,5772,884,218101منهم نساء)2(

217,116%149,786136,63491الزراعة – األرض بإدارة محسنة للمياه (هكتار) ●

397,312%177,200257,592145الزراعة – األرض التى تحسن استخدامها: أعيدت زراعتها أو أعيد تحريجها (هكتار) ●

1,305,926%599,1131,217,056203الزراعة – سكان الريف الذين يستخدمون تكنولوجيا محسنة●

43,317,170%15,238,99617,435,967114الزراعة – األشخاص الذين يستفيدون من الزراعة املحسنة ●
22,728,895%7,274,4008,348,802115منهم نساء)2(
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باإلستراتيجية العشرية. وىف اجتماعات 2015 السنوية، تناقشت 
مجموعة البنك ومنظمات املجتمع املدنى وتقاسمت الخبرات بشأن 
األوسع  والعالقة  املناخ،  وتغير  للمساءلة،  والخضوع  الشفافية، 
تطوير  البنك ىف  بدأت مجموعة  وقد  البنك.  وبين مجموعة  بينها 

خطة عمل لتفعيل إطار منظمات املجتمع املدنى. 

املجموعة  بين  التعاون  لجنة  البنك  مجموعة  أنشأت   ،2015 وىف 
والتوجيه  املشورة  تقديم  والية  ولها  املدنى،  املجتمع  ومنظمات 
ملجموعة البنك بشأن تنفيذ اإلطار املذكور. وتعمل املؤسسة عىل 
إلعادة  املدنى  املجتمع  ومنظمات  املجموعة  بين  "ميثاق"  اعتماد 
وهذه  البنك  مجموعة  بين  التحالف  وتجديد  العالقة  تنشيط 
التركيز  عىل  البنك  مجموعة  تصميم  امليثاق  وسيبين  املنظمات. 
بدرجة أكبر عىل منظمات املجتمع املدنى ومساعدتها عىل اإلسهام 

ىف عمليات مجموعة البنك. ولزيادة التعاون مع منظمات املجتمع 
املدنى، وضعت مجموعة البنك خريطة مفصلة بهذه املنظمات ىف 
القارة.  ىف  املنظمات  هذه  عىل  واسعة  عامة  نظرة  لتوفير  أفريقيا 
البنك  مجموعة  بين  بيانات  قاعدة  إنشاء  إىل  العملية  هذه  وأدت 
ومنظمات املجتمع املدنى أطلقت خالل االجتماعات السنوية لعام 

 .2015

بوابة  إنشاء  تم  املدنى  املجتمع  منظمات  مع  االتصال  ولتحسين 
مكرسة لهذا عىل موقع مجموعة البنك عىل اإلنترنت. كما اتخذت 
مجموعة البنك إجراءات لزيادة عدد منظمات املجتمع املدنى القادرة 
عىل الحصول عىل معلومات من مجموعة البنك وبناء معرفة وقدرة 
منظمات املجتمع املدنى وكذلك دعم عمل مجموعة البنك ىف القيام 

بدورها باعتبارها وسيطا للمعرفة.

اجلدول 4-2  ) يتبع(
كيف أسهمت مجموعة البنك ىف تنمية أفريقيا )املستوى 2( 

2013-20152016-2018
متوقعمحققمتوقع

املهارات والتكنولوجيا

52562,603%15,1587,819األشخاص املستفيدين من التدريب املهنى ●

52278,453 %6,4543,330منهم نساء)2(●

91679 %1,3571,237الفصول الدراسية ومرافق دعم التعليم املشادة ●

8221,057 %22,43518,383املدرسين وغيرهم من العاملين بالتعليم/ املوظفين/ املدرسين ●

991,411,864 %1,172,3651,158,515األشخاص الذين يستفيدون من وجود فرص أفضل للحصول عيل التعليم. ●

100688,594 %704,288707,319منهم نساء)2(●

89279 %784697مراكز صحية أولية وثانوية وعالية●

12126,110 %12,64015,243عمال الصحة املدربين ●

847,364,838 %53,143,13344,856,570األشخاص الذين تتوافر لهم فرص الحصول عىل خدمات صحية أفضل ●

853,131,850 %29,423,46825,118,433منهم نساء)2(●
الحوكمة والخضوع للمساءلة 

94 % 16  17 بلدان لديها جودة محسنة إلدارة امليزانية واإلدارة املالية ●

100 % 6  6 بلدان لديها جودة محسنة لإلدارة العامة ●

74 % 14  19 بلدان لديها شفافية محسنة وخضوع للمساءلة وتقليل للفساد محسن ىف القطاع العام ●

56 % 5  9 بلدان لديها نظم محسنة للمشتروات ●

57 % 8  14 بلدان لديها مناخ تنافسى محسن ●

املصدر: إدارة ضمانات الجودة والنتائج بمجموعة البنك. 
مالحظات: 

البيانات غير متاحة 
يطبق مؤشر األداء للحوكمة عتبات مختلفة. وىف ضوء الطبيعة وبعد مسافة العزو، فإن مستويات إضاءة املرور مختلفة عن املؤشرات األخرى: أخضر، 75 ىف املائة أو أكثر، أصفر 50 – 75 

ىف املائة، وأحمر دون 50 ىف املائة.
األرقام املقسمة حسب الجنس مستمدة من مجموعة فرعية من املشروعات التى لديها بيانات متاحة مع خطط أساس وبيانات فعلية مضمرة. وحيث إن مشاريع كثيرة بدأت األخذ بالتصميمات 

التى تسترشد باملساواة بين الجنسين، فإنه من املتوقع أن تصبح هذه البيانات قوية وكاملة عىل نحو متزايد. 
األرقام بالوحدات الحسابية محولة بمعدل وحدة حسابية = 1.38 دوالر.

عنوان تفسيرى
● حققت عمليات البنك 95% أو أكثر من أهدافها.

● حققت عمليات البنك 60 – 94% من أهدافها. 

● حققت عمليات البنك أقل من 60% من أهدافها.

● البيانات غير متاحة لقياس األداء. 
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3.4 السياسات واإلستراتيجيات

دخل تنفيذ اإلستراتيجية العشرية ملجموعة البنك عامه الثالث ىف 
تدعم  التى  واإلستراتيجيات  السياسات  عىل  التركيز  مع   ،2015
األخضر.  النمو  إىل  أفريقيا  وانتقال  أفريقيا  ىف  الشامل  النمو 
السياسات  حصلت  العاملية،  للمعونة  املتغير  بالبنيان  واعترافا 
واإلستراتيجيات التى تعزز تمويل التنمية ىف أفريقيا، عىل اهتمام 
إستراتيجيات،  البنك  مجموعة  اعتمدت  العام،  فخالل  خاص. 

وسياسات، ومبادئ توجيهية جديدة، كما نبين أدناه.

تمولها  التى  للعمليات  بالنسبة  املشتروات  ومنهج  سياسة 

لسياسة  جديدا  إطارا  اإلدارة  مجلسا  اعتمد  البنك.  مجموعة 

اإلطار  ويضم   .2015 أكتوبر  األول/  تشرين  ىف  املشتروات 
مجموعة  تمولها  التى  للعمليات  املشتروات  سياسة   (i) الجديد: 
لبنك  املشتروات  سياسة  لتنفيذ  منهج   (ii) (السياسة)،  البنك 
من  العمليات  مشتروات  كتيب   (iii) (املنهج)،  األفريقى  التنمية 
أجل التنمية األفريقية، (iv) طقم عدة املشتروات (الطقم) وسيتم 
تحميل الكتيب وحقيبة األدوات عىل موقع البنك عىل اإلنترنت حاليا 

يتوافران. وسيتم تنفيذ إطار املشتروات الجديدة ىف 2016.

مجموعة  تمولها  التى  العمليات  لدعم  مصمم  املشتروات  وإطار 
البنك وتعزيز نظم املشتروات ىف بلدان اإلقليم األعضاء لتمكينها 
املبادئ  إىل  استنادا  النقود  مقابل  قيمة  أقصى  الحصول عىل  من 
التى تدعم بعضها البعض والخاصة باالقتصاد والكفاءة والفاعلية 
واإلنصاف. وهناك سمة أساسية لإلطار هى تحقيق املقترضين 
للقيمة مقابل النقود، استنادا إىل نهج ديناميكى ومتمايز لالتساق 
مع الغرض إزاء صفقات املشتروات. ويشمل هذا النهج االستخدام 
الكامل لنظم مشتروات املقترضين بالنسبة لعقود معينة، وأساليب 

وإجراءات مفصلة حسب الحاجة للحاالت األكثر تعقيدا.

إستراتيجية مجموعة البنك إلدارة املعرفة. ىف حزيران/ يونيو 

للفترة  املعرفة  إدارة  إستراتيجية  اإلدارة  مجلسا  اعتمد   2015
فإن  بالتمويل،  املعرفة  مزج  عىل  وبقدرتها   .(2020  –  2015)
املعرفة  بمنتجات  تمويلها  متزايد  نحو  عىل  تكمل  البنك  مجموعة 
ووضع  واالستشارة  التحليل  أعمال  ذلك  ىف  بما  وخدماتها، 
اإلنمائية  الفاعلية  زيادة  هو  اإلستراتيجية  وهدف  السياسة. 
أجل  من  للمعرفة  مبتكرة  حلول  وتبادل  بتوفير  البنك  ملجموعة 
دعامتين:  ولإلستراتيجية  األفريقية.  البلدان  مع  أفريقيا،  تحول 
البنك  مجموعة  عمليات  فاعلية  تعزيز  ىف  املعرفة  دور  عكس   (i)
لتلبية االحتياجات اإلنمائية امللحة ألفريقيا؛ (ii) تدعيم جودة حوار 
ىف  ومشاركته  االستشارية،  وخدماته  السياسى  البنك  مجموعة 
أصول  عىل  االستراتيجية  هذه  تنفيذ  وسيبنى  التنمية.  مناظرات 
الطليعية،  مطبوعاته  ذلك  بما ىف  البنك  ملجموعة  املستقرة  املعرفة 

وحواراته السياسية، وبرامج بناء القدرة، وبرنامج إدارة معرفة 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الخاصة بالتعليم.

إستراتيجية املركز األفريقى للموارد الطبيعية. اعتمد املجلسان 

 .2015 يوليو  تموز/  ىف   (2020  -2015) اإلستراتيجية  هذه 
وتقترح اإلستراتيجية دعامتين: (i) تخطيط متكامل لتنمية املوارد 
الطبيعية لحماية البيئة من خالل التنمية املستدامة، (ii) الحوكمة 
املحىل  واملحتوى  املفاوضات،  لدعم  الطبيعية  للموارد  الجيدة 
والشفافية من خالل املشاركة العامة. وفيما يتعلق بسلسلة القيم 
يعتزم برنامج املركز التركيز عىل مرحلة املواد الخام التى تتضمن 
تنمية املشروعات، لكنه يستبعد مرحلتى التجهيز وما بعد التجهيز. 
بشأن  املشورة  توفير  البرنامج  يجسد  الحوكمة،  منظور  ومن 
السياسات، والقوانين واألطر املؤسسية التى تنظم املشروعات ىف 

مرحلة املواد الخام.

إطار إستراتيجى ومبادئ توجيهية للعمليات من أجل تسهيل 

آيار/ مايو  املجلس ىف  اعتمد  الخاص.  االئتمان للقطاع  تعزيز 

القطاع  ائتمان  دعم  لتسهيل  التوجيهية  واملبادئ  اإلطار   ،2015
الخاص. ويوفر هذا مجاال لصندوق التنمية األفريقى لالستثمار 
ىف تحقيق نتائج التنمية من خالل القطاع الخاص بتنشيط عمليات 
وإلنشاء  للصندوق.  املؤهلة  البلدان  ىف  الخاص  للقطاع  البنك 
التسهيل وفر الصندوق إسهاما مبدئيا بمبلغ 165 مليون وحدة 
مستقل  والتسهيل  عشرة.  الثالثة  االستعاضة  بموجب  حسابية 
والصندوق.  البنك  وموارد  موارده  بين  الكامل  الفصل  مع  ماليا 
التسهيل  يكون  أن  ثالثية   -  A للبنك  االئتمانية  املرتبة  وستكفل 
محفزا بدرجة عالية بحيث يحشد مبلغا يصل لنحو ثالثة أمثال 
موارده الرأسمالية. وبالتاىل، فإن منحة رأس املال املبدئى البالغة 
سوف  للتسهيل،  تقديمها  تم  والتى  حسابية  وحدة  مليون   165
البلدان  مليون وحدة حسابية ىف  إىل 495  ما يصل  تكفل حشد 
املؤهلة للصندوق. والقصد من كتيب املبادئ التوجيهية للعمليات 
العاملين واإلدارة ىف عمليات  التسهيل هو توجيه  من أجل تنفيذ 
قدرة  إىل  وإضافة  التسهيل.  لعمليات  اليومية  واإلدارة  التجهيز 
التسهيل، اعتمد املجلس أيضا قائمة باملشروعات التى ستستفيد 

منه. وإضافة إىل ذلك، تم تعيين مدير التسهيل ىف 2015.

ىف  املجلسان  اعتمد  اإلقليمى.  التكامل  وإستراتيجية  سياسة 

التكامل  وإستراتيجية  سياسة   ،2015 نوفمبر  الثانى/  تشرين 
اإلقليمى الجديدتين للفترة 2014 - 2023. وسيساعد هذا عىل 
تنشيط اإلستراتيجية العشرية التى تؤكد مجددا التزام مجموعة 
هذه  ولتحقيق  أفريقيا.  ىف  اإلقليمى  بالتكامل  بالنهوض  البنك 
الغاية تركز اإلستراتيجية عىل مجالين متكاملين: دعم تنمية البنية 
األساسية اإلقليمية، وتعزيز التصنيع والتجارة ىف القارة. ويركز 
كل من السياسة واإلستراتيجية الجديدتين عىل خلق أسواق أكبر 
الدولية،  باألسواق  الساحلية  غير  البلدان  تربط  جاذبية،  وأكثر 
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وستوجه  القارة.  تنمية  لتعزيز  أفريقيا  داخل  التجارة  وتدعم 
السياسة واإلستراتيجية دعم مجموعة البنك للبلدان واملؤسسات 
اإلقليمية ىف التكامل االقتصادى بحشد دور املؤسسات باعتبارها 
عىل  متزايدا  تركيزا  وتركزان  للتنمية.  ووسيطا  ومحفزا،  مموال، 
النمو  ودعم  الوظائف  لخلق  والصناعة  التجارة  تنمية  تعزيز 
األساسية  البنية  قضايا  عىل  أكبر  تركيزا  تضعان  كما  الشامل. 
»امليسرة« مثل تسهيل التجارة، وإصالحات السياسة، والتنسيق 
اإلقليمى للسياسات، واللوائح املعنية بالبنية األساسية، والتجارة، 

واالستثمار.

4.4 استعراض منتصف املدة لإلستعاضة الثالثة 
عشرة

اتفق مندوبو الصندوق عىل أن معظم التزامات استعراض منتصف 
املدة قد تم الوفاء بها بموجب االستعاضة الثالثة عشرة. وأكدوا 
أهمية تحسين التوازن بين الجنسين داخل املؤسسة، خاصة عىل 

مستوى اإلدارة. 

وقد اجتمع مندوبو الصندوق ىف أبيدجان، كوت ديفوار، ىف تشرين 
لالستعاضة  املدة  منتصف  الستعراض   ،2015 نوفمبر  الثانى/ 
الثالثة عشر. وانضم إليهم املحافظون وممثلون من كوت ديفوار، 
األطراف  متعددة  التنمية  بنوك  من  ومراقبون  ومالوى،  وغانا، 

واملؤسسات املالية الدولية.

وألقى املندوبون الضوء عىل عدد من اإلنجازات التى حققها البنك ىف 
استعراض منتصف املدة لالستعاضة الثالثة عشرة، بدءا بالتقدم 
الكبير ىف تحقيق معظم االلتزامات. كما أحاطوا علما بأن تسهيل 
القطاع الخاص كان مطبقا بالكامل وأن هناك أدلة عىل وجود طلب 
قوى. وأشادوا بتسهيل دعم االنتقال واستجابته القوية لألزمات 
مثل تفشى اإليبوال ىف غينيا، وليبيريا، وسيراليون، كمثال للقيمة 

املضافة للتسهيل ىف األوضاع الخاصة ببلدان معينة.

بيد أن املندوبين لفتوا االنتباه إىل بعض املجاالت التى تحتاج إىل 
اهتمام أكثر. وكانت معدالت صرف القروض األدنى واالستيعاب 
البطئ لصكوك التحويل املبتكرة (ضمان االئتمان الجزئى وضمان 
فإنه ىف ضوء  لذلك،  وإضافة  كبير.  قلق  محل  الجزئى)  املخاطر 
الحاجة امللحة لتعويض آثار تغير املناخ، كانت مجموعة البنك ىف 
حاجة إىل القيام بدور رئيسى ىف حشد تمويل املناخ، وأوصت بأن 
يواصل الصندوق دعم بلدان اإلقليم األعضاء من خالل التمويل 
ورحب  املحلية.  املوارد  بحشد  والنهوض  سياسة  إىل  املستند 
ىف  كبيرا  تقدما  حققت  قد  البنك  مجموعة  أن  بحقيقة  املندوبون 
مناصرة املساواة بين الجنسين وتعميمها ىف عملياتها. ومع ذلك، 

أكدوا الحاجة إىل تحسين التوازن بين الجنسين داخل املؤسسة، 
خاصة عىل مستوى اإلدارة، كما أحاطوا علما بأن املشاورات من 
أجل االستعاضة الرابعة عشرة ستركز عىل عالج العناصر املتبقية 
للتركيز  جديدة  مجاالت  وتحديد  عشرة  الثالثة  االستعاضة  من 

للتعجيل بتنفيذ اإلستراتيجية العشرية.

5.4 التقييم املستقل ملجموعة البنك

التنمية املستقل 12 تقييما لها تأثيرها  خالل 2015، أكمل تقييم 
(ال تشمل التقييمات وال مستوى املشروع). وقد شكل هذا أكبر 
التى  املستقلة  التقييم  عمليات  من  البنك  مجموعة  تاريخ  ىف  عدد 
إىل  تستند  معلومات  التقييمات  هذه  ووفرت  عاما.   30 امتدت 
عدة  ىف  البنك  عمل  تشكيل  ىف  باملصداقية ساعدت  وتحظى  أدلة 
البنك عىل  التقييمات مجموعة  مجاالت إستراتيجية. كما ساعدت 
فيها. وأسهمت ىف  املصلحة  للمساءلة ألصحاب  الخضوع  إظهار 
مجموعة  كثفت  لذلك،  وإضافة  أفضل.  نحو  عىل  القرارات  اتخاذ 
من  واستخدامها  التقييمات  هذه  من  التعلم  لدعم  جهودها  البنك 
خالل االتصاالت األقوى وإدارة املعرفة، والوصول ملجاالت أبعد، 
تم تعزيز  املؤسسة عىل حد سواء. كما  ـ داخل وخارج  والنشر 
أنشطة دعم ثقافة التقييم وتدعيم عرض التقييمات ىف بلدان اإلقليم 

األعضاء، وتقوية الطلب عىل منتجات التقييم.

وأكملت مجموعة البنك ثالثة تقييمات ملوضوعات محددة، وخمسة 
تقييمات لالستراتيجيات والبرامج القطرية (الكاميرون، السنغال، 
توغو، أثيوبيا، وتنزانيا)، وثالثة تقييمات للشركات، وتقييم واحد 
لتجمع من مشروعات الربط الكهربائى املتبادل. وكانت التقييمات 
ملوضوعات محددة هى تقييم مساعدة البنك للمشروعات الصغيرة 
واملتوسطة، وتقييم استثمارات البنك ىف أسهم رأس املال الخاص، 
وتقرير عن استخدام البنك للشراكة بين القطاعين العام والخاص. 

تقييم  هو   2015 العام  خالل  جرى  مستقل  تقييم  أبرز  وكان 
والتزامه  املال  لرأس  السادسة  العامة  للزيادة  البنك  لتنفيذ  شامل 
التنمية  لصندوق  عشرة  والثالثة  عشرة  الثانية  االستعاضتين 
األفريقى. وشمل هذا التقييم ثالثة مكونات: (i) تقييم مستقل للزيادة 
الثانية عشرة والثالثة  العامة السادسة لرأس املال واالستعاضتين 
لصنع  مستقل  وتقييم   (ii) شامل،  استعراض  للصندوق:  عشرة 
اإلدارية  امليزانية  وإدارة   (iii) وتنفيذها،  واإلستراتيجية  السياسة 

للبنك. ونلقى الضوء فيما يىل عىل تقييمات االلتزامات الثالثة:

املال  لرأس  السادسة  العامة  الزيادة  اللتزامات  مستقل  تقييم 
هذا  أهداف  كانت  عشرة.  والثالثة  عشرة  الثانية  واالستعاضتين 
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مالءمة   (i) عن:  ودروس  استنتاجات  استخالص  هى  التقييم 
االلتزامات املتفق عليها تجاه تحديات مجموعة البنك وأولوياتها؛ 
(ii) كفاءة العملية ىف التوصل التفاق عىل محفظة من االلتزامات 
الوثائق  مثل  (املنتجات  االلتزامات  تنفيذ   (iii) وواقعية؛  متماثلة 

وإنشاء هياكل أو تجهيزات جديدة)؛ و (iv) فاعلية تنفيذها.

وإجماال، فإن التقييم توصل إىل أن مجموعة البنك تنجز التزاماتها 
فيما يتعلق بالوثائق املتفق عليها وإنشاء هياكل مقررة عليها، بيد 
لذلك، فإنه  الوثائق جاء متأخرا. وإضافة  إنجاز نحو نصف  أن، 
عىل الرغم من أن جدول أعمال اإلصالح ىف مجموعة البنك ال يزال 
جاريا، فإن التقييم مل يستطع أن يصل إىل نتيجة إيجابية بشأن 
قدرة البنك عىل تمويل هذه املبادرات وضمان التنفيذ الفعال لتحقيق 
املنافع املرغوبة، ويوصى بأن تركز مجموعة البنك عىل التصميم 
قبل  لإلستراتيجية  السليم  والتنفيذ  والقوى،  العميق،  والتخطيط 

الشروع ىف إجراء إصالحات جديدة وكبيرة.

التقييم املستقل لصيغ السياسة واإلستراتيجية وتنفيذهما. ساعد 
وإستراتيجيات  وتنفيذ سياسات  وإدارة  التقييم ىف صياغة،  هذا 
التى تحكم  التنظيمية األساسية  البنك ـ وهى الصكوك  مجموعة 
أنشطة وبرامج العمليات واملؤسسة. وكان الهدف األوىل للتقييم هو 
دعم التحسن ىف إعداد وتنفيذ سياسات وإستراتيجيات مجموعة 
واإلنمائية.  التنظيمية  لفاعليته  كدعائم  عمل  الذى  األمر  البنك، 
لقضايا  عامة  تغطية شاملة بصفة  هناك  أن  إىل  التقييم  وتوصل 
بالنسبة  األعضاء  اإلقليم  وبلدان  البنك  ملجموعة  بالغة  أهمية  لها 
إىل سياسات وإستراتيجيات مجموعة البنك. بيد أنه ألقى األضواء 
من  واضح  إطار  إىل  االفتقار  خاصة  للقلق،  مصادر  بضعة  عىل 
التمييز  ىف  والفشل  الوثائق،  هذه  لتوجيه  عليها  املتفق  املسميات 
وما  واإلستراتيجيات،  السياسات  بين هدف ومضمون  بوضوح 
الذى يطلق عنان صياغتهما. كما توصل التقييم إىل أن مجموعة 
البنك كانت تفتقر إىل مستودع يسهل اإلبحار فيه من السياسات 

واإلستراتيجيات.

األفريقى.  التنمية  لبنك  اإلدارية  امليزانية  إلدارة  املستقل  التقييم 
كان هدف هذا التقييم هو تقييم املدى الذى توفر به إدارة امليزانية 
ومجاالتها  أولوياتها  إنجاز  ىف  والفاعلية  الكفاءة  للبنك  اإلدارية 
التحسينات.  من  ملزيد  الصالحة  املجاالت  لتحديد  اإلستراتيجية، 
التى  الرئيسية  اإلجراءات  به  نفذت  الذى  املدى  التقييم  قيّم  كما 
أن  إىل  التقييم  امليزانية. وتوصل  استعراض 2012 إلصالح  بها 
إصالح امليزانية كان وثيق الصلة باملوضوع وتمت صياغته عىل 
النحو املناسب، ومتكامال مع املكونات األخرى إلصالحات البنك. 
بيد أن، التنفيذ الشامل كان متسما بالتحدى ومل يتم دائما احترام 

التى وضعت  الزمنية  الجداول  الزمنى والتسلسل سواء  الترتيب 
ىف 2007، أو املنطق الشامل لإلصالح. وعىل الرغم من أن أدوات 
امليزانية قد تم تعزيزها، فإن جهدا أكبر مطلوب لتنقيح وتحسين 
اإلجراءات من أجل التنفيذ، فنظرا ألن التغييرات السلوكية املطلوبة 
مناسب،  نحو  عىل  عولجت  قد  كانت  لإلصالحات  الفعال  للتنفيذ 
فقد كان لإلصالح تأثير محدود عىل الكفاءة املؤسسية للعمليات 
تنسيق  وتم  العمل.  وبرامج  ميزانية  تخطيط  خاصة  األساسية، 
تخصيص املوارد واألهداف اإلستراتيجية لكن ينبغى دعم األولوية 

اإلستراتيجية لوضع الخطط مقدما واستخدام بيانات النتائج.

دروس  أربعة  اإلدارية  امليزانية  إلدارة  التقييم  هذا  واستخلص 
أساسية لها أهمية أيضا بالنسبة لإلصالحات املؤسسية األخرى. 
وهذه الدروس هى ضمان: (i) التالحم الخارجى؛ (ii) التسلسل 
األفضل لإلصالحات؛ (iii) التغيير الثقاىف والسلوكى؛ (iv) رعاية 

وإصالح هيكل اإلدارة من قبل اإلدارة العليا.

6.4 خدمات املشتروات والخدمات االستئمانية

باعتبارها  االستئمانية  والخدمات  املشتروات  خدمات  تقديم  يتم 
تقييمات  خالل  من  األعضاء  اإلقليم  بلدان  إىل  مباشرة  مساعدة 
اإلدارة  ىف  القدرة  بناء  وأنشطة  جيدا  مصمم  وتدريب  صارمة 
إيجابية  تأثيرات  الخدمات  العامة واملشتروات. وتولد هذه  املالية 
تنفيذ املشروعات  البنك األخرى مثل  عىل مجاالت عمل مجموعة 

والحوكمة املالية.

االجتماعى  والتقدم  املستدامة  االقتصادية  التنمية  تحقيق  ويمكن 
ىف بلدان اإلقليم األعضاء، باالستخدام األفضل لألموال املنصرفة 
ملشروعات وبرامج التنمية. ومن ثم، تواصل مجموعة البنك دعمها 
العامة  املالية  اإلدارة  أجل  من  النظم  بتعزيز  القدرة  لبناء  املنتظم 
وإدارة املشتروات السليمة. وىف حاالت محددة من بلدان اإلقليم 
األعضاء التى تمر بمرحلة انتقال، يعمل موظفو البنك مع السلطات 
تدابير  لتطبيق  البنك  مجموعة  تمولها  التى  املشروعات  بشأن 

مالئمة للتخفيف من أجل تحقيق نتائج ناجحة للمشروعات.

وكما ىف السنوات السابقة، أسهمت خدمات املشتروات والخدمات 
املشروعات  تصميم  ىف   ،2015 ىف  البنك  بمجموعة  االستئمانية 
وتقييمها  وإعدادها  البنك  مجموعة  تمولها  التى  والبرامج 
واإلشراف عليها وإكمالها. وكان هناك مجال إضاىف للتركيز هو 
تطوير إطار جديد لسياسة املشتروات، اعتمده مجلس اإلدارة ىف 
تشرين األول/ أكتوبر 2015. ويرمى هذا اإلطار الذى استحدث 
دعم  إىل  املعنيين،  املصلحة  أصحاب  مع  واسعة  مشاورات  بعد 



80

اإلصالحات املؤسسية وإدارة الشركةالفصل الرابع

البنك وتعزيز نظم املشتروات ىف  التى تمولها مجموعة  العمليات 
بلدان اإلقليم األعضاء. 

وخالل 2015، واصل ذراع اإلدارة املالية ملجموعة البنك، رصد 
االمتثال للضمانات املتعلقة باإلدارة املالية الحريصة للمشروعات 
ومراجعة  صياغة  هذا  وشمل  البنك.  يدعمها  التى  والبرامج 
لدعم  وقواعدها  التوجيهية  ومبادئها  املالية،  اإلدارة  سياسات 
وظيفة الخدمات املالية ىف البنك. وأسفر تركيز البنك عن التقديم 
هذه  جودة  ىف  تحسن  عن  املشروعات  مراجعة  لتقارير  السريع 

التقارير وإعدادها ىف الوقت املناسب. 

وتم تنظيم عدد من العيادات االستئمانية ىف بلدان اإلقليم األعضاء 
لبناء  البنك،  التابع ملجموعة  األفريقى  التنمية  بالتعاون مع معهد 
عىل  التدريب  وركز  املالية.  واإلدارة  املشتروات  أجل  من  القدرة 
تحقيق القيمة مقابل النقود للعمليات التى يمولها البنك، ومالءمة 

الترتيبات والغرض منها.

7.4 البنك باعتباره وسيطا للمعرفة

اتساقا مع سياسة إدارة املعرفة، تم تنفيذ برنامج املعرفة الخاص 
بمجموعة البنك ىف 2015 من خالل إنتاج وتوزيع منتجات بحوث 
القدرة.  التدريب وبناء  التنمية، واملطبوعات اإلحصائية، وأنشطة 
وأوراق عمل،  املعرفة مطبوعات طليعية وكتبا،  منتجات  وشملت 
استشارية  وخدمات  للقدرة،  وبناء  وتدريبا  للبيانات،  وبنوكا 

أساسية لصالح بلدان اإلقليم األعضاء.

1.7.4 أنشطة بحوث التنمية

خالل العام، كانت أنشطة البحوث لدى مجموعة البنك ترمى إىل 
إنجاز منتجات للمعرفة عالية الجودة تعكس الحقائق االجتماعية ـ 
االقتصادية ىف بلدان اإلقليم األعضاء. وكان بعض أعمال البحوث 
للمعرفة  طليعية  منتجات  إنتاج  أيضا  وتم  عليه.  الطلب  يحركه 
ألولويات  أعمق  فهم  الكتساب  محددة  موضوعات  حول  وتدور 
التنمية ىف القارة، وفرصها، وتحدياتها. فخالل ذروة أزمة اإليبوال 
مثال أجريت دراسة إللقاء الضوء عىل التأثير االقتصادى للمرض. 
ويسرت األدلة املستمدة من الدراسة املناقشات الداخلية لإلدارة 
البلدان  ىف  ومناصرتها  البنك  مجموعة  حوار  هذا  وعزز  العليا 
بحوث  والية  تحقيق  ىف  كبير  تقدم  تحقق  وإجماال،  املتضررة. 
خالل  املتولدة  املعرفة  منتجات  بعض  وشمل  األساسية.  التنمية 

العام ما يىل:

(i)     مطبوعات طليعية رئيسية: التقرير السنوى ملجموعة البنك 
لعام 2014، وتقرير التنمية األفريقية لعام 2015؛ واآلفاق 
االقتصادية األفريقية لعام 2015؛ وتقرير القدرة التنافسية 
ألفريقيا لعام 2015، وخمس طبعات من استعراض التنمية 

األفريقية، بما ىف ذلك عدد خاص عن املعونة والعمالة.

و  اقتصاديا،  موجزا   34 هذه  شملت  أخرى:  (ii)    مطبوعات 
ىف  دوليا  البنك  ىف  العاملون  نشرها  صحف  ىف  مقالة   12
العمرانى والتنمية  »التوسع  صحف كبرى، وكتاب بعنوان 
وفرص«؛  تحديات  أفريقيا:  ىف  االقتصادية  ـ  االجتماعية 
نشرها؛  جرى  كتب  ىف  العاملون  أعدها  فصول  وأربعة 
ـ  االجتماعية  للتنمية  مهمة  قضايا  بشأن  عمل  ورقة   20
االقتصادية ألفريقيا. كتابان عن املستوى املنخفض للتصنيع 
ىف أفريقيا تم نشرهما أيضا من خالل مشروع »التعلم من 
أجل املنافسة (L2C)”. وهو تعاون بين إدارة بحوث التنمية 
ملجموعة البنك ومؤسسة بروكنجز UNU-WIDER. وأسفر 
مشروع (L2C)، الذى عالج موضوع »ملاذا التصنيع قليل 
ىف أفريقيا؟«، عن نشر كتابين بواسطة دار نشر بروكنجز 

ومطابع جامعة أكسفورد. 

أمام أصحاب  (iii)  ورش عمل ومؤتمرات: تم تنظيم 45 عرضا 
املصلحة الخارجيين، بما ىف ذلك صناع السياسة ىف أفريقيا 
ىف  التنمية  بآفاق  املعنيون  واملستثمرون  التنمية  وشركاء 
أفريقيا وجماعات البحوث والتفكير، ومراكز البحوث العاملة 
عىل قضايا مهمة بالنسبة ألفريقيا. وىف داخل البنك، تم تنظيم 
لإلثبات  للبحوث، وأعمال بحثية  أكثر من 30 حلقة دراسة 
الوحدات  مختلف  عبر  البنك  ىف  العاملون  بها  قام  باألدلة 
رفيعى  من  متحدثين  ضيوف  دعوة  تمت  كما  التنظيمية. 
املستوى لتناول قضايا أساسية كانت مهمة لتنمية أفريقيا. 
كما حضر باحثو البنك وخبراؤه منتديات أخرى ومؤتمرات 
دولية، شملت املؤتمر السنوى UNU-WIDER ىف هلسنكى. 
لوساكا،  ىف  األفريقية  القياسى  االقتصاد  جمعية  ومؤتمر 
واملؤتمر االقتصادى األفريقى ىف كنشاسا. وقد جمعت هذه 
التنمية  وممارسى  السياسة  وصناع  الباحثين  املناسبات 
املعرفة  لتبادل  املهجر  ىف  األفارقة  جمعية  ذلك  ىف  بما  معا، 
وللمرة  األفريقية.  النهضة  جوانب  مختلف  عن  والخبرات 
ثالثة  ىف  األفريقية”  االقتصادية  “اآلفاق  توزيع  تم  األوىل 
بمبادرة  ـ  والدانمرك  وفنلندا  النرويج  ـ  الشمال  بلدان  من 
املناسبات  البلدان. وبصفة عامة، فإن  السلطات ىف هذه  من 
املختلفة التى عقدت ىف 2015 زودت العاملين بالبنك بفرصة 
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لعرض أعمال بحوثهم الجارية ومطبوعاتهم الطليعية، وبذلك 
دعمت إدارة املعلومات ىف البنك.

كما أطلقت مجموعة البنك مبادرة بحوث تعد فتحا لطريق جديد 
الريفية. ويتم  األفريقية واألماكن  للزراعة  الهيكىل  التحول  بشأن 
تنفيذ مشروع البحوث متعدد السنوات بالتعاون مع اتحاد البحوث 
أجل  من  والشراكة  كورنيل،  وجامعة  األفريقى،  االقتصادية 
السياسة االقتصادية، والبنك الدوىل. وإضافة لذلك، فإن مجموعة 
البنك تنهى العمل لنشر نتائج مستمدة من دراسة عن »ديناميات 
 .Un-Habitat سوق اإلسكان ىف أفريقيا«، يتم االضطالع بها مع
البنك  إستراتيجية  الدراسة  هذه  من  املستمدة  النتائج  وستشكل 

وتدخالته، ىف قطاع اإلسكان ىف أفريقيا.

التى تركز عىل  البحوث  اختتام عدد من مبادرات  أو  وتم إطالق 
جوانب مختلفة من اإلستراتيجية العشرية. وتشمل هذه: (i) تحليل 
والشمول  الشامل  النمو  تفعيل   (ii) أفريقيا؛  ىف  الكهرباء  لسوق 
املاىل؛ (iii) تقييم تأثير سجالت النقدية املركزية عىل التهرب من 
الضرائب، وإجراء تجارب عشوائية بشأن تأثير احتمال االكتشاف 
عىل سلوك دافعى الضرائب وكالهما ىف أثيوبيا؛ (iv) دراسة عن 
التأمين الصحى املستند إىل املجتمع عىل استخدام خدمات  تأثير 
ىف  أنفسهم  لحساب  يعملون  الذين  لألشخاص  الصحية  الرعاية 
رواندا. (v) زيارة جديدة لتخطيط التنمية من أجل التحول الهيكىل 
ألفريقيا وحشد النمذجة االقتصادية الكلية وتحليل استدامة الدين 
أخرى.  أهداف  بين  من  القدرة،  وبناء  السياسة  حوار  أجل  من 
وترسى الدراسات عن أثيوبيا ورواندا األساس لتكرار استخدام 
ىف  املكتسبة  التقنية  الخبرة  واستخدام  التأثير  تقييم  منهجيات 

أماكن أخرى من القارة.

ينظر  التى  املشروعات  استعراض  يتم  التنمية،  فاعلية  ولتعزيز 
اإلضافة وحصيلة  القدرة عىل  منظور  من  وتقييمها  تمويلها  ىف 
عىل  القدرة  تقييم  إطار  املجلس  راجع   ،2015 وىف  التنمية. 
اإلضافة وحصيلة التنمية وصدق عليه من أجل إجراء تقييمات 
ما  إصدار  وتم  بالبنك.  الخاص  القطاع  بمشروعات  التأثير 
مجموعه 62 من تقييمات القدرة عىل اإلضافة وحصيلة التنمية 
بنحو 40 عملية ىف القطاع الخاص، بما يمثل إنجازا قدره 103 
ىف  النمو  األداء  هذا  ويعكس   .2015 بهدف  مقارنة  املائة  ىف 
زيادة  عن  جزئيا،  الناجم،  النشيطة،  املحفظة  ىف  العمليات  عدد 
وقد  األعضاء.  اإلقليم  بلدان  ىف  املالية  الوساطة  لجهات  الدعم 
التنمية  اإلضافة وحصيلة  عىل  القدرة  تقييم  إطار  استخدام  تم 
تحديد  لدورة  عرضت  إقليمية  عملية   14 الستعراض  الحاىل 

األولويات ىف 2015.

2.7.4 منتجات وأنشطة املعرفة اإلحصائية

مجموعة  قبل  من  املعرفة  وأعمال  اإلحصائية  القدرة  تركيز  زاد 
البنك وتدعمت أهميتها ىف السنوات األخيرة مع استخدام بعض 

بنوك التنمية متعددة األطراف لها لقياس أنشطتها. 

وقد اعتمد املجلسان ىف أيلول/ سبتمبر 2015، 10 ماليين وحدة 
أجل  من  القدرة  لبناء  الجنسيات  متعدد  برنامج  لتمويل  حسابية 
 -  2015 الفترة  وتغطى   ،2.4 املرحلة  التنمية،  بنتائج  اإلدارة 
2016. ويهدف البرنامج إىل تقديم مساعدة تقنية ودعم ماىل لكل 
بلدان اإلقليم األعضاء واملنظمات اإلقليمية عىل املستويين الوطنى 
واإلقليمى. وغرضه هو تقديم املساعدات لتحقيق التحسن املستمر 
ىف جودة اإلحصاءات وإمكانية التعويل عليها وظهورها ىف الوقت 
املناسب لدعم إدارة اقتصادية أكثر فاعلية، ورصد النمو الشامل، 
وصناعة سياسة أكثر اطالعا، وتصميم البرامج واملشروعات ىف 

بلدان اإلقليم األعضاء. 

ويشمل بعض من منتجات املعرفة اإلحصائية التى أنتجتها و/ أو 
أدارتها مجموعة البنك ىف 2015 ما يىل:

ىف  البنك  مجموعة  أنشأته  للمعلومات.  السريع  أفريقيا  <  طريق 
عن  نوعية  إحصائيات  ونشر  وإدارة،  جمع،  لزيادة   2012
أفريقيا، استجابة لدعوات من قبل أصحاب مصلحة مختلفين 
لتحسين توافر اإلحصائيات النوعية عبر القارة. ومنذئذ عزز 
بدرجة  أفريقيا  ىف  ونشرها  البيانات  إدارة  السريع  الطريق 
كبيرة. وىف 2015 اعترفت بها شراكة منظمة التعاون والتنمية 
اإلحصاءات  ىف  (شراكة   21 باريس  ـ  االقتصادى  امليدان  ىف 
من  باعتبارها  والعشرين)  الحادى  القرن  التنمية ىف  أجل  من 
مبادرات البيانات األشد ابتكارا ىف العامل لتوجيه أهداف األمم 
املتحدة للتنمية املستدامة. وإضافة لذلك، قرر مجلس صندوق 
السريع  البنك  بأنه سيعتمد عىل طريق مجموعة  الدوىل  النقد 
تم  والذى  للبيانات،  العام  للنشر  معزز  جديد  نظام  تنفيذ  ىف 
اعتماده خالل العام. وسينفذ صندوق النقد الدوىل ومجموعة 
الستخدام  اإلقليم  بلدان  كل  ىف  املذكور  النظام  الدوىل  البنك 
الرئيسية  املنصة  باعتباره  السريع  للطريق  األساسية  البنية 
للبيانات. ىف 2015، أصبحت بتسوانا أول دولة ىف العامل تعزز 
كوسيط  للبيانات  العام  للنشر  الدوىل  النقد  صندوق  برنامج 
نظام  استخدام  أيضا  الصندوق  ويعتزم  للبيانات.  أساسى 
الطريق السريع بمجموعة البنك باعتباره أفضل ممارسة يتعين 

تكرارها ىف أقاليم العامل األخرى.

جزء  البرنامج  هذا  أفريقيا.  أجل  من  الدولية  املقارنة  <  برنامج 
من برنامج عاملى الستخراج إحصاءات تكافؤ القوى الشرائية 
اإلجماىل  املحىل  الناتج  بين  البلدان  عبر  املقارنة  لتسهيل 
الذى  أفريقيا  وبرنامج  به.  املتعلقة  االقتصادية  واإلجماليات 
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تديره مجموعة البنك هو أكبر مكون ىف هذه املبادرة العاملية. 
 2015 ىف  الشرائية  القوى  تكافؤ  إحصائيات  استخدمت  وقد 
لقياس الفقر ىف سياق أهداف األلفية اإلنمائية وأهداف التنمية 

املستدامة.

أفريقيا  ىف  والزراعة  الغذاء  إحصاءات  لتحسين  عمل  <  خطة 
(2011 - 2015). يسعى هذا البرنامج لتحسين توافر ونوعية 
الزراعية  السياسات  لتوجيه  األساسية  واملؤشرات  البيانات 
ىف بلدان اإلقليم األعضاء. وخطة عمل أفريقيا، التى صممتها 
البنك، ومجموعة األمم املتحدة االقتصادية من أجل  مجموعة 
(الفاو)،  والزراعة  لألغذية  املتحدة  األمم  ومنظمة  أفريقيا، 
العاملية  اإلستراتيجية  من  جزء  األفريقى،  االتحاد  ومفوضية 
عليها  صدقت  التى  والريفية  الزراعية  اإلحصاءات  لتحسين 
لجنة األمم املتحدة اإلحصائية ىف شباط/ فبراير 2010 . وىف 
تموز/ يوليو 2013، اعتمد مجلسا اإلدارة مشاركة مجموعة 
التى  العمل،  لخطة  قيادية  وكالة  باعتبارها  البرنامج  البنك ىف 
يتم تمويلها جزئيا من قبل االتحاد األوروبى، وإدارة التعاون 
ومنذ  غيتس.  وميلندا  بيل  ومؤسسة  املتحدة،  باململكة  الدوىل 
األعضاء  اإلقليم  بلدان  من   48 مجموعه  ما  استفاد   ،2011
إستراتيجية  خطط  وضع  ىف  مساعدتها  وتجرى  املبادرة  من 
حشد  ىف  املساعدة  بقصد  والريفية،  الزراعية  لإلحصاءات 
املوارد وتسخيرها الستخالص اإلحصاءات الضرورية لتوجيه 
سياسات التنمية الوطنية. ويتمثل أحد مكونات هذا البرنامج ىف 
نظام التسجيل الزراعى الذى طبق ىف أربعة من بلدان اإلقليم. 
واملتوقع أن يحسن هذا النظام اإلنتاجية الزراعية، بما ىف ذلك 
وأنماط  التربة  من  معينة  ألنواع  املناسبة  املحاصيل  انتقاء 

سقوط األمطار.

أفريقيا من االستثمارات.  الكهرباء ىف  احتياجات قطاع  <  تقدير 
الدراسات  برنامج  إدارة   ،2015 ىف  البنك  مجموعة  واصلت 
التشخيصية لقطاع الطاقة، الذى يرمى من بين أهداف أخرى، 
إىل تقدير قطاع الطاقة ىف أفريقيا من االستثمارات. وىف 2010، 
واستحدث  الدوىل  البنك  من  البرنامج  هذا  قيادة  البنك  توىل 
إىل  استنادا  أفريقيا،  ىف  األساسية  البنية  معرفة  برنامج 
املنهج التشخيصى القطرى للبنية األساسية ىف أفريقيا. وهو 
البنية  بيانات من مؤشرات  قاعدة  للحفاظ عىل  استخدم  إطار 
تحديث  هو  املنهج  غرض  كان  الطاقة،  قطاع  وىف  األساسية. 
املؤسسى  واإلنفاق  األداء،  بشأن  السابقة  البيانات  تقييمات 
القطرى بإقامة  التشخيص  واملاىل، ىف حين يدعم رؤية منهج 
الفردية متاحة  التجارب  نتائج  أكثر شموال. وستصبح  حوار 
من خالل الطريق السريع للمعلومات ىف أفريقيا ملجموعة البنك.

3.7.4 أنشطة التدريب وغيرها، من أنشطة إدارة املعرفة وتنمية 
القدرة

ىف  البنك  مجموعة  أنشطة  باستعراض  االضطالع  تم   ،2015 ىف 
بلدان  قدرة  بغية تحسين  املعرفة  القدرة وتقاسم  وبناء  التدريب 
اإلقليم األعضاء عىل التصدى لتحديات التنمية ودعم قدرتها عىل 
حين  ىف  األساسية،  التنمية  قضايا  بشأن  سياسى  حوار  إجراء 
البنك. ونوجز فيما يىل  التى يمولها  العمليات  تعزز فاعلية تنمية 
واالنجازات  العام  بها خالل  االضطالع  تم  التى  األنشطة  بعض 

املرتبطة بذلك.

الدائمة لالجتماعات  اللجنة  السنوية. نظمت  <  اجتماعات 2015 
املحافظين  ملجلسى  القانونية  السنوية  االجتماعات  السنوية، 
نظمت  كما  الجديد«.  العاملى  واملشهد  »أفريقيا  عنوان:  تحت 
اللجنة »مناسبات عالية املستوى« حول قضايا موضوعية (مثل 
تغير املناخ، وبنكنا ىف 50) و 30 »مناسبة للمعرفة« إضافية 
وتبادل  للتفاعل  الفكر  وقادة  السياسة  لصناع  منتدى  وفرت 

الخبرات بشأن فرص وتحديات أساسية للتنمية ىف القارة.

الشراكة  برنامج  بموجب  عمل.  وورش  دراسية  <  حلقات 
املشتركة من أجل أفريقيا، عقدت سبع حلقات دراسية بشأن 
جوانب مختلفة للتنبؤ والنمذجة االقتصادية الكلية باالشتراك 
النقد  وصندوق  للبنك  التابع  األفريقى  التنمية  معهد  مع 
للمشاركين  منتدى  هذه  الدراسية  الحلقات  ووفرت  الدوىل. 
لتبادل الخبرات والتحديات القطرية ىف مختلف مجاالت إدارة 
السياسة االقتصادية الكلية. كما شارك معهد التنمية األفريقى 
الوحدات الوظيفية األخرى ىف البنك العمل عىل مختلف أنشطة 
بناء القدرة، بما ىف ذلك 19 ورشة عمل عيادة ائتمانية. وتم عقد 
حلقتين دراسيتين ركزتا عىل إدارة املشتروات واإلدارة املالية 
بغرض بناء القدرة عىل تحديد برامج قوية ومركزة قطريا من 
تم  كما  جيدا.  املصاغة  القطرية  اإلستراتيجية  الوثائق  خالل 
تنظيم أربع ورش عمل أخرى ىف بلدان اإلقليم األعضاء حول 
والحوكمة،  األساسية،  البنية  وتشمل:  القضايا  من  تشكيلة 
والهشاشة، وأداء املشروعات. وإضافة لذلك، نظم معهد التنمية 
األفريقى التابع للبنك ثالث دورات بشأن سياسات املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة خالل ورشة عمل خاصة للتدريب عقدت 
باملشروعات  النهوض  بقصد  هذا  وكان  كوريا.  سوول،  ىف 
الصغيرة واملتوسطة وتطوير القدرة ىف بلدان اإلقليم األعضاء.

وحدة  ماليين   5 البنك  مجموعة  اعتمدت  خاصة.  <  مشروعات 
وقد  األفريقية.  االقتصادية  البحوث  اتحاد  لتمويل  حسابية 
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استخدمت األموال لتدريب الخريجين، وتعزيز جودة البحوث، 
التدريب  برنامج  بموجب  األكاديمية  املؤسسات  قدرة  وزيادة 
أنشطة  ونشر  االتصاالت  وتدعيم  املذكور،  لالتحاد  التابع 
البحوث. ويمثل دعم االتحاد شراكة حيوية بين مجموعة البنك 
وصاحب مصلحة خارجى منخرط ىف تنمية القدرة وإنتاج سلع 
اكتمال  تقرير  إنهاء  تم  كما  املعرفة.  إىل  تستند  إقليمية  عامة 
ملؤسسة  البنك  دعم  مشروع  استعراض  عقب  املشروعات 
بناء القدرة األفريقية. ومن بين الدروس املستفادة من تقرير 
إكمال املشروعات أن البلدان األعضاء ىف البنك تبدى اهتماما 
متزايدا بالتدريب العام والخاص بأقطار بعينها والدعم التقنى. 
املالية  الحوكمة  من  مستمر  طلب  يوجد  لذلك،  وباإلضافة 
عىل  والقدرة  للمساءلة،  والخضوع  الفعالة  الكلية  االقتصادية 
ستواصل  وبالتاىل،  األعضاء،  اإلقليم  بلدان  ىف  الدين  إدارة 
البلدان  االستجابة الحتياجات  األفريقية  القدرة  بناء  مؤسسة 

األفريقية وأولوياتها ىف هذه املجاالت.

وقد واصلت مجموعة البنك دعم معهدها اإللكترونى. وهو بوابة 
للمعرفة لالتصال املباشر تم تطويره داخل البنك وتشمل نظاما 
للتعليم وإدارة دورة تعليمية. وهو يوفر منصة عىل نطاق القارة 
للتعلم عن بعد والتعلم اإللكترونى، وهى موجهة صوب بناء ثقافة 
بين  املعرفة  تبادل  شبكات  الستدامة  واملساعدة.  املستمر  التعلم 

املشتركين ىف الدورة التعليمية.

8.4 آليات االستئناف الوسيطة واملحكمة اإلدارية

واصلت وحدات آلية االستئناف الوسيط ىف مجموعة البنك القيام 
لحل  الشركة  ىف  واملسؤولية  للكبح  وكاالت  باعتبارها  بدورها 
العاملين  بين  العمل  عالقات  وتحسين  واملنازعات،  الصدامات 

واإلدارة. وساعد هذا عىل تعزيز فاعلية عمليات مجموعة البنك.

املراجعة. لضمان توافر نهج منتظم ومنضبط للتقييم وتحسين 

إدارة املخاطر، والرقابة وعملية الحوكمة ألنشطة مجموعة البنك، 
للفترة  للتغطية طويلة األجل  العام خطة  املراجع  استحدث مكتب 
2015 ـ 2019. ويرمى هذا إىل ترشيد تخصيص موارد املراجعة 
األعمال  ومجاالت  خطرا  األكثر  األعمال  مجاالت  عىل  بتركيزها 

متوسطة املخاطر ىف البنك.

وخالل العام، أجرى املكتب مراجعة لـ 17 نشاطا عالية املخاطر، 
وعشرة نشاطات متوسطة املخاطر، وستة أنشطة قليلة املخاطر. 
والتمويل،  الرئاسة،  املجلس،  املخاطر:  عالية  املجاالت  وتشمل 
متوسطة  تعتبر  التى  املجاالت  وتشمل  الشركة.  ومجمع خدمات 
املخاطر الخزانة، الرقابة املالية، وإدارة املخاطر املالية، واملعلومات، 

املجاالت  جميع  وصنفت  التكنولوجيا.  وخدمات  واالتصاالت، 
األخرى ىف فئة منخفضة املخاطر. 

كما اضطلع املكتب بست مهام تتعلق باملحافظ السيادية ىف بلدان 
إىل  القطرية  للمحافظ  املراجعات  هذه  وترمى  األعضاء.  اإلقليم 
للبنك لتكوين رأى شامل عن كفاية وفاعلية نظم  الفرصة  إتاحة 
الرقابة من أجل املشروعات التى يمولها البنك. كما أجرى املكتب 

تقييمات للمخاطر ىف خمسة مكاتب ميدانية.

النزاهة  مكتب  عالج   ،2015 ىف  املهنة.  وآداب  العاملين  نزاهة 

التى قدمت  العاملين  اإلدعاء عىل سلوك  املهنة كل قضايا  وآداب 
تقارير عنها، خالل ثالثة أشهر عىل أقصى حد. وىف كل القضايا، 
يرسل  مما  ما سريعين،  إجراء  واتخاذها  اإلدارة  استجابة  كانت 
رسالة قوية داخل مجموعة البنك مفادها أن التسامح معدوم إزاء 
أى أعمال غير أخالقية أو سوء سلوك. وتسترشد التحقيقات حاليا 
بكتيب التحقيقات الداخلية ونظام محوسب إلدارة القضايا. وقد 
العاملين. وإضافة  اإلدارة ورصد تحقيقات  تعزيز  أسهم هذا ىف 
لذلك. تم إنشاء آلية جديدة لإلبالغ »رقم خط املساعدة لإلفضاء«، 
والذى يمكن استخدامه مجانا من كل الهواتف ىف كوت ديفوار، 
سوء  عن  باإلبالغ  املهتمة  والكيانات  بالبنك  العاملين  ملساعدة 
السلوك  سوء  بشأن  توعية  حملة  إطالق  تم  كما  مدعى.  سلوك 
من أجل كل املكاتب امليدانية ىف الربع األخير من 2015، مع توقع 

اكتمالها ىف 2016.

البنك، وتم  للعاملين عىل نطاق  املكتب بمسح واسع  كما اضطلع 
تقديم قانون جديد مقترح عن آداب املهنة لإلدارة للنظر. ويضع 
القانون الجديد املقترح ىف اعتباره كل التغيرات والتطورات التى 

حدثت ىف البنك منذ اعتماد قانون آداب املهنة الحاىل ىف 1999.

محقق الشكاوى. خالل عام 2015، تلقى مكتب محقق الشكاوى 

تتراوح بين سوء استخدام  التقارير عن حدوث مظامل  عددا من 
السلطة إىل القلق من تطور املستقبل الوظيفى. وحتى نهاية كانون 
قضية،   64 مجموعه  ما  املكتب  عالج   ،2015 ديسمبر  األول/ 
تم االنتهاء من 28 ىف املائة منها خالل أربعة أسابيع من تقديم 
الشكوى. ومن بين 64 قضية، كان 21 قضية (33 ىف املائة) يتعلق 

بتطور املستقبل الوظيفى وأمن الوظيفة.

والتمكين  للتدريب  املكتب دورات شتى  للمقر، عقد  العودة  وعند 
حول قضايا السرية بغية تسهيل استقرار العاملين. وكجزء من 
املهمة املستندة لالحتياجات وبعيدة املدى، اضطلع املكتب بمهمة 
ميدانية إىل مكتب السنغال امليدانى لالستماع إيل عدد من شكاوى 

العاملين. وتم حل معظم القضايا املثارة وأجريت تسويات.

للنزاهة  إستراتيجية  البنك  دعم  الفساد.  ومكافحة  النزاهة 
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الدروس املستفادة  الفساد ىف 2015 ىف حين بنى عىل  ومكافحة 
ومركز  اإلنتربول  مع  وبالتعاون   .2014 تحقيقاته ىف  من خالل 
كومنولث أفريقيا ملكافحة الفساد من رابطة شرق أفريقيا لهيئات 
مكافحة الفساد ومنتدى جنوبى أفريقيا املناهض للفساد. وإضافة 
أفريقيا  غربى  ىف  املدنى  املجتمع  منظمات  البنك  شارك  لذلك، 
لتدريب  والجريمة  باملخدرات  املعنى  املتحدة  األمم  ملكتب  وانضم 
باتفاقية  املعنية  أفريقيا  ىف  الحكومية  والوكاالت  املدنى  املجتمع 

األمم املتحدة ملكافحة الفساد.

واستمر البنك ىف تلقى الشكاوى من خالل خطه الساخن السرى 
ديسمبر  األول/  كانون  نهاية  وحتى  البنك.  إدارات  شتى  من 
2015، كان قد تلقى 66 قضية تم تحويل 38 منها للتحقيق عقب 

مقابالت أولية للتأكد من املصداقية، وإمكان اإلثبات، واملادية. 

وتوصلت  قضية،   19 إغالق  إىل   2015 خالل  التحقيقات  وأدت 
قابلة  ممارسات  ىف  القضائى  التحقيق  "نتائج  عن  تقارير  أربعة 
إىل  وقدمت  ذلك  ىف  شاركت  أنها  إىل  بكيانات  معنية  للعقاب" 
خوض العقوبات التخاذ قرار. وقد أبرمت ثالثة كيانات اتفاقيات 
لتسوية املنازعات بالتفاوض مع البنك لتسوية االدعاءات بحدوث 
ممارسات قابلة للعقاب ىف املشروعات التى يمولها البنك. وأسفرت 
هذه التسويات عن صدور قرارات منح الشركات، وفرض غرامات 
يربو مجموعها عىل 13.6 مليون وحدة حسابية، ستستخدم حصرا 
لتمويل برامج وأنشطة النزاهة ومكافحة الفساد ىف بلدان اإلقليم 
برنامج  لتنفيذ  املمنوعة  الكيانات  من  أربعة  وتخضع  األعضاء. 
نظمتها  الشركات  تعزيز  نظم  البرنامج  ويكفل  للنزاهة.  لالمتثال 
للنزاهة لضمان ممارسات أعمال نظيفة قبل أن تعرض مشروعات 

مجموعة البنك املمولة.

لالستئناف  هيئة  هو  املجلس  هذا  العقوبات.  استئناف  مجلس 

ىف نظام العقوبات الجديد بمجموعة البنك. وهو مفوض بمعاقبة 
الشركات التى ارتكبت أعمال فساد، احتيال و/ أو تواطؤ خالل 
إجراء املشتروات بموجب البرامج واملشروعات التى يمولها البنك، 
النزاهة  إدارة  تجربة  وتحقيق  العقوبات  مفوض  من  قرار  عقب 

ومكافحة الفساد.

مجلس  إىل  باالستئناف  املتعلقتان  األوليتان  القضيتان  وأحيلت 
لذلك،  وإضافة   .2015 أغسطس  آب/  ىف  العقوبات  استئناف 
أقامت األمانة تعاونا مثمرا وأقامت شبكة عالقات قوية، نظرائها 
ىف بنوك التنمية متعددة األطراف األخرى، مما أسفر عن تقاسم 
قيّم للخبرات. وتم تنظيم هذا من خالل مؤتمرات بالهاتف ربع 
سنوية واجتماعات سنوية عقدت ىف مقر كل مؤسسة عىل أساس 
التناوب. وىف هذا السياق، دعا (البنك األمريكى الدوىل للتنمية)، 

للحضور  العقوبات،  استئناف  مجلس   2015 آيار/مايو  يف 
كما  البنك.  مجموعة  ىف  حديثا  املقررة  العقوبات  نظم  ومناقشة 
نظم  قضية  غطت  للخبراء  مناقشة  ىف  املجلس  مسئولو  شارك 
العقوبات ىف بنوك التنمية متعددة األطراف خالل مؤتمر كامبردج 
تنظيمه  تم  الذى  االقتصادية  بالجريمة  املعنى  والثالثين  الثالث 
ىف كامبردج (اململكة املتحدة ىف أيلول/ سبتمبر 2015)، وكذلك 
الذى عقد ىف  األطراف  التنمية متعددة  لبنوك  السنوى  االجتماع 

تشرين األول/ أكتوبر 2015 ىف جينيف. 

آلية  الوحدة  هذه  تدير  والوساطة.  االمتثال  استعراض 

من  الشكاوى  تتلقى  التى  البنك،  ىف  املستقلة  االستعراض 
بصورة  يتضرروا،  أن  يحتمل  أو  يتضررون،  الذين  األشخاص 
وسجلت  البنك.  مجموعة  تمولها  التى  املشروعات  من  معاكسة 
اآللية ثالث شكاوى جديدة ىف 2015، ىف حين كان رصد خمس 
الشكاوى.  تلك  معالجة  وتنبثق عدة دروس من  شكاوى جارية. 
والتأثير  الشامل  للمناخ  دراسات  إجراء  إىل  حاجة  هناك  أوال، 
االجتماعى لتنسيق عمليات البنك مع رؤيته للنمو الشامل، خاصة 
بدرجة  مناطق حضرية مكتظة  املشروعات ىف  تطوير  يتم  حينما 
من  ثانيا،  وفقراء.  للمخاطر  معرضون  أشخاص  ويشغلها  عالية 
الضروى تعميم عملية التعويض خالل تطبيق سياسات مجموعة 
اعتبار  وإيالء  الخاصة،  الوطنية  القوانين  مع  اتساق  ىف  البنك 

حريص لخيارات التسوية، ومشاركة املجتمع واستشارته. 

كما شهد عام 2015 اختتام االستعراض الثانى آللية االستعراض 
املستقلة الذى أدى إىل اعتماد مجلسى اإلدارة بقرار منقح بشأن 
اآللية إىل جانب قواعد وإجراءات العمليات. وتتسم القواعد حاليا 
بما يىل: (i) اشتراطات مبسطة للوصول إىل اآللية؛ (ii) إلغاء القيد 
السابق عىل اآللية ىف معالجة الشكاوى املتعلقة بالقطاع الخاص، 
(iii) توسيع والية اآللية لتشمل وظيفة استشارية باإلضافة إىل 

واليتها ىف حل املشاكل واستعراض االمتثال.

ونهائية  ملزمة  قراراتها  مستقلة  هيئة  هى  اإلدارية.  املحكمة 

تسوية  أداء وظيفتها ىف  املحكمة  وقد واصلت  استئناف.  وبدون 
املحكمة  وتتكون  البنك.  مجموعة  ىف  بالعاملين  املتعلقة  املنازعات 
النصاب  منهم  ثالثة  يشكل  أن  األمر  يقتضى  قضاه،  ستة  من 
الالزم لنظر القضية. وتنص الئحة املحكمة عىل استقالل القضاة. 
الخامسة  القضائية  الدورة  عقدت   ،2015 يونيو  حزيران/  وىف 
والعشرين ىف أبيدجان. وخالل الدورة، تم النظر ىف رفع طلب واحد 
تم رفعه ىف 2014 وجرى اتخاذ قرار بشأنه. وهناك ما مجموعه 
ستة طلبات جديدة بشأن املنازعات تنتظر الدورة القضائية التالية 

ىف نيسان/ أبريل 2016. 
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للتوسع والتدريب ىف  أمانة املحكمة اإلدارية برامجها  وقد نفذت 
أوغندا وتنزانيا ىف آذار/ مارس 2015، بالتعاون مع شركاء ىف 
مجلس العاملين ولجنة استئناف العاملين. وتم تنفيذ جزء ثان من 
أنغوال، ورواندا، ومالوى  امليدانية ىف  املكاتب  نفسه ىف  البرنامج 
 .2015 نوفمبر  الثانى/  وتشرين  أكتوبر  األول/  تشرين  خالل 
وقد تم تنفيذ البرنامج لتبادل الحوار وتقاسم الخبرات والتنوير 
واإلعالن للمشاركين بشأن آليات االستئناف لدى مجموعة البنك، 
بما ىف ذلك قواعدها ولوائحها الداخلية كما وفر ذلك محفال رسميا 
تمت  كما  واإلدارة.  العاملين  بين  املنازعات  لحل  رسمى  وغير 
تغطية الواجبات وااللتزامات واملسئوليات املتبادلة للعاملين تجاه 
البنك، كما جرت مناقشة قضايا آداب املهنة وسياسات اإلنذار ىف 
البنك والتحرش والفساد، والسلوك الذى ينال من وضع العاملين 
تغذية  عىل  الحصول  وتم  دوليين،  مدنيين  موظفين  باعتبارهم 

مرتدة مناسبة.

9.4 توزيع املوارد البشرية 

خطة عمل املوارد البشرية هى خطة عمل إلدارة املوارد البشرية 
ىف البنك، تركز عىل ترسيخ ثقافة جذابة من الرضا املهنى والتقدم 

الشخصى. وقد تم تنفيذ جوانب من خطة العمل خالل 2015.

وكان إطالق خطة عمل املوارد البشرية قد جرى ىف 2013 وتغطى 
عنصر املوارد البشرية ىف اإلستراتيجية العشرية ملجموعة البنك. 
وكان من املقرر أن تنفذ الخطة ىف مرحلتين، عىل أن تبدأ املرحلة 
األوىل من 2013 حتى نهاية 2014، واملرحلة الثانية من 2015 إىل 
نهاية 2017. وىف شباط/ فبراير 2015، عقد اجتماع الستعراض 
نطاق الخطة ومجاالت تركيزها الخمسة التى يشار إليها باعتبارها 
التخطيط  األوىل:  الرافعة  وهى  أال  للخطة،  االستراتيجية  الروافع 
االستراتيجى للعاملين وهيكل القوة العاملة؛ الرافعة الثانية: اختيار 
إدارة  الثالثة:  الرافعة  عليهم؛  واإلبقاء  بالعمل  وإلحاقهم  العاملين 
املواهب، التعلم، والتطور؛ الرابعة: إدارة األداء، والرافعة الخامسة: 
املكافأة والتقدير. وىف خالل 2015، تم تنفيذ جوانب من الروافع 
2 و 3 و 4 الخاصة بخطة عمل املوارد البشرية ويجرى إيجازها 

فيما يىل.

تنفيذ  انطوى  عليهم.  واإلبقاء  بالعمل  العاملين  إلحاق   :2 الرافعة 
برنامج  أجل  من  توظيف  عمليات  عىل  العمل  خطة  الرافعة  هذه 
املهنيين الشباب لعام 2015، الذى تم االضطالع به للمرة األوىل، 
تدريب  وتم  املؤسسة.  داخل  املرشد  التقييم  مركز  خالل  من 
إجراء  عىل  املركز  ىف  التجمعات  مختلف  من  املختارين  العاملين 
ىف  اصطحابهم  وتم  التقييم.  ومهارات  الكفاءة  عىل  بناء  اللقاءات 

جولة ميسرة الختيار املرشحين الناجحين الذين سيتم وضعهم 
مهنيين  طلبت  التى  املجمعات  قبل  من  بينهم  لالختيار  قائمة  ىف 
شبان. وقد أقيم مركز التقييم املرشد ىف الربع الثالث من 2015 
وسيستمر تدعيمه وتحسينه، استنادا إىل التغذية املرتدة املتلقاة. 
وقد بذلت جهود متزايدة لتعيين قوة عاملة أكثر تنوعا من املهنيين 
الشبان، وتشجيع مقدمات الطلبات اإلناث وضمان اإلبقاء عليهن. 

الرافعة  تنفيذ  اتخذ  والتطور.  والتعلم  املواهب  إدارة   :3 الرافعة 
منتجات  املعزز من خالل وضع  التعلم  العمل شكل  3 من خطة 
إدارة  وخدمات  البنك،  ملجموعة  االليكترونية  البوابة  عىل  أكثر 
بإضافة  الخدمات  هذه  ببوابة  االرتقاء  تم  وقد  والتعلم.  املعرفة 
مزيد من قوائم وعروض التعليم التى أتيحت للعاملين، مهما كان 
موقعهم، مع الوصول ىف التو واللحظة إىل فرص التعلم والتدريب. 
تعاونية مع شريكين  ترتيبات  البنك  أقام  العملية،  ولتسهيل هذه 
من الخارج: (i) برنامج معهد التنمية الكورى لدراسات األساتذة، 
مع  الشبان  للمهنيين  العليا  الدراسات  عن  مهارات  برنامج   (ii)
داخلية  دورات  عدة  تنظيم  تم  لذلك،  وإضافة  برادفورد.  جامعة 
من  العاملين  بمهارات  لالرتقاء  الحاجة  مصممة حسب  للتدريب 
شتى اإلدارات، أال وهى معهد التنمية األفريقى، وإدارة املشتروات 
النتائج  وإدارة  الخاص،  القطاع  وإدارة  االستئمانية،  والخدمات 

وضمانات النتائج وضمانات الجودة، وإدارة دعم االنتقال.

تنفيذ خطة  الرافعة 4، شمل  األداء. وىف سياق  إدارة  الرافعة 4: 
عمل املوارد البشرية مسحا ثانيا أبسط نسبيا للعاملين ىف نيسان/ 
أبريل 2015، عقب املسح الذى أجرى ىف 2013. وبنيت نتائج هذا 
مع  العاملين"  "مشاركة  ىف  طفيف  نقص  حدوث  الجديد  املسح 
بلوغ الرقم القياسى ملشاركة العاملين ىف 2015، نسبة 64 ىف املائة 
مقارنة بنسبة 66 ىف املائة ىف مسح مشاركة العاملين ىف 2013، 
مشاركتهم  ضمان  عىل  العاملين  وحفز  التحدى  لهذا  وللتصدى 
بالكامل عقدت ثالث اجتماعات بدار البلدية، حضر الرئيس الجديد 
اثنين منها. وكان هدفه هو مشاركة العاملين واإلدارة نتائج مسح 
البلدية هذه  دار  اجتماعات  لعام 2015. كما استخدمت  العاملين 
كمنابر ملواصلة إعالم العاملين بمدى تقدم العودة للمقر، وتقاسم 
الخمس  لألولويات  املقترحة  الرؤية  مبرر  عن  املتبصرة  الرؤى 

العليا املقترحة ىف سياق اإلستراتيجية العشرية. 

نهاية  حتى  الجنس.   ونوع  البلدان  حسب  العاملين  نسبة 

كانون األول/ ديسمبر 2015، بلغ إجماىل العاملين بالبنك 1841، 
1168 منهم (63.4 ىف املائة) من الذكور، و 673 من اإلناث (36.6 
ىف املائة)، مقابل إجماىل العاملين الذى بلغ 1932 ىف نهاية 2014. 
ومجموع العاملين ىف نهاية كانون األول/ ديسمبر 2015 موزع 
 26.7) إناث،  منهم   324 املهنيين،  العاملين  من   1215 كالتاىل: 
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إناث  العامة، 336 منهم  العاملين بالخدمة  املائة) و 587 من  ىف 
(57.2 ىف املائة). كما يبين التقسيم أيضا أن من 587 من العاملين 
بالخدمة العامة، 395 منهم ىف املقر، منهم 252 منهم من اإلناث 
(63.8 ىف املائة). وكان هناك 192 من الخدمة العامة ىف املكاتب 

امليدانية، 84 منهم إناث (43.8 ىف املائة). 

مجموع  فإن  األساسية،  املؤسسى  األداء  ملؤشرات  وبالنسبة 
املعامالت باإلدارة العليا من اإلناث (بما فيهم ثالثة من مستوى 

مديرين،   133 من  املائة  ىف   29.3 يمثلون   ،39 بلغ  املديرين) 
مقارنة بالهدف وهو 30 ىف املائة. كذلك فإنه من مجموع العاملين 
املهنيين البالغ 720، بلغ عدد اإلناث منهم 220، يمثلن 30.6 ىف 
املائة من اإلجماىل ليربو عىل املستهدف واملقدر بـ 30 ىف املائة. 
ولإلطالع عىل التفاصيل، انظر الجدول 4-3 أدناه حول تشكيل 
هيئة العاملين وبيانات العمالة حسب البلدان، حتى نهاية كانون 

األول/ ديسمبر 2015. 
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عاملون آخرون يف البنك يف مناصبهمالعاملين باإلدارة واملهنيين يف مناصبهم حتى31 كانون األول/ ديسمبر 2015

 املدراء  املديرون نواب الرئيس

آخرون من 
املستوى 

املهني

العاملون الدوليون يف املكاتب امليدانية

إجمايل 
مستوى 

مهني

 (%) من 
إجمايل 
مستوى 

مهني

موظفون عموميون 

مستشارون 
ملجلسى االدارة

دويل

مستوى 
تنفيذي/ 

مستوى مهني

خدمات عامة 
منتظمة يف 

املقر الرئيسى

موظفون 
عموميون 
محليون 
باملكاتب 
امليدانية ممثل مقيمبلدان اإلقليم  األعضاء

مستوى 
مهني

-2.827 %101134-310- - إثيوبيا
--0.11 %1-1---- - إريتريا
-5-0.2 %23--1-- - أنجوال
-3.526 %3313114843 1 أوغندا

--2.718 %33-5-325- - بنن
---0.7 %9-4-4-1 - بوتسوانا

-3.9197 %3547-1137 - بوركينا فاسو
-1.114 %313-181- - بوروندي

-1.377 %912416-- - تشاد
2.0351 %3924-111- - تنزانيا
0.8651 %2210-15- - توجو
1-2.8106 %34-2913-1 - تونس

0.9261 %2411-5-- - الجابون
---1.6 %20-321212 - جامبيا

0.7541 %39-51-- - الجزائر
---0.2 %2---2-- - جزر القمر

-4-0.4 %25-21-- 1 جمهورية أفريقيا الوسطى
1.2371 %1714-114 - جمهورية الكنغو الديمقراطية

-6-1.6 %3419-110-1جنوب أفريقيا
-3-0.2 %22----- - جنوب السودان

---0.5 %6-1-14- - جيبوتي
--0.21 %13-11-- - الرأس األخضر

2.3271 %3528-218- - رواندا
-5-2.4 %25916629 - زامبيا

2.1161 %111614225 - زيمبابوي
-1-0.0 %------- - ساوتومي وبرنسيبي

-4.098 %233014848 - السنغال
1--0.1 %1-1---- - سوازيالند

-3-0.7 %239-112 - السودان
1.6751 %812819-- - سيراليون

---0.0 %------- - سيشيل
---0.1 %1---1-- - الصومال

3.62361 %9844-1321 2 غانا
1-1.16 %13-4-8-1 - غينيا

---0.0 %------- - غينيا االستوائية
-2-0.3 %4-1-3-- - غينيا بيساو

4.4991 %353034854 1 الكاميرون
---0.8 %10---9-1 - الكنغو

1-7.3105 %89-5-2676 - كوت ديفوار
-4.5107 %430191155- - كينيا
1--0.0 %------- - ليبيا

-0.615 %37--4-- - ليبيريا
1--0.3 %4-1-3-- - ليسوتو

-2.958 %141525835 - مايل
1.1181 %513--8-- - مدغشقر

62-1.5 %1718-9-- 1 مصر
-1.435 %1717-117 - املغرب
61-2.0 %11015724- - مالوي

1-1.01 %12-722-- 1 موريتانيا
1--0.5 %6---5-1 - موريشيوس

-8-0.6 %167---- - موزامبيق
---0.2 %2---2-- - ناميبيا
1-1.12 %13-2713- - النيجر

4.12282 %5750-2728 1 نيجيريا
 25  189  383  81.9 %  995  176  134  22  563  63  29  8 إجماىل اإلقليم

اجلدول 3.4
تشكيل هيئة العاملين وبيانات العمالة حسب البلدان )العاملين باإلدارة، واملهنيين، والخدمة العامة(،

 حتى 31 كانون األول/ ديسمبر 2015
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اجلدول 3.4  )يتبع(
تشكيل هيئة العاملين وبيانات العمالة حسب البلدان )العاملين باإلدارة، واملهنيين، والخدمات العامة(،

 حتى 31 كانون األول/ ديسمبر 2015

عاملون آخرون يف البنك يف مناصبهمالعاملين باإلدارة واملهنيين يف مناصبهم حتى31 كانون األول/ ديسمبر 2015

 املدراء  املديرون نواب الرئيس

آخرون من 
املستوى 

املهني

العاملون الدوليون يف املكاتب امليدانية

إجمايل 
مستوى 

مهني

 (%) من 
إجمايل 
مستوى 

مهني

موظفون عموميون 

مستشارون 
ملجلسى االدارة

دويل

مستوى 
تنفيذي/ 

مستوى مهني

خدمات عامة 
منتظمة يف 

املقر الرئيسى

موظفون 
عموميون 
محليون 
باملكاتب 
امليدانية ممثل مقيمالبلدان األعضاء من خارج اإلقليم

مستوى 
مهني

1--0.0 %--------األرجنتين
---0.2 %2---11--أسبانيا

---0.6 %7-2-5---أملانيا
1--0.4 %5---5---إيطاليا

---0.0 %--------البرازيل
1-0.21 %3-1-2---البرتغال

1--0.5 %6-1-14--بلجيكا
---0.0 %--------تركيا

1--0.3 %4-1-2-1-الدنمرك
---0.2 %2--11---السويد

1--0.3 %4-1-3---سويسرا
1--0.4 %5---5---الصين
1-5.28 %63-274527-فرنسا
---0.1 %1---1---فنلندا
--2.91 %35-22912-1كندا

1--0.2 %3-1-2---كوريا
---0.0 %--------الكويت

---0.0 %--------اململكة العربية السعودية
-1.121 %13---238-اململكة املتحدة

1--0.1 %1-1-----النرويج
1--0.0 %--------النمسا

---1.2 %15-3-9-12الهند
1--0.3 %4---13--هولندا

2--3.2 %39-5-3526-الواليات املتحدة األمريكية
-2-0.7 %8-1-6-1-اليابان

 14  3  12 18.1% 220  -  26  4  157  20  11  2 اإلجمايل من غير اإلقليم

 39  192  395 %100.0 1,215  176  160  26  720  83  40  10 اإلجمايل العام
 13  84  252  324  31  26  8  220  25  11  3 عدد العامالت اإلناث حسب الفئة

%33.3%44%64%27%17.6%16.3%30.8%30.6%30.1%27.5%30.0% لإلناث العامالت حسب الفئة

املصدر: إدارة املوارد البشرية بمجموعة البنك.





مهمة املديرين التنفيذيين يف موزامبيق.
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الفصل اخلامس
وظيفة اإلشراف 

واملسؤوليات االسرتاتيجية 
للمجالس
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1.5 أدوار مجلسى املحافظين

وأضواء عىل أنشطتهما األساسية

مجلسا  هى  والصندوق  البنك  ىف  القرارات  التخاذ  هيئات  أعىل 
املحافظين الخاصان بكل منهما. وكل بلد يمثله محافظ ىف هذين 
املجلسين، عادة وزير املالية والتخطيط، أو محافظ البنك املركزى 
أو بديل معين عىل النحو الصحيح. ويعرض هذا القسم أدوارهما 

وأنشطتهما األساسية ىف 2015.

1.1.5 االجتماعات السنوية لعام 2015

مثلما هو مفوض من قبل الصكوك التأسيسية لكل منهما، يجتمع 
االجتماعات  ىف  عام  كل  مرة  والصندوق  البنك  محافظى  مجلسا 
السنوية. وخالل هذه االجتماعات، يشاركون ىف حوار مع إدارة 
مجموعة البنك بشأن العافية املالية ملجموعة البنك وأداء العمليات 
املحافظين  يعتمد مجلسا  البنك. كما  بها مجموعة  التى اضطلعت 
القرارات بشأن مقررات رئيسية  ويتبنيان  األساسية  السياسات 
املحافظين  وينفذ  السنوية.  االجتماعات  واستنتاجات  أخرى 
 (ii) املكتب؛ (i) :واليتهم ىف دعم الهيئات الفرعية الخمس التالية
اللجنة التوجيهية املشتركة؛ (iii) اللجنة التوجيهية املعنية بانتخاب 
رئيس البنك؛ (iv) اللجنة الدائمة املعنية بشروط خدمة املسؤولين 

املنتخبين؛ (v) اللجنة االستشارية للمحافظين.

واالجتماع  البنك  محافظى  ملجلس  الخمسون  االجتماع  عقد  وقد 
الحادى واألربعون ملجلس محافظى الصندوق ىف أبيدجان، كوت 
ديفوار، من 25 إىل 29 آيار/ مايو 2015. وتم خالل هذه الفترة 
تنظيم عدد من املناسبات واألنشطة، تحت عنوان "أفريقيا واملشهد 

العاملى الجديد" شملت حوار املحافظين ومناسبتين من مستوى 
عال عن موضوع فرعى هو "تغير املناخ: املِيل األخير إىل باريس"، 
(آالف  التريليونات  إىل  املليارات  من  أفريقيا:  تحول  "تمويل  و 
باحتفال  ارتباط  السنوية ىف  االجتماعات  املليارات)". وقد عقدت 

بنك التنمية األفريقى بعيده الخمسين.

وشكل حوار املحافظين فرصة لهم ملناقشة إدارة مجموعة البنك 
العشرية، والعودة إىل  البنك ىف تنفيذ االستراتيجية  بشأن خبرة 
وأحاط  القارة.  ىف  أخرى  أساسية  وتطورات  أبيدجان،  ىف  املقر 
األفريقى  التنمية  بنك  مجموعة  بأن  الرضا  مع  علما  املحافظون 
من  الرغم  عىل   ،2014 لعام  اإلقراض  ىف  أهدافها  تجاوزت  قد 
واضحا  برهانا  هذا  وكان  املقر.  إىل  بالعودة  املرتبطة  التحديات 
اإلدارة،  بمجلسى  وأشادوا  الصمود.  عىل  املؤسسة  قدرة  عىل 
استجابة  عىل  أطرو  كما  اإلنجاز.  هذا  عىل  والعاملين  وباإلدارة، 
مجموعة البنك السريعة ألزمة اإليبوال ىف أجزاء من غربى أفريقيا، 
العالج  لدعم  الطوارئ  لتمويل  السريع  الحشد  خاصة  وبصفة 
للجهود  االمتنان  عن  املحافظون  وأعرب  املرض.  انتشار  ووقف 
أهمية مواصلة  أبرزوا  كما  املنطقة.  الدوىل ىف  للمجتمع  املشتركة 
الدعم املنسق املستمر الحتواء املرض. وأكدوا أهمية تخفيف آثاره 
االقتصادية املباشرة وطويلة األجل، وتدعيم النظم الصحية وبناء 
التدخل ىف حدوث حاالت ىف املستقبل أو تفشى  القدرة من أجل 
مماثل للمرض. وأوصى املحافظون باستمرار التركيز عىل اإلقالل 
املال  رأس  وتنمية  واملستدام،  الشامل  النمو  وتحقيق  الفقر،  من 
البشرى الداخىل والخارجى وزيادة التعاون مع مؤسسات تمويل 
الزراعة.  التنمية اإلقليمية، ودعم إضفاء طابع تجارى عىل قطاع 
البنية  قطاع  عىل  املستمر  التركيز  بأن  علما  املحافظون  وأحاط 
األساسية من قبل مجموعة البنك، خاصة الطاقة، سوف يساعد 

عىل عالج أزمات الطاقة الباعثة عىل الشلل ىف عدة بلدان أفريقية.

الفصل اخلامس
يتم ضمان تمثيل حملة األسهم وإشرافهم من خالل مجلسى املحافظين ومجلسى اإلدارة. ويلقى هذا الفصل الضوء 

اتخذت والتوجيهات  التى  القرارات األساسية  البنك ىف 2015 بما ىف ذلك  القيام بوظيفة اإلشراف ىف  عىل كيف تم 

االستراتيجية التى أصدرت ملجموعة البنك. وجميع األنشطة التى وردت ىف الفصول السابقة، قررتها اإلدارة تحت 

إشراف املجالس.
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أجل  من  التمويل  أعمال  جدول  مع  اتساقا  فإنه  لذلك،  وإضافة 
التنمية، دعا املحافظون إىل ابتكار متزايد لجذب التمويل الخاص 
الرامية لتحسين حشد املوارد املحلية  وكذلك زيادة دعم الجهود 
واستئصال التدفقات املالية غير املشروعة. وحثوا مجموعة البنك 
عىل مواصلة االستثمار ىف املشروعات والبرامج التى تعزز القدرة 
أفريقيا،  الكربون ىف  منخفضة  والتنمية  املناخ  أمام  الصمود  عىل 
وتوجيه موارد تمويل تغير املناخ إىل بلدان اإلقليم األعضاء. وىف هذا 
الصدد، أشاد املحافظون بمجموعة البنك لدعمها املشاركة النشيطة 
تصميم  ىف  املصلحة  أصحاب  من  وغيرهم  األفارقة  للمفاوضين 
اتفاقية تغيير املناخ الجديدة التى اعتمدتها الدورة 21 ملؤتمر الدول 
املناخ.  بتغير  املعنية  اإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية  ىف  األطراف 
البنك ىف  القوى ملشاركة مجموعة  وأعرب املحافظون عن دعمهم 
بنوك  بين  السيادية  املخاطر  لتبادل  املقترحة  املبتكرة  االتفاقية 
اإلبرام  عىل  وحثوا  األطراف،  متعددة  التنمية  بنوك  من  مختارة 
السريع للصفقة. وقد تم إبرام اتفاقيات عن تنفيذ تبادل املخاطر 
ىف كانون األول/ ديسمبر 2015 ووقعت عليها كل بنوك التنمية 

متعددة األطراف املعنية.

وىف ممارسة واجباتهما القانونية، اعتمد مجلسا املحافظين قرارات 
تتعلق بما يىل: (i) تجديد اإلجراءات املنقحة لتعيين أعضاء املكتب 
 (ii) املحافظين؛  ملجلسى  التابعة  املشتركة  التوجيهية  واللجنة 
 (iii) األفريقى؛  التنمية  لبنك  التنفيذيين  للمديرين  فرعى  انتخاب 
املحافظين  ملجلس  الدائمة  اللجنة  أعضاء  لتعيين  اللوائح  تحديث 
املعنية بشروط خدمة املسؤولين املنتخبين؛ (iv) التقرير السنوى 
كانون   31 ىف  املنتهية  املالية  السنة  عن  املراجعة  املالية  والقوائم 
األول/ ديسمبر 2015؛ (v) تخصيص وتوزيع إيراد بنك التنمية 
 31 ىف  املنتهية  املالية  السنة  عن  للتخصيص  القابل  األفريقى 
تشرين األول/ أكتوبر 2015؛ (vi) توزيع جزء من إيراد صندوق 
نيجيريا االستئمانى عن السنة املالية املنتهية ىف 31 كانون األول/ 
املراجعة  املالية  والقوائم  السنوى  التقرير   (vii) 2015؛  ديسمبر 
املعدة لغرض خاص عن السنة املالية املنتهية ىف 31 كانون األول/ 
ديسمبر 2015؛ (viii) انتخاب رئيس مجموعة البنك؛ (ix) اقتراع 
كابيروكا،  دونالد  الدكتور  الراحل،  البنك  مجموعة  رئيس  بشكر 

عىل خدماته البارزة ملجموعة البنك.

امللهمة  قيادته  عىل  كابيروكا  للدكتور  حارا  ثناء  املحافظ  ووجه 
اتجاه  تحديد  إعادة  عمليات  عىل  بنجاح  اإلشراف  ىف  واملتبصرة 
استراتيجية البنك عبر واليته التى استمرت عشر سنوات، وأشاد 
 (i) ذلك:  ىف  بما  الفاصلة،  الفترة  ىف  بإنجازات شتى  املحافظون 
الحشد الناجح ملبلغ قدره 25 مليار دوالر ىف االستعاضات الثالث 
لرصيد  التاريخية  والزيادة  األفريقى  التنمية  لصندوق  السابقة 
البنك بمقدار ثالث مرات؛ (ii) إنشاء صندوق أفريقيا  رأس مال 
القطاع  عمليات  زيادة   (iii) Africa 50؛  ومبادرات  معا  تنمو 

الخاص بالبنك من 200 مليون دوالر إىل مليارى دوالر سنويا؛ 
(iv) التركيز املتجدد عىل التكامل اإلقليمى للبنية األساسية املادية 
ىف القارة؛ (v) تعزيز دور مجموعة البنك ىف مساعدة البلدان التى 
تعانى من أوضاع هشة عىل تحقيق االستقرار السياسى، والقدرة 
 (vi) والشاملة؛  املستدامة  االقتصادية  والتنمية  اإلضافة،  عىل 
املالية  األزمة  رغم  ثالثية،   A االئتمانية  البنك  مرتبة  عىل  الحفاظ 
العاملية؛ (vii) الحفاظ عىل الوجود امليدانى القوى بتنفيذ عمليات ىف 
 (viii) ،38 بلدا، حيث يدار 50 ىف املائة من محفظة مجموعة البنك
خاص  مبعوث  تعيين  خالل  من  خصوصا  بالشمول،  النهوض 
معنى باملساواة بين الجنسين ملناصرة جدول أعمال البنك املعنى 
باملساواة بين الجنسين ىف املؤسسة، ومن خالل تعميم املساواة 

بين الجنسين ىف مشروعاته وبرامجه ىف بلدان اإلقليم األعضاء.

2.1.5 اختيار رئيس جديد ملجموعة البنك

كان الحدث األشد إشراقا ىف االجتماعات السنوية عام 2015 هو 
أديسينا من قبل مجلسى  أيووديجى  أكينوومى  الدكتور  انتخاب 

املحافظين الرئيس الثامن ملجموعة البنك.

ىف  منصبه  نيجيرية  جنسية  ويحمل  أديسينا،  الدكتور  وتوىل 
األول من أيلول/ سبتمبر 2015 بعد أن أدىل بالقسم أمام محافظ 
مجموعة البنك ووزير مالية زامبيا، املحترم الكسندر تشيكواندا، 

بصفته رئيس مجلسى املحافظين.

وىف خطابه االفتتاحى، عرض الرئيس الجديد ملجموعة البنك رؤيته 
املكونة من خمس نقاط، الخمسة العليا، لتحفيز تنفيذ استراتيجية 
البنك العشرية: إضاءة أفريقيا وتزويدها بالكهرباء، إطعام أفريقيا، 
الحياة  نوعية  وتحسين  أفريقيا،  تصنيع  أفريقيا،  تكامل  تحقيق 

للناس ىف أفريقيا.

3.1.5 االحتفال بالعيد الخمسين للبنك

الحسن واتارا، رئيس كوت ديفوار،  الرئيس  تحت رعاية فخامة 
جانب  عىل  أساسيتان  مناسبتان  عقدت  للبنك،  املضيفة  الدولة 
أعمال االجتماعات السنوية لعام 2015 واملرتبطة باحتفال البنك 
بعيده الخمسين. وقد تداولت هذه االجتماعات موضوعى "السوق 

األفريقية املوحدة" و "بنكنا يف الخمسين".

وبمجالس  بصيرتهم،  عىل  البنك  بمؤسسى  املحافظون  وأشاد 
اإلدارة والعاملين ىف املاضى والحاضر عىل إسهامهم الشاسع ىف 
نمو املؤسسة ونضجها. وأثنوا عىل وضع البنك باعتباره مؤسسة 
قدرة  ىف  الثقة  عن  وأعربوا  أفريقيا.  ىف  األوىل  التنمية  تمويل 
القيادى ىف عالج قضايا  دورها  الحفاظ عىل  البنك عىل  مجموعة 
التنمية ىف أفريقيا ىف عصر ما بعد 2015، وجدول أعمالها الباعث 

عىل التحول وأنشطتها املتنامية ىف التمويل.
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2.5 أدوار مجلسى اإلدارة وأضواء عىل أنشطتهما 
األساسية

إن هيئات اتخاذ القرارات اليومية ىف مجموعة البنك هى مجلسا 
إدارة البنك والصندوق املقيمان، يعمالن بناء عىل تفويض للسلطة 
من مجلس محافظى كل منهما. ويقدم هذا القسم نظرة عامة عىل 
أدوارهما ويلقى الضوء عىل األنشطة الرئيسية التى تم االضطالع 

بها ىف 2015.

1.2.5 طرائق العمل ولجنة دعم مجلسى اإلدارة

ىف 2015 دعمت عمل مجلسى اإلدارة سبع لجان دائمة: (i) اللجنة 
 (ii) البشرية؛  املوارد  سياسة  وقضايا  اإلدارية  بالشئون  املعنية 
وفاعلية  بالعمليات  املعنية  اللجنة   (iii) والتمويل؛  املراجعة  لجنة 
 (v) لجنة الشئون اإلدارية املختصة بمجلسى اإلدارة؛ (iv) التنمية؛
اللجنة الجامعة املعنية بامليزانية؛ (vi) لجنة إنفاذ مدونة السلوك 
من أجل املديرين التنفيذيين (لجنة آداب املهنة)؛ (vii) لجنة إعداد 
التقرير السنوى ملجموعة البنك. وباإلضافة إىل ذلك، واصل فريق 

العمل املخصص املعنى بالعودة إىل املقر عمله.

2.2.5 برنامج عمل مجلسى اإلدارة

كان عام 2015 فترة مزدحمة باألعمال ومثمرة بالنسبة ملجلسى 
رسميا  اجتماعا   152 ىف  التنفيذيون  املديرون  وشارك  اإلدارة. 
للتعريف.  موجزات  وتقديم  دراسية  حلقات  وىف  رسمى،  وغير 
واعتمدوا ما مجموعه 6.28 مليار وحدة حسابية قروضا ومنحا 
تقنية  ومساعدات  وضمانات  املال،  رأس  أسهم  ىف  واستثمارات 
بما  البنك،  مجموعة  اعتمادات  إجماىل  وبلغ  خاصة.  وصناديق 
اإلدارة  اعتمدتها  تقنية  ومساعدات  خاصة،  صناديق  ذلك  ىف 
العليا، 6.33 مليار وحدة حسابية، ولدعم وتعزيز مسؤولياتهما 
االستراتيجية، اتخذ املجلسان إجراءات أخرى تندرج تحت الفئات 
العريضة التالية: (i) تعزيز كفاءة وفاعلية املجلسين؛ (ii) ضمان 
املتوقعة؛  وغير  العاجلة  لألحداث  واالستجابة  األعمال  استمرار 
والفاعلية؛  املؤسسية  واإلصالحات  امليزانية  عىل  اإلشراف   (iii)
 (v) العمليات؛  لتعزيز  وسياسات  استراتيجيات  اعتماد   (iv)
القطرية؛  االستراتيجيات  لوثائق  الدافعة  اإلنمائية  القوة  ضمان 
(vi) اإلشراف عىل تنفيذ االستراتيجية العشرية؛ (vii) االضطالع 

بمشاركات ميدانية للمجلس ودعم مجلسى املحافظين.

3.2.5 تعزيز فاعلية وكفاءة املجلسين

ىف 2015، اعتمد املجلسان إصالحات تتعلق بعدد من صكوكهما، 
وإجراءاتهما نعرضها فيما يىل.

مراجعات اختصاصات اللجان الدائمة للمجلس. اعتمد املجلس 

مراجعات شاملة الختصاصات لجانه الدائمة من أجل: (i) التنسيق 
األفضل بين اللجان وهيكل البنك وعملياته، والتى تطورت كثيرا 
 (ii) وتوسعت منذ االستعراض األخير لالختصاصات ىف 1992؛
يتعين  استشارية محضة  هيئات  باعتبارها  اللجان  دور  توضيح 
تقديم استنتاجاتها وتوصياتها ىف نهاية األمر إىل املجلس التخاذ 
القرار بشأنهما عند االقتضاء؛ (iii) تبسيط طرائق عمل كل لجنة.

تبسيط اإلجراءات والعمليات من أجل اعتماد العمليات. عقب 

العمليات  لتبسيط  إصالحات  املجلسان  اعتمد  موسعة،  مداوالت 
مجموعة  لعمليات  اإلدارة  مجلسى  اعتماد  أجل  من  واإلجراءات 
البنك (انظر اإلطار 1.5 أدناه). وسيتم إجراء استعراض من قبل 
وعند  املستفادة،  الدروس  من  لالستفادة  شهرا   12 بعد  اإلدارة 
االقتضاء، التحسينات ىف التأثير. وقد أصبحت هذه اإلصالحات 
ضرورية بغية: (i) اإلدارة األفضل للزيادة الكبيرة ىف برنامج عمل 
زيادة   (iii) االستعراض؛  عمليات  ىف  الَحزم  دعم   (ii) املجلسين؛ 
الكفاءة بضمان تكريس املزيد من وقت اجتماعات املجلسين للنظر 
ىف القضايا االستراتيجية الخاصة بالسياسة، والتخطيط والرصد 
مثيلتها ىف  مع  وإجراءاته  البنك  تنسيق سياسات   (iv) والنتائج؛ 

بنوك التنمية متعددة األطراف األخرى.

غير  لألحداث  واالستجابة  األعمال  استمرار   4.2.5

املتوقعة

املعنى  العامل  فريقه  خالل  من  املجلس  واصل  للمقر.  العودة 

أجل  من  الطريق  خريطة  تنفيذ  عىل  اإلشراف  املقر،  إىل  بالعودة 
العودة الفعالة لعمليات البنك إىل مقره القانونى ىف أبيدجان، كوت 
لحماية  الالزمة  التدابير  بشأن  توجيها  املجلس  وقدم  ديفوار. 
مصالح العاملين والحفاظ عىل معنوياتهم. كما قدم توجيها بشأن 
ىف  اإلنجاز  أجل  من  حازمة،  لكنها  واقعية  زمنية  جداول  اعتماد 
الوقت املناسب ألعمال التجديد لتفادى تجاوز التكاليف. وإضافة 
لذلك، أشرف املجلس عىل إعداد وتقديم تقرير عن تنفيذ خريطة 
الطريق للعودة للمقر حتى نيسان/ أبريل 2015. وسيتم تقديم 

التقرير النهائى للمحافظين ىف 2016.

الحفاظ عىل استجابة البنك لتأثير تفشى اإليبوال. ىف 2015، 

ىف  اإلنمائيين  وشركائها  البنك  مجموعة  جهود  املجلسان  دعم 
التعامل مع آثار أزمة اإليبوال ىف أجزاء من غربى أفريقيا. واعتمد 
املجلسان عدة برامج بما ىف ذلك دعم امليزانية ومساعدات الطوارئ 
املتضررة  البلدان  ىف  الصحية  النظم  لتعزيز  التقنية  واملساعدات 

خاصة غينيا، وليبريا، وسيراليون، والبلدان املجاورة.
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5.2.5 امليزانية، اإلصالحات املؤسسية، والفاعلية

لثالث سنوات  العمل  وبرنامج   2018 �  2016 ميزانية  إطار 

متجددة. نظر املجلس ىف إطار ميزانية 2016 ـ 2018، إىل جانب 

اإلدارية  امليزانية  واعتمد  متجددة،  سنوات  لثالث  العمل  برنامج 
لعام 2016. بيد أن املجلس شعر أن له والية عىل اإلدارة للحفاظ 
خالل  من  خاصة  البنك  مجموعة  لعمليات  املالية  االستدامة  عىل 
ترشيد التكاليف ونمو قاعدة اإليرادات. ودعا املجلس إىل االنتهاء 
بسرعة من نموذج إنجاز األعمال الجديد ملجموعة البنك وهو قيد 
أكد  كما  العمل.  وإجراءات  الخدمات  وتحسين  وتنفيذه  اإلعداد، 
تدعيم  ذلك  ىف  بما  املؤسسية  الفاعلية  تحسين   (i) إىل:  الحاجة 
التركيز   (ii) الواقع؛  اإلنجاز عىل أرض  أجل  امليدانية من  املكاتب 

عىل دول ىف أوضاع هشة؛ (iii) إيالء اهتمام لرفاهية العاملين.

االستعراض الثانى آللية االستعراض املستقل. نظر املجلس ىف 

االستعراض الثانى وقبل التوصيات بتحسين اآللية، وتشمل هذه: 
(i) الحاجة إىل إشراف املجلس الذى ُحددت من أجله اللجنة املعنية 
بالعمليات وفاعلية التنمية باعتبارها اللجنة املناسبة؛ (ii) توسيع 
االستعراض  وآلية  والوساطة  االمتثال  استعراض  وحدة  والية 

املستقل بما يشمل تقديم خدمات استشارية ملجموعة البنك.

استعراض منتصف املدة لالستعاضة الثالثة عشر للصندوق. 

تقييم  وحدة  أجرته  الذى  الشامل  التقييم  عىل  املجلس  أشرف 
التنمية املستقلة، للمدى الذى أوفت به مجموعة البنك بالتزاماتها 
واالستعاضتين  املال  لرأس  السادسة  العامة  الزيادة  بموجب 
أساسا  النتائج  للصندوق. ووفرت  والثالثة عشرة  الثانية عشرة 
الجتماع منتصف املدة الستعراض االستعاضة الثالثة عشر الذى 
الثاني/ تشرين   13 إىل   11 من  ديفوار  كوت  أبيدجان،  ىف  عقد 
نوفمبر 2015. وشعر مندوب الصندوق بالرضا عن التقدم املحرز 
تجاه الوفاء بااللتزامات املقدمة بموجب االستعاضة الثالثة عشرة. 
ودعموا تركيز البنك املتزايد عىل الخمسة العليا. واتفق املندوبون 
للصندوق  عشرة  الرابعة  االستعاضة  بشأن  املشاورات  أن  عىل 

يمكن أن تبدأ ىف آذار/ مارس 2016.

أفريقيا Africa 50 ،50. أنشأ البنك أفريقيا 50 باعتبارها منصة 
لالستثمار من أجل الترويج ملشروعات البنية األساسية وتمويلها 
الصحى،  والصرف  واملياه  والنقل،  الطاقة،  مجال  ىف  خاصة 
وتكنولوجيا املعلومات كما أنها مصممة ألن تكون استثمارا مربحا 
يدر أرباحا لحملة أسهمه. وقد تم تحويل أفريقيا 50 إىل شركة ىف 
االجتماع التشاورى العام ىف 29 تموز/ يوليو ىف الدار البيضاء، 
املغرب والذى اشترك فيه عشرون بلدا أفريقيا ومجموعة البنك. 
وكان هناك قرار أساسى اتخذ ىف هذا االجتماع هو تعيين أعضاء 

مجلس إدارة أداة أفريقيا 50 لتمويل املشروعات وتنميتها.

وىف نهاية كانون األول/ ديسمبر 2015، وصل رأس املال املكتتب 
دوالر،  مليون  إىل 860  البنك  ومجموعة  أفريقيا  بلدا   21 من  به 
من  االنتهاء  وتم  البنك.  مجموعة  من  دوالر  مليون   100 تشمل 
الترتيبات الالزمة لحشد مليار دوالر من االكتتابات اإلضافية من 
التأمين  وشركات  املعاشات،  وصناديق  الدولية،  املالية  املنظمات 
وإعادة التأمين، وكذلك صناديق الثروة السيادية. وعندما أصبح 
تنظيم أفريقيا 50 عامال ىف 2015، دخل ىف مرحلة نشيطة لتوظيف 
الرئيسى وكبار  التنفيذى  املسئول  العاملين، بما ىف ذلك توظيف 
إعداد  بدأ  العملية ىف مطلع 2016. وقد  العاملين. وستنتهى هذه 
قائمة أعمال املشروع ىف 2015، مثلما بدأ جمع األموال ىف البلدان 
بنوك  من  األموال  جمع  إضافية  استعدادات  وشملت  األعضاء. 
مركزية أفريقية. وبدأت املناقشات مع البنوك املركزية اإلقليمية، 

اإلطار 1.5 
أحكام من أجل مزيد من التبسيط ىف عمليات االعتماد 

لدى املجلس

حجم  إىل  الوقت  انقضاء  أساس  عىل  االعتماد  أ)  يستند 
العمليات  عىل  للتطبيق  قابل  اإلجراء  وهذا  العمليات. 
العتبه وهو 30 مليون  التى تقل عن أو تساوى مبلغ 
وحدة حسابية، بما ىف ذلك العمليات متعددة الجنسيات 
بالعمليات  يتعلق  وفيما  الخاص.  القطاع  وعمليات 
ماليين   10 هو  العتبه  مبلغ  فإن  للسياسة،  املستندة 

وحدة حسابية.

بخالف  سلفا  محددة  معايير  إىل  استنادا  ب)  اعتمادات 
الحجم. يضع هذا اإلجراء ىف اعتباره معايير محددة 
سلفا، خاصة املخاطر، والتعقيد والجّدة بدال من حجم 
العمليات. وىف هذه الحالة، فإن العمليات غير املعرضة 
للمخاطر، والبسيطة، وغير املبتكرة لن تناقش بالرغم 
اجتماعات  للنظر فيها ىف  أنها قدمت  من حجمها مع 

املجلس.

سيستخدم  أعمال.  جدول  وضع  خالل  من  ج)  االعتماد 
جدول أعمال اجتماعات املجلس إلكمال االعتماد عىل 
أساس انقضاء الوقت واالعتماد حسب معايير محددة 
قائمتها ىف  البنود سترد  فإن  الحالة  هذه  سلفا. وىف 

جدول األعمال عىل النحو التاىل:

(i) للنظر واملناقشة؛

(ii)  للنظر ولكن ليس للمناقشة (عمليات املعايير املحددة 
سلفا)؛

(iii) للعلم.
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أال وهى البنك املركزى لدول غربى أفريقيا؛ والبنك املركزى لدول 
أفريقيا الوسطى، وبنك املغرب.

شراكات   50 أفريقيا  أقامت  وقد  واعدة.  املنظمة  تنمية  آفاق 
استراتيجية مع مطورى املشروعات ىف قطاع الطاقة املتجددة وغير 
املتجددة، وكذلك قطاع النقل مما يكفل لها تأثيرا عاليا ىف عالقاتها 
إىل  التأثير. وباإلضافة  املشروعات عالية  تنمية  االستراتيجية ىف 
ذلك، أقامت أفريقيا 50 شراكات مع مؤسسات مالية أخرى مثل 
مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدوىل والوكالة الفرنسية 
للتنمية وصندوق الصين لتنمية أفريقيا. ومن خالل حيازة أسهمها 
للقيام  مثاىل  50 ىف وضع  أفريقيا  فإن  االستراتيجى،  ومركزها 

بدور مهم ىف تمويل تنمية البنية األساسية ىف أفريقيا.

6.2.5 استراتيجيات وسياسات لتعزيز العمليات

استراتيجية مجموعة البنك إلدارة املعرفة، 2015 ـ 2020. كما 
االستراتيجية  هذه  اعتمد  املجلس  فإن  الرابع،  الفصل  الحظنا ىف 
ىف 2015. وأعرب أعضاء املجلس عن الرضا عن الطابع االنتقائى 
ملجموعة  النسبية  املزايا  عىل  التركيز  خاصة  لالستراتيجية، 
البنك وإطار تقييم النتائج. كما أكدوا الحاجة إىل منصة مركزية 
لتكنولوجيا املعلومات لضمان تقاسم املعلومات داخليا وخارجيا 

عىل حد سواء.

استراتيجية مركز املوارد الطبيعية األفريقى، 2015 ـ 2020. 

ىف اعتماد هذه االستراتيجية التى وصفها الفصل الرابع بتفصيل 
املالية  باملوارد  املركز  تزويد  أهمية  املجلس  أعضاء  أكد  أكبر، 
والبشرية املطلوبة لجعله مركز تميز ومقصدا أول لطلب املشورة 
املجلس  أكد  كما  الطبيعية.  املوارد  بقطاع  يتعلق  فيما  السياسية 

أهمية الرصد والتقييم الحازمين لتنفيذ اإلدارة لالستراتيجية.

أجل  من  للعمليات  التوجيهية  واملبادئ  االستراتيجى  اإلطار 

اعتمد   ،2015 ىف  الخاص.  للقطاع  االئتمان  تعزيز  تسهيل 

تنمية  لتيسير  مبتكر مصمم  تسهيل  وهو  التسهيل،  هذا  املجلس 
القطاع الخاص ىف أفريقيا. والتسهيل هو مبادرة جاءت ىف الوقت 
أقصى  تحقيق  هو  منها  والقصد  بالترحيب،  وأُستقبلت  املناسب 

تأثير، ومن ثم أوصى املجلس بتنفيذها سريعا.

تمولها  التى  العمليات  أجل  من  املشتروات ومنهجها  سياسة 

وأشاد  اإلطارية،  الوثيقة  هذه  املجلس  اعتمد  البنك.  مجموعة 

النقود". كما شجع  بصفة خاصة بتطبيق مفهوم "القيمة مقابل 
املجلس البنك عىل استخدام نظم مشتروات املقترضين عندما تعتبر 
هذه العمليات قوية بشكل كاف. كما دعا إىل اتخاذ تدابير عاجلة 

إلنهاء تنفيذ كتيب مشتروات العمليات وغيره من أطقم العدة.

برامج لدعم تنفيذ اإلطار االستراتيجى وخطة العمل الخاصين 

عدة  املجلس  اعتمد   ،2015 ىف   .2018  �  2014 بالحوكمة، 

الحوكمة  الرامية إىل دعم  برامج لدعم أهداف هذه االستراتيجية 
والخضوع للمساءلة ىف القارة. وتشمل هذه مشروع دعم حوكمة 
قدرة  تعزيز  إىل  يرمى  والذى  والغابات،  املناخ  ىف  االستثمار 
الخاصة،  باملبادرات  والنهوض  الخاص  للقطاع  الدعم  مؤسسات 
إىل  املجلس  ودعا  الكونغو.  ىف  الحراجة  قطاع  حوكمة  وتحسين 
تعاون وثيق مع السلطات ىف هذا البلد لتنفيذ هذا املشروع بغية 
استئصال املمارسات غير املشروعة والفساد ىف قطاع الحراجة. 
واملاىل  االقتصادى  اإلصالح  دعم  ببرنامج  املجلس  رحب  كما 
الطارئ، الذى يسعى لإلسهام ىف خلق مناخ من اإلدارة املأمونة 
التنفيذيون  املديرون  وحدد  بيساو.  غينيا  ىف  للميزانية  والكفؤة 
القيادة القطرية باعتبارها أساسية لنجاح العملية. كما تم اعتماد 
برنامج دعم حوكمة إصالح قطاع القوى ىف تنزانيا. ويسجل هذا 
البرنامج األهمية التى يوليها البنك لإلصالحات الرامية لتحسين 
الترحيب بهذه  العامة وتعزيز األطر املؤسسية. وىف  املالية  إدارة 
العملية، أكد املديرون التنفيذيون أهمية اإلدارة األفضل ىف وكاالت 
االقتصادية،  التنمية  لتعزيز  والعامة  الحكومية  شبه  املرافق 

والكفاءة واإلنصاف االجتماعى.

برامج لدعم تنفيذ سياسة واستراتيجية تنمية القطاع املاىل، 

2014 � 2019. اعتمد املجلس عدة برامج تتفق مع أهداف هذه 

املاىل  الشمول  تعزز  التى  تلك  خاصة  واالستراتيجية  السياسة 
األسواق  وتعميق  املالية،  الخدمات  عىل  الحصول  فرص  بزيادة 
األفريقى.  املاىل  النظام  األفريقية وتوسيعها، والحفاظ عىل  املالية 
املال  رأس  أسهم  االستثمار ىف  بروزا هو  األشد  البرنامج  وكان 
ويرمى  موريشيوس.  ومقره   ،Alitheia identity صندوق  ىف 
الصندوق إىل جمع 100 مليون دوالر من أجل االستثمار ىف أسهم 
املستقرة  الحجم  ومتوسطة  صغيرة  املشروعات  ىف  املال  رأس 
النساء  تديرها  أو  و/  تقودها  التى  تلك  مستهدفا  النمو،  وعالية 
ومالوى،  وليسوتو،  وغانا،  (بتسوانا،  أفريقية  بلدان  عشرة  ىف 
وزامبيا،  وسوازيلند،  أفريقيا،  وجنوب  ونيجيريا،  وناميبيا، 
ىف  الشامل  النمو  تحقيق  ىف  الصندوق  وسيسهم  وزمبابوى) 
املخاطر  املال  رأس  عىل  املرأة  بفرص حصول  بالنهوض  أفريقيا 

وتعزيز قدرة مديرى الصناديق من النساء.

7.2.5 القوة اإلنمائية الدافعة لوثائق االستراتيجيات 
القطرية

عدة  املجلس  اعتمد   2015 القطرية. ىف  االستراتيجيات  وثائق 

وثائق وأكد أهمية اتساقها مع االستراتيجية العشرية. كذلك طلب 
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البنك تفصيل وثائق االستراتيجية القطرية لكل بلد حسب ظروفه 
لتأكيد  الضرورة،  عند  اإلقليمى  التكامل  عىل  تركز  وأن  املحددة، 
االقتصاديين.  والشمول  التنويع  وتحقيق  قوى،  سياسى  حوار 
وأوصى املجلس بأنه يتعين أن ترتكن وثائق االستراتيجية القطرية 
النظر ىف  املثال، فإنه عند  إىل تحليل قوى للهشاشة. فعىل سبيل 
وثيقة االستراتيجية القطرية لغينيا بيساو (2015 ـ 2019)، دعا 
البنك  املانحين وإىل رصد لتدخالت  البنك إىل تنسيق أفضل بين 
عن كثب. وبالنسبة لوثيقة االستراتيجية القطرية املشتركة للفترة 
2015 ـ 2020، واستعراض أداء املحفظة القطرية للكمرون، أكد 
البنك الحاجة إىل إيالء اهتمام أكبر بالنمو األخضر وكذلك حوار 
السياسة الستنفار التزام حكومى أكبر إزاء استدامة الديون. وىف 
حالة وثيقة االستراتيجية القطرية (2015ـ  2019) لبتسوانا، أبرز 
املجلس أهمية دعم البنك لجهود البلد لتنويع اقتصاده من االعتماد 
األساسية،  البنية  بمشروعات  النهوض  إىل  األملاس  تعدين  عىل 
والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإصالح اللوائح، وبناء 

القدرة، واستخدام الطاقة املتجددة.

8.2.5 تنفيذ جوانب من االستراتيجية العشرية

واصل  الخاص.  القطاع  مدخالت  ىف  التنمية  آثار  تعزيز 

املجلسان تقديم دعمهما لعمليات مجموعة البنك الرامية إىل دعم 
واملتوسطة.  الصغيرة  املشروعات  خاصة  الخاص،  القطاع  نمو 
وللحصول عىل منظور أفضل لدور القطاع الخاص، دعا املجلسان 
حدود  تدعمها  التى  للمشروعات  اإلنمائى  التأثير  تحديد  إىل 
من  عددا  املجلسان  اعتمد  هذا،  مع  واتساقا  ائتمانية.  تسهيالت 
املالية  الوساطة  لجهات  لصرفها  االئتمانية  التسهيالت  حدود 
الصغيرة واملتوسطة. وحيث  للمشروعات  الباطن  واإلقراض من 
وخلق  النمو  محّرك  تعتبر  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  أن 
الوظائف ىف أفريقيا، أكد املجلسان الحاجة إىل دراسة تأثير هذه 
واملخاطر  االقتصادى،  والتحول  الوظائف،  خلق  عىل  التدخالت 
إلدراج  اإلدارة  املجلسان  دعا  وبالتاىل،  السوق.  لتشوه  املحتملة 

هذه املؤشرات ىف املقترحات مستقبال.

التركيز مجددا عىل الزراعة واألمن الغذائى. ىف 2015، اعتمد 

املجلسان عددا من املشروعات لدعم سعى مجموعة البنك لوضع 
التحول،  أعمال  قمة جدول  عىل  الغذائى  واألمن  الزراعية  التنمية 
بما ىف ذلك ما يىل: (i) مشروع دعم إعادة تأهيل البنية األساسية 
الذى  وبرنسيبى،  تومى  ساو  ىف  الغذائى  األمن  توفير  أجل  من 
يرمى إىل تحديث نظم اإلنتاج، وتحسين أحوال التجهيز والتخزين 
 (ii) وكذلك سالسل القيم، وخلق فرص العمل للنساء والشباب؛
التنويع  لدعم  كرس  الذى  األخضر،  املغرب  خطة  دعم  برنامج 

للموارد  املستدامة  الرزق واإلدارة  االقتصادى، وتحسين أسباب 
الطبيعية ىف البالد؛ (iii) برنامج بناء القدرة عىل الصمود للجفاف 
وتوفير أسباب الرزق املستدامة ىف القرن األفريقى الذى قصد به 
املناخ،  وتغير  الجفاف  أمام  الصمود  املجتمعات عىل  قدرة  تعزيز 
وتحسين وسائل العيش والنهوض بالتكامل اإلقليمى ىف اإلقليم؛ 
(iv) مشروع دعم قطب النمو BARGE، الذى سيدعم استراتيجية 
القيم  سالسل  تنمية  خاصة  وبصفة  فاسو،  بوركينا  ىف  النمو 
النمو  وتحقيق  الزراعة،  تحديث  رؤية  من  جزءا  ذلك  باعتبار 

االقتصادى، واألمن الغذائى.

للتوظيف  والقابلية  األعمال  وريادة  املهارات،  تنمية  تعزيز 

والشمول. ىف تدعيم الستراتيجية رأس املال البشرى (2014 ـ 

2018) ملجموعة البنك، اعتمد املجلسان عدة برامج تستهدف بناء 
هذه  وتشمل  والعمالة.  األعمال  وريادة  املهارات،  وتنمية  القدرة 
املرحلة الثانية من برنامج دعم التعليم والتدريب التقنى واملهنى 
لتنمية املهارات ذات الصلة ىف كينيا. ويرمى هذا البرنامج إىل زيادة 
والتدريب  التعليم  ومالءمة  جودة  وتحسين  واإلنصاف،  الفرص 
التقنى واملهنى، وتزويد الشباب باملهارات املالئمة ىف سوق العمل. 
لكنهما  املشروع،  أثبتها هذا  التى  باالستمرارية  املجلسان  وأشاد 
الدروس  وتطبيق  األوىل  للمرحلة  دقيق  تقييم  إىل  الحاجة  أكدا 
املستفادة عىل املشروعات املماثلة ىف بلدان أخرى. كما أكد أهمية 
رحيل  بعد  طويال  البرنامج  يستمر  أن  لضمان  املالية  االستدامة 
املهارات  تنمية  إىل  املقدم  بالدعم  املجلسان  رحب  وباملثل،  البنك. 
من أجل القابلية للتوظيف وريادة املشروعات ىف اريتريا. وهدف 
هذا املشروع هو مساعدة الحكومة االريترية عىل الوفاء بالتزامها 
ىف تحسين الفرص املنصفة ىف الحصول عىل تعليم تقنى وتدريب 

مهنى جيد ومالئم ىف البالد.

كما رحب املجلسان بمشروع بناء القدرة من أجل تقديم الخدمات 
املال  القدرة وتنمية رأس  بناء  السودان. ويرمى املشروع إىل  ىف 
الوصول  فرص  وتوسيع  للتوظيف  القابلية  لتحسين  البشرى 
بالنسبة  الصحية  وللخدمات  تغطيتها  ونطاق  األمان  لشبكات 
للفقراء خاصة النساء والشباب. وأكد املجلسان استمرار مشاركة 
مجموعة البنك ىف السودان عىل الرغم من مناخ األعمال الصعب. 
وشددا عىل الحاجة إىل تقييم ملخاطر املشروعات وقدرة مجموعة 

البنك عىل إدارتها.

9.2.5 البعثات امليدانية

بعثات التشاور للمجلسين. ىف إطار املشاورات السنوية اضطلع 

وزمبابوى  وموزامبيق،  الكنغو،  إىل  ببعثات  املجلسين  أعضاء 
اختاره  الذى  باملوضوع  البعثات  لهذه  البلدان  اختيار  واسترشد 
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املجلسان للبعثة: "إدارة املوارد الطبيعية والحوكمة، إدارة قطاع 
التمويل، وتنمية القطاع الخاص".

وقد تم االضطالع بالزيارات لتقييم مدى تقدم املشروعات التى 
وشركاء  الحكومات،  مع  الرأى  ولتبادل  البنك،  مجموعة  تمولها 
املدنى  املجتمع  ىف  الفاعلة  والقوى  األعمال،  ومجتمع  التنمية، 
والطرق  ووجــوده،  البنك  استراتيجية  وفاعلية  مالءمة  حول 
التغلب عىل  عىل  الثالثة  البلدان  البنك مساعدة  بها  يستطيع  التى 
وضع  تم  وقد  تواجهها.  التى  واإلنمائية  االقتصادية  التحديات 
توصيات عقب القيام باملهام انطوت عىل: (i) تطوير املهارات من 

املدنى؛  واملجتمع  الحكومات  فاعلية مع  أكثر  أجل حوار سياسى 
إنشاء  دعم   (iii) اآلخرين؛  التنمية  التنسيق مع شركاء  دعم   (ii)
مؤسسات وطنية قوية؛ (iv) بناء القدرة ىف الحوكمة االقتصادية؛ 
(v) إقامة البنية األساسية الالزمة للشمول االجتماعى، واملكانى 
واالقتصادى؛ (vi) تقصى طرق للتعجيل بعملية التصديق القطرى 
عىل مشروعات مجموعة البنك، وطرق لدعم حكومات أخرى للوفاء 
 (vii) بالتزاماتها بشأن تمويل الطرف املقابل ىف الوقت الصحيح؛
لعالج  العمليات  من  وغيرها  البنك  ىف  املشتروات  عملية  إصالح 

البطء ىف تنفيذ املشروعات.

بعثة ميدانية إىل زمبابوى.





تقدم نظم التعليم ىف أفريقيا تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت عىل نحو متزايد ىف مدارس الصغار.
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الباب الثالث 
اإلدارة املالية 

والقوائم املالية 
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أكينوومى أ. أديسينا 
رئيس البنك

تشارليز بواماه
نائب الرئيس للشئون املالية

أوموبوال هوليست
مراقب

مجموعة بنك التنمية األفريقى
تقرير اإلدارة املتعلق بفاعلية الرقابة الداخلية

عىل إعداد التقارير املالية الخارجية       
التاريخ 30 آذار/ مارس 2016

إدارة مجموعة بنك التنمية األفريقى ("مجموعة البنك") هى املسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل والشامل وسالمة قوائم البنك املالية املنشورة لبنك 
التنمية األفريقى وصندوق التنمية األفريقى وصندوق نيجيريا االستئمانى (مجموعة البنك) وعرضها العادل ونزاهتها الشاملة. تم إعداد القوائم املالية 
لبنك التنمية األفريقى وصندوق نيجيريا االستئمانى وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية ىف حين تم إعداد 

قوائم صندوق التنمية األفريقى عىل غرض خاص.

قامت شركة KPMG وهى شركة محاسبة مستقلة بتدقيق البيانات املالية، وُسمح لها باالطالع غير املقيد عىل جميع السجالت املالية والبيانات ذات 
الصلة، بما ىف ذلك محاضر جميع اجتماعات مجالس اإلدارة ولجان املجلس. وترى اإلدارة أن جميع البيانات التى تم تزويد املدققين الخارجيين بها 

خالل مراجعتهم، سليمة ومناسبة. تقارير مراجعى الحسابات الخارجيين مرفقة مع القوائم املالية املدققة.

اإلدارة مسؤولة عن إنشاء واملحافظة عىل نظام رقابة داخلية فعالة عىل التقارير املالية الخارجية وفقا لألسس املحاسبية. يتضمن نظام الرقابة الداخلية 
الخارجية  املالية  التقارير  إعداد  الداخلية عىل  الرقابة  التى تم تحديدها. تخضع  القصور  اتخاذها لتصحيح أوجه  التى يتم  الرصد واإلجراءات  آليات 
تدعم سالمة  الضوابط  هذه  مثل  أن  اإلدارة  وتعتقد  الضرورة.  عند  تعديلها  ويتم  اإلدارة  قبل  من  الداخلية  واملراجعة  واالختبار  املستمرة  للمراجعة 

وموثوقية القوائم املالية.

هناك قيود متأصلة ىف فعالية أى نظام للرقابة الداخلية، بما ىف ذلك إمكانية الخطأ البشرى والتحايل أو كثرة الضوابط. وفقا لذلك، يمكن لنظام الرقابة 
الداخلية الفعال توفير ضمان معقول فقط وليس مطلقا، فيما يخص إعداد وعرض البيانات املالية. وعالوة عىل ذلك، فإن فعالية نظام الرقابة الداخلية 

يمكن أن تتغير بمرور الوقت.

أنشأت مجالس اإلدارة التابعة ملجموعة البنك لجنة التدقيق واملراجعة املالية ملساعدة مجالس اإلدارة، ضمن أمور أخرى، ىف مسؤولية اإلشراف عىل 
سالمة السياسات واملمارسات املحاسبية ملجموعة البنك وفعالية الرقابة الداخلية. تشرف لجنة التدقيق واملراجعة املالية، التى تتألف بالكامل من أعضاء 
مختارين من مجالس اإلدارة، عىل عملية اختيار املراجعين الخارجيين وتقدم توصياتها بخصوص هذا االختيار إىل مجالس اإلدارة، والتى تقوم بدورها 
بتقديم توصية للحصول عىل موافقة مجلس املحافظين. تجتمع اللجنة دوريا مع اإلدارة الستعراض ورصد املسائل املالية واملحاسبية أو أمور املراجعة 
املهمة. يجتمع املراجعون الخارجيون والداخليون بانتظام مع اللجنة ملناقشة مدى كفاية الرقابة الداخلية عىل التقارير املالية وأية أمور أخرى قد تهم 

اللجنة.

استند تقييم البنك حول فعالية الرقابة الداخلية عىل املعايير الواردة ىف "الرقابة الداخلية - اإلطار املتكامل" 2013 التى أصدرتها اللجنة الراعية للمنظمات 
التابعة للجنة تريدواى. وبناء عىل نتائج هذا التقييم، تؤكد اإلدارة أن مجموعة البنك قد حافظت عىل ضوابط رقابة داخلية فعالة عىل التقارير املالية عىل 
النحو الوارد ىف القوائم املالية حتى 31 كانون األول/ديسمبر 2015. اإلدارة ليست عىل علم بأى ضعف مادى للرقابة يمكن أن يؤثر عىل موثوقية 

القوائم املالية لعام 2015.

باإلضافة إىل تقديم رأى املراجعين حول نزاهة القوائم املالية لعام 2015، أجرى مراجعو الحسابات الخارجيون ملجموعة البنك تقييما مستقال حول 
مدى فعالية الرقابة الداخلية لدى مجموعة البنك الدوىل عىل إعداد القوائم املالية وذلك حتى 31 كانون األول/ديسمبر 2015 ويتم عرض رأيهم بشأنها 

بشكل منفصل ىف هذا التقرير السنوى.
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مجموعة بنك التنمية األفريقى

Avenue Joseph Anoma 
01 BP 1387 Abidjan 01 

Côte d’Ivoire

تقرير املراجعين املستقلين إىل مجلس محافظى مجموعة بنك التنمية األفريقى بشأن مدى فعالية الرقابة الداخلية عىل التقارير املالية 

للسنة املالية املنتهية 31 كانون األول/ديسمبر 2015

النطاق

قمنا بمراجعة الرقابة الداخلية عىل إعداد التقارير املالية لبنك التنمية األفريقى، وصندوق التنمية األفريقى، وصندوق نيجيريا االستئمانى (تشكل 
معا مجموعة البنك) عىل تقارير اإلبالغ عن السنة املالية املنتهية ىف 31 كانون األول/ديسمبر 2015، عىل أساس املعايير املقررة ىف اإلطار املتكامل 

."(COSO) ـ الرقابة الداخلية "املصادر عن لجنة املنظمات الراعية للجنة تريدواى

مسئوليات اإلدارة

إدارة مجموعة البنك مسئولة عن تنفيذ واملحافظة عىل وجود أدوات رقابة داخلية فعالة إلعداد التقارير عن التمويل الخارجى وتقييم مدى فعالية 
هذه األدوات الرقابية. وقد أكدت اإلدارة فعالية أدوات الرقابة الداخلية عىل اإلبالغ عن التمويل ىف خالل عام 2015.

مسئولية املراجعين املستقلين

تنحصر مسئوليتنا ىف إبداء رأى بشأن الرقابة الداخلية ملجموعة البنك عىل إعداد التقارير املالية الخارجية عىل أساس إجراءاتنا.

وقد قمنا بتنفيذ املهمة املوكلة إلينا وفقا للمعيار الدوىل بشأن تأكيد التعهدات (ISAE) رقم 3000، الصادر عن املجلس الدوىل ملعايير املراجعة 
والتعهدات. ويتطلب ذلك املعيار أن نقوم بتخطيط وأداء إجراءاتنا للحصول عىل تأكيد معقول عما إذا كان قد تم، وفقا لكافة النواحى املادية، 

املحافظة عىل أدوات رقابة داخلية فعالة عىل إعداد التقارير املالية.
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مجموعة بنك التنمية األفريقى
 تقرير املراجعين املستقلين إىل مجلس محافظى مجموعة
 بنك التنمية األفريقى بشأن مدى فاعلية الرقابة الداخلية

عىل التقارير املالية الخارجية

ويتضمن التعهد بالتنظيمات الحصول عىل فهم للرقابة الداخلية عىل إعداد التقارير وتقييم خطر وجود ضعف ىف املواد، واختبار وتقييم يضم 
تصميم الضوابط الداخلية وفعاليتها ىف التطبيق، استنادا للخطر الذى تم تقييمه. كما يتضمن أداء اإلجراءات التى تعد ضرورية ىف ظروف معينة. 

ونعتقد أن الدليل الذى حصلنا عليه كاف ومالئم لتوفير أساس معقول لرأينا.

أوجه القصور املتأصلة

ىف أى شركة، يتم تصميم نظام الرقابة الداخلية عىل التقارير املالية لتقديم تأكيد معقول فيما يتعلق بمدى إمكانية االعتماد عىل التقارير املالية 
وإعداد القوائم املالية لألغراض الخارجية طبقا ملبادئ املحاسبة املقبولة بصفة عامة. ويتضمن نظام الرقابة الداخلية عىل التقارير املالية سياسات 
وإجراءات يتوافر بها ما يىل: (1) أن تكون متصلة باملحافظة عىل السجالت التى تقدم تفصيالت معقولة، وتعكس بشكل عادل العمليات والتصرفات 
الخاصة بأصول الشركة؛ (2) أن تقدم تأكيدا معقوال بأن العمليات تم تسجيلها وفقا ملا هو ضرورى للسماح بإعداد القوائم املالية، طبقا للمبادئ 
املحاسبية املقبولة عادة، وأن املتحصالت واملصروفات التى قامت بها الشركة كانت طبقا لترخيصات اإلدارة ومديرى الشركة؛ و (3) تقديم تأكيد 
معقول فيما يتصل بمنع االكتشاف ىف الوقت املناسب ألى استيالء أو استخدام أو تصرف ىف أصول الشركة التى يمكن أن يكون لها أثر مادى 

عىل القوائم املالية.

ونظرا لوجود أوجه القصور املتأصلة، فإن أى نظام للرقابة الداخلية قد ال يمنع أو يكتشف البيانات غير الصحيحة. وفضال عن هذا، فإن التنبؤات 
بأى تقييم للفعالية ىف خالل فترات قادمة للمستقبل قد تخضع ملخاطر عدم كفاية وسائل الرقابة بسبب التغيير ىف الظروف أو ملا قد حدث من 

تدهور ىف درجة االلتزام بالسياسات أو اإلجراءات.

الرأى

ىف رأينا أن مجموعة البنك، قد حافظت ىف كافة النواحى املادية عىل رقابة داخلية فعالة عىل التقارير املالية ىف خالل السنة املنتهية 31 كانون األول/ 
ديسمبر 2015 عىل أساس املعايير املقررة ىف "الرقابة الداخلية ـ اإلطار املتكامل" (2013) الصادر عن لجنة املنظمات الراعية للجنة تريدواى.

وقد قمنا أيضا بمراجعة القوائم املالية لبنك التنمية األفريقى، وصندوق التنمية األفريقى، وصندوق نيجيريا االستئمانى عن انتهاء السنة املالية 
ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015، طبقا للمعايير الدولية للمراجعة . وقد عبرنا عن آرائنا بدون شروط.

باريس – الديفانس 30 آذار/مارس 2016
مراجع شركة كى بى إم جى

أحد أقسام شركة كى بى إم جى شركة مساهمة

Valéry Foussé
شريك
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اجلدول 1-6
رأس املال املرخص واملكتتب 2011 - 2015

)بماليين الوحدات الحسابية(

20112012201320142015
66,05566,97566,97566,97566,975رأس املال املرخص

3,2894,9634,9624,8654,884رأس املال املدفوع 
34,03360,25260,24860,26860,598رأس املال تحت الطلب 

37,32265,21565,21065,13365,482إجماىل رأس املال املكتتب به 

بنك التنمية األفريقى 

اإلدارة املالية 
اكتتابات رأس املال 

يتكون رصيد رأس مال البنك من رأس مال مدفوع ورأس مال 
تحت الطلب. ورأس املال املدفوع هو املبلغ من رأس املال القابل 
للدفع عبر فترة يحددها قرار مجلس املحافظين الذى اعتمد الزيادة 
تحت  املال  رأس  يخضع  وال  الصلة.  ذات  املال  رأس  ىف  العاملة 
الطلب للدفع إال عندما يطلبه البنك للوفاء بالتزاماته  املتكبدة عىل 
اقتراض أموال إلدراجها ىف موارد رأس املال العادية أو ضمانات 
حماية  بمثابة  هذا  ويعمل  املوارد.  هذه  مثل  للتحصيل  خاضعة 
يكن  ومل  البنك  يصدرها  التى  الضمانات  أو  السندات  لحائزى 
ويعمل  الطلب،  تحت  املسجل  البنك  مال  لرأس  مطلقا طلب  هناك 
هذا باعتباره حماية لحائزى السندات والضمانات يصدرها البنك 
ىف حالة غير محتملة وهو أنه يعجز عن الوفاء بالتزاماته املالية. 
ومل يكن هناك ابدا استدعاء لرأس مال البنك تحت الطلب. ودفع 
بلد عضو للقسط األول يطلق إصدار أسهم تتفق مع كامل نسبة 
رأس املال تحت الطلب، وال يتم إصدار األسهم التى تمثل النسبة 
الفعلية  املدفوعات  البنك  يتلقى  عندما  إال  االكتتابات  املدفوعة من 

عن هذه األسهم.

ىف  املائة  ىف   200 قدرها  زيادة  اإلدارة  مجلسى  اعتماد  وعقب 
بنك  مال  رأس  زيادة  تمت   ،2010 ىف  البنك  مال  رأس  قاعدة 
حسابية  وحدة  مليار   67.69 إىل  به  املرخص  األفريقى  التنمية 
بإنشاء 4٫374٫000 سهم جديد بقيمة 10٫000 وحدة حسابية 
لكل منها وستة ىف املائة من األسهم املنشأة بموجب هذه الزيادة 
العامة السادسة لرأس املال مدفوعة بالكامل (2.62 مليار وحدة 
حسابية) ىف حين أن أربعة وتسعين ىف املائة منها (41.12 مليار 
الذى يحكم هذه  القرار  الطلب. وبمقتضى  وحدة حسابية) تحت 
الزيادة العامة لرأس املال، فإن أسهمها الجديدة جرى تخصيصها 
اإلقليم  خارج  من  األعضاء  والدول  اإلقليم  من  األعضاء  للدول 
إجماىل  من  املائة  ىف   60 تحوز  اإلقليمية  املجموعة  تجعل  بنسب 

رصيد رأس املال واملجموعة غير اإلقليمية تحوز  40 ىف املائة. 

قابلة  املال  لرأس  السارية  العامة  الزيادة  من  املدفوعة  والنسبة 

األعضاء  للبلدان  بالنسبة  متساوية  أقساط  ثمانية  عىل  للسداد 
من خارج اإلقليم وكذلك بالنسبة لبلدان اإلقليم األعضاء املؤهلة 
لالقتراض من البنك، واثنتى عشرة قسطا متساويا بالنسبة لبلدان 
آثر بعض  الصندوق فحسب. وقد  املؤهلة لالقتراض من  اإلقليم 
األقساط، مختارا  أقل من  اكتتابه عىل عدد  األعضاء دفع  البلدان 
خطة للسداد مقدما، وسيتلقى خصما عىل سداده الكتتابات الزيادة 

العامة السادسة وفقا لذلك. 

 B/BG/2008/07 وبالقرار  السادسة  العامة  الزيادة  وقبل 
خاصتين  بزيادتين  البنك  رخص   B/BG/2009/05 والقرار 
لرأس املال للسماح لجمهورية تركيا ودوقية لوكسمبورغ العظمى 
أكتوبر  األول/  تشرين  البنك. وىف 29  بأن يصبحا عضوين ىف 
2013، قبلت جمهورية تركيا رسميا باعتبارها البلد العضو الثامن 
البنك (البلد العضو الخامس والعشرين من خارج  والسبعين ىف 
البنك  إنشاء  اتفاقية  املحددة ىف  الشكليات  استكمال  بعد  اإلقليم) 
والقواعد العامة التى تحكم قبول البلدان غير األعضاء ىف عضوية 
لوكسمبورغ  دوقية  أصبحت   2014 مايو  آيار/   29 وىف  البنك. 
العضو  البلد   – البنك  والسبعين ىف  التاسع  العضو  البلد  العظمى 

السادس والعشرين من خارج اإلقليم.

وىف 31 آيار/ مايو 2012، وبالقرار B/BG/2012/04، اعتمد 
مجلس املحافظين زيادة خاصة لرأس املال للسماح بعضوية جنوب 
السودان. وىف نيسان/ أبريل 2015 أنهى هذا البلد شكليات قبوله 
الرسمى باعتباره العضو الثمانين ىف البنك والرابع والخمسين من 

بلدان اإلقليم األعضاء.       

وىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015، بلغ رأس مال البنك املدفوع 
(أى  املسدد  املال  لرأس  بمستوى  حسابية،  وحدة  مليار   4.99
النسبة من رأس املال املدفوع بالفعل) 3.73 مليار وحدة حسابية، 
مقابل 4.96 مليار وحدة حسابية و 3.44 مليار وحدة حسابية 
من رأس املال املسدد واملدفوع بالكامل عىل التواىل ىف نهاية 2014. 
وبلغ رأس مال البنك تحت الطلب ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 
وحدة  مليار   21.65 منها  وحدة حسابية،  مليار   60.60  ،2015
 A حسابية من بلدان أعضاء غير مقترضة ذات املرتبة االئتمانية
فأعىل، مقابل 60.27 مليار وحدة حسابية و 21.57 مليار وحدة 
الجدول  ويوضح  السابقة.  السنة  نهاية  التواىل، ىف  عىل  حسابية 
6 - 1 أدناه تطور رأس مال البنك عبر السنوات األربعة السابقة. 
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وطبقا لقواعد تحويل األسهم، فإن األسهم التى يحل موعد دفع 
قيمتها وتظل غير مسددة، يتم إلغاؤها بعد الفترة املحددة وتعرض 
(أى  العضوية  مجموعة  نفس  ىف  األعضاء  البلدان  عىل  لالكتتاب 

بلدان اإلقليم األعضاء والبلدان األعضاء من خارجه).

التصويت،  وقوة  املال  رأس  رصيد  ىف  االكتتابات  قائمة  وتبين 
األول/  كانون   31 ىف  البنك  مال  رأس  ىف  االكتتابات  تفاصيل 
املدرجة ىف  املالية  القوائم  من  ديسمبر 2015 وهى تشكل جزءا 

جزء آخر من هذا التقرير.

التصنيف االئتمانى للبنك

يرصد البنك ويدير مصفوفات قوته املالية األساسية بطريقة صارمة 
عن طريق أربع وكاالت كبرى لتحديد املراتب االئتمانية. وبالنسبة 
آند  ستاندرد  االئتمانى،  التصنيف  وكاالت  أكدت   ،2015 عام  إىل 
بورز، وموديز، وفيتش، ووكاالت التصنيف االئتمانى اليابانية مجددا 
تصنيفها AAAو+AA لديون بنك التنمية األفريقى املمتازة والثانوية. 
السيولة  مجاىل  ىف  للبنك  القوى  املركز  ويؤكد  التصنيف  ويعكس 
ورأس املال، ودعم األعضاء القوى له، ومكانته باعتباره دائنا مفضال، 

وسالمة كفاية رأس ماله وإدارته وسياسته املالية  الحصيفة.

عمليات االقتراض

موارد  لتوفير  أساسا  املال  أسواق رأس  املوارد من  البنك  يجمع 
بلدان  ىف  التنمية  وبرامج  مشروعات  لتمويل  التكاليف  مردودة 
اإلقليم األعضاء. إن املراتب االئتمانية من الدرجة األوىل التى حظى 

بها البنك مكنته من إصدار أوراق مالية بأسعار فائدة جذابة. 

وقد اعتمد برنامج االقتراض لعام 2015 بمبلغ أقصاه 4٫507 
إىل 4٫302  ماليين وحدة حسابية مكونا من جزئين: ما يصل 
املال،  رأس  أســواق  من  جمعها  يتم  حسابية  وحدة  مليون 
تسهيل  بموجب  حسابية  وحدة  ماليين   205 قدره  ومظروف 
املساعدة املعززة للقطاع الخاص. وىف نهاية عام 2015، كان قد 
تم جمع مبلغ قدره 3٫030.5 مليون وحدة حسابية تمثل 67.2 
ىف املائة من برنامج االقتراض لعام 2015 بمتوسط أجل سداد 

مرجح قدره 6.1 سنة. 

جديدة  وعمالت  جدد،  مستثمرين  لفحص  موجهة  وبذلت جهود 
العام. وباعتباره مصدرا متسقا ومنتظما  وأسواق جديدة خالل 
معياريتين  معاملتين  بنجاح  سعر  املعيارية،  العالية  للمعامالت 
 5 يبلغ  بأجل سداد  بمليار دوالر،  منهما  عامليتين ىف 2015 كل 
سنوات وسنتين، وجدد معامالته املعيارية التى تستحق ىف أكتوبر 
2018 مرتين بمبلغ إجماىل قدره 325 مليون دوالر مما وصل 
بمستوى املستحق إىل 1.325 مليون دوالر. كما شهد العام عودة 
البنك لسوق السندات الخضراء بسندات خضراء جديدة تستحق 

ىف ديسمبر 2018. كما واصل زيادة تعامله ىف الدوالر األستراىل 
ىف  يستحق  أستراىل  دوالر  مليون   300 قدرها  معاملة  بإبرام 
فبراير 2020، وجدد ألجل طويل حدود تسهيالت قائمة بقيمة 

إجمالية قدرها 75 مليون دوالر أستراىل.       

كما كان البنك نشيطا ىف طرح أوراق مالية خاصة شتى، وسندات 
اليابان.  ىف  األوريداشى  ومعامالت  األفريقية،  بالعملة  ترتبط 
طائفة  باليورو  التجارية  باألوراق  االقتراض  عمليات  وأكملت 

املنتجات املستخدمة خالل العام. 

وىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015، بلغت محفظة االقتراض ىف 
البنك 16.45 مليار وحدة حسابية. مقابل 14.38 مليار ىف 2014.  

لعام 2016 بمبلغ أقصاه 6.192  اعتمد برنامجا لالقتراض  وقد 
مليون وحدة حسابية، يتم جمعها ىف أسواق رأس املال، ومظروف 
إضاىف بمبلغ 300 مليون دوالر يكافئ 214 مليون وحدة حسابية 

بموجب تسهيل املساعدة املعززة للقطاع الخاص. 

السندات الخضراء

الضارة  الكربون وغير  البنك بدعم االستثمارات منخفضة  التزم 
مناخيا، والتى تؤدى إىل نتائج مرئية ومستدامة عىل مستوى القارة. 
الخضراء  السندات  برنامج  البنك قد دشن  فإن  السياق  وىف هذا 
االجتماعية عبر  املسئولية  املستثمرين ذوى  ىف 2013، مستهدفا 
العامل والذين أرادوا أن يتميزوا باستثماراتهم ىف تمويل الحلول 

املتعلقة بتغيير املناخ ىف أفريقيا.

الحادى  املتحدة  األمم  مؤتمر  عىل  العاملى  للتركيز  واستغالال 
فرنسا، ىف  باريس،  عقد ىف  الذى  املناخ  بتغيير  املعنى  والعشرين 
ديسمبر 2015، أصدر البنك صفقة جديدة من السندات الخضراء 
بمبلغ 50 مليون دوالر ملدة 3 سنوات، مما يعكس التزامه القوى 
انتقالها  ىف  األفريقية  البلدان  لدعم  للمناخ  الالزم  التمويل  بحشد 
للنمو األخضر. وشكل هذا عودة البنك إىل سوق السندات الخضراء 
بالدوالر، عقب صفقتين ناجحتين بالكرونا السويدية تم تنفيذهما 
ىف 2015 وصفقة سندات خضراء بمبلغ 500 مليون دوالر ملدة 3 
سنوات نفذت ىف أكتوبر 2013. وفاق االكتتاب ىف هذه الصفقة املبلغ 
املطلوب. واستفاد من اهتمام قوى أبداه 32 مستثمرا مختلفا، يدمج 
70 ىف املائة منهم االعتبارات البيئية ىف إستراتيجيتهم لالستثمار. 
وتدعم حصيلة سندات البنك الخضراء تمويل املشروعات منخفضة 
الكربون واملرنة إزاء املناخ. ووصل املبلغ اإلجماىل لسندات البنك 
الخضراء ىف 2015 (بما ىف ذلك إصدارات خاصة سابقة وإصدار 
وحدة  مليون   959) دوالر  مليون   1٫329 إىل  باألوريداشى) 
حسابية). ويمكن االطالع عىل التفاصيل الكاملة ملشروعات البنك 
املؤهلة لالستفادة من حصيلة السندات الخضراء عىل موقعه عىل 
اإلنترنت الخاص بالسندات الخضراء والرسالة اإلخبارية السنوية.
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اجلدول 2-6 
نظرة عامة عىل سندات ترتبط بموضوعات محددة ىف كل قطاع

)بماليين الوحدات الحسابية(

مجمع املدفوعات 

املنصرفة

إجماىل

السندات

املصدرة 

إجماىل

 السندات

 القائمة

مدى

استحقاق

السندات

من 3 إىل 6 سنوات 170.2310.3220.1التعليم
من 3 إىل 5 سنوات244.6134.3134.3األمن الغذائى

من 7 إىل 10 سنوات756.7143.6143.6البنية األساسية
4 سنوات-119.039.5املياه

1,290.5627.7498.0اإلجماىل

سندات ترتبط بموضوعات محددة

إضافة إىل برنامج السندات الخضراء، ينشط البنك أيضا ىف إصدار 
سندات ترتبط بموضوعات اجتماعية شتى. وقد تركز الطلب من 
جانب مستثمرى القطاع اليابانيين ىف 2015 حول موضوع األمن 
الغذائى – مرتبطا بسندات األوريداشى بالدوالر األستراىل وقد تم 
جمع 56 مليون وحدة حسابية ىف العملية. كما أصدر البنك سندات 
للبنية األساسية للمؤسسات املستثمرة ىف اليابان بمبلغ 14 مليون 
وحدة حسابية. وتدرج حصيلة هذه السندات املرتبطة بموضوعات 
محددة ىف موارد رأس املال العادية للبنك، وتحت عنوان السندات، 
يتم توجيه مبلغ يساوى صاىف حصيلة املبيعات عىل أساس حيز 
خضوعا  باملوضوع  مرتبطة  ملشروعات  االقتراض  نحو  الجهود 

وفقا لشروط البنك ومبادئه التوجيهية لإلقراض. 

ويقدم الجدول  6-2 صورة خاطفة عن نشاط البنك ىف القطاعات 
املمولة. 

املنتجات املالية

خيارات  من  ومتنوعة  جذابة  قائمة  اإلفريقى  التنمية  بنك  يقدم 
املنتجات الحالية تتيح للمقترضين تفصيل متطلباتهم املالية وفق 
ظروفهم. وتضم منتجات البنك املالية القروض (بما ىف ذلك تلك 
التسهيالت  املشتركة)، وحدود  والقروض  محلية،  بعملة  املسماة 
الوكالة،  وحــدود  التجارة)،  تمويل  ذلك  ىف  (بما  االئتمانية 
التجارة،  وتمويل  وأشباهها،  املال  رأس  وأسهم  والضمانات، 
السالف  املالية  املنتجات  إىل  وإضافة  املخاطر.  إدارة  ومنتجات 
املالية لعمالئه من خالل صناديق  البنك املساعدات  ذكرها، يقدم 

املنح. وفيما يىل مناقشة موجزة لكل من هذه املنتجات.

القروض

التنمية اإلفريقى قروضا لعمالئه بشروط غير ميسرة.  يقدم بنك 
وتصنف قروض البنك املعيارية إما باعتبارها قروضا ممنوحة من 
جهة سيادية أو قروضا غير مضمونة من جهة سيادية. والقروض 
املمنوحة من جهة سيادية هى قروض مقدمة لبلدان اإلقليم األعضاء 

أو ملشروعات القطاع العام من بلدان اإلقليم األعضاء يساندها إيمان 
وائتمان كاملين من بلدان اإلقليم األعضاء التى يقطن املقترض ىف 
أراضيها. واملؤسسات متعددة الجنسيات مؤهلة للقروض املضمونة 
من جهة سيادية إذا ضمنها بلد عضو ىف اإلقليم أو البلد العضو ىف 

اإلقليم الذى ستنفذ املشروعات ىف أراضيه.

ملشروعات  إما  تقدم  جهة سيادية  من  املضمونة  غير  والقروض 
أو ملشروعات  اشتراط وجود ضمان سيادى  دون  العام  القطاع 

القطاع الخاص.

وقد تطور منتج القرض املعيارى للبنك عىل مر الزمن، مع تزايد 
القرض  منتج  العمالء.  الحتياجات  الشروط  واستجابة  تلبية 
املعيارى الحاىل الذى يقدم إىل عمالء سياديين وغير سياديين هو 
قرض الفرق املتغير املعزز الذى يوفر للمقترضين درجة أعىل من 
الذى يقدم  القرض  الفائدة. ومنتج  املرونة إلدارة مخاطر أسعار 
للعمالء غير املضمونين من سلطة سيادية هو قرض بفرق ثابت.

ويتضمن سعر اإلقراض عىل القروض املعززة بفرق متغير، سعر 
أساسى عائم (6 شهور ليبور للدوالر والين، و6 شهور يوريبور 
دالة  يمثل  تمويل  هامش  وهو  للزار)،  جيبار  و3 شهور  لليورو 
لتكاليف التمويل التى يتحملها البنك بالنسبة إىل ليبور، ويوريبور، 
وجيبار محسوبة كل ستة أشهر، وفرق تعاقدى، تحدد بـ 60 نقطة 
أساس بدءا من أول كانون الثانى/ يناير 2011. وبناء عىل طلب 
العميل، يقدم القرض املعزز بسعر متغير خيارا حرا بتمويل سعر 
املقايضة  (مستهلكا سعر  ثابت  أساس  إىل سعر  العائم  األساس 
املحدد بناء عىل طلب املقترض لرصيد القروض املنصرف). وتصل 
فترة سداد القروض السيادية واملضمونة من سلطة سيادية إىل 

20 سنة، تتضمن فترة سماح ال تتجاوز 5 سنوات.

ويتضمن سعر اإلقراض عىل القروض بفرق ثابت سعر أساسى 
عائم (6 شهور ليبور للدوالر والين، و6 شهور يوريبور لليورو 
أو  االستحقاق  تاريخ  حتى  عائما  يظل  للزار)  جيبار  و3 شهور 
للمخاطر. ويصل  يستند  ائتمانيا  فرقا  زائدا  ثابت  أساسى  سعر 
أجل سداد القروض غير املضمونة من سلطة سيادية إىل 15 سنة 

تتضمن فترة سماح ال تتجاوز 5 سنوات. 
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البنك  إدارة  مجلس  اعتمد   2013 ديسمبر  األول/  كانون  وىف 
املنتجات  مع  يتسق  بما  بالكامل  املرن  القرض  منتج  استخدام 
املتوافرة للمقترضين السياديين واملضمونين من سلطة سيادية. 
وتنطوى القروض املرنة بالكامل عىل سمات إلدارة املخاطر تقدم 
حاليا من خالل منتجات البنك إلدارة املخاطر ىف القروض املضمونة 
من سلطة سيادية، وبذلك توفر للمقرضين مرونة التحديد حسب 
الحاجة ىف سعر الفائدة وتحويل العملة. وبهذا املنتج، فإن مقرضى 
القروض املرنة بالكامل سيتمكنون ىف أى وقت بعد توقيع القروض 
من (i) تحويل عملية االقتراض املنصرفة و/ أو رصيد القرض غير 
املنصرف إىل عملة إقراض أخرى يعتمدها البنك، (ii) تحويل سعر 
لرصيد  تحديده)  املعاد  املحددة،  غير  (املحدد،  األساسى  الفائدة 
الفائدة  القرض املنصرف والقائم، (iii) تحديد حدود عليا لسعر 
وخيارات سقوف وقيعان الفائدة لألرصدة املنصرفة والقائمة من 
القرض. كما وفر ذلك هيكال للتسعير يستند لالستحقاق حسب 
طول املدة الباقية عىل السداد وآجال االستحقاق وفترات السماح 
كل من  يرأس عن  الذى  القرض  لسداد  املرجح  املتوسط  (الوقت 
تواريخ السداد ومبالغه بغية توفير تقدير أفضل ملدى سرعة سداد 
(مدة  حاليا  20 سنة  من  من جهة سيادية  املضمونة  القروض) 
سداد الباقى) و 5 سنوات (فترة سماح) و 12.75 سنة (متوسط 
استحقاق) إىل 25 سنة و 8 سنوات و 17 سنة عىل التواىل للسماح 
احتياجاتهم  تساير  التى  القروض  رسمات  باختيار  للمقترضين 

للتمويل وقدرتهم عىل إدارة الدين.  

وسعر اإلقراض عىل منتج القروض املرنة بالكامل يتسق مع سعر 
القروض املعززة بسعر متغير، زائدا عالوة عىل أجل السداد، حيثما 
يكون ممكنا تطبيقه، ومع التسعير املستند ألجل االستحقاق، لن 
تجذب القروض التى يبلغ أجل استحقاقها 12.75 سنة أو يقل عنه 
عالوة ىف أجل السداد وإضافة لذلك، فإن القروض التى يزيد أجل 
استحقاقها عىل 12.75 سنة لكنه يقل عن 15 سنة عالوة استحقاق 
تبلغ 10 نقاط أساس، ىف حين ستجذب القروض التى يزيد أجل 

استحقاقها عىل 15 سنة عالوة استحقاق تبلغ 20 نقطة أساس.

ومنذ اعتماد القروض املرنة بالكامل، أجرى البنك اختبارات مسهبة 
لضمان أن نظم إدارة القروض مؤهلة عىل النحو السليم ملعالجة 
السمات الجديدة واملبتكرة ملنتج القروض. وبذلك ستحل القروض 
وستتوافر  متغير  بفارق  املعززة  القروض  محل  بالكامل  املرنة 
للمقترضين  البنك  يقدمه  الذى  الوحيد  املعيارى  املنتج  باعتبارها 
 3 املوقعة ىف  القروض  لكل  بالنسبة  السياديين  السياديين وغير 

آذار/ مارس 2016 أو فيما بعده.

قروضا  البنك  من  املقدمة  األخرى  القروض  هياكل  وتشمل 
املحلية.  بالعملة  وقروضا   A/B الفئة  ومن  موازية  موحدة 
بلدان  بعمالت  املحلية  بالعملة  قروض  تقديم  البنك  ويستطيع 
املاىل  االتحاد  فرنك  املصرى،  الجنيه  التالية:  األعضاء  اإلقليم 
األفريقى (XOF و XAF)، السيدى الغانى، الشلن الكينى، النيره 
النيجيرية، الشلن التنزانى، الشلن األوغندى، والكواتشا الزامبية. 

البنك  استطاع  إذا  إال  املحلية  العمالت  بهذه  اإلقراض  يقدم  وال 
أن يمول بفاعلية ىف سوق العملة املحلية ذى الصلة. وتقدم هذه 
املرنة  القروض  لتسعير  إطار  بموجب  املحلية  بالعملة  القروض 
إجماىل  تغطية  لضمان  القروض  عن  التكلفة  نقل  بمبدأ  بالكامل 

تكلفة األموال بالكامل.

حدود التسهيالت االئتمانية

تعد تنمية قطاع دينامى من املشروعات الصغيرة واملتوسطة ىف 
الخاصة.  املالية  املؤسسات  تنمية  مثل  للبنك  مهما  هدفا  القارة 
من  ائتمانية  تسهيالت  حدود  البنك  يقدم  الغاية،  لهذه  وتحقيقا 
حدود  ضوابط  وتحدد  الخاصة.  املالية  للمؤسسات  القروض 
البنك  أموال  تقدم  بموجبها  التى  الشروط  االئتمانية  التسهيالت 
ومخاطر  الباطن.  من  إلقراضها  الخاصة  املالية  للمؤسسات 

االئتمان للقروض الفرعية تتحملها املؤسسات املالية الخاصة.

حدود الوكالة

واملتوسطة  الصغيرة  للمشروعات  متاحة  املوارد  البنك  يجعل 
بموجب ترتيبات حدود الوكالة عن طريق عمالء ماليين محليين. 
ويتم تفويض اختيار املشروعات فرادى ليدعمها البنك إىل الوسطاء، 
واستثمارات  القروض  لتقديم  البنك  موارد  عىل  يعتمدون  الذين 
أسهم رأس املال لحساب البنك ىف مشروعات تفى بمعايير متفق 
مطالبين  الوسطاء  فإن  الوكالة  اتفاق  من  وكجزء  مسبقا.  عليها 
الخاصة ىف كل استثمار ىف موازاة مع  أموالهم  بتقديم  بااللتزام 
البنك واإلشراف عىل الشركات املستثمر فيها. وال يعمل الوسيط 
وال  األخير  أموال  يستثمر  عندما  للبنك  وكيال  بصفته  إال  املاىل 
ائتمان  البنك مخاطر  يتحمل أى مخاطر ىف هذا الصدد. ويتحمل 

املقترض.

الضمانات

يسعى البنك من خالل منتج الضمانات إىل تعزيز وضعه باعتباره 
عىل  الحصول  ىف  املؤهلين  املقترضين  ملساعدة  مفضال  دائنا 
رأس  أسواق  ذلك  ىف  بما  الثالث،  الطرف  مقرضى  من  التمويل 
تمويل  عىل  الحصول  من  املقترضين  الضمانات  تمكن  كما  املال. 
البنك تقديم هذا  الخاصة بهم حيث ال يستطيع  املحلية  لعمليتهم 
التمويل بصورة مباشرة من موارده الخاصة. وبصفة عامة يمكن 
االئتمان وضمانات  فئتين: ضمانات  البنك ىف  تصنيف ضمانات 
من  نسبة  الجزئية.  االئتمان  ضمانات  وتغطى  الجزئية.  املخاطر 
املدفوعات املسددة املجدولة من قروض أو سندات القطاع الخاص 
مقرضى  الجزئية  املخاطر  ضمانات  وتغطى  كافة.  املخاطر  ضد 
تملكها حكومة، ىف  وكالة  أو  الخاص ضد فشل حكومة،  القطاع 

الوفاء بالتزاماتها تجاه مشروع للقطاع الخاص.
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منتجات إدارة املخاطر

ال يقدم البنك منتجات إدارة املخاطر للمقترضين منه إال فيما يتعلق 
بااللتزامات القائمة تجاه البنك أو قروض جديدة للبنك لتمكينهم 
من التحوط ضد تعرضه ملخاطر السوق، بما ىف ذلك سعر الفائدة، 
ومخاطر سعر الصرف وأسعار السلع، مما يتيح لهم االستفادة 
ألقصى حّد من إستراتيجياتهم إلدارة الديون. وتتضمن منتجات 
إدارة املخاطر املقدمة من البنك مقايضات سعر الفائدة، ومقايضات 
العملة، ومقايضات السلع، وسقوف وحدود سعر الفائدة. وهذه 

املنتجات متاحة للمقترضين ىف أى وقت خالل أجل القروض.

املشاركات ىف أسهم رأس املال وأشباهها

مراكز  يكتسب  البنك  فإن  الصندوق،  ىف  مشاركته  إىل  إضافة 
املشاركة ىف رأس املال ىف مشروعات أعمال مؤهلة لذلك ىف بلدان 
باعتبار ذلك جزءا من واليته االستراتيجية  اإلقليم األعضاء فيه 
من  املخاطر  املال  رأس  تقديم  عىل  البنك  وقدرة  التنمية  لتمويل 
خالل املشاركة ىف أسهم رأس املال وأشباهها عنصر أساسى ىف 
أسهم  ىف  املشاركة  البنك  استخدام  وهدف  املوارد.  لحشد  دوره 
النهوض  هو  لالستثمار،  أداه  باعتبارها  وأشباهها  املال  رأس 
باالستخدام الكفؤ للموارد، والنهوض باملشاركة اإلفريقية والقيام 
بدور حّفاز ىف جذب املستثمرين واملقرضين اآلخرين للمشروعات 
القادرة عىل البقاء ماليا وكذلك النهوض باألنشطة الجديدة وأفكار 
إما  املال  رأس  أسهم  ىف  االستثمار  للبنك  ويجوز  االستثمار. 
املالئمة  الصناديق  خالل  من  مباشرة،  غير  أو  مباشرة  بصورة 
وأدوات االستثمار األخرى. وإضافة لذلك، يجوز له االستثمار عن 
طريق أدوات أشباه أسهم رأس املال بما ىف ذلك األسهم املمتازة 
القابلة لالسترداد، واألوراق املالية املفضلة، والقروض الثانوية أو 

القروض القابلة للتحويل.

برنامج تمويل التجارة

اعتمد املجلس ىف شباط/ فبراير 2013 برنامجا لتمويل التجارة 
 4 تمتد  مبدئية  لفترة  دوالر  مليار  إىل  يصل  بما  ("البرنامج") 
سنوات، لعالج النقص ىف تمويل التجارة لبلدان اإلقليم األعضاء 
التجارة  تمويل  عىل  الطلب  بين  الهيكلية  للفجوة  وللتصدى 
تخفيف  وحلول  السيولة  توفير  خالل  من  السوق  ىف  والعرض 
املخاطر للمؤسسات املالية املنخرطة بنشاط ىف تمويل التجارة ىف 
أفريقيا. وكان إنشاء إدارة تنمية القطاع املاىل ىف الربع األخير من 
2014، من التطورات املؤسسية املهمة منذ اعتماد برنامج تمويل 
كاملة  التجارة  تمويل  شعبة  الرئيس  أنشأ  ذلك  وعقب  التجارة، 
االختصاصات داخل هذه اإلدارة، وهى مكلفة بمسؤولية توجيه 
مشاركة البنك ىف تمويل التجارة ىف أفريقيا بطريقة أكثر استدامة 

وانتظاما.

ويزود البرنامج العمالء املؤهلين بمنتجات مرسملة بالكامل. وغير 
املخاطر  ىف  املشاركة  اتفاقيات  (أ)  ذلك  ىف  بما  بالكامل  مرسملة 
(ب) حدود التسهيالت االئتمانية لتمويل التجارة، (ج) تسهيالت 
البرنامج باستخدام  تمويل للسلع الضعيفة. وإضافة لهذا، يقوم 
عىل  القدرة  لتعزيز  التقنية  املساعدة  وصكوك  لألسهم.  انتقائى 
تحمل املخاطر والقدرة عىل التشغيل لدى املؤسسات املالية املحلية. 

اتفاقية املشاركة ىف املخاطر

مرسمل  غير  أو  مرسمل  منتج  هى  املخاطر  ىف  املشاركة  اتفاقية 
بالكامل لتمويل التجارة يمكن البنك من تقاسم املخاطر مع مجموعة 
مختارة من البنوك املصدقة الدولية واإلقليمية، التى تقدم خدمات 
مصادقة موثقة عىل االئتمان للبنوك اإلفريقية املصدرة، بهدف دعم 
التجارة وتوسيعها ىف إفريقيا وبموجب هذا املنتج، يتقاسم البنك 
عن  يزيد  ال  ملا  عامة  (بصفة  التجارة  لتمويل  االئتمانية  املخاطر 
50 ىف املائة من املخاطر التى يتعرض لها الصفقة التجارية) عىل 
للبنوك  الشريكة  املؤهل  املصدر  للبنك  التجارية  املعامالت  محفظة 
أن  تقتضى  وال  املحفظة  أساس  عىل  االتفاقية  وتعمل  املصادقة. 

يوقع البنك اتفاقيات مباشرة مع البنوك املحلية املصدرة.

حدود التسهيالت االئتمانية لتمويل التجارة

حد التسهيالت االئتمانية لتمويل التجارة مماثل لحدود التسهيالت 
املحلية  املالية  للمؤسسات  البنك  يقدمها  التى  التقليدية  االئتمانية 
سيتم  التجارة  لتمويل  االئتمانية  التسهيالت  حد  أن  عدا  فيما 
الحصر  وجه  عىل  بالتجارة  ترتبط  صفقات  لتمويل  استخدامه 
لتمويل  املذكور  الحد  هذا  ويستخدم  األعضاء.  اإلقليم  بلدان  ىف 
املعامالت التجارية، التى تنطوى بين أمور أخرى، عىل التمويل فيما 
خطابات  وخصم  الرأسمالية،  واملصروفات  وبعده،  الشحن  قبل 
االئتمان، خصم املستحقات/ املصادرة، وتمويل تجارة االستيراد 
والتصدير. وتشير املصروفات الرأسمالية أساسا إىل شراء اآلالت 
بنمو  مباشرة  ترتبط بصورة  التى  املخازن  املصانع/  وتوسعات 
تستخدم ىف  رأسمالية  استثمارات  وهذه  الدولية.  التجارة  أعمال 

إنتاج السلع القابلة للتداول.

ونظرا ألن معظم املعامالت التجارية يقل أجل استحقاقها عن عام، 
فإن املؤسسات املالية الوسيطة سوف تستخدم حدود التسهيالت 
االئتمانية باعتبارها تسهيال ائتمانيا متجددا لزبائن تمويل التجارة 
حتى يحين أجل االستحقاق النهائى للحد االئتمانى لتمويل التجارة 
متوافر  والتسهيل  سنة.   3.5 حال  بأية  يتجاوز  مل  الذى  نفسه، 

للبنوك املحلية املنخرطة ىف تمويل التجارة ىف أفريقيا.

تسهيل تمويل السلع الضعيفة

تسهيل تمويل السلع الضعيفة هو منتج تمويل مرسمل يستخدم 
عبر  الزراعية  واملدخالت  السلع  وتصدير  استيراد  لدعم  أساسا 
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توفير  املثال  سبيل  عىل  هذا  وسيشمل  األعضاء.  اإلقليم  بلدن 
التمويل الالزم قبل التصدير لجهات تجميع السلع من أجل شراء 
وله  عادة  مهيكل  التجارة  وتمويل  وتصديرها.  الضعيفة  السلع 
حماية ائتمانية ىف أشكال مثل التعهد بالسلع األساسية، وتحديد 
أو  الخاصة  والضمانات  االعتماد،  وخطابات  الحصيلة،  وجهة 
الحكومية. ويقدم هذا التسهيل بصورة مباشرة إىل كيانات مثل 
جهات تجميع السلع، والتى ال تكون بالضرورة مؤسسات مالية. 
ويمكن أن تشمل هذه الكيانات مجالس السلع اململوكة للدولة أو 
القطاع  القتراض  التأهل  بمعايير  تفى  التى  الزراعية  التعاونيات 
أطرافا  السلع  تجار  مثل  وسطاء  يكون  ولن  البنك.  من  الخاص 

مقابلة مباشرة للبنك.

تعزيز برنامج تمويل التجارة

وال  املقاييس،  بكل  امليزانية   2015 ىف  للبرنامج  املاىل  األداء  فاق 
يزال الطلب عىل التدخالت التجارية مهمة بلدان اإلقليم األعضاء 
عمليات  ىف  البرنامج  إدماج  بغية  فإن  للمستقبل،  وتطلعا  قويا. 
فترة  له  برنامج  مجرد  وليس  أساسية  نشاطات  باعتباره  البنك 
انتهاء، افترضا اإلدارة إجراء التغييرات التالية بهدف زيادة حجم 

املنتجات ومالءمتها عىل حد سواء:

لضمان  دوالر  مليار  وهو  للبرنامج  الراهن  الحد  استخدم  أ) 
املرسملة  التجارة  تمويل  صكوك  معاملة  ويتعين  فقط.  املنتجات 
تخصيص  زاوية  من  البنك  لدى  األخرى  اإلقراض  صكوك  مثل 

األموال للعمليات غير السيادية.

العمالء  باحتياجات  للوفاء  التالية  الجديدة  املنتجات  إدخال  ب) 
من  تغطية  توفر  التى  املباشرة  الضمانات   ((i دوما:  املتطورة 
املخاطر بنسبة 100 ىف املائة للمعاملة الواحدة؛ (ii) تمويل سلسلة 
العرض والقيمة؛ (iii) اتفاقيات توزيع املخاطر لخلق مجال أوسع 
عن طريق حظر املوارد األخرى للتمويل وزيادة قدرة البنك عىل 

دعم مزيد من التجارة. 

خدمات مالية أخرى

يقدم  أن  أحيانا  للبنك  يجوز  وصفها،  السالف  للمنتجات  إضافة 
املساعدة التقنية من خالل صناديق املنح الستكمال منتجاته املالية 
التقنية  املساعدة  والخاص. وتركز  العام  القطاع  نافذتى  لكل من 
التى يقدمها البنك أساس عىل زيادة النتائج اإلنمائية لعملياته بدعم 
فاعلية إعداد املشروعات وهو أمر حيوى ىف ضمان أفضل النتائج 
ىف التنمية واإلقالل من الفقر للمشروعات التى تتلقى التمويل من 
البنك. وإضافة لذلك، قد تستهدف املساعدة التقنية دعم وضمان 
استدامة الجهود املبذولة لخلق مناخ أعمال يمكن من أسباب القوة 

بغية النهوض باستثمار القطاع الخاص ونموه.

سياسات وعمليات إدارة املخاطر

يتم االضطالع بعمليات البنك اإلنمائية ضمن إطار إلدارة املخاطر 
يتضمن: (1) بيان محدد بوضوح عن اإلقدام عىل تحمل املخاطر 
من أجل املخاطر االئتمانية لإلقراض، (2) سياسة إلدارة كفاية 
رأس املال والتعرض للمخاطر، (3) سياسة لالئتمان، (4) إطار 
حوكمة إلدارة املخاطر، (5) مبادئ توجيهية إلدارة املخاطر، (6) 

عملية ائتمانية محددة من البداية للنهاية.

املالزمة  للمخاطر  تعرضه  من  حد  ألدنى  للتقليل  البنك  ويسعى 
ألعماله األساسية ىف تقديم التمويل اإلنمائى واملساعدات املرتبطة 
ومبادئها  البنك  ىف  املخاطر  إدارة  سياسات  فإن  وبالتاىل،  به. 
سعر  ملخاطر  التعرض  لتقليل  مصممة  وممارستها  التوجيهية 
املخاطر،  من  وغيرها  املقابل،  الطرف  السيولة،  العملة،  الفائدة، 
من  للعمالء  االئتمانية  املخاطر  توىل  عىل  البنك  قدرة  تعظيم  مع 

القطاعين العام والخاص ضمن حدود املخاطر املعتمدة.

إطاره  كبيرة  البنك بصورة  املاضية، عزز  القليلة  السنوات  وعبر 
 (1) املتخذة:  املحددة  التدابير  بعض  وتضمن  املخاطر.  إلدارة 
إنشاء مكتب مسؤول املخاطر األول باملجموعة الذى يقدم تقاريره 
 (3) االئتمان؛  مخاطر  لجنة  دعم   (2) البنك؛  لرئيس  مباشرة 
تعزيز مهارات تقييم مخاطر االئتمان لدى العاملين ىف البنك من 
واألكفاء؛  املحنكين  االئتمان  مسؤوىل  وتوظيف  التدريب  خالل 
(5) دعم  االئتمان؛  لتقييم مخاطر  وُمثىل  قوية  نماذج  تنفيذ   (4)
البنية األساسية ملخاطر االئتمان بتحسين الجودة عند البدء؛ (6) 
جهود مستمرة للتنفيذ الكامل إلطار إدارة مخاطر العمليات الذى 
اعتمده املجلس مؤخرا؛ (7) تنفيذ خيرة الحلول ىف شكل برمجيات 
املصلحة  ألصحاب  يسمح  بما  العمل  تدفق  ويحركها  متكاملة 
املنخرطين ىف عملية تقييم املخاطر بجعل عملهم سلسا بغية تعزيز 
الكفاءة. وإضافة لذلك، عزز البنك رصد املحفظة الحالية وواصل 
االضطالع بتدابير هيكلة املحفظة بصورة إيجابية بما ىف ذلك إلغاء 
القروض "املوقعة لكنها مل تصرف" منذ أجل طويل لتحرير رأس 

املال من أجل إقراض جديد.

ويواصل البنك خدمة جميع البلدان األعضاء فيه، بما ىف ذلك التى 
يحتفظ  املستمرة،  املشاركة  هذه  مثل  ولدعم  ضائقة.  من  تعانى 
املرونة ىف دوره  لتوفير بعض  املال  باحتياطيات من رأس  البنك 
التمويىل املواجه للتقلبات الدورية، ىف حين يغطى أى خسائر غير 
متوقعة. وقد ساعد التعاون الوثيق مع املؤسسات الشقيقة البنك 
الدوىل وصندوق النقد الدوىل ىف تحسين تنسيق التدخالت الحالية 
واملستقبلية ىف تلك البلدان. واستمر البنك ىف املحل األول ىف تقصى 
جهوده  ىف  مهمة  خطوة  وتلك  املحفظة،  لتنويع  الالزمة  التدابير 
البنك  كما حسن  الحالية.  املحفظة  داخل  املخاطر  تركيز  لتخفيف 

إطار إدارته للضمان ليكفل الحفاظ عىل القيمة املناسبة للضمان.

بنوك  مع  املخاطر  لتبادل  اتفاقيات  ىف  العام  خالل  البنك  ودخل 
املخاطر ىف محفظة  إدارة  بهدف  األطراف  متعددة  أخرى  إنمائية 
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قروضه إلضفاء طابع مثاىل عىل ميزانية، وتقليل مخاطر التركيز 
عىل  االتفاقيات  هذه  وتنطوى  اإلقراض.  مجال  وزيادة  السيادى 
تبادل متواكب ملخاطر ائتمانية متماثلة عىل أساس محافظ مرجعية 
كل  يحتفظ  أن  اشتراط  مع  السيادية،  للمخاطر  للتعرض  محددة 
طرف بحد أدنى قدره 50 ىف املائة من إجماىل التعرض للمخاطر 
ىف كل بلد يشكل جزءا من االتفاقية. وبموجب االتفاقية، فإن بنوك 
التنمية متعددة األطراف التى تصدر القروض السيادية وتشترى 
الحماية، تستمر ىف أن تكون هى القرض القياسى وال يؤثر تبادل 
العادية  العقاب السيادية  التعرض للمخاطر عىل تطبيق سياسات 
ىف  نهائى  استحقاق  أجل  ولالتفاقية  الحماية.  مشترى  قبل  من 
2030 مع تخفيض خطى سنوى للمبلغ االسمى بدءا من 2025. 
وىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 بلغ املبلغ االسمى اإلجماىل 
للحماية املشتراة أو املباعة عىل الكيانات املرجعية األساسية فرادى 
بنوك  تدفع  ومل  حسابية).  وحدة   (3.22) دوالر  مليار   4.47
التنمية متعددة األطراف املشاركة رسوما لحماية االئتمان (عالوة 
ضمان) حيث أن مبلغ التعرض املتبادل – املشترى واملباع – هو 

نفسه ىف البداية من الناحية االسمية. 

ويواصل البنك كونه مرسمال جيدا. ويبين اختبار إجهاد كفاية رأس 
ماله أنه يستطيع أن يصمد جيدا ىف وجه عدد من سيناريوهات 
الصدمات القصوى. ويجرى رصد املخاطر عىل امليزانية العمومية 

بصورة نشيطة عىل لوحة تقديرات استحدثت ىف 2012.

ويرد وصف مفصل للسياسات واملمارسات املستخدمة ىف إدارة 
هذه املخاطر ىف اإليضاح (د) املرفق بالقوائم املالية.

تقديم التقارير املالية

الحوكمة  واإلدارية  املالية  األمور  عن  للتقارير  واف  تقديم  يدعم 
داخل الشركة، ويتخذ مجلس اإلدارة التنفيذى قرارات إستراتيجية 
تدير  حين  وىف  املحددة.  أهدافه  إنجاز  نحو  البنك  تقدم  ويرصد 
البنك وأنشطته اليومية، فإن املجلس يوفر  اإلدارة العليا عمليات 
اإلشراف، والنصيحة واملشورة بشأن قضايا واسعة النطاق عىل 
البشرية،  غرار االستراتيجية طويلة األجل، وامليزانيات، واملوارد 

وإدارة املنافع وتنمية منتجات جديدة.

آلية  العليا  اإلدارة  طبقت  الداخلية،  الرقابة  إطار  إىل  واستنادا 
قوية وفعالة لتتمكن من اإلدالء بشهادة عن رقابة البنك الداخلية 
الشهادة  هذه  توقيع  ويتم  الخارجية.  املالية  التقارير  تقديم  عىل 
التمويل  الرئيس – لشؤون  البنك ونائب  السنوية من قبل رئيس 
وكذلك املراقب املاىل. كما يقدم مراجعو البنك الخارجيون شهادة 
منفصلة. ولدى البنك نظام شامل لتقديم التقارير ملجلس اإلدارة 
ولجانه التى تنطوى عىل تقديم تقارير دورية من مكتب املراجع 

العام إىل لجنة املراجعة والتمويل التابعة ملجلس اإلدارة.

املراجعون الخارجيون

عىل  بناء  املحافظين  مجلس  يعينهم  للبنك  الخارجيون  املراجعون 
توصية من مجلس اإلدارة، ملدة خمس سنوات. وبموجب قواعد 
البنك، ال تستطيع أى شركة للمراجعين أن تقدم خدمتها ألكثر من 

مدتين متواليتين كل منهما خمس سنوات.

واملراجعة الخارجية وظيفة ينص عليها القانون وتنظمها املعايير 
الدولية املعنية باملراجعة، التى أصدرها االتحاد الدوىل للمحاسبين 
ويقوم  والتنظيمات.  للمراجعة  الدولية  املعايير  مجلس  من خالل 
عن  التعبير  من  تمكنهم  سنوية  بمراجعة  الخارجيون  املراجعون 
الرأى فيما إذا كانت القوائم املالية للبنك تمثل عىل نحو عادل املوقف 
املاىل للبنك ونتائج عملياته. كما يفحصون ما إذا كانت القوائم قد 
عرضت وفقا معايير إعداد التقارير املالية الدولية. وإضافة لذلك، 
استعراض  بإجراء  بيانه  كما سلف  الخارجيون  املراجعون  يقوم 
عىل  البنك  ىف  الداخلية  الرقابة  فاعلية  بشأن  رأى  وتقديم  شامل 
إعداد التقارير املالية. وهذه الشهادة يقدمها املراجعون الخارجيون 
باعتبارها تقريرا منفصال عن رأى املراجعة. وىف ختام تقريرهم 
يقدم  الذى  اإلدارة  خطاب  الخارجيون  املراجعون  يعد  السنوى، 
لإلدارة العليا وملجلس اإلدارة، والذى يتم استعراضه بالتفصيل 
ويحدد  للمجلس.  التابعة  والتمويل  املراجعة  لجنة  مع  ومناقشته 
من  وتوصياتهم  الخارجيين  املراجعين  مالحظات  اإلدارة  خطاب 
أجل تحسين الرقابة الداخلية وأمور أخرى، ويتضمن استجابات 

اإلدارة وإجراءاتها لتنفيذ توصيات املراجعين.

الستعراض  واستقاللهم  الخارجيين  املراجعين  أداء  ويخضع 
دورى من لجنة املراجعة والتمويل التابعة ملجلس اإلدارة. وتوجد 
أحكام أساسية ىف سياسة البنك فيما يتعلق باستقالل املراجعين 
الخارجيين بما ىف ذلك اشتراط التناوب اإللزامى للشريك املشارك، 
ىف الحاالت التى يتم فيها تجديد مدة عمل شركة للمراجعة لفترة 
الخارجيين  املراجعين  وأخيرة. ويحظر عىل  ثانية  خمس سنوات 
معينة  الستثناءات  خضوعا  باملراجعة،  تتعلق  ال  خدمات  تقديم 
إذا قضى بأن ذلك ىف مصلحة البنك وإن هذه الخدمات ال تضر 
استقالل املراجعين الخارجيين. ويتطلب تقديم مثل هذه الخدمات 

موافقة لجنة املراجعة والتمويل بصفة خاصة.

نظام مكافحة الفساد داخل البنك

املمارسات  تتضمن  وال  الفساد.  إلحباط  قوى  نظام  البنك  لدى 
املحظورة بموجب نظام البنك ملحاربة الفساد / الرشوة فحسب، 
القسرية  واملمارسات  والغش  الرشوة،  تلقى  أيضا  تتضمن  بل 

والتواطؤ.

ولدى البنك ثالث أدوات قانونية رئيسية ملكافحة الفساد – قواعده 
ىف  ومكافحتهما  والغش  الفساد  ملنع  التوجيهية  ومبادئه  للتوريد، 
عمليات البنك، واإلطار املوحد للمؤسسات املالية الدولية ملنع الغش 
املمارسات  األدوات  هذه  من  كل  ويحدد  ومكافحتهما.  والفساد 



114

بنك التنمية األفريقىالفصل السادس

الفساد.  مكافحة  تدابير  لتنفيذ  الالزمة  اآلليات  ويحدد  املحظورة 
وتحظر قواعد التوريد استخدام أموال البنك لتمويل الفساد وتمويل 
البنك لعقود جرى توريدها عىل نحو فاسد.وتحدد املبادئ التوجيهية 
التدابير الوقائية التى يتعين اتخاذها ىف كل مراحل دوره االقتراض. 

كما يحدد إطار املوحد التدابير الوقائية وإجراءات التحقيق.

النزاهة  إدارة  الفساد،  مكافحة  لتنفيذ  البنك  آليات  وتتضمن 
لقرع  آلية  والوقاية،  للتحقيق  بدور  تقوم  التى  الفساد  ومكافحة 
جرس اإلنذار ومعالجة الشكاوى، بما ىف ذلك خط ساخن تديره 
إدارة النزاهة ومكافحة الفساد، وحماية من يدقون جرس اإلنذار.

املتبادل  للحظر  الدولية  املالية  املؤسسات  اتفاقية  البنك  وقد طبق 
وبموجبها تطبق عقوبات املؤسسات األخرى وتجعل املؤسسات 
األخرى تطبق عقوباتها. وتمثلت خطوة أساسية ىف هذه العملية ىف 
تعيين مفوض للعقوبات، ونائب ملفوض العقوبات وأعضاء ملجلس 

استئناف العقوبات.

وأخيرا، فإن البنك يتعاون مع منظمة التعاون والتنمية ىف امليدان 
االقتصادى ىف مبادرة جارية لدعم جهود ضمان نزاهة األعمال 

ومكافحة الرشوة ىف بلدان اإلقليم األعضاء فيه.

إدارة األداء ورصده

يستخدم البنك ىف إدارة عملياته مقاييس ومؤشرات كمية لألداء 
تعكس عوامل النجاح الحاسمة ىف أعماله. وهذه يتم رصدها عىل 

املتحقق  التقدم  لتقييم  املحرزة  النتائج  أساس مستمر وتستخدم 
مقارنة باألهداف املحددة وبيان العمل املطلوب بغية تحسين األداء 
مستقبال. وتستخدم اإلدارة دائرة واسعة من التدابير عىل مستوى 
وإدارته.  األداء  لرصد  عىل حد سواء  األعمال  ووحدات  الشراكة 
واملؤشرات  التدابير  من  بعضا  أدناه،   3-6 الجدول  ويناقش 
األساسية التى تستخدمها اإلدارة إىل جانب بيان صلتها بعمليات 

البنك.

النتائج املالية

يتضمن إلقاء الضوء عىل األداء املاىل للبنك ىف 2015 ما يىل:

كبير  حد  إىل   2015 ىف  الصافية  الفائدة  هامش  <  نقص 
عىل  الفائدة  إيراد  ىف  املائة  ىف   10.71 قدره  النخفاض  نتيجة 
االستثمارات من 169.87 مليون وحدة حسابية  ىف 2014 إىل 
الفائدة  إيراد  وزاد  مليون وحدة حسابية ىف 2015.   151.68
عىل القروض بمقدار 2.51 ىف املائة ليبلغ 338.51 مليون وحدة 
عىل  وزادت  الجيد  أداءها  الخزانة  محفظة  وواصلت  حسابية. 
املقاييس املوضوعة وإجماال، نقص إيراد الفائدة بنسبة 6.06 
ىف املائة خالل العام، ىف حين زادت األصول اإلجمالية املحددة 

للدخل بمقدار 6.8 ىف املائة. 

والتوزيعات  التخصيص  قبل  إيرادا   2015 ىف  البنك  <  كسب 
املعتمدة من مجلس اإلدارة، يبلغ 93.16 مليون وحدة حسابية 

اجلدول 3-6
مؤشرات األداء املاىل الرئيسية : 2015  و 2014

اإلنجاز
20152014األهمية بالنسبة لألعمال واإلدارة التعريف

متوسط العائد عىل األموال السائلة

هذا مقياس ملتوسط العائد املتولد أو الخسارة بسبب استثمار األموال السائلة بعبارة أخرى 
إنه مقياس ملدى ربحية األصول السائلة ىف توليد اإليرادات للبنك، انتظارا لصرفها لتمويل 

املشروعات.
1.42%1.76%

إجماىل الدين إىل رأس املال القابل 

لالستخدام

هذا مقياس لقدرة البنك عىل حشد األموال محسوبة بقيمة إجماىل دينه عىل رأس املال القابل 
%52.00%58.47لالستخدام وهو النسبة من أسهم رأس املال والديون التى يستخدمها البنك لتمويل عملياته.

معدل فشل التسوية 
هذا يقيس كفاءة عملية تحويل األموال. وتسوية االلتزامات ىف الوقت املناسب مهمة باعتبارها 

%0.18%0.16مقياسا لكفاءة عمليات البنك.

إعداد النقاط املالية البارزة ىف الوقت 

املناسب 

يساعد تقديم تقريرات عن مقاييس األداء املاىل األساسية ىف الوقت املناسب ىف اتخاذ اإلدارة 
للقرارات وييسر اتخاذ إجراءات التصحيح املطلوبة لتحسين األداء. 

خالل شهر واحد
 من نهاية الفترة

خالل شهر واحد
 من نهاية الفترة

معدل خسارة تدهور القيمة

- محفظة القروض
غير السيادية فقط

يمثل مؤشر األداء الرئيس هذا تدهور قيمة القروض باعتباره نسبة من أرصدة نهاية املدة. ومنح االئتمان 
هو الغرض الرئيسى للبنك وهو أيضا واحد من املصادر الرئيسية لإليراد واملخاطر بالنسبة للبنك ونسبة 

خسارة القروض هى مؤشر لجودة القروض املمنوحة ملقترضين غير سياديين وقابلياتها لالسترداد.
3.92%1.79%
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مليون وحدة حسابية ىف 2014. ويرجع هذا  مقابل 151.79 
القيمة  وتأثير  القروض  قيمة  تراجع  لزيادة  أساسا  النقص 
العادلة لعمليات االقتراض واملشتقات وهى متقلبة عادة. وبلغ 
الدخل مصححا ألخذ آثار التقييم العادلة ملعامالت االقتراض 
 142.68 والتوزيع  التخصيص  قبل  االعتبار،  ىف  واملشتقات 
مليون   181.52 مقابل  الجارى  للعام  حسابية  وحدة  مليون 

وحدة حسابية ىف 2014. 

<  نقصت املصروفات اإلدارية ملجموعة البنك إىل 323.3 مليون 
وحدة حسابية لعام 2015 من 372.1 مليون وحدة حسابية 
ىف 2014، ونقصت مصروفات القوى العاملة (باستبعاد آثار 
املزايا) بمقدار 33.07 مليون وحدة  التقييم االكتوارى لخطة 
حسابية (12.58) من 262.94 مليون وحدة حسابية ىف 2014 
وبلغت حصة  مليون وحدة حسابية ىف 2015،  إىل 229.87 
 122 البنك  ملجموعة  اإلدارية  املصروفات  إجماىل  من  البنك 
مليون وحدة حسابية ىف 2015 مقابل 123.16 مليون وحدة 
السابقة. ويتم تقاسم املصروفات اإلدارية  السنة  حسابية ىف 
االستئمانى  نيجيريا  وصندوق  والصندوق  البنك  ملجموعة 
حسب صيغة محددة سلفا لتقاسم التكاليف تحركها ىف املقام 
األول املستويات النسبية ملؤشرات حجم معين لألعمال، وحجم 

امليزانية العمومية.

الرغم  املال. وعىل  لرأس  بمركز قوى  االحتفاظ  البنك  <  يواصل 
توليد  البنك  يواصل  أعماله،  مناخ  ىف  الجارية  التحديات  من 
مستويات كافية من اإليراد لتيسر اإلسهام نيابة عن أصحاب 
وبلغت  أفريقيا.  األخرى ىف  التنمية  مبادرات  فيه ىف  املصلحة 
احتياطيات البنك، زائدا مجمع احتياطيات الخسائر عىل أصول 
ورسوم القروض القائمة 3.35 مليار وحدة حسابية ىف نهاية 

2015 مقابل 3.19 مليار وحدة حسابية ىف نهاية 2014.

التوزيعات التى اعتمدها مجلس املحافظين

اعتمد مجلس املحافظين ىف 2015 توزيعات من إيراد 2014 عىل 
وحدة  مليون   124 قيمته  بما  إفريقيا  ىف  التنمية  مبادرات  شتى 
تحت  التوزيعات  هذه  من  املستفيدين  من  قائمة  وترد  حسابية. 
البنك  لسياسات  ووفقا  املالية.  بالقوائم  امللحق  (ن)  اإليضاح 
املحاسبية، فإن هذه التوزيعات يتم إيرادها باعتبارها مصروفات 
ىف السنة التى يعتمدها فيها مجلس املحافظين. كما اتفق مجلسا 
اجتماعه  ىف  يجرى  بأن  املحافظين  مجلس  توصية  عىل  اإلدارة 
السنوى ىف آيار/ مايو 2016، توزيعات من اإليراد يبلغ مجموعها 
بلدان  ىف  التنمية  مبادرات  شتى  عىل  حسابية  وحدة  مليون   95
هذه  فإن  املحافظين،  مجلس  عليها  وافق  وإذا  األعضاء.  اإلقليم 
التوزيعات وغيرها التى يمكن أن يعتمدها مجلس املحافظين سترد 

باعتبارها مصروفات ىف قوائم 2016 املالية.

مراقبة النفقات اإلدارية

والدعم  التنمية  تمويل  ألنشطة  املتاحة  املوارد  تعظيم  أجل  من 
الفني يف بلدانه األعضاء، يحظى البنك بمسئولية متواصلة والتزام 
بضمان كفاءة مثىل يف إدارة نفقاته اإلدارية والرأسمالية. وبالتايل، 
فإن البنك ويف مسار إدارته لنفقاته اإلدارية والرأسمالية يواصل 
التركيز عىل مستوى عاٍل من االنضباط  يف إدارة امليزانية واملراقبة 
السنة  يخص  وفيما  التكاليف.  استرداد  وبرامج  للنفقات  الفعالة 
املنتهية يف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 بلغت النفقات اإلدارية 
علميات  بعودة  املتصلة  النفقات  باستثناء  البنك،  ملجموعة  العام 
البنك إىل املقر الرئيسي يف أبيدجان وتكاليف اإلهالك ؛ 294.83 
يف  حسابية  وحدة  مليون   321.46 مع  باملقارنة  حسابية  وحدة 
2014. وبالنسبة للعام 2016، فإنه جرى وضع موازنة للنفقات 
اإلدارية للبنك قدرها 358.49 مليون وحدة حسابية. وستواصل 
اإلدارة استقصاء وتنفيذ إستراتيجيات إدارة تكاليف فعالة وتتسم 
بالشفافية بغية ضمان تتبع مخرجات النفقات عىل نحو فعال إزاء 

األهداف اإلستراتيجية طويلة املدى للبنك.

االستثمارات

تتسق  راسخة يف 2015،  استثمار  إستراتيجية  البنك عىل  حافظ 
مع بيئة سوق مالية عاملية متغيرة عىل نحو متكرر والتي اتسمت 
استراتيجيات  تبني  البنك  وواصل  منخفضة.  فائدة  بمعدالت 
استثمار حصيفة تعطي أولوية للحفاظ عىل رأس املال والسيولة 
وبذا  إضافية.  مخاطر  عىل  ينطوى  أعىل  إيراد  توليد  عىل حساب 
فإن البنك واصل استهداف أصول سائلة عالية الجودة ذات آجال 
التركيز عىل استثمارات آمنة حيثما أمكن.  استحقاق قصيرة مع 
الخاصة  االئتمان  السيولة وجودة  محفظة  بقيت  لذلك،  وكنتيجة 
باستثمارات خزانة البنك عىل درجة كبيرة من القوة؛ وعىل الرغم 
من خلفية من التقلب الشديد ىف األسواق املالية العاملية ىف 2015، 

فإن األثر اإلجماىل عىل العوائد ظل محدودا.

إعادة  اتفاقات  (صايف  الخزانة  واستثمارات  البنك  نقدية  وبلغت 
األول/ ديسمبر  كانون   31 مليار وحدة حسابية يف   9.61 الشراء) 
بنهاية 2014. وبلغ  2015، مقارنة بـ 7.35 مليار وحدة حسابية 
مليون وحدة حسابية يف   122.21 لعام 2015،  االستثمارات  إيراد 
2014؛ أو عائد قدره  1.36 يف املائة عىل متوسط سيولة قدره 8.97 
وحدة  مليون   132.41 قدره  بإيراد  مقارنة  حسابية،  وحدة  مليار 
قدره  سيولة  متوسط  عىل  املائة  يف   1.62 قدره  عائد  أو  حسابية، 
8.17 مليار وحدة حسابية يف 2014. وإجماال حققت املحافظ بالقيمة 
العام زاد عىل املقاييس املتوسطة  العادلة تفوقا يف األداء خالل هذا 
بالعمالت األساسية ىف 2015. ويرجع هذا االنخفاض ىف العائد ىف 
2015 مقارنة بعام 2014 إىل بيئة لالستثمار أكثر اتساما بالتحدى.

البنك إىل ثالثة محافظ، وهي  وتنقسم األصول السائلة ملجموعة 
تدعمها  التي  واملحفظة  التحوطية،  واملحفظة  التشغيلية،  املحفظة 
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اجلدول 4-6
حالة اإلقراض،2011 - 2015

)ماليين الوحدات الحسابية(

20112012201320142015
 4,373.44 3,052.29 1,705.04 1,801.47 2,446.72القروض املعتمدة*

 1,619.17 1,938.53 1,430.78 2,208.17 1,868.79املنصرفة
 4,640.60 3,751.22 4,490.13 4,463.23 5,301.02أرصدة غير منصرفة

.باستبعاد موافقات الصناديق الخاصة ومشاركات األسهم ولكن متضمنة الضمانات.

4.21%

 1.06%

0.34%

16.08%

78.31%

الشكل 1-6
أول/  كانون  ىف  املنتج  نوع  حسب  القائمة  القروض  محفظة 

ديسمبر 2015 )نسب مئوية(

أسهم رأس املال، ولكل منها مؤشر معياري مختلف والذي يعكس 
التدفقات النقدية  وجانب مخاطر ألصولها وموارد التمويل. وهذه 
املؤشرات العامة هي شهر واحد ليبيد للمحفظة التشغيلية، وستة 
فبراير  شباط/  من شهر  األول  يف  تسويتها  ويتم  ليبور،  أشهر 
االحتفاظ  ويتم  التحوطية.  للمحفظة  أغسطس  آب/  من  واآلول 
التي  املحفظة  أما  للمضاربات.  والتشغيلية  التحوطية  باملحفظتين 
تسعير  إعادة  ملعيار  طبقا  إدارتها  فتتم  املال  رأس  أسهم  تدعمها 
وعىل  البنك  أصول  تسعير صايف  إعادة  من  املائة  يف   10 بمقدار 
مستوى موحد خالل عشرة أعوام، ويتم االحتفاظ بها عىل أساس 

تكلفة اإلهالك.

محفظة القروض

العام  القطاع  ومشروعات  األعضاء  لبلدانه  قروضا  البنك  يقدم 
التي تضمنها الحكومات. كما تمتد القروض إىل مشروعات القطاع 

الخاص دون ضمانات حكومية. 

بلغت القروض املجمعة املوقعة مخصوما منها امللغية، عند 31 كانون 
وحدة حسابية.  مليار   34.47 مقداره  ما   2015 ديسمبر  األول/ 
وهي زيادة قدرها  2.23 مليار وحدة حسابية عن الرصيد يف 31 
كانون األول/ ديسمبر 2014؛ حيث بلغت القروض املجمعة املوقعة 
32.24 مليار وحدة حسابية. ويوضح الجدول 6ـ4 تطور القروض 

املعتمدة واملنصرفة وغير املنصرفة من 2011 حتى 2015.

وكان إجمايل القروض املنصرفة واملحتجزة حتى كانون األول/ 
ديسمبر 2015 ما مقداره 13.07 مليار وحدة حسابية، وبزيادة 
قدرها 0.42 مليار وحدة حسابية زيادة عىل 12.65 مليار وحدة 
غير  األرصدة  إجماىل  وبلغ   .2014 بنهاية  محتجزة  حسابية 
ديسمبر  األول/  كانون   31 بحلول  املوقعة  للقروض  املنصرفة 
2015 بلغت إجمايل 4.64 مليار وحدة حسابية، وبزيادة قدرها 
بمقدار 0.89 مليار وحدة حسابية بزيادة عن 3.75 مليار وحدة 
حسابية من القروض غير املنصرفة يف 31 كانون األول/ ديسمبر، 

.2014

وىف 31 كانون أول/ ديسمبر كان عدد القروض النشيطة 346 
قرضا ىف حين كان 704 قروض تبلغ قيمتها 13.15 مليار وحدة 
تقسيم  أدناه   1-6 الشكل  ويعرض  بالكامل.  قد سددت  حسابية 

محفظة القروض القائمة حسب نوع املنتج.

املدفوعات املنصرفة

بلغت املدفوعات املنصرفة من القروض خالل 2015، 1.62 مليار 
وحدة حسابية مقابل 1.94 مليار وحدة حسابية ىف 2014. وىف 
31 كانون األول/ ديسمبر 2015، بلغ مجمع املدفوعات املنصرفة 
وحدة  مليار   29.83 و  السيادية)  غير  القروض  ذلك  ىف  (بما 
بمبلغ  بالكامل  قرضا   924 مجموعه  ما  صرف  وتم  حسابية. 
مجمع  من  املائة  ىف   87.86 تمثل  حسابية،  وحدة  مليار   26.21
القروض  الجدول 6 - 5 مدفوعات  ويبين  املنصرفة.  املدفوعات 

املنصرفة ىف 2015 حسب البلدان.

املدفوعات املسددة

بلغت مدفوعات سداد أصل القرض 927.93 مليون وحدة حسابية 
ىف 2015 مقابل 795.56 مليون وحدة حسابية تحققت ىف 2014، 
مما يمثل زيادة قدرها 16.46 ىف املائة عىل السنة السابقة. وكان 
مجمع املدفوعات املسددة ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015، 
16.81 مليار وحدة حسابية مقابل 15.69 مليار وحدة حسابية ىف 
2014، ويبين الشكل 6 - 2 تطور املدفوعات املنصرفة واملسددة 

من القروض عن الفترة 2011 – 2015.

سعر صرف ثابت متعدد العملة

سعر صرف متغير
متعدد العملة 

سعر صرف متغير أحادى العملة

 سعر صرف عائم
أحادى العملة

سعر صرف
ثابت أحادى العملة 
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النظرة املرتقبة إىل عام 2016

من املتوقع أن يؤثر استمرار االضطراب ىف األسواق االقتصادية 
الكلية والسياسية واملالية العاملية عىل النتائج املالية للبنك ىف ضوء 
حساسيتها للتغيرات ىف هذه املجاالت. ومواصلة البنك بدأب رصد 
هذه اآلثار عىل حجم إقراضه وتوقيت سداد قروضه أمر حاسم 
اإلنمائية.  بواليته  الوفاء  مواصلته  لضمان  بعدها  وما  ىف 2016 
املعتمدة  الجديدة  العشرية  البنك  واملتوقع أن تستمر إستراتيجية 
أفق تخطيط يمتد حتى  ىف 2016 تشكيل تدخالته وعملياته عبر 
أولويات  خمس  عىل  اإلستراتيجى  التركيز  وينصب   .2022
للعمليات تشمل تنمية البنية األساسية، والتكامل اإلقليمى، وتنمية 
القطاع الخاص، والحوكمة والخضوع للمساءلة وتنمية املهارات 
والتكنولوجيا، مما يوفر للبنك إطارا موّحدا لإلدارة الفعالة ألنشطة 

العمليات ىف السنة القادمة وما بعدها.

كوت  أبيدجان،  ىف  القانونى  مقره  إىل  البنك  عودة  اكتمال  ومع 
ديفوار عمليا ىف نهاية 2015، تحت استعادة اإلستقرار ومن ثم 
الكفاءة ىف بنية عمليات البنك ىف األجل القصير. وىف األجل الطويل، 
فإن إكتمال اإلنتقال يتوقع أن يسفر عن تحقيق إستقرار مستوى 
االنتقال،  ذروة  ىف  ما  نوعا  تصاعدت  التى  اإلدارية  املصروفات 
أن  هى  لهذا  إيجابية  نتيجة  وهناك   .2015 و   2014 ىف  خاصة 
املائة  ىف   30 وهى  املستهدفة  اإليرادات  التكلفة/  نسبة  تحقيق 

سيكون ممكنا ىف األجل املتوسط.

إدارة أداء االستثمار 

ىف سياق أسواق مالية تتسم بالتحدى

تم االضطالع بأنشطة البنك ىف االقتراض واإلقراض ىف 2015 ىف 
مناخ يتسم بالتحدى من التقلب الكبير ىف األسواق املالية العاملية. 
وهيمنت عىل النصف األول من 2015 األحداث ىف اليونان حيث 
إنقاذ  التفاوض عىل شروط  أخيرا إلعادة  املنتجة  الحكومة  سعت 
وقرب  املطولة،  املفاوضات  من  شهور  وبعد  دائنيها.  مع  البالد 
منطقة  من  خروجها  يصبح  وأن  اليونانى،  املاىل  النظام  انهيار 
اليورو واحتماال بارزا، قبلت الحكومة عملية إنقاذ أخرى بشروط 
اليونان والقلق عىل  صارمة. وخلقت مخاوف السوق من إعسار 
مستقبل منطقة اليورو، ضغطا هائال عبر األسواق املالية. وأدى 
وعبر  السيادية  املؤسسات  ىف  االئتمان  قروض  اتساع  إىل  هذا 
القومية األوروبية، وتمثل األخيرة أكبر دائن لليونان عقب إعادة 

هيكلة ديونها ىف 2012. 

اليونان،  بشأن  القلق  هدوء  مع  العام،  من  الثانى  النصف  وىف 
الصين  ىف  الضعيفة  االقتصادية  البيانات  بفعل  التقلب  تفاقم 
املتحدة،  الواليات  ىف  املتوقع  املاىل  التشدد  منها  ضخم  التى 
للقطاع  العالية  واملديونية  سريعا،  املتهاوية  النفط  وأسعار 
وبصفة  الناشئة.  األسواق  اقتصادات  من  عدد  ىف  الخاص 
الصينى،  االقتصاد  هشاشة  عن  السائد  للتصور  كان  خاصة، 

اجلدول 5-6
املدفوعات املنصرفة حسب البلد،2015

(ماليين الوحدات الحسابية)
املبلغ املنصرفالبلد

0.12أوغندا 
4.06بوتسوانا

2.00بوركينا فاسو
3.06توجو
289.82تونس

0.03الجابون
33.91جمهورية الكونغو الديمقراطية

155.97جنوب أفريقيا
14.46الرأس األخضر 

3.39رواندا 
39.26زامبيا 

29.85السنغال
0.50سوازيالند

1.08غانا 
4.81غينيا االستوائية  

8.58الكاميرون 
64.32كوت ديفوار 

83.26كينيا 
5.55ماىل

128.82مصر 
329.91املغرب 

28.72موريشيوس
5.20 موزامبيق 

44.31 ناميبيا  
219.03نيجيريا 

119.14متعددة الجنسيات
 1,619.17االجماىل 
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الشكل 2-6
القروض املنصرفة واملسددة

(ماليين الوحدات الحسابية) 2011 - 2015

املنصرفةالقروض املسددة
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العنان  أطلق  مما  العاملية،  املالية  األسواق  عىل  كبرى  تداعيات 
عمالت  ىف  وكذلك  العاملية  والسلع  األسهم  أسواق  ىف  لهبوط 
األسواق الناشئة. وردا عىل ذلك، وىف ضوء التضخم املنخفض 
استخدام  العاملية  املركزية  البنوك  واصلت  ثابت،  نحو  عىل 
ملستويات  الفائدة  أسعار  وخضعت  توفيقية،  نقدية  سياسات 
هناك  وكان  الحاالت).  بعض  ىف  (وسلبية  تاريخيا.  منخفضة 
يتشدد  بدأ  الذى  األمريكى  االحتياطى  بنك  استثناء مرموق هو 
ديسمبر  األول/  كانون  ىف  األسعار  فزاد  املالية،  السياسة  ىف 

للمرة األوىل منذ 2008.

وقلل مناخ العائد األدنى العوائد عىل محافظ الخزانة لدى البنوك. 
تم  األفريقى،  التنمية  بنك  لدى  السيولة  محافظ  حالة  أنه ىف  بيد 
تعويض انخفاض إيراد االستثمار بإجراء تخفيضات ىف تكاليف 
عىل  البنك  أبقى  املتقلبة،  العاملية  السوق  ظل  وىف  االقتراض. 
عىل  للحفاظ  األولوية  معطيا  لالستثمار،  محافظة  استراتيجية 
رأس املال والسيولة. وبالتاىل، استهدف البنك أصوال سائلة عالية 
االستثمار  عىل  التركيز  مع  أقصر،  استحقاق  آجال  لها  الجودة 
االئتمانية  الجودة  ظلت  لذلك،  ونتيجة  يمكن.  حيث  املضمون 
الستثمارات البنك وخصائص سيولتها قوية جدا، ىف حين تم الحد 

من تقلب العوائد. 
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20152014   األصول
  

1,214,608406,709نقدية

3,8013,801التزامات تحت الطلب 

34,511-أوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقات إعادة البيع

8,392,2617,341,624استثمارات الخزينة (إيضاح و)

1,454,6251,143,678أصول مشتقات (إيضاح ز)

271739صكوك غير قابلة للتداول عىل حساب رأس املال (اإليضاح ح)

حسابات مدينة 
196,979190,662  إيراد مستحق عىل القروض (إيضاح ط)

292,558449,497  حسابات مدينة أخرى
489,537640,159

أنشطة تمويل التنمية
12,868,54712,496,518  قروض صاىف (إيضاح د،ط)

79,837112,704  قروض التحوط – تعديل بالقيمة العادلة (إيضاح ز)
703,268596,818  مساهمات ىف أسهم رؤوس األموال (إيضاح ى)

46,42394,111  أوراق مالية مدينة أخرى (إيضاح ك)
13,698,07513,300,151

أصول أخرى
92,82878,834  ممتلكات ومعدات وأصول غير ملموسة (إيضاح ل)

731626  متنوعة
93,55979,460

25,346,73722,950,832إجماىل األصول

تمثل اإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية جزءا من هذه القائمة.

امليزانية 
ىف 31 كانون األول / ديسمرب 2015

)بآالف الوحدات الحسابية – إيضاح ب(
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20152014   التزامات وأسهم رأس املال
  

حسابات دائنة
177,155261,564أعباء مالية مستحقة

1,155,228950,249حسابات دائنة أخرى
1,332,3831,211,813

429,317-أوراق مالية مباعة بموجب اتفاقات إعادة البيع

1,084,992853,735التزامات مشتقات (إيضاح ز)

عمليات االقتراض(إيضاح م)
15,851,25113,481,627عمليات اقتراض بالقيمة العادلة

598,014894,326عمليات اقتراض بتكلفة استهالك الدين
16,449,26514,375,953

أسهم رأس املال (إيضاح ن)
رأس املال

3,727,6913,438,232اكتتابات مدفوعة
(173,538)(168,842)مجمع تعديل سعر الصرف عىل االكتتابات

3,558,8493,264,694اكتتابات مدفوعة (صاىف مجمع تعديل سعر الصرف عىل االكتتابات)

2,921,2482,815,320االحتياطي
6,480,0976,080,014إجماىل أسهم رأس املال

25,346,73722,950,832إجماىل االلتزامات وأسهم رأس املال

تمثل اإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية جزءا من هذه القائمة.
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 20152014

إيرادات ومصروفات العمليات

الدخل من:

350,207342,128القروض (إيضاح س)
122,213132,414االستثمارات واملشتقات ذات الصلة (إيضاح س)

15,0506,335استثمارات أسهم رأس املال (العوائد)
3,7343,851أوراق مالية أخرى

491,204484,728اإليراد اإلجماىل من القروض واالستثمارات

مصروفات االقتراض (إيضاح ع)
(375,961)(346,134)الفائدة وتكاليف إصدار الدين املستهلك

180,219221,207صاىف الفائدة عىل املشتقات ذات الصلة باالقتراض
(29,830)(49,516)خسائر غير محققة عىل عمليات االقتراض، واملشتقات ذات الصلة، وغير ذلك

صاىف مخصص خسائر القروض (إيضاح ط)
(1,566)(51,577)أصل القرض

(16,451)(13,848)مصروفات القرض
433748مخصص الخسائر لالستثمارات ىف أسهم رأس املال (إيضاح ى)

(4,071)14,605(املكاسب) /الخسائر من تحويل العملة
4,2663,391دخل آخر

229,652282,195اإليراد الصاىف من العمليات

مصروفات أخرى

(123,157)(121,999)مصروفات إدارية (إيضاح ص)
(7,608)(9,052)اإلهالك – املمتلكات واملعدات، واألصول غير امللموسة (إيضاح ل)

262(5,441)(إيرادات) / مصروفات مختلفة
(130,503)(136,492)إجماىل املصروفات األخرى 

93,160151,692اإليراد قبل التوزيعات التى اعتمدها مجلس املحافظين

(120,000)(124,000)توزيعات اإليراد التى اعتمدها مجلس املحافظين (إيضاح ن)

31,692(30,840)صاىف (الخسارة) /اإليراد عن العام

تمثل اإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية جزءا من هذه القائمة.

قائمة باإليرادات 
للعام املنتهى ىف 31 كانون األول / ديسمرب 2015

)آالف الوحدات الحسابية – إيضاح ب(
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 20152014

31,692(30,840)صاىف (الخسارة)/ اإليراد عن السنة

إيرادات شاملة أخرى

بنود لن تتم إعادة تصنيفها عىل أنها أرباح أو خسائر
38,21420,596صاىف املكاسب عىل األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل »إيرادات شاملة أخرى«

(32,136)73,058(مكاسب) /خسائر غير محققة عىل عمليات اقتراض بالقيمة العادلة ناشئة عن »ائتمان ذاتى«
(61,713)25,496عمليات إعادة التقييم املحددة عىل خطط املزايا

(73,253)136,768إجماىل البنود التى لن يتم إعادة تصنيفها عىل أنها مكسب أو خسارة
(73,253)136,768إجماىل اإليراد الشامل اآلخر

(41,561)105,928إجماىل اإليرادات الشاملة األخرى عن العام

تمثل اإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية جزءا من هذه القائمة.

قائمة اإليرادات الشاملة 
للسنة املنتهية ىف 31 كانون األول / ديسمرب 2015

)آالف الوحدات الحسابية – إيضاح ب(
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االحتياطيات

اكتتابات رأس 

املال املدفوعة

مجمع تصحيح 

سعر الصرف

 عىل االكتتابات

األرباح 

املحتجزة

عمليات إعادة 

معايرة 

االلتزامات بفوائد 

محددة

صاىف مكاسب 

األصول املالية

 بالقيمة العادلة

 خالل إيراد 

شامل آخر

مكاسب / )خسائر( 

غير محققة عىل عمليات 

اقتراض بالقيمة 

العادلة ناشئة عن 

»ائتمان ذاتى«

إجماىل أسهم 

رأس املال

42,72562,5585,831,311(213,145)2,964,743(172,654)3,147,084الرصيد ىف 31 كانون الثانى / يناير 2014

31,692---31,692--صاىف الدخل عن العام

إيرادات شاملة أخرى
صاىف أرباح األصول املالية بالقيمة العادلة 

20,596-20,596----خالل »إيراد شامل آخر«
أرباح غير محققة عن عمليات اقتراض بالقيمة 

(32,136)(32,136)-----العادلة ناشئة عن »ائتمان ذاتى«
(61,713)--(61,713)---عمليات إعادة معايرة االلتزامات بفوائد محددة

(73,253)(32,136)20,596(61,713)---إجماىل اإليرادات الشاملة األخرى

291,148-----291,148صاىف الزيادة ىف رأس املال املدفوع

(884)----(884)-صاىف خسائر التحويل عىل االكتتابات الجديدة
امليزانية ىف 31 كانون األول / ديسمبر 2014 

63,32130,4226,080,014(274,858)2,996,435(173,538)3,438,232و 1 كانون الثانى / يناير 2015

(30,840)---(30,840)--صاىف الدخل عن السنة 

إيرادات شاملة أخرى
صاىف أرباح األصول املالية بالقيمة العادلة 

38,214-38,214----خالل إيراد شامل آخر
خسائر غير محققة عن عمليات اقتراض 
73,05873,058-----بالقيمة العادلة ناشئة عن »ائتمان ذاتى«
25,496--25,496---خسائر أكتوارية محددة عىل خطط املزايا

 136,768 73,058 25,49638,214---إجماىل اإليرادات الشاملة األخرى

289,459-----289,459صاىف الزيادة ىف رأس املال املدفوع

4,696----4,696-صاىف مكاسب التحويل عىل االكتتابات الجديدة
101,535103,4806,480,097(249,362)2,965,595(168,842)3,727,691الرصيد ىف 31كانون األول / ديسمبر 2015

تمثل اإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية جزءا من هذه القائمة.

قائمة التغريات ىف أسهم رأس املال 
للسنة املنتهية ىف 31 كانون األول / ديسمرب 2015

)آالف الوحدات الحسابية – إيضاح ب(
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 20152014

تدفقات نقدية من:

أنشطة التشغيل:

31,692(30,840)صاىف (الخسارة) / اإليراد

تعديالت لتسوية صاىف اإليراد إىل صاىف النقدية املتاحة من أنشطة التشغيل:

9,0527,608اإلهالك
65,42518,017مخصص خسائر أصل القروض، ورسومها 

32,29035,333الخسائر غير املحققة عن االستثمارات واملشتقات ذات الصلة
(2,767)3,902استهالك الخصوم أو العالوات عىل استثمارات الخزانة بالتكلفة املستهلكة

(748)(433)مخصص خسائر استثمارات األسهم
2,971(14,129)استهالك تكاليف إصدار االقتراض

65,44327,195الخسائر غير املحققة عىل عمليات االقتراض، واملشتقات ذات الصلة وغيرها
4,071(14,605)(مكاسب) /خسائر تحويل العملة 

394633املشاركة ىف أرباح املؤسسة الشريكة
27,618146,574صاىف التحركات ىف املشتقات

(21,612)(9,247)التغيرات ىف الدخل املستحق عىل القروض
(170,779)(84,407)التغيرات ىف الرسوم املالية املستحقة

394,806(394,806)صاىف التغيرات ىف اتفاقيات الشراء املقلوبة والضمانات عىل األوراق املالية املفترضة
414,026289,538التغيرات ىف املبالغ املدينة والدائنة األخرى
69,683762,532صاىف النقدية املتاحة من أنشطة التشغيل

أنشطة االستثمار واإلقراض والتنمية:

(1,938,532)(1,619,171)مبالغ منصرفة عىل القروض
927,930795,557املسدد من القروض

استثمارات وتستحق بعد 3 أشهر من االستحواذ:
(420,879)(208,427)استثمارات بالتكلفة املستهلكة

(826,847)234,559استثمارات بالقيمة العادلة من خالل املكسب أو الخسارة
(45,837)(23,740)االستحواذ عىل األصول الثابتة

69567التخلص من األصول الثابتة
(68,515)(76,238)االنفاق عىل املشاركات ىف أسهم رأس املال

17,40032,664مدفوعات عىل املشاركات ىف أسهم رأس املال
(2,472,322)(746,992)صاىف النقدية املستخدم ىف أنشطة االستثمار واإلقراض والتنمية

أنشطة التمويل:

5,484,6514,515,243عمليات االقتراض الجديدة
(3,688,517)(3,312,314)املسدد من القروض

294,155290,264النقدية املتوفرة من اكتتابات رأس املال
2,466,4921,116,990صاىف النقدية املتوفرة من أنشطة التمويل

(24,039)(35,989)تأثير التغيرات ىف أسعار الصرف عىل النقدية ومكافآت النقدية
(616,839)1,753,194زيادة / (نقص) النقدية ومكافآت النقدية

650,6811,267,520النقدية ومكافآت النقدية ىف بداية العام
2,403,875650,681النقدية ومكافآت النقدية ىف نهاية العام

تتمثل ىف:

استثمارات تستحق بعد 3 أشهر من االستحواذ:
1,189,267243,972استثمارات بالقيمة العادلة من خالل املكسب أو الخسارة

1,214,608406,709النقدية 
2,403,875650,681النقدية ومكافآت النقدية ىف نهاية العام

إيضاح تكميىل:

 1 - تدفقات النقدية التشغيلية من الفائدة والعوائد:
(325,533)(250,322)فائدة مدفوعة
488,793477,439فائدة مستلمة

15,0506,165عوائد مستلمة 
2- الحركة الناتجة عن تقلبات سعر الصرف:

281,27892,075القروض
209,017(64,417)عمليات االقتراض
(220,261)(151,274)مقايضات العملة

تمثل اإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية جزءا من هذه القائمة.

قائمة بالتدفقات النقدية 
للسنة املنتهية ىف 31 كانون األول / ديسمرب 2015

)آالف الوحدات الحسابية – إيضاح ب(
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إيضاح )أ( العمليات والمنظمات التابعة

بنك التنمية األفريقى (البنك) مؤسسة لتمويل التنمية متعددة األطراف مكرسة لتحقيق التقدم االقتصادى واالجتماعى لدولها األعضاء 
من اإلقليم، ويقع مقر رئاسة البنك ىف أبيدجان، كوت ديفوار. ويمول البنك املشاريع والبرامج املتعلقة بالتنمية ىف دول اإلقليم األعضاء، 
عادة بالتعاون مع مؤسسات التنمية الوطنية والدولية األخرى. ولتحقيق هذه الغاية، يشترك البنك ىف اختيار ودراسة وإعداد املشاريع 
التى تسهم ىف مثل هذه التنمية، ويقدم "عند االقتضاء" املساعدة التقنية. كما يشجع البنك استثمار رؤوس األموال العامة والخاصة 
ىف مشاريع وبرامج تهدف إىل اإلسهام ىف تحقيق التقدم االقتصادى واالجتماعى لدول اإلقليم األعضاء. وتكمل أنشطة البنك، أنشطة 
صندوق التنمية األفريقى، الذى أنشأه البنك وبلدان معينة، وصندوق نيجيريا االستئمانى، وهو صندوق خاص يديره البنك. ولكل 
من البنك وصندوق التنمية األفريقى وصندوق نيجيريا اإلستئمانى أصوله وخصومه املنفصلة واملتميزة. وال يتم اللجوء للبنك لسداد 
االلتزامات فيما يتعلق بأى من خصوم الصندوق وصندوق نيجيريا االستئمانى. وقد أقيم صندوق التنمية األفريقى ملساعدة البنك ىف 
اإلسهام ىف التنمية االقتصادية واالجتماعية لبلدان اإلقليم األعضاء. ولدعم التعاون وزيادة التجارة الدولية، خاصة بين أعضاء البنك، 

وتوفير التمويل بشروط ميسرة، ملثل هذه األغراض.

ووفقا للمادة 57 من اتفاق إنشاء البنك، فإنه سيتم إعفاء البنك وممتلكاته وأصوله األخرى وإيراداته وعملياته ومعامالته من كافة 
الضرائب والرسوم الجمركية. كما يعفى البنك من أى التزام بدفع أو خصم تحصيل ضرائب أو رسوم.

إيضاح )ب( موجز السياسات المحاسبية األساسية

يتم إعداد القوائم املالية للبنك وفقا ملعايير اإلبالغ الدولية التى أصدرها مجلس املحاسبة الدولية. وقد تم إعداد القوائم املالية بموجب 
عرف التكلفة التاريخية إال بالنسبة ألصول وخصوم مالية معينة تدرج بالقيمة العادلة.

ويرد فيما يىل موجز للسياسات املحاسبية األساسية التى يستخدمها البنك ىف إعداد القوائم املالية.

االعتراف باإليراد

يستحق إيراد الفائدة ويتم قيده به استنادا إىل سعر الفائدة الفعال بالنسبة للوقت الذى يكون فيه هذا الصك قائما ويحتفظ به البنك. 
وسعر الفائدة الفعال هو السعر الذى يخصم التدفقات النقدية مستقبال من خالل العمر املتوقع لألصل املاىل من صاىف املبلغ املرحل 

لألصول.

ويشمل إيراد االستثمار املكاسب والخسائر املحققة وغير املحققة عىل الصكوك املالية املتداولة مقيسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
والخسائر.

ويتم قيد األرباح ىف قائمة اإليرادات عندما تتم املصادقة عىل حق البنك ىف تلقى املدفوعات وفقا ملعيار املحاسبة الدوىل 18– اإليرادات.

العمالت الوظيفية وعمالت العرض

يجرى البنك عملياته بعمالت البلدان األعضاء فيه. ونتيجة للمعيار املحاسبى املوحد املنقح رقم 21 "آثار التغيير ىف أسعار الصرف 
األجنبى"، غير البنك، تطلعا للمستقبل، عملته الوظيفية من عمالت كل البلدان األعضاء فيه إىل الوحدات الحسابية ابتداء من أول كانون 

يضاحات القوائم المالية
للسنة المالية المنتهية فى 31 كانون األول/ديسمبر 2015
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الثانى/ يناير 2005. حيث تم االنتهاء إىل أن الوحدة الحسابية هى أيضا العملة التى تعرض بها القوائم املالية. وقيمة الوحدة الحسابية 
تحددها املادة 5.1 (ب) من اتفاقية إنشاء البنك (االتفاقية) كمكافئ لوحدة سحب خاصة من وحدات صندوق النقد الدوىل أو أية وحدة 

يعتمدها الصندوق لنفس الغرض.

تحويل )تقويم( العمالت

يتم تحويل (تقويم) اإليرادات واملصروفات إىل وحدات حسابية باستخدام األسعار السائدة ىف تاريخ املعاملة ويتم تحويل األصول 
النقدية إىل وحدات حسابية باألسعار السائدة ىف تواريخ امليزانية، واألسعار املستخدمة ىف تحويل العمالت إىل وحدات  والخصوم 
النقدية  غير  والخصوم  األصول  تقويم  ويتم   .(1– (ث  اإليضاح  ىف  واردة   2014 و   2015 األول/ديسمبر  كانون   31 ىف  حسابية 
املال  رأس  ىف  االكتتابات  تسجيل  ويتم  اإليراد،  تحديد صاىف  ىف  التحويل  فروق  وتدرج  التاريخية.  باألسعار  الحسابية  بالوحدات 
بالوحدات الحسابية باألسعار السائدة وقت تلقيها. ويجرى وصف فرق التحويل الخاص بمدفوعات اكتتابات رأس املال ىف القوائم 
املالية باعتباره "مجمع تعديل العملة عىل االكتتابات". ويتكون هذا من الفرق بين املبلغ بالوحدات الحسابية بالسعر املحدد سلفا واملبلغ 
بالوحدات الحسابية بالسعر ىف وقت التلقى. وعندما يتم تحويل العمالت إىل أية عمالت أخرى، فإن الربح أو الخسارة الناجمين يتم 

إدراجهما ىف تحديد صاىف اإليراد.

اكتتابات البلدان األعضاء

رغم أن االتفاقية املنشئة للبنك تسمح لبلد عضو بأن ينسحب من البنك، فإنه مل ينسحب أى بلد عضو طوعا أبدا، كما أنه مل يشر أى 
عضو للبنك إىل أنه يعتزم أن يفعل ذلك. ويعكس استقرار العضوية حقيقة أن األعضاء هى بلدان مستقلة، أفريقية وغير أفريقية، وأن 
هدف البنك اإلسهام ىف التنمية االقتصادية املستدامة وتحقيق التقدم االجتماعى لبلدان اإلقليم األعضاء فرادى وجماعة وبالتاىل، ففى 

31 كانون األول/ديسمبر 2014، مل يكن البنك يتوقع توزيع أية نسبة من صاىف أصوله بسبب انسحاب بلدان أعضاء.

وىف حالة االنسحاب غير املرجح لعضو ما، فإن البنك سيرتب إلعادة شراء أسهم العضو السابق. وسعر إعادة شراء األسهم هو 
القيمة التى تبينها دفاتر البنك ىف تاريخ وقف البلد عضويته، وبعدئذ يشار إليه باعتباره "تاريخ االنتهاء". وقد يعوض البنك جزئيا أو 
كليا املبالغ املستحقة مقابل األسهم املشتراة بالخصومات املستحقة عىل العضو بالنسبة للقروض والضمانات املستحقة للبنك. ويظل 
العضو السابق مسئوال عن االلتزامات املباشرة وعن االلتزامات املشروطة للبنك بقدر ما يبقى قائما أى جزء من القرض أو الضمانات 
التى تم التعاقد عليها قبل تاريخ االنتهاء. وإذا ما أصبح واضحا ىف تاريخ الحق لتاريخ االنتهاء، أن الخسائر مل تؤخذ ىف االعتبار بقدر 
كاف عندما تم تحديد سعر إعادة الشراء، يجوز مطالبة العضو السابق بأن يسدد، عند الطلب، املبلغ الذى خفض به سعر الشراء إذا ما 
وضعت الخسائر ىف االعتبار عند تحديد سعر الشراء. وإضافة لذلك، يظل العضو مسؤوال عن املطالبة، بعد تاريخ االنتهاء، باالكتتابات 
غير املدفوعة، بقدر ما كان يصبح مطالبا باالستجابة إذا حدث تدهور ىف قيمة رأس املال واملطالبة ىف وقت تحديد سعر إعادة شراء 

األسهم.

وعندما ينسحب أحد األعضاء، يجوز للبنك أن يحدد تاريخا ملدفوعات األسهم املعاد شراؤها. فعىل سبيل املثال، إذا كان الدفع للعضو 
السابق ستكون له آثار معاكسة عىل املركز املاىل للبنك، فإن البنك يستطيع تأجيل السداد حتى تنقضى األخطار وبصورة نهائية إذا 
كان ذلك مالئما له. وعالوة عىل ذلك، فإن األسهم التى تصبح غير مكتتب فيها ألى سبب يجوز أن يعرضها البنك لشرائها من قبل أى 
بلدان أعضاء مؤهلة، استنادا إىل قواعد تحويل األسهم التى اعتمدها مجلس املحافظين، وعىل أية حال، فلن تتم أية مدفوعات إال بعد 

تاريخ االنتهاء بستة أشهر.

البنك، وعندئذ، وعند  البنك سيتم خصمها أوال من أصول  البنك أن ينهى عملياته فإن جميع الخصوم املستحقة عىل  وإن كان عىل 
االقتضاء، يجرى خصمها من رأس املال تحت الطلب لدى األعضاء، قبل أن يمكن إجراء أى توزيع عىل أى بلد عضو، ويخضع مثل هذا 

التوزيع للقرار السابق ملجلسى املحافظين وفقا لحصة كل بلد عضو.
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مزايا املستخدمين

1( التزامات املعاشات

يدير البنك خطة ملزايا املعاشات محددة وقائمة عىل دفع االشتراكات بالنسبة ملوظفيه. وتوفر خطة معاشات املوظفين مدفوعات من 
املزايا للمشاركين عند التقاعد. وخطة املزايا املحددة هى خطة للمعاشات تحدد مبلغ املعاش الذى سيحصل عليه املستخدم عند التقاعد، 
عادة حسب عامل أو أكثر، مثل السن وسنوات الخدمة واألجر. ويتم تحديد تقييم إكتوارى لتكلفة تقديم املزايا ىف خطة تقاعد العاملين 
باستخدام منهج ائتمان الوحدة املقدرة مستقبليا. وعند الوصول إىل سن املعاش، يتم حساب املعاش استنادا إىل متوسط األجر بالنسبة 
للسنوات الثالث األخيرة من الخدمة التى يمكن الحصول عىل معاش عنها، ويخضع املعاش لتصحيحات سنوية ملراعاة التضخم. ويتم 
االعتراف باملكاسب والخسائر اإلكتوارية فورا ىف املكاسب املحتجزة ىف السنة التى تحدث فيها. ويتم االعتراف بتكاليف الخدمة السابقة 
إىل الحد الذى تسمح به املعاشات. وىف غير ذلك يتم استهالكها عىل أساس ثابت عبر فترة متوسطة حتى تصبح املزايا سارية. ويتم 
البنك  القيمة الحالية اللتزامات  االعتراف بالتزامات املعاشات كجزء من الحسابات األخرى املستحقة ىف امليزانية. وتمثل االلتزامات 

املحددة للمزايا، مخصوما منها القيمة العادلة ألصول الخطة.

2( املزايا الطبية للعاملين السابقين

يدير البنك خطة للمزايا الطبية املحددة قائمة عىل دفع االشتراكات، تقدم مزايا تتعلق بالرعاية الصحية فيما بعد انتهاء الخدمة للعاملين 
البنك. ويتوقف  الحاليين واملتقاعدين ىف  العاملين  املتقاعدون. وتشمل عضوية الخطة كال من  السابقين املؤهلين لذلك، بمن ىف ذلك 
استحقاق مزايا الرعاية الصحية بعد التقاعد عادة عىل مساهمة املوظف ىف الخطة حتى سن التقاعد وإكمال حد أدنى من مدة الخدمة. 
العمل وخالل  التى تستحق عبر فترة  البنك  الخطة، وكذلك اشتراكات  املزايا من اشتراكات أعضاء  املتوقعة لهذه  التكاليف  وتستمد 
التقاعد. ومساهمات البنك ىف خطة مزايا العاملين تحمل عىل املصروفات، وتدرج ىف قائمة اإليرادات واملصروفات. ويحدد مجلس خطة 
املزايا الطبية، وهو مجلس مستقل أنشأه البنك، مدى كفاية االشتراكات. وهو مرخص له بأن يقدم توصياته بإجراء تغييرات ىف معدالت 
االشتراك لكل من البنك وأعضاء الخطة. واملكاسب والخسائر اإلكتوارية تسجل فورا ىف اإليرادات املحتجزة ىف السنة التى حدثت فيها. 
والتزامات الخطة الطبية يتم االعتراف بها كجزء من الحسابات األخرى مستحقة الدفع ىف امليزانية. وتمثل االلتزامات القيمة الحالية 

اللتزامات املزايا الطبية بعد التقاعد، مخصوما منها القيمة العادلة ألصول الخطة.

تم إدراج املزيد من التفاصيل والتحليل ملزايا العاملين بالبنك ىف اإليضاح (ص) مزايا العاملين.

الصكوك املالية

يتم االعتراف باألصول والخصوم املالية ىف ميزانية البنك، عندما يتوىل البنك حقوقا أو التزامات تعاقدية متعلقة بذلك.

1( األصول املالية

وفقا ملعيار اإلبالغ املاىل الدوىل رقم 9 يدير البنك أصوله املالية إىل الفئات التالية: األصول املالية بالتكلفة املستهكلة، األصول املالية 
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، واألصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األوجه األخرى لإليراد الشامل. وبمقتضى 
وتهدف  السيولة.  إلدارة  أو  الفائدة  هامش  إدارة صاىف  من خالل  اإليراد  لتثبيت  إما  باألصول  االحتفاظ  يتم  البنك،  أعمال  نموذج 
استثمارات البنك ىف أسهم رأس مال املشروعات، سواء ىف القطاع الخاص أو العام، إىل تعزيز التنمية االقتصادية ىف البلدان األعضاء 

به ال إىل التداول واالتجار لتحقيق تغييرات ىف القيمة العادلة. وتحدد اإلدارة تصنيف أصولها املالية عند القيد األوىل.

)i(   األصول املالية بتكلفة مستهلكة

نقدية  تدفقات  لجمع  باألصل  االحتفاظ  البنك ىف  أعمال  نموذج  إذا حقق األصل هدف  إال  بتكلفة مستهلكة  ما  ال يصنف أصل 
تعاقدية، وتقوم الشروط التعاقدية عىل تواريخ محددة للتدفقات النقدية وهى مجرد مدفوعات من األصل والفائدة عىل األصل 
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القائم. وتؤخذ طبيعة املشتقات املضمرة ىف استثمارات الديون ىف االعتبار ىف تحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية من االستثمار 
هى مجرد مدفوعات من األصل والفائدة عىل األصل القائم وال تحسب بشكل منفصل.

فإن مل يتم استيفاء أى من املعيارين السالف ذكرهما، يصنف األصل بالقيمة "العادلة" من خالل األرباح أو الخسائر.

وتشمل األصول املالية بالتكلفة املستهلكة القروض واملبالغ مستحقة القبض عىل األموال املقدمة للمقترضين واستثمارات ديون 
القبض االلتزامات تحت الطلب، واإليراد املستحق  املبالغ مستحقة  املالية بتكلفة مستهلكة. وتشمل  معينة تفى بمعاير األصول 
واملبالغ مستحقة القبض من القروض واالستثمار واملبالغ املتنوعة باعتبارها مستحقة القبض. والقروض واملبالغ مستحقة القبض 
هى أصول مالية غير مشتقة بمدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد ال تعلن ىف السوق النشيطة. وهى تنشأ عندما يقدم البنك األموال 
والسلع والخدمات مباشرة إىل مدين قصد تداول املبالغ مستحقة القبض. ويتم حفظ القروض واملبالغ مستحقة القبض بالتكلفة 

املستهلكة باستخدام أسلوب الفائدة الفعلية.

ويتم إرجاء رسوم إصدار القروض وقيدها عبر أجل القرض ذى الصلة باعتبار ذلك تصحيحا بيد أن التكاليف التراكمية املباشرة 
املترابطة بالقروض املصدرة تعتبر مصروفات عند تكبدها، وتعتبر مثل هذه املبالغ غير ذات شأن. ويدرج استهالك رسوم إصدار 

القرض ىف اإليراد من القروض.

ويتم قياس القروض التى لها خيار تحويل والتى يمكن احتماال ان تغير التدفقات النقدية مستقبال إىل ما يزيد عىل مدفوعات 
األصل والفائدة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر مثلما يقتضى معيار اإلبالغ املاىل الدوىل رقم 9. وتتحدد القيمة العادلة 
باستخدام نموذج التدفقات النقدية املتوقعة بمدخالت تشمل أسعار الفائدة وعالوة االئتمان املقدم املقترض مقدرة عىل أساس 

منهج تحديد املراتب االئتمانية الداخىل للبنك بالنسبة للقروض غير السيادية.

وتشمل االستثمارات املصنفة باعتبارها أصوال مالية بتكلفة مستهلكة استثمارات عبارة عن أصول غير مشتقة بمدفوعات ثابتة أو 
قابلة للتحديد ولها آجال استحقاق ثابتة. وتحفظ هذه االستثمارات وتقاس بعد ذلك بالتكلفة املستهلكة باستخدام أسلوب الفائدة 

الفعلية.

)ii( األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

صكوك الدين التى ال تفى بمعايير التكلفة املستهلكة كما سلف بيانه تقاس باعتبارها أصوال مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
والخسائر. وتشمل هذه الفئة كل أصول الخزانة املحتفظ بها من أجل إعادة البيع لتحقيق تغييرات ىف القيمة العادلة ىف األجل 
القصير. وتدرج املكاسب والخسائر الناجمة عن هذه األصول املالية ىف قائمة اإليرادات ىف الفترة التى نشأت فيها. وكذلك تصنف 

املشتقات باعتبارها أصوال مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.

وإضافة لذلك، فإنه يمكن تعيين وقياس صكوك الدين التى تفى بمعايير التكلفة املستهلكة باعتبارها صكوكا بالقيمة املالية العادلة 
من خالل األرباح والخسائر. إذ يمكن اعتبار صك دين أصال ماليا بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر عند القيد األوىل 
إذا ألغى هذا االعتبار أو قلل بصورة كبيرة القياس أو عدم اتساق القيد الذى قد ينشأ من قياس األصول والخصوم أو قياس 

املكاسب والخسائر منها عىل أساس مختلف.

)iii( األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل إيرادات شاملة أخرى

عند القيد األوىل، يمكن للبنك القيام باختيار ال رجعة فيه (عىل أساس كل صك عىل حدة) لتحديد استثمارات ىف صكوك أسهم رأس 
املال ال يتم االحتفاظ بها للتداول باعتبارها أصوال مالية مقيسة باألصول املالية بالقيمة العادلة من حيث إيرادات شاملة أخرى.

العادلة بمكاسب  بالقيمة  ثم، يجرى قياسها  املعاملة. ومن  لتكلفة  العادلة إضافة  بالقيمة  البدء  املال ىف  ويتم قياس استثمارات 
وخسائر ناجمة عن التغييرات ىف القيمة العادلة املقيدة ىف اإليرادات الشاملة األخرى. وال تجرى إعادة تصنيف مجمع املكاسب 
والخسائر إىل أرباح أو خسائر عىل التصرف ىف االستثمارات. وال تقيد أى تراجعات ىف القيمة ىف األرباح أو الخسائر وتقيد عوائد 

االستثمارات ىف األرباح والخسائر ما مل تمثل هذه العوائد بوضوح سداد لجزء من تكلفة االستثمارات.
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 )iv( عقود الضمان املاىل 

عقود الضمان املاىل هى عقود تشترط أن يقدم مصدرها مدفوعات محددة لتعويض حائزها عن خسارة متكبدة بسبب تقاعس 
مدين محدد عن السداد عند االستحقاق وفقا لشروط صك دين محدد. ويصدر البنك مثل هذه الضمانات املالية – والتى ال يتم 
إدارتها عىل أساس القيمة العادلة – للعمالء بما ىف ذلك البنوك، واملؤسسات املالية وغيرها من األطراف. ويشترط معيار اإلبالغ 
املاىل الدوىل رقم 9 وجود ضمانات مالية مكتوبة تتم إداراتها عىل أساس القيمة العادلة يتم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل 
األرباح والخسائر. بيد أن الضمانات املالية التى ال تدار عىل أساس القيمة العادلة، يتم قيدها ىف القوائم املالية ىف البدء بأعىل من 
املبلغ املقيد أوال مخصوما منه مجمع اإلهالك، وبالقدر الذى يصبح فيه السداد بموجب الضمان محتمال، ما يتم القياس بالقيمة 
الحالية للسداد املتوقع. وأى تعبير ىف الخصوم يتعلق بالسداد املتوقع املحتمل ينتج عن الضمانات، يسجل ىف قائمة اإليرادات 

باعتباره مصروفا أو استرداد، اتفاقا مع املعيار املحاسبى الدوىل رقم 37. 

قيد األصول املالية وإلغاء قيدها

يتم قيد مشتريات األصول املالية وبيعها أو إلغاء قيدها عىل أساس تاريخ التداول، وهو الناتج الذى يلتزم فيها البنك بشراء األصل أو 
بيعه. وتقيد القروض عندما تقدم النقدية للمقترضين. وىف البدء يتم قيد األصول املالية التى ال تحفظ بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
والخسائر بالقيمة العادلة إضافة لتكلفة املعاملة. يتم إلغاء قيد األصول املالية عند انتهاء أجلها أو حيثما يحول البنك كل مخاطر امللكية 

ومغانمها بصورة جوهرية.

األوراق املالية املشتراة بموجب اتفاقات إعادة البيع واألوراق املالية املبيعة واألوراق املالية التى تتم إقراضها بموجب اتفاقيات إقراض 
األوراق املالية املباعة بموجب اتفاقيات إعادة بيع واملبالغ املستحقة مقابل ضمانات نقدية متلقاة.

ويتم إدراج األوراق املالية املشتراة بموجب اتفاقات إعادة البيع واألوراق املالية التى تتم إقراضها بموجب اتفاقيات إقراض واألوراق 
املالية املبيعة بموجب اتفاقات الشراء باألسعار السوقية. ويتلقى البنك األوراق املالية املشتراة بموجب اتفاقات إعادة البيع، ويرصد 
املالية املحولة لنظراء بموجب  العادلة ويغلق عند االقتضاء املعامالت ويدخل ىف معامالت جديدة اعتمد تسعيرها. واألوراق  قيمتها 
اتفاقيات إعادة شراء أو إقراض األوراق املالية واألوراق املالية املحولة للبنك بموجب اتفاقيات إعادة شراء واتفاقيات إقراض األوراق 
املالية يتم االحتفاظ بها باعتبارها أصوال ىف ميزانية البنك، وال تسجل األوراق املالية املتلقاة بموجب اتفاقيات إعادة البيع ىف ميزانية 
البنك. وىف الحاالت التى يدخل فيها البنك ىف اتفاقيات إعادة شراء – أى شراء أصل والدخول ىف الوقت ىف نفسه ىف اتفاق إلعادة بيع 
نفس األصول بسعر محدود بتاريخ مقبل – فإن املبلغ املستحق من اتفاق لعكس إعادة الشراء يسجل ىف قائمة الوضع املاىل وال يقيد 

األصل األساسى ىف القوائم املالية.

النقدية ومكافئات النقدية

يسهل  التى  األخرى  السيولة  عالية  األجل  واالستثمارات قصيرة  الطلب  تحت  والودائع  الحاضرة  النقدية  ومكافئات  النقدية  تشمل 
تحويلها إىل مبلغ معلوم من النقود، وهى معرضة ملخاطر ضئيلة ىف القيمة واستحقاقها له أجل عند شرائها يبلغ ثالثة أشهر أو أقل.

)2( الخصوم املالية

أوال � عمليات االقتراض

ىف مسار األعمال العادية يقترض البنك ىف أسواق رأس املال العاملية، ألغراض اإلقراض والسيولة. ويصدر البنك صكوكا مالية للديون 
مسماة بالعمالت املختلفة، بآجال استحقاق مختلفة وبأسعار فائدة ثابتة أو متغيرة. وإستراتيجية البنك ىف االقتراض تحركها ثالثة 
عوامل رئيسية وهى: الوفاء ىف الوقت املالئم بمتطلبات التدفقات النقدية، وإضفاء طابع مثاىل عىل إدارة األصول والخصوم بهدف 

تخفيف التعرض للمخاطر املالية، وتوفير التمويل ومردود التكلفة.
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وباإلضافة إىل عمليات االقتراض طويلة ومتوسطة األجل، يضطلع البنك أيضا بعمليات اقتراض قصيرة األجل من أجل أغراض إدارة 
النقدية والسيولة فقط. وعمليات االقتراض غير املسماة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم إدراجها ىف امليزانية بتكلفة 
مستهلكة مع مصروفات الفائدة املحددة باستخدام منهج الفائدة الفعالة. ويتم االعتراف بمصروفات االقتراض ىف الربح والخسارة 
أنشطة  تخلق  وقد  الفعالة.  الفائدة  منهج  باستخدام  تحديدها  يتم  التى  والعالوات،  والخصم  اإلصدار،  تكاليف  استهالك  وتتضمن 

االقتراض تعرضا ملخاطر السوق، وباألخص مخاطر سعر الفائدة والعملة.

ويستخدم البنك مشتقات ونهجا أخرى إلدارة الفائدة للتخفيف من مثل هذه املخاطر. وترد تفاصيل سياسات وممارسات البنك ىف 
اإليضاح أدناه. وبعض عمليات االقتراض التى تم الحصول عليها قبل عام 1990 هى قروض غير محملة بسعر فائدة قدمتها بلدان 
أعضاء معينين ىف البنك. وبموجب املعيار املحاسبى املوحد رقم 20– "املحاسبة عىل املنح الحكومية واإلفصاح عن املساعدة الحكومية"، 

تحمل عمليات االقتراض هذه باملبالغ التى يستحق سدادها ىف تواريخها املحددة.

ثانيا � الخصوم املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

تضم هذه الفئة فئتين فرعيتين: الخصوم املالية املحتفظ بها من أجل التداول، وتلك املسماة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 
عند البدء. ويتم تصنيف املشتقات باعتبارها محتفظا بها للتداول. ويطبق البنك ىف املحل األول هذه التسمية بالقيمة العادلة عىل عمليات 
االقتراض التى تمت مقايضتها بعقود مشتقات باستخدام السعر العائم عىل الديون. وىف هذه الحالة، فإن تسمية عمليات االقتراض 
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، يتم إجراؤها بغية التقليل بصورة كبيرة من عدم التباين املحاسبى، الذى يمكن أن ينشأ 

إذا تم إدراج عمليات االقتراض ىف امليزانية بالتكلفة املستهلكة ىف حين يتم إدراج املقايضات ذات الصلة ىف امليزانية بالقيمة العادلة.

وبمقتضى معيار اإلبالغ املاىل الدوىل رقم 9، يتم قيد تغيرات القيمة العادلة بالنسبة لألصول املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل 
األرباح والخسائر، والتى تعزى إىل تغيرات ىف مخاطر "االئتمان الخاص" للبنك ىف اإليراد الشامل. وبالتاىل ال يعاد تصنيف التغيرات 

ىف القيمة العادلة التى يمكن عزوها ملخاطر ائتمان البنك بعد ذلك إىل أرباح أو خسائر.

ثالثا � خصوم أخرى

كل الخصوم املالية التى ليست مشتقات أو مسماة بالقيمة العادلة من خالل الخسائر تسجل بالتكلفة املستهلكة. وتشمل املبالغ رسوم 
التمويل املستحقة وعمليات االقتراض والحسابات األخرى املستحقة.

ويتم شطب قيد الخصوم املالية حينما تسدد أو تلغى أو تنتهى فترة سريانها.

املشتقات

يستخدم البنك صكوك املشتقات ىف محفظة إلدارة األصول/الخصوم، وتخفيض التكلفة، وإدارة املخاطر، وأغراض التحوط. وتشمل 
هذه الصكوك مقايضات العملة ومقايضات سعر الفائدة. وتستخدم املشتقات عىل عمليات االقتراض لتعديل سعر الفائدة أو سمات 
العملة ىف إصدارات البنك للديون. وتتحدد العالقة االقتصادية ىف تاريخ إصدار الدين. وتبقى طوال أجل التعاقد. ويتم اإلفصاح عن 

مكون الفائدة ىف هذه املشتقات باعتباره جزءا من تكاليف االقتراض.

ويصنف البنك كل املشتقات بالقيمة العادلة، مع االعتراف بكل التغييرات ىف القيمة العادلة ىف قائمة اإليرادات. وعند الوفاء بمعايير 
تطبيق خيار القيمة العادلة، يتم تسجيل الدين املعنى بالقيمة العادلة أيضا مع قيد التغييرات ىف القيمة العادلة ىف قائمة اإليرادات.

لتحديد تصنيفها. ويقاس خليط  املضمرة) ىف مجملها  اإلجماىل واملشتقات  املالية  (أى حشد أصوله  املالية  البنك خليط أصوله  يقيم 
األصول املالية بالتكلفة املستهلكة إذا كانت التدفقات النقدية اإلجمالية ال تمثل سوى األصل والفائدة عىل األصول القائم؛ وىف غير ذلك 
يقاس بالقيمة العادلة. وىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 كان البنك يحتفظ بخليط من األصول املالية جرى قياسها وفق معيار 

اإلبالغ الدوىل رقم 9.



134

بنك التنمية األفريقىالفصل السادس

كانت املشتقات املضمرة ىف صكوك مالية أخرى أو غيرها من العقود املضيفة غير املالية، تعامل باعتبارها مشتقات منفصلة عندما ال 
تتعلق مخاطرها وسماتها بمخاطر وسمات العقد املضيف بصورة وثيقة، ومل يكن العقد املصنف يسجل بالقيمة العادلة مع املكاسب 
أو الخسائر غير املحققة الواردة ىف األرباح والخسائر. وكانت مثل هذه املشتقات تفصل عن العقد املضيف وتقاس بالقيمة العادلة مع 

املكاسب والخسائر غير املحققة الواردة ىف األرباح والخسائر.

تقييم االئتمان املشتق وتصحيح تقييم القيد املدين 

يتم قيد تصحيح التصميم بالنسبة ملخاطر الطرف املقابل ىف صكوك مالية مشتقة لتعكس التأثير عىل القيمة العادلة ملخاطر االئتمان 
وجودة ائتمان البنك. ويضع هذا التصحيح ىف االعتبار اتفاقيات التعويض القائمة بالنسبة لكل طرف مقابل. ويتم تحديد تقييم االئتمان 
املشتق عىل أساس تعرض البنك اإليجابى املتوقع ملخاطر الطرف املقابل، واحتمال إعسار طرف، ومعدالت االسترداد، ومبلغ الخسارة 
ىف حالة اإلعسار، عىل أساس الطرف املقابل. ويتم حساب تصحيح تقييم القيد املدين بطريقة نظامية عىل أساس التعرض السلبى املتوقع 
للمخاطر. ويتم قيد هذه الحسابات عىل أجل التعرض املحتمل للمخاطر، ويركز عىل استخدام البيانات السوقية التى يمكن مالحظتها 

والبيانات ذات الصلة. 

محاسبة التحوط

يطبق البنك محاسبة التحوط بالقيمة العادلة ملقايضات سعر الفائدة املبرمة للتحوط من التعرض ملخاطر سعر الفائدة املرتبطة بالقروض 
املقدمة بسعر فائدة ثابت. وبموجب محاسبة التحوط بالقيم العادلة يتم قيد التغير ىف القيمة العادلة لصكوك التحوط والتغييرات ىف 

القيمة العادلة لبند التحوط الذى يمكن عزوه للخطر الذى يتم التحوط معه ىف قائمة اإليرادات.

وىف بداية التحوط، يوثق البنك العالقة بين صك التحوط والبند الذى يتم التحوط له، إىل جانب أهداف إدارة املخاطر لديه وإستراتيجيته 
لالضطالع بمعامالت التحوط. وإضافة لذلك، فإن البنك ىف بداية التحوط وعىل أساس مستمر يوثق ما إذا كان صك التحوط فعاال 
بدرجة مالية ىف تعويض التغيرات ىف القيمة العادلة للبند محل التحوط التى يمكن عزوها للخطر محل التحوط. ويتم وقف محاسبة 
التحوط عندما يلغى البنك عالقة التحوط، عندما ينتهى أجل صك التحوط أو يتم بيعه، أو إنهاؤه، أو استخدامه، أو عندما يصبح غير 
مناسب ملحاسبة التحوط. ويتم استهالك مجمع تصحيح القيمة العادلة للقيمة للبند محل التحوط الناجم عن الخطر محل التحوط، ىف 

األرباح والخسائر من ذلك التاريخ.

انخفاض قيمة األصول املالية

األصول املدرجة بالتكلفة املستهلكة

يقيم البنك أوال ما إذا كان هناك دليل موضوعى عىل حدوث تدهور لقيمة األصول املالية فرادى. فإذا قرر البنك عدم وجود دليل 
موضوعى عىل حدوث تدهور لقيمة أصل ماىل بمفرده، يتم إدراج هذا األصل ضمن مجموعة أصول مالية ذات خصائص ائتمانية 
مماثلة، وتقيم بصورة جماعية ملعرفة مدى انخفاض قيمتها. واألصول التى تقيم فرادى لتحديد مدى تدهورها والتى يتم – أو يستمر 
– االعتراف بحدوث خسائر ناجمة عن انخفاض قيمتها ال يتم إدراجها ىف عملية التقييم الجماعى لتدهور القيمة. ويتعرض أصل ماىل 
ما أو مجموعة من األصول املالية النخفاض القيمة وتتكبد خسائر انخفاض القيمة، إذا كان هناك دليل موضوعى عىل أن االنخفاض 
حدث نتيجة لحادث أو أكثر، وقع بعد االعتراف األوىل باألصل ("واقعة خسارة") وأن واقعة الخسارة (أو وقائع خسارة)، لها تأثير 

عىل التدفقات النقدية املقدرة لألصل املاىل أو مجموعة األصول املالية مستقبال والتى يمكن تقديرها بصورة موثوق بها.

وإذا حدد البنك أن هناك دليال موضوعيا عىل خسارة من جراء انخفاض قيمة قروض أو مستحقات أو استثمارات محتفظ بها حتى 
والقيمة  لألصل  املسجل  املبلغ  بين  الفرق  باعتباره  الخسارة  هذه  مبلغ  قياس  يتم  املستهلكة،  بالتكلفة  واملدرجة  االستحقاقات  أجل 
الحالية للتدفقات املقدرة مستقبال (باستبعاد، خسائر االئتمان مستقبال التى مل تحدث بعد) مخصومة بسعر الفائدة الفعال األىلص 
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لألصل املاىل. وبالنسبة للقروض املضمونة من جهة سيادية، فإن التدهور ىف القيمة املقدر ينجم عن التأخير الذى يمكن التعرض له 
ىف تلقى املبالغ املستحقة. وبالنسبة للقروض املضمونة غير السيادية، فإن التدهور ىف القيمة يعكس أفضل تقدير لإلدارة لعدم القابلية 

للتحصيل، كليا أو جزئيا للمبالغ املستحقة، وكذلك التأخير ىف تلقى مثل هذه املبالغ.

والقيمة املسجلة لألصل يتم تخفيضها من خالل استخدام حساب مسموحات ويتم االعتراف بمبلغ الخسائرة ىف قائمة اإليرادات. وإذا 
كان للقرض أو االستثمار املقيد بتكلفة مستهلكة سعر فائدة متغير، فإن سعر الخصم الالزم لقياس أى خسارة نتيجة االنخفاض ىف 
القيمة هو سعر الفائدة الفعال الحاىل املحدد بموجب العقد. وتستحق الفوائد والرسوم عىلكل القروض بما ىف ذلك املتأخر سدادها. 
أو  التدهور يتم شطبه من خالل األرباح  النقص ىف خسائر  التدهور، فإن هذا  وعندما تتسبب واقعة الحقة ىف نقص مبلغ خسائر 

الخسائر.

تعويض الصكوك املالية

يتم تعويض األصول والخصوم املالية، وتدرج عىل أساس صاىف عندما يكون هناك حق قائم ممكن تنفيذه قانونا ىف تعويض املبلغ 
املعترف به ويوجد الحق القائم القابل لإلنفاذ قانونا إن مل يكن الحق متوقفا عىل حدث مقبل ويكون قابال لإلنفاذ ىف كل من مسار 
األعمال العادى أو ىف حالة حدوث إعسار أو تخلف عن السداد أو إفالس ىف الكيان املعنى وكل األطراف وهناك نية من جانب البنك 
للتسوية عىل أساس صاف، أو تحقيق األصول وتسوية الخصوم ىف نفس الوقت. ويفصح البنك عن كل الصكوك املالية التى يتم 
تعويضها وتلك الخاضعة لترتيبات خصم قابلة للتنفيذ أو اتفاقيات مماثلة، بغض النظر عما إذا كانت قد تمت تسويتها أو ال. ويقدم 

االيضاح (د) املعلومات املتعلقة باألصول والخصوم املالية الخاضعة للتعويض، وترتيب الخصم الرئيسى السارى.

اإلفصاح بالقيمة العادلة

ىف األسواق املتسمة بالسيولة أو النشيطة تكون أكثر مؤشرات القيمة العادلة جدارة بالثقة هى أسعار السوق املحددة. ويعتبر الصك 
املاىل محددا ىف سوق نشيطة إذا كانت األسعار املحددة متوافرة بصورة منتظمة، من بورصة، تاجر، سمسار، مجموعة صناعية، إدارة 
للتسعير، أو وكالة تنظيمية، وتمثل هذه األسعار معامالت تحدث ىف السوق بانتظام عىل أساس حر. وإن مل يتم الوفاء باملعايير السابقة، 
فإن السوق تعتبر غير نشيطة. وتشمل الدالئل عىل أن السوق قد تكون غير نشيطة وجود هامش واسع ىف عروض العطاءات أو زيادة 
كبيرة ىف هامش عروض العطاءات أو تكون هناك معامالت قليلة أو عدم وجود معامالت لوحظت ىف السوق. وعندما تصبح األسواق 
غير سائلة أو أقل نشاطا، فإن أسعار السوق املحددة قد ال تمثل األسعار التى ستجرى بها املعامالت العادية بين البائعين والشارين 
طوعا، ومن ثم قد تقتضى تصحيحا ىف عملية التقييم، وبالتاىل ففى األسواق غير النشيطة، فإن عرض األسعار ال يحدد بالضرورة 

القيمة العادلة. واملطلوب إصدار أحكام للتمييز بين األسواق النشيطة وغير النشيطة.

والقيمة العادلة هى السعر الذى يتم تلقيه لبيع أصل ما أو لدفع مقابل تحويل خصم ما ىف معاملة عادية بين املشاركين ىف السوق ىف 
تاريخ القياس. وتستند القيم العادلة لألصول والخصوم املالية التى يتم تداولها ىف األسواق النشيطة عىل أسعار السوق املعروضة 
أو عروض أسعار التجار. وبالنسبة لكل الصكوك املالية األخرى يقيس البنك القيم العادلة مستخدما تقنيات أخرى للقيم تنطوى عىل 

أقصى استخدام ملدخالت بيانات السوق.

وهدف تقنيات التقييم التى يستخدمها البنك هو الوصول ملقياس يعول عليه للقيمة العادلة.

واملقارنة  الخيارات،  تسعير  ونماذج  املخصومة،  النقدية  التدفقات  وتحليالت  الحالية،  القيم  صاىف  األخرى  التقييم  تقنيات  وتشمل 
بالصكوك املماثلة التى توجد بشأنها أسعار سوقية يمكن مالحظتها ونماذج تقييم أخرى يشيع استخدامها بين املشاركين ىف السوق. 
وتشمل االفتراضات واملدخالت املستخدمة ىف تقنيات التقييم الخلو من املخاطر، وأسعار الفائدة املعيارية، والفروق االئتمانية وغيرها 
من العالوات املستخدمة ىف تقييم أسعار القيم، أسعار السندات وأسهم رأس املال، وأسعار صرف النقد األجنبى وتقلبات األسعار 

واالرتباطات املتوقعة.

ويستخدم البنك نماذج تقييم معترف بها عىل نطاق واسع لقياس القيمة العادلة للصكوك املالية الشائعة وتلك األكثر بساطة، مثل سعر 
الفائدة ومقايضات العملة التى ال تستخدم سوى بيانات السوق التى يمكن مالحظتها وال تتطلب سوى القليل من الحكم والتقدير 
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اإلدارى. ويقلل توافر أسعار السوق القابلة للمالحظة الخاصة إىل الحكم والتقدير اإلدارى كما يقلل أوجه عدم اليقين املرتبطة بقياس 
القيمة العادلة. وتتباين األسعار واملدخالت السوقية للمقارنة حسب املنتجات واألسواق وتخضع للتغيرات استنادا للوقائع والظروف 

العامة املحددة ىف األسواق املالية.

وعندما يقيس البنك محافظ األصول والخصوم املالية عىل أساس صاىف التعرض للمخاطر، فإنه يطبق حكمه ىف تحديد تصحيحات 
مستوى املحفظة املالئم. والفروق بينأسعار الشراء والبيع. ويستمد هذا الحكم من الفروق بين أسعار الشراء والبيع بالنسبة لصكوك 

مماثلة ويتم تصحيحه حسب عوامل محددة خاصة باملحفظة.

وفيما يىل املستويات الثالثة املستخدمة ىف تحديد القيمة العادلة متسلسلة هرميا:

املستوى 1: األسعار املعلنة ىف األسواق النشيطة لنفس الصك (أى بدون تعديل أو إعادة طرح).

املستوى 2: األسعار املعلنة ىف األسواق النشيطة لألصول والخصوم املتماثلة أو تقنيات التقييم األخرى التى تستند كل املدخالت 
األخرى فيها إىل بيانات السوق التى يمكن مالحظتها. وتندرج ىف هذه الفئة الصكوك املقيمة باستخدام: أسعار السوق املعلنة ىف أسواق 
نشيطة لصكوك مماثلة،األسعار املعلنة لصكوك مطابقة أو مماثلة ىف أسواق تعتبر أقل من أن تعد نشيطة، أو تقنيات القيم األخرى حيث 

يمكن مالحظة مدخالت مهمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من بيانات السوق.

املستوى 3: تقنيات التقييم التى ال تستند فيها أى مدخالت مهمة إىل بيانات السوق التى يمكن مالحظتها. ويكون للمدخالت غير 
القابلة للمالحظة تأثير كبير عىل تقييم الصك. والصكوك التى تقيم استنادا إىل أسعار السوق املعلنة للصكوك حيث تكون التصحيحات 

واالفتراضات غير القابلة للمالحظة مطلوبة لتعكس الفرق بين الصكوك، مدرجة ىف هذه الفئة.

واملستوى ىف تسلسل القيمة العادلة الذى يصنف فيه قياس القيمة العادلة ىف مجموعة يتحدد كلية عىل أساس مدخالت املستوى األدنى 
املهمة لقياس القيمة العادلة ىف مجموعها. ولهذا الغرض، يتم تقدير أهمية مدخل ما تلقاء قياس القيمة العادلة ىف مجموعها. وإذا استخدم 
قياس القيمة العادلة مدخالت يمكن مالحظتها تتطلب تصحيحات أكبر استنادا إىل مدخالت ال يمكن مالحظتها، يكون هذا القياس قياسا 
من املستوى 3. وتعتبر مدخالت القياس قابلة للمالحظة إذا أمكن مالحظتها بصورة مباشرة من املعامالت ىف سوق نشيطة، أو إذا 

كانت هناك أدلة خارجية مفحمة تبين وجود سعر للخروج يمكن تنفيذه.

وفيما يىل األساليب واالفتراضات التى يستخدمها البنك ىف تقدير القيم العادلة للصكوك املالية:

النقدية: يرد املبلغ املرحل ىف امليزانية بالقيمة العادلة.

االستثمارات: تستند القيم العادلة ألوراق االستثمار املالية عىل أسعار السوق املحددة حينما يتوافر ذلك، فإن مل تتوافر أسعار السوق 
املحددة فإن القيمة العادلة تستند إىل أسعار السوق املحددة للصكوك املماثلة.

عملية االقتراض: تستند القيمة العادلة لعمليات االقتراض التى يجريها البنك، عىل أسعار السوق املحددة، حيثما تتوافر، أو عىل تقنيات 
تقييم تستند إىل نماذج التدفقات النقدية املخصومة باستخدام منحنيات ليبور للخصم التى تحددها السوق مصححة بعالوة االئتمان 
ىف البنك. ويتم الحصول عىل عالوات االئتمان من بيانات السوق، وكذلك من عروض األسعار املتوقعة من أطراف مقابلة معينة بالنسبة 
وتقنيات  للصناعة  املعيارية  التسعير  نماذج  إىل  تستند  نظما  أيضا  البنك  ويستخدم  السندات.  من  الجديدة  العامة  البنك  إلصدارات 
السوق،مثل أسعار الفائدة ومنحنيات الغلة وأسعار الصرف وتقلب الخيارات. وتخضع نماذج التقييم الستعراض داخىل وخارجى 
دورى. وعندما يتم تقرير أن سوق اقتراض قائم غير سائلة أو غير نشيطة، تجرى التصحيحات املناسبة حسب بيانات السوق التى 

يمكن مالحظتها وذات الصلة للوصول ألفضل تقييم للبنك للسعر الذى كان يستطيع به إعادة شراء القرض ىف تاريخ امليزانية.

وبالنسبة لعمليات االقتراض التى آثر البنك خيار القيمة العادلة بالنسبة لها، تم إدراج نسبة تغيرات القيمة العادلة بشأن تقييم عمليات 
االقتراض، املتعلقة بمخاطر ائتمان البنك ىف قائمة اإليراد الشامل بموجب معيار اإلبالغ املاىل الدوىل رقم 9.

استثمارات أسهم رأس املال: يتم تقييم األصول األساسية للكيانات التى لدى البنك استثمارات ىف أسهم رأس املال فيها بالقيمة العادلة 
دوريا بصورة عادلة سواء من قبل املديرين أو لألموال وخبراء تقييم مستقلين. وتستند القيمة العادلة لالستثمارات ىف مشروعات 
مدرجة بالبورصة، إىل آخر عرض أسعار معلن متوافر. ويتم تقدير القيمة العادلة لالستثمارات ىف مشروعات غير مدرجة بالبورصة، 
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باستخدام مناهج مناسبة، عىل سبيل املثال، التدفقات النقدية املخصومة. وتقدر القيمة العادلة ألسهم رأس املال الخاصة بمشاركات 
البنك ىف هذه الصناديق كنسبة مللكية البنك من صاىف القيمة العادلة للصناديق.

الصكوك املالية املشتقة: تستند القيمة العادلة للصكوك املالية املشتقة إىل عروض أسعار السوق حيثما أمكن، أو إىل نماذج التدفقات 
النقدية املخصومة باستخدام تقديرات السوق للتدفقات النقدية ومعدالت الخصم. وتستخدم النماذج املدخالت التى مصدرها السوق 
مثل أسعار الفائدة ومنحنيات العائد وأسعار الصرف وتقلبات الخيارات. وتخضع كل النماذج املالية املستخدمة لتقييم الصكوك املالية 

للبنك، الستعراضات داخلية وخارجية دورية عىل حد سواء.

القروض: ال يبيع البنك حاليا قروضه وال يعتقد أن هناك سوقا مماثلة لقروضه وتقيد اصول قروض البنك، فيما عدا ما يقيم منها 
بغرض  املالية  القوائم  ىف  املستهلكة  بالقيمة  املحملة  للقروض  العادلة  القيمة  وتدرج  املستهلكة.  بالتكلفة  امليزانية  ىف  العادلة  بالقيمة 
اإلفصاح فقط، وتمثل أفضل تقديرات اإلدارة للقيمة الحالية للتدفقات النقدية املتوقعة من هذه القروض. وقد تم قياس القيمة العادلة 
للقروض باستخدام نموذج التدفقات النقدية املخصومة استنادا لسعر االقراض ىف السوق ىف نهاية السنة بالعملة ذات الصلة بما ىف 
ذلك تدهور القيمة حيثما ينطبق وعالوات االئتمان للقروض غير السيادية. وللوصول ألفضل تقديراتها حددت اإلدارة افتراضات معينة 
عن املدخالت القابلة للمالحظة ىف النموذج، واهمها هو التدفقات النقدية املتوقعة وسعر الخصم. ويتم تقدير هذه بصورة منتظمة لبيان 
مدى املعقولية والتأثير عىل القيمة العادلة للقروض. وحدوث زيادة ىف مستوى التدفقات النقدية املرتقبة ىف الفترات الالحقة يؤدى إىل 
زيادة القيمة العادلة وزيادة ىف سعر الخصم املستخدم لخصم التدفقات النقدية املرتقبة مما يؤدى لنقص القيمة العادلة للقروض. وترد 
التغييرات ىف القيمة العادلة للقروض املسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ىف قائمة اإليرادات. ويفصح اإليضاح (ى) 

عن القيمة العادلة املقدرة للقروض.

عمليات التقييم التى يطبقها البنك

يتم اإلبالغ عن مقاييس القيم العادلة لكل استثمارات الخزانة املؤهلة، وعمليات االقتراض والقروض واستثمارات أسهم رأس املال 
للجنة األصول والخصوم التى تراجعها وفقا لسياسات اإلبالغ املاىل ىف البنك.

العادلة، يتم تقييم املستندات بصورة  القيمة  وعند استخدام معلومات من طرف ثالث تجيء من سماسرة أو خبراء تسمح لقياس 
مستقلة والخصول عىل أدلة من طرف ثالث لدعم االستنتاجات.

وينطوى التقييم والتوثيق عىل ضمان أن: (1) أن السمسار أو مقدم خدمة التسعير معتمد عىل النحو السليم الستخدامه ىف تسعير 
النبوغ ذى الصلة من الوثائق املالية، (2) إن القيمة العادلة التى تم التوصل إليها تمثل املعامالت السوقية الفعلية، (3) وحيثما يتم 
اعتماد أسعار للصكوك املماثلة، فإن هذه يتم عند االقتضاء تصحيحها لتعكس خصائص الصك الخاضع للقياس، وعندما يتم الحصول 

عىل عدد من عروض األسعار لنفس الصك املاىل، يتم تحديد القيمة العادلة عىل نحو سليم باستخدام هذه العروض.

أرباح وخسائر اليوم األول

تستند القيمة العادلة لصك ماىل عند االعتراف األول به، إىل القيمة العادلة كما حددها معيار اإلبالغ املاىل الدوىل رقم 13. وال يتم 
االعتراف باملكسب أو الخسارة عند االعتراف األول الخاص بأصل ماىل ما، إال إذا كانت القيمة العادلة لذلك الصك املاىل ظاهرة للعيان 
باملقارنة بمعامالت السوق الراهنة األخرى التى يمكن مالحظتها ىف نفس الصك (أى بدون تعديل، أو إعادة حزم) أو استنادا إىل تقنية 
التقييم التى ال تشمل متغيراتها سوى البيانات املستمدة من األسواق التى يمكن مالحظتها. وعند االعتراف األول، فإنه قد ال يمكن 
االعتراف بمكسب أو خسارة ما عند استخدام قيمة عادلة تتحدد بموجب معيار اإلبالغ املاىل الدوىل رقم 13. وال يقيد البنك الخسائر 
واألرباح إال بعد االعتراف األول إىل الحد الذى تنشأ عنه نتيجة تغيرات ىف عامل يعتبره املشاركون ىف السوق محددا للسعر (بما ىف 

ذلك الوقت) .

ويحتفظ البنك بصكوك مالية، بعضها يستحق أجله بعد أكثر من عشر سنوات، حيث تحدد القيمة العادلة استنادا إىل نماذج للتقييم 
تستخدم مدخالت قد ال تكون قابلة للمالحظة ىف األسواق ىف تاريخ الحساب. ويتم االعتراف بمثل هذه الصكوك املالية ىف البدء بسعر 
التعامل، رغم أن القيمة املتحصلة من نموذج التقييم املعنى قد تختلف. والفرق بين سعر التعامل وقيمة النموذج، وتشيع اإلشارة إليه 
باعتباره "ربح أو خسارة اليوم األول"، إما: (أ) سيتم استهالكه عبر حياة الصفقة، أو (ب) يؤجل حتى يمكن تحديد القيمة العادلة 
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للصك باستخدام مدخالت السوق القابلة للمالحظة أو تتحدد من خالل تسوية. وبالتاىل يتم قياس الصك املاىل بالقيمة العادلة، ويصحح 
ملراعاة أرباح وخسائر اليوم املؤجلة. ومن ثم يتم تسجيل التغيرات بالقيمة العادلة فورا ىف قائمة اإليراد بدون شطب أرباح أو خسائر 

اليوم األول.

االستثمار ىف املؤسسات الشريكة

بموجب املعيار املحاسبى الدوىل رقم 28– "االستثمار ىف املؤسسات الشريكة"، يعتبر الصندوق مؤسسة شريكة للبنك. واملؤسسة 
الشريكة هى كيان للبنك تأثير كبير عليه، لكنه ال يسيطر عليه، وذلك فيما يتعلق بالقرارات املالية وسياسات التشغيل. والعالقة بين 
البنك وصندوق التنمية األفريقى يرد وصفها بشكل أكثر تفصيال ىف اإليضاح (ك). ويطالب املعيار املحاسبى الدوىل رقم 28 باستخدام 
منهج أسهم رأس املال ىف حساب االستثمارات ىف املؤسسات الشريكة. وبموجب منهج أسهم رأس املال فإن استثمارا ما ىف مؤسسة 
شريكة يتم االعتراف به ىف البدء بالتكلفة، ويزيد املبلغ املرحل أو ينقص لالعتراف بحصة املستثمر من األرباح أو الخسائر ىف الهيئة 
املستثمر بها بعد تاريخ الشراء. وحصة املستثمر ىف األرباح والخسائر ىف الشركة املستثمر بها يتم االعتراف بها ىف قائمة إيرادات 
املستثمر. واستثمارات البنك ىف رأسمال صندوق التنمية األفريقى حدثت بين 1974 و 1990. ىف كانون األول/ديسمبر 2015، كان 

مجمع هذه االكتتابات يمثل أقل 1 ىف املائة من إجماىل املصلحة االقتصادية للبنك ىف رأسمال صندوق التنمية األفريقى.

وعىل الرغم من أن صندوق التنمية األفريقى كيانا غير هادف إىل الربح، ومل يوزع أبدا أى أرباح عىل املكتتبين فيه منذ إنشائه ىف 1972، 
فإن تنقيحات املعيار املحاسبى الدوىل رقم 28 تطالب باستخدام منهج أسهم رأس املال لحساب استثمار البنك ىف صندوق التنمية 
األفريقى. وإضافة إىل ذلك، فإنه امتثاال للمعيار املحاسبى الدوىل رقم 36، يتم تقييم االستثمارات ىف صندوق التنمية األفريقى لحساب 
التدهور ىف القيمة. ويقتصر مجمع الخسائر الذى يتم قياسه وفقا لطريقة أسهم رأس املال عىل التكلفة األصلية لالستثمار، إذ ال يضمن 

بنك التنمية األفريقى أى خسائر محتملة لصندوق التنمية األفريقى.

املمتلكات واملعدات

تقاس قيمة املمتلكات واملعدات بالتكلفة التاريخية مخصوما منها اإلهالك. وتشمل التكلفة التاريخية املصروفات التى تعزى بصورة 
مباشرة لشراء البنوك لهذه البنود. وتدرج التكاليف الالحقة ىف املبلغ املرحل لألصل أو يتم االعتراف بها باعتبارها أصال مستقال، 
كما هو مالئم، فقط عندما يكون من املحتمل أن تتدفق منافع اقتصادية مستقبال ترتبط بهذا القيد عىل البنك، ويمكن قياس تكلفة البند 

بصورة موثوق بها. ويتم تحميل اإلصالحات والصيانة عىل قائمة اإليرادات، عندما يتم تكبدها.

واألرض ال تخضع لإلهالك. ويتم حساب اإلهالك عىل األصول باستخدام املنهج الثابت الستهالك الفرق بين التكلفة والقيمة الباقية 
املقدرة عبر الحياة املفيدة املقدرة. والحياة املفيدة املقدرة كالتاىل:

< املبانى 20-15 سنة

< العناصر الثابتة والتركيبات 10-6 سنوات

< األثاث واملعدات 7-3 سنوات

< املركبات اآللية 5 سنوات

ويتم استعراض القيم الباقية لألصول والحيوات املفيدة بصورة دورية ويتم تصحيحها عند االقتضاء. ويتم استعراض األصول التى 
تخضع لالستهالك سنويا من أجل حساب خسائر تدهور قيمتها. ويتم تخفيض املبلغ املرحل لألصل فورا إىل املبلغ القابل لالسترداد، 
إذا كان املبلغ املرحل أكبر من القيمة املقدرة القابلة لالسترداد. واملبلغ القابل لالسترداد يكون أعىل من القيمة العادلة لألصل مخصوما 
منه تكاليف البيع وقيمته ىف االستعمال. ويتم تحديد الخسائر واملكاسب عىل البنوك التى يمكن التصرف فيها بحساب الفارق بين 

اإليرادات واملبلغ املرحل لألصول. وتدرج هذه ىف قائمة اإليرادات ىف خالل فترة التصرف.



139

الفصل السادس التقرير السنوى 2015

األصول غير امللموسة

تشمل األصول غير امللموسة نظم الكمبيوتر والبرمجيات وتذكر بالتكلفة التاريخية مخصوما منها اإلهالك. وال تقيم األصول غير 
امللموسة إىل حينما يمكن قياسها عىل نحو يعول عليه ويغدو من املمكن أن تتدفق مزاياها االقتصادية املنسوبة ىف املستقبل إىل البنك. 
ويجرى حساب األصول غير امللموسة باستخدام األسلوب املبشر لقيد تكلفة األصول غير امللموسة وفقا لقيمتها الباقية خالل فترة 

استخدامها املتوقعة عبر 5-3 سنوات.

اإليجارات

اإلقليم  بلدان  بلدان معينة من  التشغيل، بما ىف ذلك استئجار مكاتبه ىف تونس، وىف  للتأجير من أجل  اتفاقيات  البنك ىف عدة  دخل 
األعضاء. وبموجب هذه االتفاقيات، فإن كل املخاطر واملنافع املترتبة عىل امللكية، يتحملها املؤجر. واملدفوعات التى تتم بموجب عمليات 
التأجير من أجل التشغيل تحمل عىل قائمة اإليرادات عىل أساس ثابت خالل فترة اإليجار. واملنافع املتلقاة والتى يمكن الحصول عليها 
باعتبارها حوافز للدخول ىف عمليات التأجير، يتم االعتراف بها أيضا عىل أساس ثابت خالل فترة اإليجار. وعندما ينتهى إيجار ما 
من أجل التشغيل قبل انتهاء فترة اإليجار، يتعين االعتراف بأى مبالغ يتعين دفعها للمؤجر عىل سبيل العقوبة باعتباره مصروفات ىف 

الفترة التى تم فيها اإلنهاء.

مخصصات وتوزيعات اعتمدها مجلس املحافظين

بمقتضى اتفاقية إنشاء البنك، فإن مجلس املحافظين هو السلطة الوحيدة العتماد املخصصات من اإليرادات لحساب الفائض أو التوزيع 
عىل كيانات أخرى ألغراض إنمائية. ويتكون الفائض من إيرادات السنوات السابقة التى احتجزها البنك حتى اتخاذ قرار آخر بالتصرف 
فيها أو حتى الوفاء بشروط تحويلها الستخدامها مجددا. وتدرج التوزيعات ألغراض إنمائية كمصروفات ىف قائمة اإليراد ىف سنة 

االعتماد. ويمكن تمويل التحويالت ألغراض إنمائية من املبالغ السابق تحويلها لحساب الفائض أو من إيراد السنة الجارية.

اإليرادات املحتجزة

تتكون إيرادات البنك املحتجزة من املبالغ املخصصة لالحتياطيات من إيرادات اإلعدام، ورصيد املبالغ املختصة للفائص بعد خصم 
التوزيعات التى يعتمدها مجلس املحافظين، وصاىف إيراد العام الجارى غير املخصص، واملصروفات املسجلة مباشرة ىف أسهم رأس 

املال كما تطالب معايير اإلبالغ املاىل الدولية.

أحكام محاسبية حاسمة ومصادر أساسية لعدم اليقين ىف التقدير

ىف إعداد القوائم املالية وفقا ملعايير اإلبالغ املاىل الدولية، تضع اإلدارة تقديرات وافتراضات وأحكاما معينة تؤثر عىل املبالغ املعلنة 
لألصول والخصوم واإليراد واملصروفات وكذلك اإلفصاح عن الخصوم املحتملة . ويمكن أن تختلف النتائج الفعلية عن مثل هذه 
األحداث  توقعات  ذلك  بما ىف  أخرى،  وعوامل  التاريخية  الخبرة  إىل  وترتكن  واألحكام  التقديرات  تقييم  باستمرار  ويتم  التقديرات. 

مستقبال التى يعتقد أن حدوثها أمر معقول ىف ظل الظروف.

ونوجز فيما يىل أهم األحكام والتقديرات:

1( أحكام مهمة

تقضى سياسات البنك املحاسبية بتحديد األصول والخصوم منذ البداية ىف فئات محاسبية مختلفة. وتتطلب مثل هذه القرارات إصدار 
أحكام أساسية وتتعلق بالظروف التالية:

القيم العادلة من خالل الربح والخسارة – ىف تحديد األصول والخصوم املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة، حدد البنك 
أن هذه األصول أو الخصوم تفى بمعايير هذا التصنيف.
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املشتقات بتكلفة مستهلكة واملضمرة – يتبع البنك توجيه معيار اإلبالغ املاىل الدوىل رقم 9 ىف تصنيف األصول املالية وتلك التى تنطوى 
عىل مشتقات مضمرة ىف إجماليها بالتكلفة املستهلكة أو القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة. وىف إصدار مثل هذا الحكم، ينظر 
البنك فيما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل املاىل هى سداد فحسب األصل والفائدة عىل األصل القائم ويصنف األصل املؤهل وفق 

ذلك وتلك التى تنطوى عىل مشتقات مضمرة بدون فصل املشتقات.

توحيد القوائم املالية – يتبع البنك توجيهات معيار اإلبالغ املاىل الدوىل رقم 10 ىف تحديد ما إذا كانت هناك أى كيانات تسيطر عليها 
وتحتاج لتوحيد القوائم املالية.

2( تقديرات أساسية

كذلك يستخدم البنك تقديرات لقوائمه املالية ىف الظروف التالية:

خسائر انخفاض قيمة األصول املالية املقيسة بالتكلفة املستهلكة - ىف كل قائمة تحدد تاريخا بعينه، يراجع البنك أصول املالية املقيسة 
بالتكلفة املستهلكة من أجل خفض القيمة.  ويقيم البنك أوال ما إذا كان الدليل املوضوعى لخفض القيمة قائما بالنسبة ألصول فرادى. 
فإذا توافر مثل هذا الدليل املوضوعى، يتم تحديد انخفاض القيمة بخصم التدفقات النقدية مستقبال باستخدام سعر الفائدة الفعال 
النقدية مستقبال عىل  التدفقات  الدفترى لألصل. ويتطلب تحديد مبلغ وتوقيت  املبلغ  املبلغ بصاىف  األىلص عىل األصل ومقارنة هذا 
األصول التى تنخفض قيمتها إصدار حكم أساسى. فإذا حدد البنك أنه ال يوجد دليل موضوعى عىل انخفاض القيمة بالنسبة ألصل 
جرى تقيمه بصورة فردية، فإن هذا األصل يدرج ىف مجموعة من األصول لها سمات ائتمانية مماثلة وتقيم جماعيا لتقدير انخفاض 
القيمة. وقد ينطوى الدليل املوضوعى عىل انخفاض قيمة مجموعة من األصول عىل بيانات يمكن مالحظتها تبين أنه حدث تغيير معاكس 
ىف وضع السداد لدى املقترضين ىف مجموعة ما، أو ظروف اقتصادية وطنية أو محلية ترتبط بعدم الوفاء بشأن أصول ىف املجموعة. 
وتستخدم األداة تقديرات استنادا إىل خبرة الخسارة التاريخية بالنسبة لألصول التى لها سمات مخاطر ائتمانية وأدلة موضوعية عىل 
انخفاض القيمة مماثلة لتلك املوجودة ىف الحافظة عند تحديد الجدول الزمنى للتدفقات النقدية مستقبال. وتتم مراجعة هذا املنهج وهذه 
االفتراضات املستخدمين ىف تقدير كل من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية مستقبال بصورة منتظمة لتقليل أى فروق بين التقديرات 

وخبرة الخسارة الفعلية.

القيمة العادلة للصكوك املالية – يتم قياس القيمة العادلة لصكوك املالية التى ال تعلن أسعارها ىف أسواق نشيطة باستخدام تقنيات 
التقييم. وعند استخدام تقنيات التقييم (النماذج مثال) لقياس القيم العادلة، يتم التحقق منها وتراجع بصورة دورية من قبل مسؤولين 
مؤهلين مستقلين عن املجال الذى خلقها. وإىل الحد العمىل، فإن نماذج التقييم ال تستخدم سوى البيانات القابلة للمالحظة؛ بيد أن 
اإلدارة  أن تضع  تتطلب  واالرتباطات،  والتقلبات  املقابل عىل حد سواء)،  بالطرف  واملتعلقة  (الخاصة  االئتمان  مثل مخاطر  مجاالت 
تقديرات. ويمكن أن تؤثر التغييرات بشأن هذه العوامل عىل القيمة العادلة املعلنة للصكوك املالية. ويتطلب تقيم مدخل معين ىف قياس 
القيمة العادلة ىف مجموعها إصدار حكم، والنظر ىف العوامل املحددة لألصل أو الخصم. ويتطلب تحديد ما يشكل "الشيء امللحوظ" 

إصدار حكم أساسى من البنك.

منافع ما بعد التقاعد – القيمة الحالية اللتزامات منافع ما بعد التقاعد حساسة بالنسبة لالفتراضات اإلكتوارية واملالية املستخدمة، بما 
ىف ذلك معدل الخصم. ففى نهاية كل عام، يحدد البنك سعر الخصم املناسب واملتغيرات األخرى التى يتعين استخدامها لتحديد القيمة 
الحالية اللتزامات املعاشات املقدرة مستقبال. ويستند الخصم إىل عائد السوق ىف نهاية السنة لسندات عالية النوعية بالعمالت التى 

تشمل الوحدات الحسابية للبنك، وتقديرات املتغيرات األخرى استنادا إىل أفضل حكم للبنك.

أحداث وقعت بعد تاريخ امليزانية

يتم تصحيح القوائم املالية لتعكس األحداث التى تقع بين تاريخ امليزانية والتاريخ الذى يرخص فيه بإصدار القوائم املالية. عىل اعتبار 
أنه قدم دليل الظروف التى وجدت ىف تاريخ املوازنة.

ويتم اإلفصاح عن األحداث التى تدل عىل الظروف التى طرأت بعد تاريخ املوازنة ولكن تسفر عن تعديل القوائم نفسها.

عمليات إعادة التصنيف وإعادة إعداد القوائم

أجريت عمليات إعادة تصنيف معينة ملبالغ السنة السابقة لتتفق مع عرض السنة الجارية. ومل تؤثر عمليات إعادة التصنيف السابقة 
عىل النتائج املبلغة عن العام السابق. 
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اإليضاح )ج( تأثير معايير اإلبالغ المالى الدولية الجديدة والمنقحة

معايير وتعديالت وتفسيرات أصدرت لكن مل تسر بعد 

ىف وقت إصدار هذه القوائم املالية، مل تكن معايير شتى لإلبالغ املاىل الدوىل التى أصدرها مجلس معايير املحاسبة الدولية قد سرت 
بعد ومل تطبق ىف إعداد هذه القوائم املالية. ونناقش فيما يىل بإيجاز املعايير الجديدة املتوقع أن تكون لها صلة بأعمال البنك:

معيار اإلبالغ املاىل الدوىل رقم 15: إيرادات من عقود مع العمالء 

تم إصدار هذا املعيار ىف آيار/ مايو 2014 ويطبق عىل فترات لإلبالغ السنوى بداية من أول كانون الثانى/ يناير 2017 أو ما بعده. 
وهو يحدد كيف ومتى ينبغى للشركات قيد إيراد من عقود مع عمالء. وكذلك اإلفصاح املطلوب ىف القوائم املالية. ويوفر هذا املعيار 

نموذجا موحدا مستندا للمبادئ يطبق عىل العقود مع العمالء.

وقد قرر البنك عدم تطبيق هذا املعيار عىل عملياته حيث إن عقوده مع العمالء تحتسب بموجب معيار اإلبالغ املاىل الدوىل رقم 9 .

معيار اإلبالغ املاىل الدوىل رقم 9: الصكوك املالية

اعتمد البنك بالفعل املرحلة األوىل من هذا ىف أول كانون الثانى/ يناير 2011. وتم إصدار املرحلة الثانية وهى الصيغة النهائية للمعيار 
رقم 9 ىف 24 تموز/ يوليو 2014 وتسرى عىل القدرات التى تبدأ ىف أول كانون الثانى/ يناير 2018 أو بعده. وقد طبقت التنقيحات 
ىف املرحلة النهائية من هذا املعيار فئة ثالثة للتصنيف والقياس بالنسبة لألصول املالية، أال وهى القيمة العادلة من خالل تدهور قيمة 
االئتمان، وبعض التنقيحات ملحاسبة التحوط واإلحالل لنموذج الخسائر املتكبدة ىف معيار املحاسبة الدوىل رقم 39، مع نموذج لتدهور 
خسائر االئتمان املتوقع. ويتضمن املعيار النهائى أيضا إرشادا بشأن الخصوم املالية، كما سبق إصدارها بحيث ال تكون هناك إعادة 

تدوير للمكاسب أو الخسائر املتكبدة عن "االئتمان الخاص" من تدهور قيمة االئتمان لألرباح والخسائر. 

وعىل الرغم من أن املؤشرات األولية تبين أن البنك سوف يتأثر باملعيار الجديد، فإن البنك اليزال يقيم التأثير الكامل لهذا اإلعالن عىل 
مركزه وأدائه املاليين.

التحسينات السنوية ملعايير اإلبالغ املاىل الدوىل ىف دورة 2012 – 2014 

ىف أيلول/ سبتمبر 2014، أصدر مجلس معايير املحاسبة الدوىل، تحسينات سنوية عىل معايير اإلبالغ املاىل الدوىل لدورة 2012 – 
2014. ويشمل هذا تعديالت أسفرت عن إجراء تغييرات محاسبية ألغراض العرض والقيد والقياس وكذلك املصطلحات والتعديالت 
التحريرية املرتبطة بتشكيلة من معايير اإلبالغ املاىل الدوىل فرادى. وتسرى هذه التغييرات عىل فترات اإلبالغ التى تبدأ ىف أول كانون 

الثانى/ يناير 2016 أو بعده، مع السماح باعتمادها مبكرا.

ويقيم البنك حاليا تأثير هذه التعديالت عىل قوائمه املالية. 

تعديالت عىل معيار املحاسبة الدوىل رقم 1: عرض القوائم املالية 

ىف كانون األول/ ديسمبر 2014، أصدر مجلس معايير املحاسبة الدوىل تعديالت عىل معيار املحاسبة الدوىل رقم 1، كجزء من مبادرة 
لتحسين عرض التقارير املالية واإلفصاح عنها، لزيادة تشجيع الكيانات القائمة باإلبالغ عىل تطبيق حكم مهنى ىف تحديد أى املعلومات 
يتعين اإلفصاح عنها ىف قوائمها املالية وىف تحديد أن تعرض املعلومات ىف اإلفصاح املاىل وبأى نظام. ولهذه التعديالت تاريخ سريان 

إلزامى هو أول كانون الثانى/ يناير 2016، مع السماح باعتمادها مبكرا.

ويتوقع البنك أال يكون العتمادها هذه التعديالت تأثر مادى عىل قوائمه املالية. 

معيار اإلبالغ املاىل الدوىل رقم 16: اإليجارات 

ىف أول كانون الثانى/ يناير 2016 ، نشر مجلس معايير املحاسبة الدولية معيار اإلبالغ املاىل الدوىل رقم 16، "اإليجارات"، الذى يحل 
محل التوجيه الحاىل بشأن املحاسبة عن اإليجارات ىف معيار املحاسبة الدوىل رقم 17. ويسرى هذا املعيار عىل فترات اإلبالغ السنوية 
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من أول كانون الثانى/ يناير 2019 أو بعده، مع السماح بالتطبيق املبكر. ويتطلب املعيار الجديد إجراء تغييرات بعيدة املدى ىف املحاسبة 
من قبل املستأجرين بصفة خاصة. وبموجب معيار املحاسبة الدوىل رقم 17، فإن املستأجرين مطالبون بالتمييز بين اإليجار املاىل (ىف 
امليزانية) وإيجار التشغيل (خارج امليزانية). ويشترط معيار اإلبالغ املاىل الدوىل رقم 16 حاليا عىل املستأجرين قيد خصوم التأجير 
التى تعكس سداد مدفوعات إيجار مستقبال »والحق ىف استخدام األصل« بالنسبة لكل العقود عمليا. وقد أدرج مجلس معايير املحاسبة 
الدولية استثناءا اختياريا بالنسبة إليجارات معينة وقصيرة األجل وبالنسبة إليجارات األصول منخفضة القيمة، بيد أن هذا اإلستثناء 

ال يمكن أن يستخدمه سوى املستأجرين.

وتبين الدالئل األولية أن املعيار الجديد سيؤثر عىل البنك. بيد أنه ال يزال يتعين تقييم تأثيره الكامل عىل املركز املاىل واألداء املاىل. 

معيار املحاسبة الدوىل رقم 7: بيان التدفقات النقدية )تعديالت( 

"بيان   ،7 رقم  الدوىل  املحاسبة  ملعيار  التنقيحات  بعض  الدولية  املحاسبة  معايير  نشر مجلس  يناير 2016،  الثانى/  كانون  ىف 29 
التدفقات النقدية"، بهدف تحسين فاعلية اإلفصاح ىف التقارير املالية. إن هذه التعديالت والتى تدخل حيز التنفيذ أول كانون الثانى/ 
يناير 2017 وذلك لتوفير املعلومات عن التغييرات ىف الحقوق املالية، وهذه التعديالت هى استجابة لطلب املستخدمين للمعلومات التى 
تساعدهم عىل أن يفهموا ويقيموا عىل نحو أفضل التغييرات ىف الخصوم الناجحة عن أنشطة التمويل ىف كيان ما، بما ىف ذلك التغيرات 

من التدفقات النقدية والتغيرات غير النقدية (مثل مكاسب أو خسائر الصرف األجنبى). 

وعىل الرغم من أنه ال يزال يتعين عىل البنك تقييم التأثير املحتمل إلعتماد هذا املعيار، فإنه من غير املتوقع أن يكون لتطبيقه تأثير عىل 
املركز املاىل للبنك حيث إن االشتراطات الجديدة تنطوى عىل مجرد إفصاح إضاىف وليس تغييرا ىف أساس القياس. 

واستنادا ملا سبق، ال يمكن تطبيق أى معيار جديد أو منقح لإلبالغ املاىل عىل البنك، والذى أصبح ساريا ىف 2015. 

اإليضاح )د( – سياسات إدارة المخاطر وإجراءاتها
اإلقراض  عمليات  عن  الناجمة  األساسية  األعمال  بمخاطر  اإلطالع  عىل  قدرته  تعظيم  إىل  يسعى  اإلنمائية،  لواليته  البنك  تنفيذ  ىف 
واالستثمار التى يقوم بها وأن يقلل ىف الوقت نفسه ألقصى حد مخاطر األعمال غير األساسية (مخاطر السوق، مخاطر الطرف املقابل، 

ومخاطر العمليات) العارضة ولكنها حاسمة بالنسبة لتنفيذ واليته.

حوكمة املخاطر واإلقدام عىل املخاطر

يكفل مجلس اإلدارة أعىل مستوى من اإلشراف عىل إدارة املخاطر ىف البنك، ويرأسه رئيس مجموعة البنك؛ ومجلس اإلدارة ملتزم بأعىل 
معايير حوكمة الشركات. وإضافة إلعتماد سياسات إدارة املخاطر جميعها، فإن مجلس اإلدارة يراجع بصورة منتظمة االتجاهات ىف 

مالمح املخاطر ىف البنك واألداء املتعلق بها لضمان االمتثال للسياسات األساسية.

وتقوم ثالث لجان من املستوى اإلدارى بأدوار الرصد واإلشراف: لجنة إدارة األصول والخصوم، ولجنة مخاطر االئتمان، ولجنة 
العمليات، ولجنة إدارة األصول والحصول وهى هيئة اإلشراف والرقابة عىل أنشطة التمويل وإدارة املخاطر ىف البنك. وتعتبر أرقى 
التنفيذ  التمويل. وتكفل لجنة مخاطر االئتمان  الرئيس لشؤون  التمويل واملخاطر ويرأسها نائب  إدارة  إدارى بالنسبة لقضايا  منبر 
الفعال لسياسات البنك االئتمانية وتشرف عىل كل قضايا االئتمان املتعلقة بالعمليات السيادية وغير السيادية، قبل تقديمها إىل لجنة 
العمليات. ويرأس لجنة العمليات نائب الرئيس األول ومسؤول العمليات الرئيسى وتراجع كل أنشطة العمليات قبل تقديمها ملجلس 

اإلدارة إلعتمادها.

وتجتمع هذه اللجان عىل أساس منتظم للقيام بأدوارها املنوطة بها ىف اإلشراف. ومن بين وظائفها األخرى، تستعرض لجنة إدارة األصول 
والخصوم، تقارير إدارة مخاطر التمويل والخزانة العادية واملعدة لغرض خارجى وكذلك اإلسقاطات املالية وتعتمد االستراتيجيات 
املقترحة إلدارة ميزانية البنك: ولجنة مخاطر اإلئتمان مسؤولة عن حوكمة مخاطر االئتمان من البداية للنهاية، وتقييم االئتمان، ورصد 
املحفظة واعتماد التغيير ىف املرتبة االئتمانية، بين مسؤوليات أخرى، وتدعم لجنة إدارة األصول والخصوم ولجنة مخاطر االئتمان 
عدة فرق عمل تعد تقارير عن قضايا محددة، منها املخاطر القطرية، ومخاطر االئتمان غير السيادى، ومخاطر سعر الفائدة، ومخاطر 

العملة، واإلسقاطات املالية، واملنتجات والخدمات املالية. 
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وىف أواخر 2013، تم إنشاء منصب مسؤول املخاطر الرئيسى ليقدم تقاريره لرئيس البنك مباشرة. وتم تفويض مسؤولية التشغيل 
اليومية لتنفيذ سياسات البنك لإلدارة املالية وإدارة املخاطر ومبادئها التوجيهية لوحدات األعمال املناسبة. ودائرة اإلدارة املالية ومكتب 

مدير املخاطر االئتمانية للمجموعة مسؤوالن عن رصد االمتثال لهيئة هذه السياسات واملبادئ التوجيهية. 

ودرجة املخاطر التى يرغب البنك ىف تحملها محددة بقدرته عىل تحمل املخاطر. ويتجسد هذا اإلقدام املؤسسى عىل املخاطر ىف سياسة 
البنك الخاصة بكفاية رأس املال والتزامه بالحفاظ عىل مالمح حريصة للمخاطر يتسق مع أعىل املراتب االئتمانية. ويوزع البنك رأسماله 
املخصص للمخاطر بين املخاطر غير الرئيسية (10 ىف املائة)، مع تقاسم العمليات السيادية وغير السيادية الرصيد الباقى بالتساوى 

(45 ىف املائة لكل منهما).

إطار السياسة

تتطور باستمرار السياسات والعمليات واإلجراءات التى يدير البنك من خاللها املخاطر لديه استجابة للسوق، اإلئتمانية، املنتجات، 
وتطورات أخرى. واملبادئ التوجيهية التى يدير البنك من خاللها مخاطرة تحكمها سياسة البنك فيما يتعلق بكفاية رأس املال، الهيئة 

العامة إلدارة األصول والخصوم، والهيئة العامة ملنتجات البنك وخدماته املالية واملبادئ التوجيهية للبنك إلدارة املخاطر االئتمانية.

وهيئة إدارة األصول والخصوم هى إطار شامل أوكلت اإلدارة من خالله سلطة إدارة أصول البنك وخصومه املالية بمعايير محددة. 
وتحدد هذه الهيئة املبادئ التوجيهية إلدارة مخاطر سعر الفائدة، ومخاطر سعر صرف العملة، ومخاطر السيولة، ومخاطر ائتمان 
الطرف اآلخر ومخاطر العمليات ىف البنك. وتغطى الهيئة كامل طى إدارة األصول والخصوم ىف البنك مثل عمليات التمويل بالدين 
واستثمار املوارد السائلة، بما ىف ذلك سعر الفائدة وجوانب إدارة مخاطر العملة ىف عمليات البنك لإلقراض واالستثمار ىف أسهم رأس 

املال.

وتوفر الهيئة العامة ملنتجات البنك وخدماته املالية إطارا يطور البنك بمقتضاه وينفذ املنتجات والخدمات من أجل املقترضين منه وتحدد 
مبادئ توجيهية منفصلة القواعد التى تحكم إدارة مخاطر االئتمان والعمليات من أجل قروض ومنح البنك السيادية وغير السيادية 

واستثماراته ىف أسهم رأس املال.

وتحت مظلة الهيئة العامة ملنتجات البنك وخدماته املالية وهيئة إدارة األصول والخصوم، يخول للرئيس اعتماد مبادئ توجيهية أكثر 
تفصيال للعمليات عند اإلقصاء، وفقاً لتوصيات لجنة إدارة األصول والخصوم، ولجنة مخاطر االئتمان، ولجنة العمليات.

وتصف األقسام التالية تفصيال، الطريقة التى يدير بها البنك مصادر املخاطر فرادى.

مخاطر االئتمان

تنشأ مخاطر االئتمان عن عجز أو عزوف األطراف املقابلة عن الوفاء بالتزاماتها. وهى خسائر محتملة ناشئة أساسا عن تعثر واحد أو 
أكثر من املدينين/امللتزمين. ومخاطر االئتمان هى أكبر مصدر للمخاطر بالنسبة للبنك وتنجم أساسا عن عمليات اإلقراض والخزانة 

التى يقوم بها.

ويدير البنك ثالثة مصادر أساسية ملخاطر االئتمان: (i) مخاطر االئتمان السيادية عىل محفظة القطاع العام به؛ (ii) مخاطر االئتمان غير 
السيادى عىل محفظة القطاع الخاص به، واملشروعات غير السيادية ومشروعات الجيوب املنعزلة؛ (iii) مخاطر ائتمان الطرف املقابل 
عىل محفظته من استثمارات الخزانة ومعامالت املشتقات واملستخدمة بغرض إدارة األصول والخصوم. وتتم إدارة هذه املخاطر ىف 

إطار متكامل من سياسات االئتمان ومبادئه التوجيهية وعملياته التى يرد وصفها بتفصيل أكبر ىف األقسام التالية.
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وأقصى تعرض من قبل البنك ملخاطر االئتمان قبل الضمانات املحتفظ بها أو تعزيزات االئتمان األخرى لعام 2015 و 2014 هو كما 
يىل:

1( مخاطر االئتمان السيادى

عندما يقرض البنك ملقترضين من القطاع العام، فإنه يطلب عادة ضمانا سياديا كامال أو شكال مكافئا له من الدولة العضو املقترضة. 
وهو معرض ىف تقديمه لالئتمان للكيانات السيادية للمخاطر القطرية للبلدان التى تتضمن خسائر محتملة ناشئة عن عجز البلد أو 
عزوفه عن خدمة التزاماته إزاء البنك. ويدير البنك مخاطر االئتمان القطرية من خالل سياساته املتعلقة بالنوعية عند بدء مقترحات 
املشروعات، وإدارة مخاطر التعرض، فيما ىف ذلك املخاطر القطرية الفردية والجدارة االئتمانية الشاملة للبلد املعنى. ويشمل هذا تقييم 
املخاطر القطرية كما يحددها أداء البلد االقتصادى الكىل واستدامة الدين واألحوال االجتماعية السياسية، وتيسيرات مناخ األعمال 

االئتمانية.

(آالف  الوحدات الحسابية)

20152014األصول
1,214,608406,709النقدية

3,8013,801التزامات تحت الطلب
34,511-أوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقيات إعادة البيع

3,957,8963,617,995استثمارات خزانة بالقيمة املستهلكة
4,434,3653,723,629استثمارات خزانة بالقيمة العادلة

1,454,6251,143,678أصول مشتقة
271739صكوك غير قابلة للتداول عىل حساب رأس املال

425,559416,311إيراد مستحق ورسوم مستحقة القبض عىل القروض
320,213477,066حسابات أخرى مستحقة القبض

13,070,39312,647,806قروض
751,306645,288مشاركات ىف أسهم رأس املال

46,42394,111أوراق مالية أخرى
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 (بآالف الوحدات الحسابية)

البلد

عدد 

القروض

إجماىل 

لقروض*

مبالغ القرض غير 

املوقعة

الرصيد 

غير املنصرف

الرصيد

 القائم

النسبة املئوية

 للقرض القائم

4893٫84164٫948395٫908432٫9853٫31أنجوال

132٫8031230٫00-2132٫926أوغندا

16٫722985٫6667٫54-31٫002٫388بوتسوانا

--3369٫493195٫529173٫964تنزانيا

357٫8271٫850٫24514٫16-362٫208٫072تونس

68٫375217٫1121٫66-7285٫487الجابون

436٫0043٫34--10436٫004جمهورية الكنغو الديمقراطية

455٫7241٫234٫0259٫44-81٫689٫749جنوب أفريقيا

44٫74181٫7510٫63-8126٫492الرأس األخضر

--53٫741-153٫741رواندا

6256٫895229٫48227٫1252880٫00زامبيا

198٫3131٫52--12198٫313زمبابوى

49٫23019٫5630٫15-768٫793سوازيلند

---147٫89347٫893السنغال

52٫3040٫40--452٫304السودان**(1)

22٫08225٫4850٫19-547٫567سيشل

4٫2510٫03--34٫251الصومال**

45٫78910٫9670٫08-356٫756غينيا االستوائية

130٫51615٫4360٫12-3145٫952الكاميرون

---114٫93814٫938الكونغو 

---128٫53828٫538كينيا

818٫9621٫146٫2208٫77-151٫965٫182مصر

543٫300٫98788٫668730٫2872٫482٫03218٫99املغرب

84٫216376٫2942٫88-9460٫510موريشيوس

6362٫711208٫90271٫26082٫5490٫63ناميبيا

469٫067283٫5022٫17-5752٫569نيجيريا

12٫8950٫10-5197٫125184٫230متعددة الجنسيات

 76.11 9,948,010 4,148,339 1,063,128 22215,159,477إجماىل القطاع العام
 23.89 3,122,383 492,264 667,356 1254,282,003إجماىل القطاع الخاص

 100.00 13,070,393 4,640,603 1,730,484 34719,441,480اإلجماىل

* باستبعاد القروض املسددة بالكامل والقروض امللغاة. التمويل التجارى ومدفوعات املنح التابعة للمخاطر القطرية أيضا ملغاة.

** بلدان متأخرة ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015.

(1) دعمت نتيجة اإلستفتاء الذى جرى ىف جنوب السودان ىف كانون الثانى/ يناير 2011، قيام دولة جنوب السودان املستقلة، وبعد أن يصبح إنقسام دولة السودان الحاىل إىل دولتين مستقلتين 
ساريا ىف تموز/ يوليو 2011 فإن عدد ومبالغ القروض املطروحة أمام السودان ىف هذه القائمة سيتم تقسيمه بين البلدين الناشئين عىل أساس متفق عليه ىف أعقاب املفاوضات الجارية بين ممثىل 

شمال وجنوب السودان. وىف نهاية كانون األول/ ديسمبر 2015، مل يتم إتخاذ أى قرار من قبل دولتى شمال وجنوب السودان بخصوص قواعد وشروط ذلك التبادل.

قد تحدث فروق طفيفة ىف اإلجماليات بسبب التقريب.

التعرض للمخاطر القطرية

بأنشطة  يتعلق  فيما  املعزولة  واملشاريع  الخاص  القطاع  وكذا  املقترضة  األعضاء  البلدان  ملخاطر  البنك  تعرض  عن  موجز  يىل  فيما 
اإلقراض فيه ىف 31 كانون األول/ديسمبر 2015:

كما يتحمل البنك بعض مخاطر اإلقراض عىل أساس تمويل التجارة وضمانات السداد ملبلغ 444.43 مليون وحدة حسابية ترتبط منها 
167.32 مليون وحدة حسابية بتمويل التجارة اعتبارا من 31 كانون األول/ ديسمبر 2015.

اتفاقيات تبادل املخاطر 

كجزء من الجهود الجارية لتقليل مخاطر التركيز السيادى وزيادة مجال اإلقراض، دخل بنك التنمية األفريقى ىف 2015 ىف اتفاقيات 
 .AAA لتبادل املخاطر مع بنك األمريكتين للتنمية، والبنك الدوىل، وكيانات تبلغ مرتبتها االئتمانية
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 (بماليين الدوالرات األمريكية)
الحماية املباعةالحماية املشتراه

بنك األمريكيتينالبنك الدوىلبنك األمريكيتينالبنك الدوىل

750.00األرجنتين13.00األردن85.00أنغوال213.71أنغوال
303.00األكوادور126.18ألبانيا990.00تونس225.00بوتسوانا
820.20البرازيل475.23أندونيسيا720.00مصر150.00الجابون

260.80بنما10.21باكستان990.00املغرب850.00جنوب أفريقيا
800.00املكسيك200.00تركيا95.00انيجيريا49.00ناميبيا

185.00رومانيا100.00نيجيريا
128.18الصين

450.00الهند
2,880.00إجماىل1,587.71إجماىل2,880.00إجماىل1,587.71إجماىل

وتنطوى هذه االتفاقيات عىل تبادل متزامن ملخاطر ائتمانية متماثلة عىل أساس محافظ مرجعية من التعرض للمخاطر السيادية، بشرط 
احتفاظ كل بنك مشارك من بنوك التنمية متعددة األطراف بحد أدنى قدره 50 ىف املائة من إجماىل القرض لكل بلد طرف ىف االتفاقية.

وبموجب هذه االتفاقيات، فإن بنك التنمية متعدد األطراف الذى يصدر قروضا سيادية ويشترى حماية يظل هو املقرض املسجل. وال 
يؤثر تبادل املخاطر بآجال عىل تطبيق سياسات العقوبات العادية من قبل مشترى الحماية. 

وال يتم دفع الحماية املشتراة أو املباعة إال عند وقوع أحداث ائتمانية مجددة فيما يتعلق بأى مقترض سيادى ىف املحفظة املرجعية. 
وعقب اإلعسار، يدفع البائع تعويضا للمشترى عن جزء من الفائدة غير املسددة، استنادا ملبلغ االتفاقية بالنسبة للبلد الذى يعانى 
إعسارا بسعر فائدة منصوص عليه ىف االتفاقية، ويحدد حاليا بسعر ليبور بالدوالر ملدة ستة أشهر زائدا 0.75 ىف املائة. والبائع غير 
مطالب بسداد مدفوعات األصل للمشترى عندما يعوض املشترى الجزء الذى تعاد هيكلته من القروض ىف محفظة مرجعية ويعوض 
كله. وأى سداد لألصل يقلل مبلغ االتفاقية ومدى تغطيتها للبلد الذى يحدث التعويض له أو تعاد الهيكلة. وتبين التجربة أن بنوك 
الفائدة  النهاية. وتقدم مدفوعات  تتم تسويتها ىف  املذكورة  املتأخرات  إن  املتأخرات حيث  ما تعوض  نادرا  األطراف  التنمية متعددة 
واألصل، حيثما يمكن ذلك، عىل أساس نصف سنوى وال يمكن أن تتجاوز املدفوعات التعاقدية املرتبطة بالقروض التى واجهت إعسارا.

وعند تسوية حدث يتعلق باإلعسار، تتم إعادة املدفوعات املقدمة بموجب تبادل التعرض إىل بائع الحماية.

ولهذه االتفاقيات آجال نهائية ىف 2030 مع خفض خطى سنوى ىف املبالغ اإلسمية من 2025. وىف 31 كانون األول / ديسمبر 2015، 
وصل املبلغ االسمى اإلجماىل لحماية االئتمان الذى تم شراؤه أو بيعه بالنسبة لكيانات مرجعية أساسية فرادى إىل 4.47 مليار دوالر 
(3.22 مليار وحدة حسابية). ومل تدفع بنوك التنمية متعددة األطراف املشاركة أى رسوم لحماية االئتمان (أى عالوة ضمان) حيث 
إن مبلغ التعرض املتبادل – املشترى واملباع - هو نفسه عند البداية من الناحية اإلسمية. ويعرض الجدول التاىل البلدان واملبالغ اإلسمية 

لحماية االئتمان التى تم التعاقد عليها بموجب هذه االتفاقيات.

املماثلة باعتبارها عقود ضمان ماىل، وفق معيار  الناجم عن هذه االتفاقيات واملعامالت  التعرض  البنك من أجل  وارتفعت حسابات 
اإلبالغ املاىل الدوىل رقم 9 ومعيار املحاسبة الدوىل رقم 37 كما هو موضح باإليضاح (ب).

وحتى 31 كانون األول/ ديسمبر 2015، مل تقع أى حوادث إعسار ومل تتم تغطية أى عمليات تعرض بموجب اتفاقيات التعرض هذه 
والبنك ال يزال يتوقع االسترداد الكامل لتعرضه للمخاطر السيادية وغير السيادية. 

ويدير البنك التعرض ملخاطر ائتمان الطرف املقابل التى قد تنجم عن شراء الحماية أو بيعها، بموجب تبادل التعرض ويخفف من 
تأثيرها خالل آلياته وإطاراته القوية إلدارة املخاطر.
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تسهيل تعزيز االئتمان املقدم للقطاع الخاص

أخرى  كيانات  بدعوة  معينة  بلدان  الخاص ىف  القطاع  بعمليات  النهوض  هو  أوىل  لهدف  االئتمان  لتعزيز  تسهيالت  البنك ىف  يدخل 
للمشاركة ىف مخاطر هذه العمليات.

التقييم املنتظم ملخاطر االئتمان

يتمثل أساس إدارة مخاطر االئتمان ىف البنك ىف إطار منتظم لتقييم مخاطر االئتمان، من خالل نماذج أساسية وعوامل مخاطرة مرتبطة 
بها تم إضفاء طابع مثاىل عليها لضمان قدرة أكبر عىل التنبؤ عىل معامل الترتيب االئتمانى والتوافق األفضل مع مقاييس التصنيف 
االئتمانى األوسع استخداما واالتساق مع أفضل املمارسات. ويتم قياس نتيجة تقييم مخاطر االئتمان باستخدام مقياس رئيسى من 
 (iii) التفرقة األفضل بين امللتزمين؛ (ii) اتخاذ شكل الجديات البارزة بشكل أكبر؛ (i) 22 درجة، وأضفى عليه طابع مثاىل لتوفير
توزيع أكثر سالسة للدرجات لتخفيف تركز الدرجات الحاىل؛ وأخيرا (iv) إنشاء إطار مشترك عند إبالغ مخاطر االئتمان ملن يتحملون 

املخاطر. ويساعد مستوى التحبب املتزايد ىف قياس احتماالت اإلعسار بغية التمييز عىل نحو أفضل بين امللتزمين. 

وتحديد مراتب االئتمان عىل املستوى السيادى مستمد من تقييم مخاطر خمسة مؤشرات تشمل األداء االقتصادى الكىل، استدامة 
الدين، العوامل االجتماعية السياسية، مناخ األعمال وأداء محفظة البنك. ويتم جمع مؤشرات املخاطر الخمسة هذه الستخالص مؤشر 
املخاطر القطرى لكل من املحفظتين السيادية وغير السيادية. ويتم إقرار ترتيب املخاطر القطرية بالرجوع إىل مراتب الخطر القطرية من 
مختلف وكاالت تحديد املراتب االئتمانية الدولية وغيرها من املنظمات الدولية املختصة وتراجع لجنة مخاطر االئتمان املراتب القطرية 
عىل أساس ربع سنوى لضمان أنها تعكس مالمح املخاطر املتوقعة بالنسبة للبلدان. كما تقيم اللجنة ما إذا كانت البلدان تمتثل لحدود 

تعرضها القطرى للمخاطر وتعتمد التغييرات ىف تخصيص احتياطيات للخسائر عند االقتضاء.

ويعرض الجدول التاىل مقاييس البنك الداخلية للمخاطر مع مقاييس املراتب الدولية مقارنة بمقاييس التصنيف الدولية:

مقياس الترتيب االئتمانى املنقحفئة املخاطر

املكافئ الدوىل

التقييم موديزفيتش-ستاندرد آند بور

مخاطر منخفضة جدا

 1+A+ and aboveA1 and above
ممتاز  1AA2

 1-A-A3
 2+BBB+Baa1

قوى  2BBBBaa2
 2-BBB-Baa3

مخاطر منخفضة
 3+BB+Ba1

جيد  3BBBa2
 3-BB-Ba3

مخاطر معتدلة

 4+B+B1
مرض  4

BB2
 4-
 5+

B-B3مقبول
 5

مخاطر عالية

 5-
CCC+Caa1حدى

 6+
 6

CCCCaa2يستحق اهتماما خاصا
 6-

مخاطر عالية جدا

 7
CCC-Caa3دون املستوى

 8
 9CCCaمشكوك فيه
10CCخسارة
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رصد مخاطر املحفظة

األول/ ديسمبر  كانون  نهاية  إىل 2.63 ىف  املضمونة  والسيادية  السيادية  البنك  املتوسطة ملحفظة  املرجحة  املخاطر  وصل تصنيف 
2015. مقارنة بـ 2.60 ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2014. ويعرض الجدول أدناه توزيع املحفظة السيادية عبر فئات مراتب االئتمان 

الخمسة ىف البنك:

وتنص سياسة البنك عىل أنه إذا كان سداد األصل أو الفائدة، أو غير ذلك من التكاليف فيما يخص أيا من ائتمان مجموعة البنك يصبح 
متجاوزا فترة السداد بمدة قدرها 30 يوما، فلن تقدم اعتمادات القروض الجديدة للبلد العضو، أو أى مقترض قطاع عام ىف هذا البلد 
إىل مجلس اإلدارة للموافقة عىل أى قروض جديدة لذلك البلد العضو، أو ألى مقترض من القطاع العام ىف هذا البلد، كما لن توقع أى 
قروض سبق اعتمادها قبل تسوية املتأخرات. وإضافة لذلك، يتم تعليق املدفوعات املنصرفة ملثل هذه البلدان من كل القروض املقدمة 
لهذا البلد أو املضمونة منه، حتى يتم دفع املبالغ املستحقة. وتغدو هذه البلدان غير مؤهلة ىف فترة املطالبات الالحقة بالتنازل االختيارى 

عن 0.5 ىف املائة من رسوم االرتباط عىل القروض غير املنصرفة.

ورغم أن البنك يستفيد من مزايا وضع الدائن املمتاز، ويرصد بصورة حازمة التعرض ملخاطر املدينين السياديين املتعثرين، فقد عانت 
بعض البلدان صعوبات ىف خدمة ديونها املستحقة للبنك ىف الوقت املناسب. وكما سبق شرحه، فإن البنك يخصص احتياطيات ملواجهة 

تدهور قيمة محفظة قروضه السيادية تتفق مع تقييم الخسارة املتكبدة ىف مثل هذه املحفظة.

البنك باحتياطى محافظ لرأس املال املحفوف باملخاطر من أجل  ولتغطية الخسائر املتوقعة وغير املتوقعة املرتبطة باالئتمان يحتفظ 
مخاطر االئتمان السيادى. وتنص سياسة كفاية رأس املال ىف البنك عىل متطلبات متباينة لرأس املال املحفوف باملخاطر بالنسبة لكل 
األصول الحساسة بالنسبة لالئتمان (القروض واستثمارات أسهم املال) وكذلك خصوم الطوارئ (الضمانات ومنتجات إدارة مخاطر 
العمالء) ىف كل فئة للمخاطر. ومتطلبات رأس املال املحفوف باملخاطر أعىل عادة بالنسبة لعمليات القطاع الخاص التى يكون احتمال 
التعثر أو الخسارة أكبر فيها من القطاع العام. وىف نهاية كانون األول/ديسمبر 2015، استخدمت محفظة قروض القطاع العام ىف البنك 
31 ىف املائة من إجماىل رأس املال املحفوف باملخاطر استنادا إلطار سياسة كفاية رأس املال ىف البنك. ويحدد البنك رأس املال املحفوف 
باملخاطر باعتباره مجموع رأس املال املدفوع، زائدا مجمع االحتياطيات مخصوما منه تصحيحات التحويل بالقيمة العادلة مخصوما 
من إجماىل اإليراد بالقيمة العادلة راألرباح/الخسائر غير املحققة بالقيمة العادلة لإلقتراض الناجمة عن »االئتمان الخاص«. وال يدرج 

رأس املال تحت الطلب ىف حساب رأس مال املخاطرة.

2( مخاطر االئتمان غير السيادى

عندما يقرض البنك مقترضين من القطاع الخاص أو مشروعات الجيوب املنعزلة، فإنه ال يستفيد من الضمانات السيادية الكاملة. 
ويجوز للبنك أن يقدم تمويال لكيانات جديرة باالئتمان لها وجهة تجارية مملوكة للقطاع العام، بدون ضمانات سيادية.

ولتقييم مخاطر االئتمان بالنسبة للمشروعات واملرافق غير السيادية يستخدم البنك عدة نماذج لتقييم مخاطر كل مشروع عند البدء 
مقياس  باستخدام  االئتمان  نتيجة مخاطر  وتقاس  للمعامالت وطبيعتها.  الخاصة  السمات  لتالئم  املستخدمة مفصلة  والنماذج  فيه. 

رئيسى داخىل من 22 درجة كما سلف بيانه.

ويتم تجميع املعامالت غير السيادية ىف الفئات األساسية الثالث التالية: (أ) تمويل املشروعات؛ (ب) املؤسسات املالية؛ (ج) صناديق 
األسهم الخاصة. ويتم استخالص ترتيب االئتمان الداخىل عىل أساس بعض العوامل الحاسمة املحددة سلفا.

مالمح مخاطر محفظة الديون السيادية املضمونة القائمة

مخاطر مرتفعة جدامخاطر مرتفعةمخاطر معتدلةمخاطر منخفضةمخاطر منخفضة جدا

201561%15%19%5% -
201454%27%12%7% -
201354%24%12% 9%  1%
201273%15%  1%10%  1%
201170%15%  1%13%  1%
201076% 2%  5%13%  4%
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)أ( تمويل املشروعات

ينطوى العامل األول عىل إجراء تقدير وتقييم كامل لقدرة املقترض املالية. وينظر هذا التقييم ىف:

أوال، (i) قدرة املشروع عىل توليد تدفق نقدى كاف لخدمة ديونه؛ (ii) أداء الشركة ىف التشغيل وربحيتها؛ (iii) هيكل رأسمال الشركة، 
مركز املرونة املالية والسيولة.

 (ii) آفاق الصناعة التى تعمل فيها شركة املشروع؛ (i) :ثانيا، يتم ما يىل، إجراء تحليل للمعامل غير املالية األربعة األساسية التالية
املركز التنافسى لشركة املشروع داخل الصناعة؛ (iii) قوة إدارة شركة املشروع مع تركيز خاص عىل قدرتها عىل التعامل مع األحوال 

املعاكسة؛ (iv) جودة املعلومات التى يستند إليها التحليل.

وأخيرا، يتم تصحيح املرتبة االئتمانية ملخاطر شركة املشروع لتعكس مرتبة املخاطر بالنسبة للبلد املصنف.

)ب( املؤسسات املالية

يتبع تقييم املؤسسات املالية النظام املوحد لتجديد املرتبة االئتمانية املسمى نموذج (i) (CAMELS) كفاية رأس املال – تحليل تكوين 
رأس مال املؤسسة وكفايته ونوعيته؛ (ii) جودة األصول، سياسات التشغيل وإجراءاته وإطار إدارة املخاطر؛ (iii) جودة إطار اإلدارة 
واتخاذ القرارات؛ (iv) اإليرادات واملركز ىف السوق – تقييم جودة الربحية ومستواها؛ (v) كفاية السيولة والتمويل – تقييم يركز عىل 
الفائدة وتقلبات سعر  التغيرات ىف أسعار  الديون؛ (vi) الحساسية ألخطار السوق – تقييم آثار  الكيان عىل الوصول ألسواق  قدرة 

الصرف.

ج�( صناديق أسهم رأس املال الخاص 

يضع تقييم صناديق أسهم رأس املال الخاصة ىف اعتباره تحليل العوامل النوعية والكمية التالية:

< املتانة املالية وأداء الصندوق التاريخى؛

< استراتيجية االستثمار وإدارة املخاطر؛

< هيكل الصناعة؛

< اإلدارة وحوكمة الشركة ؛ و

< جودة املعلومات.

وتقتضى كافة املشروعات غير السيادية الجديدة حدا أدنى من التصنيف االئتمانى املبدئى وتخضع لعملية حازمة العتماد املشروع. 
ويستعرض فريق العمل التابع للجنة إدارة األصول والخصوم التصنيف االئتمانى غير السيادى لكل مشروع عىل أساس ربع سنوى 

ويجوز له أن يوصى بإجراء تغييرات إذا كان تطور ظروف البلد واملشروع يبرر ذلك.

ومنذ 2009، شهد البنك زيادة يف تعرضه ملخاطر محافظ القروض غير السيادية وأسهم رأس املال. وبلغ متوسط مخاطر االئتمان 
املرجح 4.0 ىف نهاية 2015 مقابل 3.73 ىف نهاية 2014. ويبين الجدول التاىل توزيع املحفظة غير السيادية عبر فئات مخاطر االئتمان 

الخمس ىف البنك.

مالمح مخاطر محفظة القروض وأسهم رأس املال غير السيادية املضمونة القائمة

خطر مرتفع جداخطر مرتفعخطر معتدلخطر منخفضخطر منخفض جدا

201521%24%33%16% 6%
201431%21%31%14% 3%
201336%17%31%14%  2%
201233%19%36%  9%  3%
201136%20%35%  5%  4%
201024%20%30%24%  2%
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وامتثاال ملعايير اإلبالغ املاىل الدولية املنقحة، ال يخصص البنك احتياطيات عامة لتغطية الخسائر املتوقعة ىف املحفظة غير السيادية 
املتعثرة. وبالنسبة للمحفظة املتعثرة، يخصص البنك احتياطيا خاصا استنادا إىل تقييم تدهور قيمة االئتمان. أو الخسائر املتكبدة عىل 
كل قرض. وىف نهاية 2015، بلغ مجمع مخصصات تدهور القيمة املكرسة لتغطية الخسائر املتكبدة من القروض التى تدهورت ىف 

املحفظة غير السيادية 118.36 مليون وحدة حسابية مقارنة بـ 55.39 مليون وحدة حسابية ىف 2014.

وإضافة لإلقراض املقدم للقطاع الخاص، يقوم البنك باستثمارات ىف أسهم رأس املال ىف كيانات القطاع الخاص، سواء بصورة مباشرة 
أو من خالل صناديق االستثمار.

البنك باحتياطى  التنبؤ بها، يحتفظ  ولتغطية الخسائر املحتملة غير املتوقعة املتعلقة باالئتمان الراجعة إىل أحداث متطرفة وال يمكن 
رأسماىل ملواجهة مخاطر االئتمان غير السيادى وفقا لنهج بازل الثانى املستند إىل الترتيب االئتمانى الداخىل املتقدم. وىف نهاية كانون 
األول/ ديسمبر 2015، اقتضت محفظة البنك غير السيادية كرأس مال ملواجهة املخاطر، نحو 24 ىف املائة من إجماىل موارد رأس املال 
املخصصة ملواجهة املخاطر ىف امليزانية. وال يزال هذا املستوى أقل من الحد البالغ 45 ىف املائة الذى حدده البنك إلجماىل العمليات غير 
السيادية. ومن محفظة البنك غير السيادية، فإن املشاركة ىف أسهم رأس املال تتطلب كرأسمال ملواجهة املخاطر نحو  10 ىف املائة من 
إجماىل موارد رأسمال مواجهة املخاطر ىف امليزانية. ويقل هذا املستوى عن الحد الالئحى البالغ 15 ىف املائة الذى حدده محافظو البنك 

للمشاركة ىف أسهم رأس املال.

حدود التعرض ملخاطر االئتمان

يطبق البنك نظاما لحدود التعرض للمخاطر لضمان اإلبقاء عىل محفظة متنوعة عىل نحو كاف ىف أى فترة زمنية محددة. ويدير البنك 
مخاطر االئتمان عند حد التعرض القطرى العاملى للمخاطر (شامال املحافظ السيادية املضمونة واملحافظ غير السيادية) بضمان أن 
إجماىل التعرض القطرى للمخاطر ىف أى بلد، ال يتجاوز ىف مجمله 15 ىف املائة من إجماىل رأسمال البنك املخصص للمخاطر. وهذه 

العتبة واملحددات األخرى لتخصيص الحد القطرى منصوص عليها بوضوح ىف إطار كفاية رأسمال البنك.

وىف اإلدارة املنقحة لكفاية رأس املال والتعرض للمخاطر التى اعتمدها البنك ىف آيار/ مايو 2011، فإن حد التركز القطرى الشامل وهو 
15 ىف املائة (من إجماىل رأسمال املخاطر ىف البنك) يعنى السماح بتنويع كاف للمحفظة.

كذلك يدار التعرض ملخاطر االئتمان الخاصة باملحفظة غير السيادية وبرصد منتظم لحدود التعرض للمخاطر فيما يتعلق بقطاعات/ 
البنك بصفة عامة بطائفة من  لذلك، يطالب  املال وملتزمين فرادى. وباإلضافة  صناعات معينة، واستثمارات معينة ىف أسهم رأس 
الضمانات (أوراق مالية و/ أو ضمانات) من كفالء املشروع للتخفيف جزئيا عن مخاطر االئتمان الناشئة من القروض املباشرة للقطاع 

الخاص.

3( مخاطر ائتمان الطرف املقابل

التقلبات ىف  املقترضين، وإدارة تعرضه ملخاطر  املالية للوفاء باحتياجات  البنك مختلف األدوات  العادى، يستخدم  ىف مسار األعمال 
أسعار الفائدة والعمالت ىف السوق، واستثمار موارده مؤقتا قبل صرفها. وتتضمن كافة هذه األدوات املالية، بدرجات مختلفة خطر 
أن يعجز الطرف املقابل للصفقة عن الوفاء بالتزامه تجاه البنك. وىف ضوء طبيعة أعمال البنك ال يمكن أن تستبعد كلية مخاطر ائتمان 
الطرف املقابل، بيد أن البنك يقلل هذا الخطر بتنفيذ صفقات ىف إطار التحول لألطراف املقابلة املعتمدة، ومعايير تحديد الحد األدنى من 

املرتبة االئتمانية، وحدود التعرض ملخاطر الطرف املقابل وتدابير تخفيف مخاطر ائتمان الطرف املقابل.

التمويل.  لشؤون  الرئيس  نائب  يعتمدها  وأن  االئتمانى،  بالتصنيف  املتعلقة  البنك  بمتطلبات  تفى  أن  املقابلة  األطراف  عىل  ويتعين 
وبالنسبة للعمليات التى تتم بالعملة املحلية، يتم السماح بحدود للتصنيف االئتمانى أقل تشددا بغية قدر كاف من فرص االستثمار 
واألطراف املقابلة املشتقة لتنفيذ إستراتيجيات إدارة املخاطر املالئمة. وتعتمد لجنة  إدارة األصول والخصوم األطراف املقابلة التى 

تصنف دون متطلبات الحد األدنى للتصنيف.

ويتم تصنيف األطراف املقابلة، باعتبارها األطراف املقابلة لالستثمار واألطراف املقابلة املشتقة، واألطراف املقابلة ىف التداول. ويتم 
رصد تصنيفها عن كثب ملراعاة االلتزام باملعايير املوضوعة.
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وبالنسبة ألطراف التبادل املقابلة، يشترط البنك حدا أدنى من التصنيف االئتمانى قصير األجل هو F/2-P/2-A-2 للمبادالت التى 
تتم تسويتها بموجب شروط التسليم مقابل الدفع وتصنيف ائتمانى طويل األجل حده األدنى A/A2 بالنسبة للمعامالت املستندة إىل 

التسليم مقابل الدفع.

ويفصل الجدول التاىل الحد األدنى للتصنيفات االئتمانية لألطراف املقابلة ىف االستثمار املعتمدة:

كما يجوز للبنك االستثمار ىف الصناديق املتبادلة ىف سوق املال بحد أدنى من التصنيف AA-/Aa3، ويدخل ىف اتفاقيات إعادة شراء 
األوراق املالية املضمونة.

 ISDA اتفاقية  البنك  ينفذ  وكقاعدة،  والخصوم.  األصول  إدارة  معامالت  وىف  للمحفظة  تمويله  إدارة  ىف  مشتقات  البنك  ويستخدم 
الرئيسية واتفاقية للتصفية مع نظرائه ىف املشتقات قبل االضطالع بأية معامالت. ونظراء املشتقات مطالبون بأن يكون تصنيفهم 
االئتمانى AA-/Aa3 عىل األقل من قبل وكالتى تصنيف ائتمانى معتمدتين أو A-/A3 بالنسبة للنظراء الذين دخل البنك معهم ىف اتفاق 
لتبادل الضمانات. ويجوز استخدام النظراء األدنى مرتبة بصورة استثنائية ىف معامالت العملة املحلية. ويتعين اعتماد هؤالء النظراء 
من قبل لجنة إدارة األصول والخصوم. وتشمل املعامالت املعتمدة مع نظراء: املقايضات، والعقود اآلجلة، وعقود الخيار، واملشتقات 

غير الرسمية األخرى.

وتمكن مبادالت الضمان اليومية البنك من الحفاظ عىل صاىف تعرضه للمخاطر عند مستويات مقبولة. ويبين الجدوالن التاليان تعرض 
البنك ملخاطر املشتقات ومالمح ترتيبها االئتمانى:

أجل االستحقاق

30 سنة15 سنة10 سنوات5 سنواتسنة واحدة6 أشهر

A/A2AA-/Aa3AAA/Aaaالحكومة
A/A2AA-/Aa3AAA/Aaaالوكاالت الحكومية والشركات عبر القومية

A/A2AA-/Aa3AAA/Aaaالبنوك
A/A2AA-/Aa3AAA/Aaaالشركات وتشمل املؤسسات املالية غير املصرفية

MBS/ABS

AAA
أقصى أجل لالستحقاق القانونى 50 عاما بالنسبة إىل ABS/MBS مع ضمانات أساسية مصدرة، 
ىف اململكة املتحدة، و 40 عاما حدا أقصى ألجل االستحقاق القانونى بالنسبة لـ ABS/MBS املؤهلة 

األخرى. كما ينبغى أيضا أال يزيد أقصى عمر ىف املتوسط لكل ABS/MBS عن خمس سنوات من وقت 
االستحواذ.

(املبالغ بماليين  الوحدات الحسابية)

مالمح خطر االئتمان بالنسبة لصاىف التعرضاملشتقات

+A وأقل+AA إىل -AAAAAصاىف التعرض**القيمة العادلة*املبلغ  االسمى

201512,408663680%70%30%
201416,882565132  0%90%10%
201315,898544134  0%90%10%
201215,2091,047109  0%54%46%
201115,3931,192146  0%68%32%
201014,5041,090  96  0%80%20%

 * صايف القيمة العادلة للضمان.
** بعد تلقي الضمان نقدا أو قيمة مالية.
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(بماليين  الوحدات الحسابية)

إجماىل مبالغ

 األصول املالية 

املعترف بها

إجماىل مبالغ األصول 

املالية املعترف بها 

املعوضة ىف قائمة 

املركز املاىل

صاىف مبالغ

 األصول املالية 

املعوضة ىف قائمة 

املركز املاىل

املبالغ ذات الصلة غير املعوضة ىف قائمة 

املركز املاىل

مبلغ صاىف ضمانات متلقاةصكوك مالية

20151,362(699)663-(627)36
2014902(337)565-(455)110
2013654(110)544-(408)136

مالمح املخاطر االئتمانية حملافظ االستثمار واملشتقات
AAAAA- إلى AA+وأقل A+

201544%45%11%
201448%50%2%
201351%44%  5%
201262%31%  7%
201158%33%  9%
201069%24%  7%

وفيما يىل ملخص األصول والخصوم املالية الخاضعة للتعويض، وترتيب الخصم القابل للنفاذ:

األصول املالية الخاضعة للتعويض، ترتيبات الخصم الرئيسية القابلة للنفاذ واالتفاقيات املماثلة

األصول املالية الخاضعة للتعويض، ترتيبات الخصم الرئيسية القابلة للنفاذ واالتفاقيات املماثلة

املقابلة  التعرض ملخاطر األطراف  البنك يعمل ضمن إطار حدود  النظيرة، فإن  املراتب للمشتقات  الحد األدنى من  وإضافة ملتطلبات 
استنادا إىل مرتبتهم االئتمانية وحجمهم، خضوعا لحد أقصى قدره 12 ىف املائة من إجماىل رأس مال املخاطر ىف البنك (أسهم رأس 
املال واالحتياطيات) بالنسبة ألى طرف مقابل بمفرده. ويتم جمع التعرض ملخاطر ائتمان األطراف املقابلة فرادى عبر كل الصكوك 
التى يستخدمها البنك من أجل منهج التعرض للمخاطر املحتمل مستقبال بالنسبة للتسويات الدولية ويتم رصدها بانتظام لقاء حدود 

البنك االئتمانية بعد مراعاة مزايا أى ضمان.

وظل التعرض ملخاطر االئتمان الخاص بمحافظ االستثمار واملشتقات ذات الصلة خاضعا لسيطرة األطراف املقابلة عالية املرتبة املبينة 
الوكاالت  لتخفيض بعض  نتيجة  السابقة  السنة  املرتبة -AAA عن  الكيانات ذات  التعرض ملخاطر  أدناه. ونقصت نسبة  الجدول  ىف 

للمرتبة.

(بماليين  الوحدات الحسابية)

إجماىل مبالغ

 األصول املالية 

املعترف بها

إجماىل مبالغ األصول 

املالية املعترف بها 

املعوضة ىف قائمة 

املركز املاىل

صاىف مبالغ

 األصول املالية 

املعوضة ىف قائمة 

املركز املاىل

املبالغ ذات الصلة غير املعوضة ىف قائمة 

املركز املاىل

مبلغ صاىف ضمانات متلقاةصكوك مالية

2015526(228)298--298
2014704(419)285--285
2013880(290)590-3593
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وظل تعرض البنك ملخاطر االقتصادات ىف منطقة اليورو محددا بنحو 0.36 مليون وحدة حسابية أو أقل من واحد من عشرة ىف املائة 
من املحفظة.

ولتغطية خسائر االئتمان املحتملة غير املتوقعة الناجمة عن أحداث متطرفة أو ال يمكن التنبؤ بها، يحتفظ البنك باحتياطى محافظ لرأس 
املال املحفوف باملخاطر، وذلك بالنسبة ملخاطر ائتمان الطرف املقابل اتساقا مع معايير بنك التسويات الدولية. وىف نهاية كانون األول/ 
ديسمبر 2015، كانت محفظة البنك ملخاطر ائتمان الطرف املقابل التى تشمل كل االستثمارات والصكوك املشتقة تطالب برأس مال 

محفوف باملخاطر تبلغ 2 ىف املائة من مصادر رأس املال املحفوف باملخاطر ىف امليزانية.

مخاطر السيولة

مخاطر  السيولة هى احتمال الخسارة الناجمة عن عدم كفاية السيولة للوفاء باإلحتياجات من التدفقات النقدية ىف الوقت املناسب. 
وتنشأ مخاطر السيولة عندما يحدث تعارض ىف آجال السداد بين األصول والخصوم، والهدف األساسى إلدارة مخاطر السيولة ىف 
البنك هو االحتفاظ بموارد سائلة كافية تمكنه من الوفاء بكل االحتياجات املحتملة من التدفقات النقدية ألفق زمنى متجدد يبلغ عاما 
بدون تمويل إضاىف من سوق رأس املال لفترة ممتدة. وبغية تقليل هذا الخطر ألدنى حد، يحتفظ البنك بحد أدنى ملستوى السيولة 
استنادا لصاىف متطلبات النقدية املقدر لفترة متجددة قوامها سنة. ويتم تحديث هذا الحد األدنى ملستوى السيولة ربع سنويا، ويحسب 
باعتباره مجموعة أربعة مكونات: (1) مدفوعات خدمة الدين ملدة عام؛ (2) صاىف املدفوعات املقدرة من القروض ملدة عام. (القروض 
املنصرفة مخصوما منها السداد) إذا كان أكبر من صفر؛ (3) القيمة املكافئة للقروض الخاصة بالضمانات املرتبطة بها؛ (4) استثمارات 

أسهم رأس املال غير املنصرفة.

وللتوصل لتوازن أمثل بين توليد عوائد كافية لالستثمار وحيازة أوراق مالية يمكن بيعها بسهولة مقابل النقدية إن كانت مطلوبة، 
يقسم البنك محفظة استثماراته لشرائح لها أهداف ومقاييس مختلفة فيما يتعلق بالسيولة. ويتم استثمار محفظة السيولة األساسية 
(محفظة تشغيلية) ىف البنك ىف أوراق مالية سائلة نسبيا يمكن بيعها بسهولة عند االقتضاء للوفاء باحتياجات السيولة للبنك قصيرة 
األجل. واالستردادات املحتملة للمقايضات واالقتراضات مع الخيارات املتضمنة مدرجة ىف حساب حجم شريحة السيولة التشغيلية. 
وإضافة ملحفظة السيولة األساسية، يحتفظ البنك بشريحة ثانية من السيولة (محفظة التحوط) تستثمر أيضا ىف أوراق مالية أعىل 
سيولة نسبيا لتغطية احتياجاته من التدفقات النقدية متوسطة األجل املتوقعة الخاصة بالتشغيل. ويتم االحتفاظ بشريحة ثالثة من 
السيولة، يتم تمويلها من موارد أسهم رأس املال الخاصة بالبنك، ىف محفظة من األوراق املالية ذات الدخل الثابت املكرسة لتحصيل 
تدفقات نقدية تعاقدية بهدف تثبيت صاىف إيراد البنك. وىف تحديد مستوى السيولة من أجل االمتثال للحد األدنى ملستوى السيولة، 
يدرج البنك النقدية والودائع واألوراق املالية ىف كل استثمارات الخزانة، مع تشذيب مالئم استنادا لفئة األصل والتصنيف االئتمانى.
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(بآالف  الوحدات الحسابية)

املبالغ املرحلة

تدفقات نقدية 

تعاقدية

سنة واحدة 

أو أقل

أكثر من سنة 

ولكن أقل من 

سنتين

أكثر من سنتين 

ولكن أقل من 

ثالث سنوات

أكثر من ثالث 

سنوات ولكن 

أقل من أربع 

سنوات

أكثر من أربع 

سنوات ولكن 

أقل من خمس 

سنوات

أكثر من خمس 

سنوات

خصوم مالية بمشتقات

 380,969 7,223 54,209 288,556 273,183 204,407 1,208,547 355,533خصوم مشتقة
 3,863,729 1,339,325 1,223,042 3,237,750 3,369,892 4,011,338 17,045,076 15,851,251عمليات اقتراض بالقيمة العادلة

16,206,784 18,253,623 4,215,745 3,643,075 3,526,306 1,277,251 1,346,548 4,244,698 

خصوم مالية بدون مشتقات

- - - -- 1,332,383 1,332,383 1,332,383حسابات دائنة
 498,539 41,603 213,010 71,854 59,793 58,795 943,594 598,014عمليات اقتراض بالتكلفة املستهلكة

1,930,397 2,275,977 1,391,178 59,793 71,854 213,010 41,603 498,539 

 4,743,237 1,388,151 1,490,261 3,598,160 3,702,868 5,606,923 20,529,600 18,137,181إجماىل الخصوم املالية

ممثلة ىف:

 380,969 7,223 54,209 288,556 273,183 204,407 1,208,547 355,533خصوم مشتقة
 ---- - 1,332,383 1,332,383 1,332,383حسابات دائنة

 4,362,268 1,380,928 1,436,052 3,309,604 3,429,685 4,070,133 17,988,670 16,449,265عمليات اقتراض

وكانت آجال االستحقاق التعاقدى اللتزامات مالية ومدفوعات فوائد مستقبلية ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و 2014 كالتاىل:

آجال استحقاق تعاقدية اللتزامات مالية وأقساط فوائد مستقبلية ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015
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(بآالف  الوحدات الحسابية)

املبالغ املرحلة

تدفقات نقدية 

تعاقدية

سنة واحدة 

أو أقل

أكثر من سنة 

ولكن أقل من 

سنتين

أكثر من سنتين 

ولكن أقل من 

ثالث سنوات

أكثر من ثالث 

سنوات ولكن 

أقل من أربع 

سنوات

أكثر من أربع 

سنوات ولكن 

أقل من خمس 

سنوات

أكثر من خمس 

سنوات

خصوم مالية بمشتقات

268,3321,061,998273,209166,645155,601116,16255,425294,956خصوم مشتقة
13,481,62715,029,5131,289,8653,453,4372,455,4702,711,271835,0934,284,377عمليات اقتراض بالقيمة العادلة

13,749,95916,091,5111,563,0743,620,0822,611,0712,827,433890,5184,579,333

خصوم مالية بدون مشتقات

-----1,211,8131,211,8131,211,813حسابات دائنة
894,3261,331,174390,42363,07263,95082,971208,791521,967عمليات اقتراض بالتكلفة املستهلكة

2,106,1392,542,9871,602,23663,07263,95082,971208,791521,967

15,856,09818,634,4983,165,3103,683,1542,675,0212,910,4041,099,3095,101,300إجماىل الخصوم املالية

ممثلة ىف:

268,3321,061,998273,209166,645155,601116,16255,425294,956خصوم مشتقة
-----1,211,8131,211,8131,211,813حسابات دائنة

14,375,95316,360,6871,680,2883,516,5092,519,4202,794,2421,043,8844,806,344عمليات اقتراض

آجال استحقاقات تعاقدية اللتزامات مالية وأقسام فوائد مستقبلية ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2014

مخاطر تحويل العملة

مخاطر العملة هى الخسارة املحتملة بسبب تحركات معاكسة ىف أسعار الصرف األجنبى السوقية. وللنهوض بنمو مستقر ىف قدرته 
عىل تحمل الخسائر، يتمثل الهدف األساسى إلدارة مخاطر العملة ىف البنك ىف حماية رأسماله املحفوف باملخاطر من مخاطر تحويل 
العملة بسبب التقلبات ىف أسعار صرف العملة األجنبية، بالتوفيق بين تكوين عمالت صاىف أصوله وبين تكوين العمالت ىف حقوق 
السحب الخاصة. وتحظر االتفاقية املنشئة للبنك صراحة عليه التعرض ملخاطر صرف العملة املباشرة باملطالبة بالتوفيق بين الخصوم 
بأى عملة معينة وبين األصول بنفس العملة. ويتحقق هذا ىف املحل األول بحيازة أو إقراض حصيلة عمليات االقتراض التى تقوم بها 
(بعد أنشطة املقايضات) بنفس العمالت التى اقترضت بها (بعد أنشطة املقايضات). ولتجنب خلق أوجه خلل جديدة ىف توافق العمالت، 

يطالب البنك املقترضين منه بخدمة ديونهم بالعملة التى صرفت بها.

ونظرا ألن جزءا كبيرا من امليزانية يتم تمويله من موارد أسهم رأس املال، وهى مسماة بالوحدات الحسابية (تكافئ حقوق السحب 
الخاصة)، فإن مركز البنك الصاىف املتعلق باألصول معرض عىل وجه اإلحتمال ملخاطر تحويل العملة عندما تتقلب أسعار صرف العملة. 
سياسة البنك هى التقليل ألدنى حد من التقلبات املحتملة ىف قيمة صاىف ثروته مقيسة بالوحدات الحسابية، عن طريق التوفيق للحد 
املمكن بين تكوين عمالت صاىف أصوله وبين سلة عمالت حقوق السحب الخاصة (وحدة الحساب). واتساقا مع سياسة البنك إلدارة 
مخاطر العملة، يتم تنفيذ معامالت فورية للعمالت إلعادة التوفيق بين األصول الصافية وسلة حقوق السحب الخاصة ىف كل وقت يتم 

فيه تنقيح  تكوين عمالت حقوق السحب الخاصة.

توزيع عمالت  ويبين  اإلدارية.  العملة عىل مصروفاته  أسعار صرف  املعاكسة ىف  التحركات  تعرضه ملخاطر  البنك من  يتحوط  كما 
املصروفات اإلدارية املتكررة ىف البنك، تركيزا عاليا للمصروفات باليورو والدوالر األمريكى وفرنك االتحاد األفريقى.



156

بنك التنمية األفريقىالفصل السادس

(املبالغ بآالف  الوحدات الحسابية)

اإلجماىل الفرعىعمالت أخرىجنيه استرلينىين يابانىدوالر أمريكىيورو

وحدات

اإلجماىل الحساب

 األصول
1,214,608(12,058)25,320129,58464,2171,023,5361,226,666(15,991)نقدية

3,801-3,8013,801----التزامات تحت الطلب
استثمارات- مقيسة بالقيمة

4,448,465-1,480,0652,827,398610109140,2834,448,465 العادلة (أ)
3,957,896-3,957,896-1,292,0191,644,454290,275731,148استثمارات بالتكلفة املستهلكة

صكوك غير قابلة للتداول عىل حساب رأس 
271-271---271-املال

489,537(10,851)500,388(467,135)574,445313,08735,69444,297حسابات مدينة
12,948,384-5,282,3466,595,194223,6122,437844,79512,948,384قروض

36,707641,01762,251703,268--57,394546,916مساهمات ىف أسهم رأس املال
46,423-46,42346,423----أوراق مالية أخرى

93,55993,559------أصول أخرى
8,670,27811,952,640679,775842,2081,628,41023,773,311132,90123,906,212

الخصوم

(1,332,383)(2,552)(1,329,831)(1,541,760)(382)(116,153)649,442(320,978)حسابات دائنة
(16,449,265)-(16,449,265)(4,041,325)(375,256)(1,246,405)(10,667,526)(118,753)عمليات اقتراض

مقايضات العملة عىل عمليات االقتراض 
355,533-1,504,8741,540,166375,7822,812,852355,533(5,878,141)واملشتقات ذات الصلة(ب)

(6,317,872)(8,513,210)177,608144(2,770,233)(17,423,563)(2,552)(17,426,115)
مركز العملة ىف أسهم رأس املال ىف 31 

6,349,748130,3496,480,097(1,141,823)2,352,4063,439,430857,383842,352كانون األول/ ديسمبر 2015

100.00-100.00(17.98)37.0554.1613.5013.27نسبة مئوية من اإلجماىل الفرعى
تكوين وحدات حقوق السحب الخاصة ىف 31 

100.00-100.00-33.2447.647.2411.87كانون األول/ ديسمبر 2015

(أ) االستثمارات املقيسة بالقيمة العادلة تشمل ما يىل:
4,434,365استثمارات مقيسة بالقيمة العادلة

17,750أصول مشتقة
(3,650)خصوم مشتقة

4,448,465املبلغ ىف كل قائمة ملوقف العملة الصاىف

(ب) مقايضات العملة عىل عمليات االقتراض تشمل ما يىل:
1,436,875أصول مشتقة

(1,081,342)خصوم مشتقة
355,533صاىف مقايضات العملة عىل عمليات االقتراض ىف كل قائمة ملوقف العملة الصاىف

وكان صاىف موقف العملة ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و 2014 كالتاىل:

صاىف موقف العملة ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015
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الفصل السادس التقرير السنوى 2015

(املبالغ بآالف  الوحدات الحسابية)

اإلجماىل الفرعىأخرىجنيه استرلينىين يابانىدوالر أمريكىيورو

وحدات

اإلجماىل الحساب

 األصول
406,709(284)95,97638,02145,3608,176219,460406,993نقدية

3,801-3,8013,801----التزامات تحت الطلب
34,511-34,511---34,511-أوراق مالية مشتراه بموجب اتفاقية إعادة البيع

3,745,240-1,085,7042,446,38054218,860193,7543,745,240استثمارات- مقيسة بالقيمة العادلة(أ)
3,617,995-3,617,995-1,170,7631,551,128174,462721,642استثمارات بالتكلفة املستهلكة

739-739---739-صكوك غير قابلة للتداول عىل حساب رأس املال
608,69131,468640,159(413,543)623,262319,34536,86442,763حسابات مدينة

12,609,222-5,416,5415,912,478230,8352,4121,046,95612,609,222قروض
37,136534,60662,212596,818--59,637437,833مساهمات ىف أسهم رأس املال

94,111-59,60094,111--34,511-أوراق مالية أخرى
79,46079,460------أصول أخرى

8,451,88310,774,946488,063793,8531,147,16421,655,909172,85621,828,765
الخصوم

(1,211,813)(400,942)(810,871)(477,404)(479)(117,180)(74,846)(140,962)حسابات دائنة
أوراق مالية مباعة بموجب اتفاقية أعادة 

(429,317)-(429,317)---(429,317)-الشراء
(14,375,953)-(14,375,953)(4,649,251)(379,395)(1,054,062)(8,166,440)(126,805)عمليات اقتراض

مقايضات العملة عىل عمليات االقتراض 
268,332-1,087,1301,118,265379,1693,410,735268,332(5,726,967)واملشتقات ذات الصلة(ب)

(5,994,734)(7,583,473)(52,977)(705)(1,715,920)(15,347,809)(400,942)(15,748,751)
مركز العملة ىف أسهم رأس املال

6,080,014(228,086)6,308,100(568,756)2,457,1493,191,473435,086793,148 ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2013

100.00-100.00(9.02)38.9550.606.9012.57نسبة مئوية من اإلجماىل الفرعى
تكوين وحدات حقوق السحب الخاصة ىف 31 

100.00-100.00-35.4945.616.9311.97كانون األول/ ديسمبر 2013

(أ) االستثمارات املقيسة بالقيمة العادلة تشمل ما يىل:
3,723,629استثمارات مقيسة بالقيمة العادلة

24,924أصول مشتقة
(3,313)خصوم مشتقة

3,745,240املبلغ ىف كل قائمة ملوقف العملة الصاىف

(ب) مقايضات العملة عىل عمليات االقتراض تشمل ما يىل:
1,118,754أصول مشتقة

(850,422)خصوم مشتقة
268,332صاىف مقايضات العملة عىل عمليات االقتراض ىف كل قائمة ملوقف العملة الصاىف

صاىف موقف العملة ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2014
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بنك التنمية األفريقىالفصل السادس

(املبالغ بماليين  الوحدات الحسابية)

صاىف األصولعمالت أخرىجنيه استرلينىين يابانى    يورودوالر أمريكى 

التغير ىف 

صاىف األصول 

مكاسب/ 

)خسائر(

نشاط أساسى 

التغير ىف إجماىل 

صاىف األصول

صاىف األصول الناجم عن ارتفاع قدره 10 % 
مقابل الدوالر األمريكى

 5bps (3.48) 6,575.82 14.13 749.60 504.80 2,281.88 3,025.41اليورو
 0bp (0.22) 6,579.09 14.13 841.97 515.46 2,118.24 3,089.29الجنيه اإلسترلينى

 7bps 4.39 6,583.70 14.13 768.89 569.58 2,127.82 3,103.28الين اليابانى
صاىف األصول الناجم عن ارتفاع قدره 10% 

ىف كل عملة أفريقية مقابل وحدة حقوق 
 2bps  1.41 6,580.72 15.54 774.48 521.56 2,143.30 3,125.84السحب الخاصة

صاىف األصول الناجم عن انخفاض قدره 
%10 مقابل الدوالر األمريكى

 5bps  3.37 6,582.68 14.13 798.58 537.79 2,009.08 3,223.10اليورو
 0bp  0.20 6,579.51 14.13 711.73 527.23 2,166.60 3,159.82الجنيه االسترلينى

 6bps (4.04) 6,575.26 14.13 779.63 477.30 2,157.56 3,146.64الين اليابانى
صاىف األصول الناجم عن انخفاض قدره 
%10 ىف كل من العمالت األفريقية مقابل 

 2bps (1.28) 6,578.02 12.84 774.48 521.56 2,143.30 3,125.84وحدة حقوق السحب الخاصة

افتراضات:

 6,579.31 14.13 774.48 521.56 2,143.30 3,125.84قاعدة صاىف األصول
 0.11 12.10 0.42 0.66وزن العملة

 0.94 166.41 1.27 1.38قاعدة سعر الصرف

تحليل الحساسية ملخاطر العملة

الخاص بأصوله  العملة  املمكن، بين تكوين  بالقدر  بالتوفيق  العملة،  البنك يدير تعرضه ملخاطر  السابق، فإن  القسم  كما شرحنا ىف 
الصافية وبين سلة عمالت حقوق السحب الخاصة. وحقوق السحب الخاصة مكونة من سلة بها أربع عمالت، وهى: الدوالر، واليورو، 
والين اليابانى, والجنيه اإلسترلينى. ويتم استعراض وزن كل عملة ىف السلة من قبل صندوق النقد الدوىل كل 5 سنوات. وقد أصبح 
آخر تنقيح ساريا من أول كانون الثانى/ يناير 2011. ويمثل سعر وحدة حقوق السحب الخاصة لسلة العمالت األربع مقومة بالدوالر 

األمريكى، عىل أساس سعر الصرف املسجل ظهيرة كل يوم ىف بورصة لندن.

وتنجم مخاطر العملة مع عدم التيقن بشأن حركات أسعار الصرف املحتملة ىف املستقبل بين هذه العمالت من ناحية، وبين أسعار 
صرف عمالت وحدات حقوق السحب الخاصة والعمالت غير املتعلقة بحقوق الصرف (أساسا العمالت األفريقية) التى يستخدمها 
البنك من ناحية أخرى. وىف هذا الصدد ضخ البنك تحليال سنويا للحساسية ىف نتائج التمويل لصاىف أصوله فيما تتعلق بحركة مختلف 
الخاصة  الدوالر وحقوق السحب  السيناريوهات تمتد فيها أسعار الصرف بين  التحليل من مجموعة من  أسعار الصرف. ويتكون 

والعمالت األفريقية عبر هوامش كبيرة (صعود/ هبوط بنسبة 10 ىف املائة).

ويصور الجدوالن التاليان حساسية صاىف أصول البنك لتقلبات العملة الراجعة إىل التحركات ىف سعر الصرف ىف سلة حقوق السحب 
املبين  التواىل. ويفترض تحليل الحساسية  الخاصة ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و 31 كانون األول/ ديسمبر 2014 عىل 
ارتفاعا/ انخفاضا ىف قيمة العملة قدره 10 ىف املائة بالنسبة لكل عملة ىف السلة مقابل الدوالر. وبسبب تغيير معتدل ىف حيازات العمالت 
األفريقية يشمل الجدول أيضا تأثير ارتفاع/ انخفاض قدره 10 ىف املائة من قيمة العمالت األفريقية مقابل وحدات حقوق السحب 
الخاصة. وبموجب سيناريوهات مختلفة، تبين إستراتيجية البنك إلدارة مخاطر العملة حدا أدنى من التغيير ىف صاىف األصول نتيجة 

لعدم التوافق بين العمالت.

حساسية أصول البنك الصافية إزاء تقلبات العملة ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015
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الفصل السادس التقرير السنوى 2015

(املبالغ بماليين  الوحدات الحسابية)

صاىف األصولعمالت أخرىجنيه استرلينىين يابانىيورودوالر أمريكى

التغير ىف 

صاىف األصول 

مكاسب/ 

)خسائر(

نقاط التغيير 

األساسية ىف 

إجماىل صاىف 

األصول

صاىف األصول الناجم عن ارتفاع قدره 10% 
مقابل الدوالر األمريكى

7bps(4.19)2,750.042,280.66424.79711.244.966,171.69اليورو
0bp(0.06)2,814.032,121.58434.68800.574.966,175.82الجنيه اإلسترلينى

2,827.872,132.01480.50731.374.966,176.700.821bpالين اليابانى
صاىف األصول الناجم عن ارتفاع قدره

10 % ىف كل عملة أفريقية مقابل وحدة 
2,847.652,146.92439.87736.485.466,176.380.501bpحقوق السحب الخاصة

صاىف األصول الناجم عن انخفاض قدره 
%10 مقابل الدوالر األمريكى

2,942.602,016.83454.54761.044.966,179.964.087bpsاليورو
2,878.912,170.49444.70676.884.966,175.940.060bpالجنيه االسترلينى

1bp(0.75)2,865.872,160.66402.44741.204.966,175.13الين اليابانى
صاىف األصول الناجم عن انخفاض قدره 
%10 ىف كل من العمالت األفريقية مقابل 

وحدة حقوق السحب الخاصة
2,847.652,146.92439.87736.484.516,175.43(0.45)1bp

افتراضات:

2,975.261,948.58403.78737.0415.366,080.02قاعدة صاىف األصول
0.660.4212.100.11وزن العملة

1.451.19172.990.93قاعدة سعر الصرف

حساسية أصول البنك الصافية إزاء تقلبات العملة ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2014

مخاطر سعر الفائدة

تتألف حساسية مخاطر أسعار فائدة البنك من العنصرين التاليين:

(1) حساسية هامش الفائدة بين السعر الذى يربحه البنك من أصوله وتكاليف عمليات اإلقراض املمولة لهذه األصول؛

(2) حساسية الدخل عىل األصول املمولة بموارد حقوق امللكية بالنسبة للتغيرات ىف أسعار الفائدة.

يتمثل هدف إدارة مخاطر سعر فائدة رأس مال البنك الرئيسى ىف توليد هامش فائدة صاف كىل ال يعد حساسا للتغيرات الحادة ىف 
أسواق سعر الفائدة، إال أنه متجاوب بشكل كاف مع االتجاهات العاملة ىف السوق.
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بنك التنمية األفريقىالفصل السادس

(بآالف  الوحدات الحسابية)

سنة واحدة 

أو أقل 

أكثر من سنة 

ولكن أقل من 

سنتين

أكثر من

 سنتين ولكن 

أقل من ثالث 

سنوات

أكثر من ثالث 

سنوات ولكن 

أقل من أربع 

سنوات

أكثر من أربع 

سنوات ولكن 

أقل من خمس 

سنوات

أكثر من 

خمس سنوات

صناديق

 غير محملة 

بأسعار 

اإلجماىلالفائدة

 األصول
1,214,608------1,214,608نقدية

3,801------3,801التزامات تحت الطلب
8,406,361 4,766,881328,160485,050358,020354,0902,086,20027,960استثمارات الخزانة(أ)

271---102765439صكوك غير قابلة للتداول عىل حساب  رأس املال
489,537(228,580)-----718,117حسابات مدينة

 13,070,393(1,525)10,106,076342,051313,425345,122307,0631,658,181قروض- منصرفة وغير مسددة
79,83779,837------قروض متحوطة- تصحيح القيمة العادلة

(201,846)(201,846)------مجمع احتياطى تدهور قيمة القروض
703,268703,268------مساهمات ىف أسهم رأس املال

46,423------46,423أوراق مالية أخرى
93,55993,559------أصول أخرى

16,856,008670,287798,529703,181661,1533,744,381472,67323,906,212
خصوم

(1,332,383)------(1,332,383)حسابات دائنة
(16,093,732)22,565(100,145)(219)(36,840)(203)(203)(15,978,687)عمليات االقتراض(ب)

--18,550--100,977101,752(221,279)مقايضات تحوط كلية

(17,532,349)100,774101,549(36,840)(219)(81,595)22,565(17,426,115)
موقف مخاطر سعر الفائدة ىف 31 كانون 

771,061900,078666,341660,9343,662,786495,2386,480,097(676,341)األول/ ديسمبر 2015 *
* موقف مخاطر سعر الفائدة تمثل أسهم رأس املال

(أ) تتكون استثمارات الخزانة مما يىل:
8,392,261استثمارات الخزانة

17,750أصول مشتقة - استثمارات
(3,650)خصوم مشتقة - استثمارات

8,406,361املبلغ ىف كل قائمة ملخاطر سعر الفائدة

(ب) تتكون عمليات االقتراض مما يىل:
16,449,265عمليات االقتراض

(1,436,875)أصول مشتقة – عمليات اقتراض
1,081,342خصوم مشتقة – عمليات اقتراض

16,093,732صاىف عمليات االقتراض ىف كل قائمة ملخاطر سعر الفائدة

موقف مخاطر سعر الفائدة ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و 2014 كالتاىل:

موقف مخاطر سعر الفائدة ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015
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الفصل السادس التقرير السنوى 2015

(بآالف  الوحدات الحسابية)

سنة واحدة 

أو أقل 

أكثر من سنة 

ولكن أقل من 

سنتين

أكثر من

 سنتين ولكن 

أقل من ثالث 

سنوات

أكثر من ثالث 

سنوات ولكن 

أقل من أربع 

سنوات

أكثر من أربع 

سنوات ولكن 

أقل من خمس 

سنوات

أكثر من 

خمس سنوات

صناديق 

غير محملة 

بأسعار

اإلجماىل الفائدة

 األصول
406,709------406,709نقدية

3,801------3,801التزامات تحت الطلب
أوراق مالية مشتراه بموجب اتفاقية

34,511------34,511إعادة البيع
7,363,235(8,138)4,214,783300,730347,400479,600347,4301,681,430استثمارات الخزانة(أ)

739--480112725223صكوك غير قابلة للتداول عىل حساب رأس املال
640,159(225,650)-----865,809حسابات مدينة

12,647,806(942)9,689,894300,870336,253293,916318,5361,709,279قروض- منصرفة وغير مسددة
112,704112,704------قروض متحوطة- تصحيح القيمة العادلة

(151,288)(151,288)------مجمع احتياطى خسائر القروض
596,818596,818------مساهمات ىف أسهم رأس املال

94,111------94,111سندات ديون أخرى
79,46079,460------أصول أخرى

15,310,098601,712683,725773,568665,9893,390,709402,96421,828,765
الخصوم

(1,211,813)------(1,211,813)حسابات دائنة
أوراق مالية مباعة بموجب اتفاقية

(429,317)------(429,317)إعادة الشراء
(14,107,621)11,915(98,666)(36,656)(215)(215)(248,695)(13,735,089)عمليات االقتراض(ب)
--17,742--99,43797,321(214,500)مقايضات تحوط كلية

(15,590,719)(149,258)97,106(215)(36,656)(80,924)11,915(15,748,751)
موقف مخاطر سعر الفائدة ىف 31 كانون 

452,454780,831773,353629,3333,309,785414,8796,080,014(280,621)األول/ ديسمبر 2014
* موقف مخاطر سعر الفائدة تمثل أسهم رأس املال

(أ) تتكون استثمارات الخزانة مما يىل:
7,341,624استثمارات الخزانة

24,924أصول مشتقة – استثمارات
(3,313)خصوم مشتقة – استثمارات

7,363,235املبلغ ىف كل قائمة ملخاطر سعر الفائدة

(ب) تتكون عمليات االقتراض مما يىل:
14,375,953عمليات االقتراض

(1,118,754)أصول مشتقة – عمليات اقتراض
850,422خصوم مشتقة – عمليات اقتراض

14,107,621صاىف عمليات االقتراض ىف كل قائمة ملخاطر سعر الفائدة

موقف مخاطر سعر الفائدة ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2014
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مخاطر سعر الفائدة عىل األصول املمولة بالديون

تم تمويل ثلثى أصول البنك الحساسة لسعر الفائدة بالديون. ويسعى البنك لتوليد هامش فائدة صاف مستقر عىل الديون التى تمولها 
ديون، بالتوفيق بين خصائص أسعار الفائدة لكل فئة من األصول وخصائص االلتزامات املقابلة.

وىف 1990 بدأ البنك يعرض قروضا "بسعر متغير". ويعاد تحديد سعر الفائدة عىل هذه القروض نصف سنويا استنادا إىل متوسط 
تكلفة املجمع املكرس القتراضات البنك. وهذه املجمعات يمولها خليط من عمليات االقتراض بسعر فائدة ثابت ومتغير لتزويد املقترضين 
بأسعار فائدة مستقرة بصورة عريضة تتبع تدريجيا التغيرات ىف أسعار الفائدة ىف السوق. وقد ساعدت صيغة نقل تكلفة األموال 
املدمجة ىف أسعار اإلقراض املحملة عىل قروض البنك املستندة إىل املجمع تقليديا ىف التقليل ألدنى حد من حساسية سعر الفائدة لها 
من الفائدة الصاىف من جانب محفظة قروضه. وىف ضوء انخفاض الطلب عىل هذا املنتج لصالح القروض املستندة للسوق، يدير البنك 

بصورة حريصة للتخلص من مجمعات التمويل املحددة هنا.

ومنذ 1997، يقدم البنك قروضا بسعر معوم ترتبط مباشرة بأسعار الفائدة ىف السوق (القروض املستندة للسوق). وبالنسبة ملنتجات 
القروض املستندة للسوق، يتم الحفاظ عىل هامش الفائدة الصاىف للبنك باستخدام املقايضات للتوفيق بين الحساسية لسعر الفائدة 
ىف القروض مع حساسية مرجع التمويل الكامن وراء ذلك لدى البنك (سعر فائدة عام لليبور ملدة 6 أشهر). ويجوز للبنك أن يقدم 
للمقترضين منتجات إلدارة املخاطر مثل املقايضات لتعديل شروط العمل وسعر الفائدة ىف منتجات قروضه املستندة للسوق. وعىل 
الرغم من احتفاظ البنك بخطر االئتمان املقدم إىل املقترضين فإنه يلغى خطر السوق املرتبط بذلك بأن يلغى ىف نفس الوقت مخاطر 

السوق عىل طرف مقابل مشتق معتمد.

وبالنسبة ملحفظة األصول السائلة املمولة باالقتراض، يحمى البنك هامش فائدته الصاىف بإدارة استثماراته ىف حدود املقاييس التى 
باالقتراض مقسمة حاليا إىل شريحتين  املمولة  السائلة  املحفظة. ومحفظة األصول  املعنى لكل شريحة ىف  التمويل  تكرر خصائص 
لتعكس أغراض األعمال املختلفة والتمويل املعنى. ويتم اإلبقاء عىل الجزء األساسى من محفظة االستثمار امتثاال لسياسة السيولة ىف 
البنك. ويستخدم مقياس سعر فائدة معوم لليبور ملدة 6 أشهر. وتتم إدارة محفظة السيولة الالزمة للعمليات للوفاء باحتياجات التدفق 

النقدى املستهدف مستقبليا للعمليات وتستخدم سعر فائدة ليبور معوما ملدة شهر واحد.

وينوع البنك مصادر تمويله بإصدار ديون ىف تشكيلة من األسواق والصكوك. وما مل يكن التمويل بسعر ثابت مطلوبا ألحد منتجات 
قروضه املستندة إىل املجمع، فإن البنك يحمى هامش فائدته بأن يقايض ىف الوقت نفسه كل االقتراضات الجديدة بسعر معوم ىف 
واحدة من عمالت البنك النشيطة بسعر مرجعى معيارى ليبور ملدة ستة شهور. وحينما يصدر البنك ديونا مهيكلة، فإنه يدخل ىف 
نفس الوقت ىف مقايضة بشروط للمسايرة ليخلق بصورة مصطنعة التمويل املرغوب فيه بسعر معوم يستند إىل ليبور ملدة 6 أشهر. 
وألغراض إدارة املخاطر، يعتبر التمويل تحت الطلب بديال إلصدار ديون قصيرة األجل مثل األوراق التجارية باليورو. ويدير البنك 
إعادة تمويل املخاطر عن طريق: (i) قصر مبلغ الديون التى سيحقق أجلها أو تحمل أن تكون تحت الطلب خالل سنة واحدة عىل 25 
ىف املائة من محفظة الديون القائمة، (ii) محاولة التوفيق بين متوسط أجل استحقاق الديون املسعرة بها من ثابت وبين االقتراض ىف 

أجل زمنى مماثل.

مخاطر سعر الفائدة عىل األصول املمولة بأسهم رأس املال

املصدر الرئيسى الثانى ملخاطر سعر الفائدة هو حساسية سعر الفائدة لإليراد املكتسب من تمويل نسبة كبيرة من أصول البنك بموارد 
أسهم رأس املال. وتؤثر التغيرات ىف أسعار الفائدة ىف السوق ىف عمالت موارد البنك ألسهم رأس املال (حقوق السحب الخاصة) عىل 
صاىف هامش الفائدة املكتسب عىل األصول املمولة بأسهم رأس املال. وبصفة عامة, تسفر أسعار الفائدة السوقية االسمية األدنى عن 

أسعار أقل لإلقراض واالستثمار، مما يقلل ىف األجل الطويل، اإليرادات اإلسمية ملوارد أسهم رأس املال الخاصة بالبنك.

ويدير البنك مالمح سعر الفائدة الخاصة باألصول املمولة بأسهم رأس املال بهدف تقليل حساسية هامش الفائدة الصاىف للتقلبات ىف 
أسعار الفائدة ىف السوق. ويتحقق هذا التعديل املستمر ملالمح إعادة تسعير األصول املمولة بموارد البنك ألسهم رأس املال (القروض 
واالستثمارات املقدمة بسعر ثابت) للتوافق مع مقياس مالمح إعادة التسعير. ومقياس مالمح إعادة التسعير ىف البنك هو سلم يمتد 
10 سنوات يتم بمقتضاه إعادة تسعير نسبة ثابتة قدرها 10 ىف املائة من أصول البنك املمولة بأسهم رأس املال سنويا. وباستخدام 
هذا املقياس، يتجه هامش الفائدة الصاىف املمول بأسهم رأس مال البنك إىل تتبع متوسط متحرك لعشر سنوات من أسعار فائدة حقوق 

السحب الخاصة التى تستحق ىف عشر سنوات.
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تحويل مواز هابطتحويل مواز صاعد

2015
مكاسب/ )خسائر(

2014
مكاسب/  )خسائر(

2015
مكاسب/  )خسائر(

2014
مكاسب/  )خسائر(

8,8088,765(7,403)(7,776) استثمارات بالقيمة العادلة من خالل املكاسب أو الخسائر
172,944122,221(149,845)(176,630)عمليات اقتراض ذات قيمة عادلة ومحافظ مشتقات

وىف نهاية 2014 و 2015، كانت مالمح إعادة التسعير الشاملة ىف البنك تتسق بصورة وثيقة مع املقياس املستخدم ىف كل الحزم 
السنوية.

الحساسية إزاء هامش الفائدة الصاىف

ولد تحول صعودى مواز ىف منحنى وحدات حقوق السحب الخاصة قدره 100 نقطة أساس يولد مكسبا ىف قائمة الدخل أقصاه 5.81 
مليون وحدة حسابية و 5.96 مليون وحدة حسابية ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و 2014 عىل التواىل.

حساسية القيمة العادلة

لتحركات أسعار الفائدة أيضا تأثير عىل قيمة األصول والخصوم التى ترد ىف القوائم املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
التداول  استثمارات  العمالت ىف محفظة  كل  أساس ىف  نقطة  قدره -100/+  العائد  ملنحنى  مواز  تأثير تحرك  أدناه  الجدول  ويبين 
ومحفظة االقتراض واملشتقات ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و 2014 عىل التواىل. بيد أنه بسبب املستوى املنخفض ألسعار 
الفائدة عبر منحنى الين اليابانى، فإن تحليل حساسية األصول والخصوم املسماة بالين اليابانى 2015 و 2014 يعكس تحركا موازيا 

ىف منحنى العائد قدره -10/+ نقاط أساس.

مخاطر السداد مقدما

املرتبط بها قبل  للقروض  السداد مقدما  البنك ملخاطر  السابق وصفهما، سيتعرض  الفائدة  الرئيسيين ملخاطر  باإلضافة للمصدرين 
1997. والتى يعجز البنك عن فرض رسم كعقوبة للسداد مقدما وىف التطبيق كان مستوى السداد مقدما عىل هذه القروض بصفة عامة 
ضمن املستويات املقبولة: وبالنسبة لكل القروض املستندة للسوق املصدرة منذ 1997، فإن البنك يحمى نفسه من خطر السداد مقدما 
بربط عقوبة السداد مقدما بتكلفة إعادة توزيع األموال بأسعار السوق الحالية. ومنذ 2006، انخفض إجماىل السداد السنوى مقدما 
عىل القروض خاصة تلك التى تم االرتباط بها قبل 1997 عىل مر السنين. وبلغ السداد مقدما ىف 2015، 24.94 مليون وحدة حسابية 

مقارنة بـ (2014، 50.59 مليون وحدة حسابية) مل يكن أى منها مرتبطا بقروض تم االرتباط بها قبل 1997.

مخاطر العمليات

البنك مثله مثل كل املؤسسات املالية معرض ملخاطر العمليات الناجمة عن نظامه وعملياته.

وتشمل مخاطر العمليات مخاطر الخسارة الناجمة عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية، األشخاص، و/ أو األنظمة، ومن أحداث 
خارجية يمكن أن يكون لها تأثير ماىل سلبى أو تأثير معاكس عىل السمعة. ومخاطر العمليات مائلة ىف كل معامالت البنك عمليا وتشمل 

الخسائر التى تعزى إىل فشل العمليات الداخلية ىف عمليات االئتمان واألسواق.

ومكتب مدير املخاطر الرئيسى ىف املجموعة مسؤول عن تنفيذ إطار الرقابة الداخلية املتكامل واملكون من مرحلتين، تتعلق األوىل بتنفيذ 
الرقابة الداخلية عىل اإلبالغ املاىل استنادا إىل إطار COSO كوسيلة للتقييم املنتظم لفاعلية وكفاءة الرقابة الداخلية للبنك ىف كل عمليات 
األعمال الكبيرة. وكجزء من هذه العملية، يتم نشر شهادة اإلدارة عن كفاية الرقابة الداخلية عىل اإلبالغ املاىل ىف تقرير البنك السنوى.

واملرحلة الثانية من الرقابة الداخلية املتكاملة ستتطلب تنفيذ إدارة مخاطر العمليات الذى سيعالج املخاطر اللصيقة بعمليات األعمال 
األخرى التى تغطيها الرقابة الداخلية عىل اإلبالغ املاىل. وقد اعتمد مجلس اإلدارة إطار عمل إدارة مخاطر العمليات ىف آذار/ مارس 
2012 كخطوة أوىل ملعالجة املخاطر املرتبطة بعمليات أنشطة األعمال وما زالت عملية التنفيذ تسير عىل قدم وصاق. وسيكفل إطار إدارة 
مخاطر العمليات توافر نهج منظم ومنسق جيدا لتحديد املخاطر وتقييمها. وتخفيف املخاطر ورصدها: فضال عن اإلبالغ عن املخاطر ىف 
مختلف أركان البنك. كما سيرسى األسس لتطبيق نهج قياسى متطور لقياس رأسمال مخاطر العمليات. ويتحمل حاليا رأسمال البنك 
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وإطار إدارة التعرض به رسوم رأسمال مخاطر عمليات قدرها 15 ىف املائة من متوسط داخل العمليات عن السنوات الثالث السابقة، 
اتساقا مع توصيات بازل الثانية املتعلقة بمخاطر العمليات.

واملسؤولية األوىل إلدارة كل وحدة أعمال هى تنفيذ أوجه الرقابة املالئمة عىل كل عمليات األعمال الخاصة بها استنادا إىل املعايير 
املؤسسية السائدة. واإلدارة مطالبة بالتوقيع عىل تصديق االلتزام سنويا.

ويتحقق االمتثال للمعايير املؤسسية من خالل االستعراضات الدورية التى يضطلع بها مكتب املراجع العام للبنك. وتجرى مناقشة 
ولجنة  العليا  لإلدارة  تقدم  تقديم موجزات  مع  بها،  تتعلق  التى  األعمال  (وحدات)  مع وحدة  الداخلية  املراجعة  استعراضات  نتائج 

املراجعة والتمويل بمجلس اإلدارة.

كما أن لدى البنك خطة ملواجهة الطوارئ واستمرار األعمال تهدف ملواصلة عملياته وحماية مصالح املستفيدين األساسيين ىف مجموعة 
البنك، أال وهم البلدان األعضاء (املقترض وغير املقترض)، وحملة السندات وغيرهم من الدائنين وكذلك املستخدمون وأسرهم، ىف حالة 
وقوع أى اضطرابات ىف مواقع مكاتبهم. وتكفل أجهزة البنك الثالثة األساسية اإلشراف عىل الخطة وتنفيذها: (i) فلجنة األزمة التنفيذية 
التى يرأسها رئيس البنك، تتخذ قرارات رئيسية استنادا لتوصيات من لجنة أزمة العمليات؛ (ii) ولجنة أزمة العمليات ترصد عن كثب 
كل التطورات التى تؤثر عىل البنك وتشير باإلجراءات الضرورية للتخفيف من املخاطر ذات الصلة؛ (iii) ووحدة استمرار األعمال تتابع 

تنفيذ القرارات املتخذة وهى مسؤولة أيضا عن إجراء اختبارات دورية لتأهب البنك واملوظفين عىل مواصلة األعمال.

وتشمل عناصر أخرى إلدارة مخاطر العمليات ىف البنك اإللتزام بمدونة السلوك وقواعد العاملين، وعمل وحدة الغش والتحقيق ووجود 
سياسة للحماية تدق جرس اإلنذار.
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األصول والخصوم املالية من خالل األرباح 

بالقيمة العادلةأو الخسائر

 من خالل إيراد

 شامل آخر

أصول وخصوم

 مالية بالتكلفة 

املستهلكة

إجماىل

القيمة العادلة املبلغ املرحل 31 كانون األول/ ديسمبر 2015

إلزاميا بالقيمة 

العادلة 

محددة بالقيمة

 العادلة

1,214,6081,214,6081,214,608---النقدية
3,8013,8013,801---التزامات تحت الطلب

3,957,8968,392,2618,538,778--4,434,365استثمارات خزانة
1,454,6251,454,625---1,454,625أصول مشتقة

صكوك غير قابلة للتداول عىل حساب رأس 
271271271---املال

489,537489,537489,537---حسابات مدينة
12,848,28212,868,54712,977,286--20,265قروض

703,268703,268-703,268--مشاركات ىف األسهم
46,42346,42346,423---أوراق مالية أخرى

703,26818,560,81825,173,34125,428,597-5,909,255إجماىل األصول املالية

1,332,3831,332,3831,332,383---حسابات مدينة
1,084,9921,084,992---1,084,992خصوم مشتقة

598,01416,449,26516,553,691-15,851,251-عمليات اقتراض
1,930,39718,866,64018,971,066-1,084,99215,851,251إجماىل الخصوم املالية

(بآالف  الوحدات الحسابية)

األصول والخصوم املالية من خالل األرباح 

بالقيمة العادلةأو الخسائر

 من خالل إيراد

 شامل آخر

أصول وخصوم

 مالية بالتكلفة 

املستهلكة

إجماىل

القيمة العادلة املبلغ املرحل 31 كانون األول/ ديسمبر 2014

إلزاميا بالقيمة 

العادلة 

محددة بالقيمة

 العادلة

406,709406,709406,709---النقدية

3,8013,8013,801---التزامات تحت الطلب

أوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقية 
34,51134,51134,511---إعادة البيع

3,617,9957,341,6247,507,638--3,723,629استثمارات خزانة

1,143,6781,143,678---1,143,678أصول مشتقة

صكوك غير قابلة للتداول عىل حساب 
739739739---رأس املال

640,159640,159640,159---حسابات مدينة

12,477,71112,496,51812,555,923--18,807قروض

596,818596,818-596,818--مشاركات ىف األسهم

94,11194,11194,111---أوراق مالية أخرى

596,81817,275,73622,758,66822,984,087-4,886,114إجماىل األصول املالية

1,211,8131,211,8131,211,813---حسابات مدينة

أوراق مالية مباعة بموجب اتفاقية إعادة 
429,317429,317429,317---الشراء

853,735853,735---853,735خصوم مشتقة

894,32614,375,95314,503,792-13,481,627-عمليات اقتراض

2,535,45616,870,81816,998,657-853,73513,481,627إجماىل الخصوم املالية

اإليضاح )هـ( – األصول والخصوم المالية
تحدد الجداول التالية تصنيف كل فئة من األصول والخصوم املالية، وقيمتها العادلة الخاصة بها ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 

و 2014:

تحليل األصول والخصوم املالية حسب أساس القياس
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ويصنف الجدول التاىل أدوات البنك املالية املدرجة بالقيمة العادلة ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 إىل ثالثة مستويات تعكس 
االعتمادية النسبية لقواعد القياس مع األخذ ىف اإلعتبار أن املستوى األول هو األكثر جدارة باالعتماد عليه.

وسياسة البنك هى قيد التحويالت من املستوى 3 من تاريخ الحدث أو التغير ىف الظروف التى سببت التحويل.

وتشمل االستثمارات التى تستند قيمتها إىل أسعار السوق املعلن ىف أسواق نشيطة، ومن ثم تصنف ىف املستوى 1، أسهم رأس املال 
غير سيادية وال  التزامات  وإنشاء  األمريكية  الحكومة  إذونات خزانة  الصرف،   – التداول  لنشاطات  النشيطة،  البورصة  املسجلة ىف 

يصحح البنك السعر املعلن لهذه الصكوك.

وتصنف الصكوك املالية التى تتداول ىف األسواق التى ال تعتبر نشيطة بل تقيم عىل أساس السوق املعلنة، وعروض أسعار التجار أو أى 
مصادر تسعير بديلة تدعمها مدخالت يمكن مالحظتها ضمن املستوى 2. وتشمل هذه سندات الشركات من درجة االستثمار وبعض 
اإللتزامات األمريكية غير السيادية، وأسهم رأس املال املدرجة ىف البورصة للمشتقات الرسمية والقروض القابلة للتحويل. وحيث أن 
املستوى 2 يتضمن مراكز ال يتم تداولها ىف األسواق النشيطة و/ أو تخضع لقيود التحويل، فإنه يمكن تصحيح التقييم لتعكس عدم 

السيولة وعدم القابلية للتحويل، وهو ما يستند عادة إىل معلومات السوق املتاحة.

واالستثمارات املصنفة ضمن املستوى 3 من صالت ال يمكن مالحظتها، حيث تم تداولها عىل نحو غير متواتر أو ال تتداول إطالقا. 
لديون  املالية  واألوراق  الخارجى  املال  رأس  وأسهم  األعضاء،  اإلقليم  لبلدان  املقدمة  القروض   3 املستوى  االستثمارات ىف  وتشمل 
الشركات بما ىف ذلك بعض الصكوك املهيكلة التى تساندها أصول أو رهن. واألسعار القابلة للمالحظة غير متوفرة بالنسبة لهذه 
األوراق املالية. وقد استخدم البنك تقنيات تقييم الستخالص القيمة العادلة. بيد أنه كما سبقت اإلشارة إليه، فإن القيم العادلة بالنسبة 

للقروض وبعض األوراق املالية فسينحده ملجرد أغراض اإلفصاح وليس اإلبالغ ىف امليزانية.

واملنتجات األساسية املصنفة ىف املستوى 3 هى كالتاىل:

أوراق مالية للديون – أوراق مالية تساندها أصول ورهونات

بسبب االفتقار إىل السيولة ىف السوق والفترات الزمنية املطولة التى ال يتم فيها تداول كثير من األوراق املالية، فإن الحصول عىل أسعار 
خارجية ليس قويا بما يكفى لتحديد ما إذا كان ال حيل وتسعير ملحوظ أم ال. ومن ثم، فإنه بمجرد التحقق من تسعير خارجى، يتم 
تقييم ما إذا كان كل ورقة ما لن يتم تداولها بسيولة كبيرة استنادا إىل مرتباتها االئتمانية وقطاعها. وإذا وجدت ورقة مالية ما من 
مرتبة ائتمانية منخفضة و/ أو يتم تداولها ىف قطاع أقل سيولة، فإنها تصنف ىف املستوى 3. وحيث ال يكون تسعير الطرف الثالث 
متاحا، فإن تقييم الورقة املالية سيتم تقديره من نماذج التدفقات النقدية املعيارية ىف السوق بإفتراضات عن معامل املدخالت التى تشمل 
سرعة السداد مقدما، معدل التقاعس عن الوفاء، هوامش الخصم املستمدة من أوراق مالية مماثلة بآجال مماثلة، نوع الضمان، واملراتب 

االئتمانية. وتصنيف هذه األوراق املالية أيضا ىف املستوى 3.

(بآالف  الوحدات الحسابية)

األسعار املحددة ىف األسواق 

النشيطة لنفس الصك

تقنيات التقييم التى استندت

 فيها كل املدخالت املهمة

 لبيانات السوق التى يمكن 

مالحظتها

تقنيات التقييم التى مل تستند

 فيها أى مدخالت مهمة

لبيانات السوق التى 

اإلجماىليمكن مالحظتها

)املستوى 3()املستوى 2()املستوى 1(

20152014201520142015201420152014
3,141,9112,030,9601,230,3331,477,16562,121215,5044,434,3653,723,629استثمارات الخزانة

6,9974,4371,444,4621,106,0503,16633,1911,454,6251,143,678 أصول مشتقة
20,26518,807--20,26518,807--قروض

696,780587,602703,268596,818--6,4889,216مشاركات ىف األسهم
5,482,932 2,602,022762,067836,2976,612,523 3,155,3962,044,6132,695,060إجماىل األصول املالية

52,8401,084,992853,735 1,050,456800,89534,536--خصوم مشتقة
278,52615,851,25113,481,627 8,904,5246,952,9516,787,6756,250,150159,052عمليات االقتراض

331,36616,936,24314,335,362 8,904,5246,952,9517,838,1317,051,045193,588إجماىل الخصوم املالية
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حصص أسهم رأس املال – أسهم رأس املال الخاص

املثال، تدفقات  البورصة باستخدام نماذج لالئتمان، فعىل سبيل  الكيانات غير املدرجة ىف  العادلة لالستثمارات ىف  القيمة  يتم تقييم 
النقدية املخصومة أو صاىف قيمة األصول. والقيمة العادلة ملشاركات البنك ىف أسهم رأس املال مقدرة باعتبارها نسبة ملكية البنك 

املئوية من صاىف قيمة االستثمارات.

املشتقات

تصنيف املشتقات املتداولة ىف املستوى 3 إذا كانت هناك معامل ال يمكن مالحظتها ىف السوق، مثل املنتجات التى يرتبط األداء فيها بأكثر 
من معلم واحد. وتتضمن أمثلة املعامالت املشتقة واملشتقات املرتبطة بمعامالت العملة املحلية. وال يمكن استخالص معامل االرتباط غير 
القابلة للمالحظة إال بصورة ضمنية من السوق، من خالل أساليب مثل التحليل التاريخى واملقارنة باملستويات التاريخية أو بيانات 

القياس.

تسوية أرصدة القيمة العادلة من املستوى 3

كانت تسوية أرصدة القيمة العادلة عقيمة باستخدام تقنيات التقييم بدون أى مدخالت كبيرة من خالل بيانات السوق القابلة للمالحظة 
(قياس هرمى املستوى 3) ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و 2014 كالتاىل:

(بآالف  الوحدات الحسابية)

استثمارات بالقيمة 

العادلة من خالل 

الربح أو الخسارة

استثمارات بالقيمة 

العادلة من خالل

عمليات اإلقتراضخصوم مشتقةأصول مشتقة إيراد شامل آخر

2014
(243,406)(54,040)178,855512,4165,847الرصيد ىف أول كانون الثانى/ يناير 2014

(41,254)44,49816,681-(10,931)(خسائر)/ مكاسب غير محققة معترف بها ىف قائمة اإليرادات
---20,596-مكاسب معترف بها ىف قائمة اإليراد الشاملة

10,465(3,418)(4,199)47,36935,851مشتريات، وإصدارات، وتسويات (صاىف)
-----عمليات إعادة التصنيف

(4,331)(22,997)(2,021)21118,739تأثيرات التحويل
-10,934(10,934)--التحويالت بين األصول والخصوم

(278,526)(52,840)215,504587,60233,191الرصيد ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2014

2015
(278,526)(52,840)215,504587,60233,191الرصيد ىف أول كانون الثانى/ يناير 2015

6,5773,677934-(3,195)(خسائر) / مكاسب غير محققة معترف بها ىف قائمة اإليراد
---38,214-مكاسب معترف بها ىف قائمة اإليراد الشاملة

16,770124,180(30,322)58,838(115,075)مشتريات، وإصدارات، وتسويات (صاىف)
--912--عمليات إعادة التصنيف

(5,640)(8,760)(575)12,126(35,113)تأثيرات التحويل
-6,617(6,617)--التحويالت بين األصول والخصوم

(159,052)(34,536)62,121696,7803,166الرصيد ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015
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(بآالف  الوحدات الحسابية)

األسعار املعلنة ىف األسواق 

النشيطة لنفس الصك

تقنيات التقييم التى تستند

 فيها كل املدخالت إىل بيانات 

تسويقية قابلة للمالحظة

تقنيات التقييم التى ال يستند

 فيها أى مدخل مهم إىل بيانات 

اإلجماىلتسويقية قابلة للمالحظة

)املستوى 3()املستوى 2()املستوى 1(

20152014201520142015201420152014
3,946,0313,567,75662,06563,15096,317153,1034,104,4133,784,009استثمارات الخزانة

12,957,02112,537,11612,957,02112,537,116----القروض
3,946,0313,567,75662,06563,15013,053,33812,690,21917,061,43416,321,125إجماىل األصول املالية

601,711884,322100,729137,843702,4401,022,165--عمليات االقتراض
601,711884,322100,729137,843702,4401,022,165--إجماىل الخصوم املالية

مدخالت أساسية غير قابلة للمالحظةمنهج التقييمنوع الصك املاىل

عالقة متبادلة بين املدخالت الرئيسية 

القابلة للمالحظة ومقياس القيمة العادلة

استثمارات الخزانة

 ودائع  ألجل 
أوراق مالية تساندها أصول

 التزامات الحكومة  والوكاالت 
سندات شركات

 مؤسسات مالية عبر قومية

تدفقات نقدية مخصومة
 تسعير مقارن

عالوة ائتمانية
 معدل إعادة سداد مشروط

 مالمح املدفوعات املتوقعة لقيمة تخلف عن 
السداد

  خسائر عائد معين ناتج عن التخلف عن 
السداد

زيادة ىف املعدل تقلل القيمة العادلة

قروض 

سعر ثابت
 سعر معوم

تدفقات نقدية مخصومة
متوسط تكلفة رأس املال 

احتمال التخلف عن السداد، خسائر تخلف 
معين عن السداد

احتمال مرتفع للتخلف عن السداد يسفر عن 
قيمة عادلة أقل

نموذج خياراتأصول مشتقة
تقلب االئتمان 

مخاطر ائتمان الطرف املقابل
مخاطر ائتمان خاصة

غير متاحغير متاحصاىف قيمة األصولمشاركات أسهم رأس املال

تقلب االئتمانتدفقات نقدية مخصومةخصوم مشتقة
 عالوات االئتمان

عروض أسعار مقدمةتسعير بتوافق اآلراءعمليات اقتراض
 ائتمان خاص

القيمة العادلة لألصول والخصوم املالية بالتكلفة املستهلكة عىل التسلسل الهرمى ثالثى املستويات

يصنف الجدول أدناه القيمة العادلة لصكوك البنك الحالية التى كانت مسجلة بالقيمة املستهلكة ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 
و2014 ىف املستويات الثالثة عاكسة العول النسبى لقواعد القياس، مع اعتبار املستوى األول أكثرها جدارة بالعول.

معلومات كمية عن مقاييس القيمة العادلة باستخدام مدخالت مهمة قابلة للمالحظة )املستوى 3(

يبين الجدول أدناه تقنيات التقييم املستخدمة ىف تحديد القيمة العادلة لألصول املالية ضمن املستوى 3 من تسلسل القياس الهرمى 
وكذلك املدخالت املهمة القابلة للمالحظة املستخدمة ىف نماذج التقييم. وقد حدد البنك أن املشاركين ىف السوق سيستخدمون نفس 
املدخالت ىف تسعير الصكوك املالية. وتعتبر اإلدارة أن تغيير املدخالت القابلة للمالحظة املوصوفة أدناه تعكس اإلفتراضات البديلة 

األخرى املحتملة عىل نحو معقول لن يسفر عن تغيير مهم ىف القيمة العادلة املقدرة.
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مدخالت مهمة غير قابلة للمالحظة

رغم أن البنك يؤمن بأن تقديراته للقيمة العادلة مالئمة، ألن استخدام منهجيات وافتراضات مختلفة يمكن أن يؤدى لنتائج مختلفة 
للقيمة العادلة.

ويرد فيما يىل وصف موجز لتقنيات التقييم بمدخالت مهمة غير قابلة للمالحظة:

التسعير املماثل

يشير التسعير املماثل إىل املنهج الذى سيتم فيه التقييم عن طريق جمع عائد مفترض ضمنا من سعر صك مماثل قابل للمالحظة. 
والصك املماثل الستثمار ىف أسهم رأس املال الخاص هو شركة مماثلة مدرجة ىف البورصة. والصك املماثل ىف حالة السندات هو سند 

مماثل مساو لكنه قابل للمالحظة. وقد ينطوى هذا عىل تصحيح العائد الستخالص القيمة بالنسبة لصك غير قابل للمالحظة.

العائد

العائد هو سعر الفائدة املستخدم لخصم التدفقات النقدية مستقبال ىف نموذج للتدفقات النقدية املخصومة.

االرتباط

االرتباط هو مقياس لكيفية تأثير التحرك ىف متغير واحد مقابل تحرك متغير آخر. وبصفة عامة يشير ارتباط االئتمان إىل العامل الذى 
يصنف العالقة بين احتمال أن تختلف كيانات فرادى عن سداد التزاماتها واالحتمال املشترك ألن تختلف كيانات متعددة عن سداد 
التزاماتها. وباملثل. فإن ارتباط أسهم رأس املال هو ارتباط بين صكين ألسهم رأس املال. ويشير ارتباط سعر الفائدة إىل االرتباط بين 

سعرى مقايضتين. ويمثل االرتباط FX االرتباط بين سعرى صرف مختلفين.

خصم السيولة

يطبق خصم السيولة ىف املحل األول عىل الشركات غير املدرجة ىف البورصة ليعكس حقيقة أن هذه األوراق املالية ال يتم تداولها بصورة 
نشطية. وحدوث زيادة ىف خصم السيولة ىف معزل يسفر عن تحرك غير موات ىف القيمة العادلة للشركة غير املدرجة ىف البورصة.

التقلب

يمثل التقلب تقديرا للقدر الذى ستتغير به القيمة عبر الزمن، معلم أو مؤشر صك معين. والتقلب يفهم ضمنا بصورة عامة من أسعار 
الخيارات امللحوظة. وبالنسبة لصكوك معينة، قد يتغير التقلب مع تغير مفاجئ وتتبدل مالمح آجال استحقاق الخيار.

عالوات االئتمان

تمثل عالوات االئتمان العائد اإلضاىف الذى سيطالب به مشارك ىف السوق لقبول التعرض ملخاطر االئتمان لصك ما. وقد يؤدى تغيير 
ىف اإلفتراضات إىل نتائج مختلفة ىف القيمة العادلة.

تحليل الحساسية لعمليات تقييم أصول وخصوم املستوى 3 باستخدام مدخالت غير قابلة للمالحظة

بالنسبة ملقاييس القيمة العادلة ىف املستوى 3، سيكون لتغيير اقتراض أو أكثر من االقتراضات املستخدمه، التأثيرات التالية:

االستثمارات

القيمة العادلة الستثمارات املستوى 3 حاسمة ملصدر التسعير املستخدم. وقد بلغ فرق القيمة العادلة الناجم عن استخدام مصادر 
لتسعير أخرى 0.01 مليون وحدة حسابية أو 0.01 ىف املائة (2014: 0.01 مليون وحدة حسابية أو 0.002 ىف املائة).

عمليات االقتراض واملشتقات

يبين الجدول أدناه أثر تحرك منحنى عائد مواز قدره +/100- نقطة أساس بالنسبة لكل عملية ىف محافظ عمليات اقتراض املستوى 
3 ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و 2014. بيد أنه، نظرا للمستوى املنخفض ألسعار الفائدة عبر منحنى عائد الين اليابانى، فإن 
تحليل الحساسية ىف 2015 و 2014 بالنسبة إىل الخصوم املسماة بالين اليابانى تعكس تحرك موازيا ىف مستوى العائد قدره +/10- 

نقطة أساس.
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(بآالف  الوحدات الحسابية)
تحول نزول موازتحول صعود مواز

مكاسب/ خسائرمكاسب/ خسائر

2015201420152014
3,02324,859(42,873)(3,868)محفظتى عمليات االقتراض واملشتقات بالقيمة العادلة من املستوى 3

أرباح اليوم األول وخسائره � مكاسب/ خسائر غير مسجلة كنتيجة الستخدام نماذج التقييم التى تستخدم 

مدخالت غير قابلة للمالحظة

كانت األرصدة غير املستهلكة ألرباح اليوم الواحد ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و 2014 مكونة كاآلتى:

اإليضاح )و( استثمارات الخزانة
التزامات الحكومات والوكاالت والودائع ألجل واألوراق املالية التى  كجزء من إستراتيجية إدارة املحفظة الشاملة. يستمر البنك ىف 
تدعمها أصول. ومعامالت االقتراض املضمونة، واتفاقيات إعادة البيع واملشتقات ذات الصلة، بما ىف ذلك املعامالت اآلجلة والعقود 

اآلجلة، ومقايضات العملة، ومقايضات سعر الفائدة عبر العمالت وعقود االختيار والبيع عىل املكشوف.

وبالنسبة  اللتزامات الحكومة، والوكاالت التى عليها التزامات وااللتزامات عبر الوطنية التى تستحق السداد بصورة نهائية بعد فترة 
أطول من عام وأقل من 15 عاما، قد ال يستثمر البنك سواء ىف االلتزامات التى لها حد أدنى من املرتبة االئتمانية يبلغ AA- واملضمونة 
بال قيود من حكومات البلدان األعضاء أو من الكيانات الرسمية األخرى التى لها نفس املرتبة. وبالنسبة آلجال االستحقاق التى تتجاوز 
15 سنة وتصل حتى 30 سنة، يكون التصنيف AAA مطلوبا، وبالنسبة لألوراق املالية التى تساندها أصول، ال يجوز للبنك سوى أن 
يستثمر ىف أوراق مالية مرتبتها االئتمانية AAA. وبالنسبة اللتزامات البنك والشركة التى يزيد أجل سدادها النهائى عن 6 أشهر ويقل 
عن 5 سنوات، ال يجوز للبنك إال استثمار مع أطراف مقابلة تصنيفها االئتمانى AA- كحد أدنى. والتصنيف AAA مطلوب لاللتزامات 
التى تتجاوز خمس سنوات وحتى 10 سنوات. وال يسمح بشراء خيارات العملة وسعر الفائدة إال إذا مل يتجاوز أجل عقد الخيار سنة. 
وال يسمح بشراء خيارات العملة وسعر الفائدة إال إذا مل يتجاوز أجل عقد الخيار سنة. وال تنفذ هذه املعامالت إال مع أطراف مقابلة 
تصنيفها AA- فيما فوق. وال يسمح بكل معامالت املشتقات، بما فيها الخيارات ، وعقود الخيار واملقايضات عبر العمالت وأسعار 
الفائدة بما ىف ذلك مقايضات األصول، إال مع أطراف مقابلة معتمدة أو مضمونة من قبل كيانات داخل البنك معها ىف اتفاقات مشتقات 

رئيسية واتفاق لدعم الضمانات بتصنيف ائتمانى حده األدنى A-/A3 ىف وقت املعاملة.

باتفاقيات  ارتباط  مليون وحدة حسابية ىف  بمبلغ 633  العادلة  بالقيمة  البنك ضمانا  تلقى  ديسمبر 2015،  األول/  كانون   31 وىف 
للمقايضة. ومن هذا املبلغ كان 543 مليون وحدة حسابية ىف شكل نقد وتم تسجيله ىف امليزانية عىل الخصوم املقابلة املدرجة ىف 

"حساب مستحقات القبض األخرى". وكان الرصيد وهو 90 مليون وحدة حسابية ىف شكل أصول مالية سائلة.

(بآالف  الوحدات الحسابية)
20152014

139,044146,542الرصيد ىف أول كانون الثانى/ يناير
32,20838,848معامالت جديدة

(40,559)(37,054)املبالغ املسجلة ىف قائمة اإليراد خالل السنة
(5,787)2,545تأثير التحويل

136,743139,044الرصيد ىف 31 كانون األول/ ديسمبر
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(بماليين  الوحدات الحسابية)

20152014
2,635.221,334.54سنة واحدة أو أقل

769.96998.77أكثر من سنة ولكن أقل من سنتين
594.66728.33أكثر من سنتين ولكن أقل من ثالث سنوات

387.17112.13أكثر من ثالث سنوات ولكن أقل من أربع سنوات
377.53-أكثر من أربع سنوات ولكن أقل من خمس سنوات

47.36172.33أكثر من خمس سنوات
4,434.373,723.63اإلجماىل

(بآالف  الوحدات الحسابية)

20152014
4,434,3653,723,629استثمارات الخزانة املقيسة إلزاميا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

3,957,8963,617,995استثمارات خزانة مقيسة بالتكلفة املستهلكة
8,392,2617,341,624اإلجماىل

وىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و 2014 كان تكوين استثمارات الخزانة كالتاىل:

استثمارات الخزانة املقيسة إلزاميا بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

أو الخسائر ىف 31 كانون األول/  العادلة من خالل األرباح  بالقيمة  إلزاميا  املقيسة  البنك  ويرد فيما يىل موجز الستثمارات خزانة 
ديسمبر 2015 و 2014:

وبلغت القيمة االسمية الستثمارات الخزانة املقيسة إلزاميا بالقيمة العادلة ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015، 4.425.6 مليون وحدة 
حسابية (ىف 2014، 3.708.41 مليون وحدة حسابية). وكان متوسط إيراد استثمارات الخزانة املقيسة إلزاميا بالقيمة العادلة من 

خالل األرباح والخسائر 0.58  ىف املائة، ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 (2014: 0.81 ىف املائة).

وكان هيكل االستحقاق التعاقدى الستثمارات الخزانة املقيسة إلزاميا بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ىف 31 كانون األول/ 
ديسمبر 2015 و 2014  كالتاىل:

(بماليين  الوحدات الحسابية)

اإلجماىلعمالت أخرىجنيه استرلينىيورودوالر أمريكى

2015201420152014201520142015201420152014
18.861.0475.871,189.26243.97-588.0656.53600.1692.71ودائع ألجل

62.08215.42----27.3581.8234.73133.60أوراق مالية تساندها أصول
74.9183.131,758.061,641.80--1,262.171,146.57420.98412.10التزامات الحكومات والوكاالت

252.05421.17----196.37338.0455.6883.13سندات شركات
23.402.04978.291,055.97--689.63701.10265.26352.83مؤسسات مالية

44.4335.29194.63145.30--51.04101.6399.168.38شركات عبر قومية
18.86143.78196.334,434.373,723.63-2,814.622,425.691,475.971,082.75اإلجماىل
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(بماليين  الوحدات الحسابية)

اإلجماىلعمالت أخرىجنيه إسترلينىيورودوالر أمريكى

2015201420152014201520142015201420152014
94.30146.02------94.30146.02أوراق مالية تساندها أصول

933.17842.99735.75699.39437.48438.42290.27174.342,396.672,155.14التزامات الحكومات والوكاالت
18.42---12.93---5.49-سندات شركات
61.9243.41--20.9661.9210.70-11.75-مؤسسات مالية

1,405.011,255.00--617.00545.00556.26450.41231.75259.59شركات عبر قومية
1,644.471,551.251,292.011,170.76731.15721.64290.27174.343,957.903,617.99اإلجماىل

(بآالف  الوحدات الحسابية)

20152014
خصومأصولخصومأصول

متعلقة بعمليات االقتراض:

1,360,605924,9671,000,960678,461مقايضات فيما بين العمالت
68,56643,307108,86917,701مقايضات سعر الفائدة

7,704113,0688,925154,260مقايضات القروض
1,436,8751,081,3421,118,754850,422

متعلقة باالستثمارات:

2,6293,6503,6073,313مقايضات األصول
-21,317-15,121مقايضات تحوط كلية وغيرها

17,7503,65024,9243,313
1,454,6251,084,9921,143,678853,735اإلجماىل

استثمارات الخزانة بالتكلفة املستهلكة

وفيما يىل موجز استثمارات البنك ىف الخزانة بالتكلفة املستهلكة ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و 2014:

وبلغت القيمة االسمية الستثمارات الخزانة بالتكلفة املستهلكة ىف 31 كانون األول/ 2015، 3.929.94 مليون وحدة حسابية (2014: 
3.626.13 مليون وحدة حسابية). وبلغ متوسط عائد استثمارات الخزانة بالتكلفة املستهلكة للسنة املالية املنتهية ىف 31 كانون األول/ 

ديسمبر 2015، 2.81 ىف املائة (2014، 3.16 ىف املائة).

وكان هيكل االستحقاق التعاقدى الستثمارات الخزانة بالتكلفة املستهلكة ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و 2014 كالتاىل:

وبلغت القيمة العادلة الستثمارات الخزانة بالتكلفة املستهلكة ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015، 4.104.41 مليون وحدة حسابية 
(2014، 3.784.01 مليون وحدة حسابية).

اإليضاح )ز( – األصول والخصوم المشتقة
كانت القيم العادلة لألصول املالية املشتقة والخصوم املالية ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و 2014 كالتاىل:

(بماليين  الوحدات الحسابية)

20152014
318.66468.79سنة واحدة أو أقل

329.50301.38أكثر من سنة ولكن أقل من سنتين
480.23349.47أكثر من سنتين ولكن أقل من ثالث سنوات

355.28473.87أكثر من ثالث سنوات ولكن أقل من أربع سنوات
352.91344.87أكثر من أربع سنوات ولكن أقل من خمس سنوات

2,121.321,679.61أكثر من خمس سنوات
3,957.903,617.99اإلجماىل
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(بآالف  الوحدات الحسابية)

20152014
متعلقة بعمليات االقتراض:

10,691,30510,504,252مقايضات فيما بين العمالت
6,498,4074,613,585مقايضات سعر الفائدة

1,480,1991,623,896مقايضات القروض
18,669,91116,741,733

متعلقة باالستثمارات:

194,920134,445مقايضات األصول
329,728430,088مقايضات تحوط كلية وغيرها

524,648564,533
19,194,55917,306,266اإلجماىل

وكانت املبالغ االسمية لألصول والخصوم املالية املشتقة ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و 2014 كالتاىل:

مقايضات القروض

دخل البنك ىف مقايضات لسعر الصرف لكى يحول بصورة فعالة إيراد السعر الثابت عىل القروض بعمالت معينة إىل إيراد بسعر 
متغير.

عقود آجلة

دخل البنك ىف عقود آجلة لحماية السندات الصادرة لسعر فائدة ثابت من تباينات سعر الفائدة. وىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015، 
كان لدى البنك آجال بقيمة اسمية قدرها 4.956 مليون يورو و 5.992 مليون دوالر أمريكى. وكانت القيمة الدفترية لعقود الدوالر 

واليورو اآلجلة هى 3.2 مليون وحدة حسابية و 9.2 مليون وحدة حسابية عىل التواىل.

معامالت صرف آجلة للتحوط

اليورو  مثل  اإلدارية،  للنفقات  الرئيسية  العمالت  تنشأ من  قد  التى  اإلدارية  املصاريف  كبيرة محتملة ىف  زيادات  البنك من  لحماية 
واإلسترلينى والدوالر األمريكى والفرنك األفريقى مقابل الوحدة الحسابية ينفذ البنك عمليات صرف آجلة ليتحوط اقتصاديا حيال 

مصاريفه اإلدارية. وىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015، مل يكن ثمة مراكز مفتوحة فيما يخص عمليات الصرف اآلجلة.

محاسبة التحوط

يطبق البنك محاسبة التحوط بالقيمة العادلة عىل مقايضات سعر الفائدة املبرمة لحمايته من التعرض ملخاطر سعر الفائدة املرتبطة 
بالقروض املقدمة بسعر الفائدة ثابت. ويتم قيد القيمة العادلة لصكوك التحوط املشتقة ىف األرباح أو الخسائر. ويتم تصحيح بند 
التحوط ليعكس التغيرات ىف القيمة العادلة فيما يتعلق باملخاطر التى يتم التحوط لها مع قيد املكاسب والخسائر املعزو للمخاطر التى 

يتم التحوط لها ىف األرباح أو الخسائر.

وىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 بلغت القيمة العادلة ملقايضات القروض التى اعتبرت صكوك تحوط وبدأ سريانها 111.80 
مليون وحدة حسابية، وكان املكسب بالقيمة العادلة ملقايضات القروض هذه ىف السنة املنتهية ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015, 
31.13 مليون وحدة حسابية. وبلغت الخسائر بالقيم العادلة عىل القروض املتحوط لها التى يمكن عزوها للمخاطر التى يتم التحوط 
لها 31.67 مليون وحدة حسابية ومن ثم، فإن عدم فاعلية التحوط املعترف به ىف األرباح والخسائر. كان 0.54 مليون وحدة حسابية.

تتطلب معالجة محاسبة التحوط املقايضات ىف تاريخ تكليف استهالك الفرق بين صاىف املبلغ املرحل من القروض وقيمتها العادلة من 
البداية. وبالنسبة للعام 2015، بلغ استهالك تصحيح القيمة العادلة عىل املخاطر التى تم التحوط لها 4.87 مليون وحدة حسابية.
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(بآالف  الوحدات الحسابية)

20152014
7391,204الرصيد ىف أول كانون الثانى/ يناير

(465)(468)صاىف الحركة عن السنة
271739الرصيد ىف 31 كانون األول/ ديسمبر

اإليضاح )ح( الصكوك غير المتداولة على حساب رأس المال
قبل آيار/ مايو 1981، كانت كل املدفوعات عىل رأس املال املدفوع تتم بعمالت قابلة للتحويل. بيد أنه بالنسبة للزيادات ىف رأس املال 
التى تم التصريح بها ىف آيار/ مايو 1979 (ولكنها أصبحت سارية ىف كانون األول/ ديسمبر 1982) وىف آيار/ مايو 1981، فإن 

للبلدان األعضاء ىف اإلقليم الخيارين التاليين لسداد املستحقات عليها:

1) خمسة (5) أقساط سنوية متساوية، يدفع 50 ىف املائة عىل األقل من كل منها بعملة قابلة للتحويل ويدفع الباقى بالعملة املحلية،

2)  خمسة (5) أقساط سنوية متساوية، يدفع 20 ىف املائة منها بعملة قابلة للتحويل و 80 ىف املائة بأذون غير متداولة وال تحمل سعر 
فائدة. ومثل هذه األذون، يستردها البنك بعمالت قابلة للتحويل فقط عىل أقساط تبدأ من العام الخامس ألول تاريخ لدفع االكتتابات.

والبلدان األعضاء من خارج اإلقليم مطالبون بسداد مدفوعاتهم بعمالت قابلة للتحويل.

ويتعين سداد النسب املدفوعة من االكتتابات، املصرح بها بموجب قرار مجلس املحافظين B/BG/87/11، واملتعلقة بالزيادة العامة 
الرابعة لرأس املال كالتاىل:

(1)  أعضاء اإلقليم -50 ىف املائة عىل خمسة (5) أقساط سنوية متساوية نقدا بعملة قابلة للتحويل بحرية أو عمالت قابلة للتحويل 
يختارها البلد العضو، و 50  ىف املائة بإيداع أذون غير قابلة للتداول وال تحمل سعر فائدة مساوية مسماة بالوحدات الحسابية. 
ومثل هذه األذون يستردها البنك فقط بعمالت قابلة للتحويل ىف 5 أقساط سنوية متساوية تبدأ ىف الذكرى الخامسة لتاريخ دفع 

أوىل اكتتاب.

(2)  األعضاء من خارج اإلقليم – خمسة (5) أقساط سنوية متساوية بعمالتها الوطنية، حيثما تكن هذه العمالت قابلة للتحويل بحرية 
أو أذونات مسماة بعمالت قابلة للتحويل بحرية يتم تحصيلها عند الطلب.

وبموجب الزيادة العامة الخامسة لرأس املال، ليس هناك تمييز ىف ترتيبات الدفع بين البلدان األعضاء من اإلقليم ومن خارجه، فكل 
بلد عضو مطالب بأن يدفع النسبة املدفوعة من الحصص املكتتب فيها عىل 8 أقساط سنوية متساوية ومتوالية. وسيتم دفع القسط 
األول نقدا وبعمالت قابلة للتحويل بحرية. ويتم دفع األقساط من الثانى إىل الثامن نقدا أو بأذون قابلة للتحصيل عند الطلب بعمالت 

قابلة للتحويل بحرية.

وبموجب الزيادة العامة السادسة لرأس املال، املعتمدة بموجب قرار مجلس املحافظين B/BG /2010/08 ىف 27 آيار/ مايو 2010، 
يتعين أن يدفع كل عضو غير مؤهل للحصول عىل تمويل من صندوق التنمية األفريقى النسبة املدفوعة من أسهمه املكتتب فيها ىف 
اثنتى عشرة (12) قسطا سنويا متساويا متتاليا، ىف حين تدفع بلدان الدخل املتوسط والبلدان الخليط والبلدان األعضاء خارج اإلقليم 

النسبة املدفوعة من أسهمها املكتتب بها الخاصة بها ىف ثمانية (8) أقساط متساوية متتالية.

وسداد األسهم بموجب الزيادة العامة السادسة من خالل عمالت قابلة للتحويل بحرية ىف شكل نقدى أو سندات إذنية قابلة للتحصيل 
ىف تاريخ السداد أو قبله.

وىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و 2014، كان رصيد األذون غير القابلة للتداول كالتاىل:
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20152014
13,050,12812,628,999الرصيد القائم للقروض- التكلفة املستهلكة

20,26518,807الرصيد القائم للقروض- القيمة العادلة
13,070,39312,647,806

(151,288)(201,846)مخصوما منها: مجمع احتياطى تدهور القيمة
12,868,54712,496,518الرصيد ىف 31 كانون األول/ ديسمبر

اإليضاح )ط( القروض والضمانات

القروض

تضم محفظة قروض البنك املمنوحة للبلدان األعضاء املقترضة – أو املضمونة من قبلها – وكذلك قروضا أخرى غير مضمونة سياديا. 
ويتم سداد املبالغ املنصرفة عىل القروض بالعملة أو العمالت التى صرفها البنك أو بأية عملة أو عمالت أخرى قابلة للتحويل يعتمدها 
البنك. وينبغى أن يعادل املبلغ املسدد بكل من هذه العمالت املبلغ الذى صرف بالعملة األصلية. وتمنح القروض ملدة أقصاها 20 
عاما، بما ىف ذلك فترة سماح، تمثل عادة مدة تنفيذ املشروع. والقروض مخصصة لغرض تمويل مشروعات وبرامج التنمية، وليست 

مخصصة للبيع. وعالوة عىل ذلك، ال تعتقد اإلدارة أن هناك سوقا ثانوية يمكن مقارنتها بهذا النوع من القروض الذى يتيحه البنك.

وفيما يىل نورد وصفا ألنواع القروض التى يحتفظ بها البنك حاليا وأسعار الفائدة املحصلة عليها:

محفظة القروض: محفظة قروض البنك مكونة حاليا من ثالثة أنواع رئيسية من القروض استنادا إىل الشروط املالية: قروض 

بسعر ثابت، وقروض بسعر معوم، وقروض بسعر متغير. وكل من قروض السعر الثابت واملتغير يقدم بعمالت متعددة أو 
عملة موحدة عىل حد سواء – أى تقدم بعمالت متعددة أو عملة واحدة ىف حين أن قروض السعر املعوم تنطوى عىل شرط العملة 

املوحدة.

قروض أخرى: يقدم البنك أيضا تمويال مشتركا موازيا وقروضا جماعية لحسابه ولحساب عمالئه. ويستطيع البنك، من خالل 

القروض الجماعية، أن يحشد تمويال مشتركا بتحويل بعض أو كل مخاطره املرتبطة بقروضه وضماناته إىل شركاء تمويل 
آخرين. ومن ثم، فإن القروض الجماعية تقلل وتنوع مجمل املخاطر ملحفظة تمويل البنك ويمكن أن تستند القروض الجماعية إىل 
أسس تمويلية أو غير تمويلية، ويمكن ترتيبها عىل أساس فردى، أو عىل هيئة محفظة، أو أى أساس آخر يتسق مع املمارسات 

املتبعة ىف هذا املضمار.

كما يقدم البنك قروضا بالعملة املحلية لبلدان اإلقليم إذا تمكن البنك من تمويلها بكفاءة ىف سوق العملة املحلية. وتقدم القروض بالعملة 
املحلية ضمن إطار تسعير بهامش ربح ثابت للقروض وفقا ملبدأ "تحميل التكاليف عىل القروض" للقروض بالعملة املحلية لضمان 

تعويض التكلفة اإلجمالية لعمليات التمويل.

وىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و 2014، كانت القروض القائمة كما يىل:
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القيمة العادلة للقروض 

وىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و 2014، كانت القيمة العادلة واملرحلة املقدرة للقروض القائمة كالتاىل:

البنك معرض ملخاطر قرض مقيس بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة نظرا لوجود خيار للتحويل ىف القرض يمكن أن يغير 
التدفقات املالية املستقبلية بحيث ال تعد تمثل مدفوعات فحسب لألصل والفوائد وفقا ملا يقتضيه معيار اإلبالغ املاىل الدوىل رقم 9. 
النقدية املتوقعة مع مدخالت تشمل أسعار الفوائد  ووفقا لذلك فقد تحددت القيمة العادلة لهذا القرض باستخدام نموذج للتدفقات 
وهامش فائدة ائتمان املقترض الذى تم تقديره استنادا إىل منهجية تصنيف املراتب االئتمانية الداخلية بالبنك للقروض غير السيادية.

آجال االستحقاق وتكوين العمالت للقروض القائمة

كان هيكل آجال االستحقاق التعاقدية للقروض القائمة ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و 2014 كالتاىل:

وكان تكوين العمالت وأنواع القروض القائمة ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و 2014 كالتاىل:

(بآالف  الوحدات الحسابية)

20152014
 القيمة

الدفترية

القيمة العادلة

 املقدرة

 القيمة

الدفترية

القيمة العادلة

 املقدرة

قروض بتكلفة مستهلكة

10,785,15510,679,30210,186,53810,121,368قروض بسعر ثابت
2,082,2832,088,4462,254,4022,234,853قروض بسعر عائم

182,690189,273188,059180,895قروض بسعر متغير
13,050,12812,957,02112,628,99912,537,116اإلجماىل الفرعى

20,26520,26518,80718,807قروض بالقيمة العادلة
13,070,39312,977,28612,647,80612,555,923اإلجماىل

-(151,288)-(201,846)مجمع احتياطى تدهور قيمة القروض بالتكلفة املستهلكة
12,868,54712,977,28612,496,51812,555,923صاىف القروض

(بماليين  الوحدات الحسابية)

20152014
اإلجماىلاإلجماىلالسعر املتغيرالسعر العائمالسعر الثابتالفترات

748.18339.13178.791,266.101,316.04سنة واحدة أو أقل
844.81250.482.871,098.16933.54أكثر من سنة ولكن أقل من سنتين

879.53482.031.031,362.591,034.23أكثر من سنتين ولكن أقل من ثالث سنوات
1,106.511,122.79-925.68180.83أكثر من ثالث سنوات ولكن أقل من أربع سنوات

1,108.441,007.95-958.11150.33أكثر من أربع سنوات ولكن أقل من خمس سنوات
7,128.597,233.26-6,428.85699.74أكثر من خمس سنوات

10,785.162,102.54182.6913,070.3912,647.81اإلجماىل
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20152014
%املبلغ%املبلغ

5,245.1940.135,334.1242.17اليورو
237.371.81240.951.91الين اليابانى

2.600.022.620.02الجنيه اإلسترلينى
791.656.06986.587.80راند جنوب أفريقيا
4.820.044.620.04الفرنك السويسرى

6,736.3751.546,019.6847.59الدوالر األمريكى
52.390.4059.240.47عمالت أخرى

13,070.39100.0012,647.81100.00اإلجماىل

قد يتمكن املقترضون من الدفع قبل آجال االستحقاق، وفقا للشروط املحددة ىف اتفاقية القرض.

وبلغ العائد املرجح املتوسط عىل القروض القائمة ىف العام املنتهى 31 كانون األول/ ديسمبر 2015، 2.75 ىف املائة (2014: 2.86 ىف 
املائة).

وكان موجز تكوين عملة القروض القائمة املقارن ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و 2014 كالتاىل:

(بماليين  الوحدات الحسابية)

20152014
%املبلغ%املبلغ

136.04154.17اليورومتعدد العمالتالسعر الثابت:
211.01212.70الين اليابانى

2.602.62الجنيه االسترلينى
3.843.68الفرنك السويسرى

196.23170.69الدوالر األمريكى
0.020.02عمالت أخرى

549.744.21543.884.30
4,639.674,721.70اليوروبعملة واحدة

2.163.44الين اليابانى
702.30861.03راند جنوب أفريقيا

4,838.923,997.27الدوالر األمريكى
52.3759.22عمالت أخرى

10,235.4278.319,642.6676.24
428.85412.93اليوروبعملة واحدةالسعر العائم:

9.0310.20الين اليابانى
89.35125.55راند جنوب أفريقيا

1,575.311,724.53الدوالر األمريكى
2,102.5416.082,273.2117.97

29.6031.57اليورومتعدد العمالتالسعر املتغير:
0.730.71الين اليابانى

108.17107.08الدوالر األمريكى
138.501.06139.361.10

11.0313.75اليوروبعملة واحدة
14.4413.90الين اليابانى

0.980.94الفرنك السويسرى
17.7420.11الدوالر األمريكى

44.190.3448.700.39
13,070.39100.0012,647.81100.00االجماىل
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اإليراد املستحق والرسوم الدائنة عىل القروض

كان اإليراد املستحق والرسوم مستحقة القبض عىل القروض ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و 2014 كالتاىل:

تكوين مخصصات لتدهور قيمة أصل القروض والرسوم املستحقة

541.73 مليون وحدة حسابية (2014:  ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015، اعتبرت قروض يبلغ إجماىل قيمة رصيدها األىلص 
396.79 مليون وحدة حسابية) منها 270.22 مليون وحدة حسابية (2014: 265.34 مليون وحدة حسابية ) فات أوان استحقاقها، 

متدهورة القيمة.

وكانت املبالغ اإلجمالية للقروض والرسوم املستحقة التى تدهورت قيمتها ومجمع قيمتها ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و2014 
كالتاىل:

وكانت التحركات ىف مجمع االحتياطيات املخصصة ملواجهة تدهور القيمة بالنسبة ألصول القروض القائمة بالنسبة للسنتين املنتهيتين 
ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و 2014 كالتاىل:

العام، كان صاىف  العام والخاص. وخالل  القطاعين  الخاصة بقروض  تلك  القروض  وشمل مجمع مخصصات تدهور قيمة أصول 
مخصصات قروض القطاع العام 14.41 مليون وحدة حسابية، وخالل العام املنتهى ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 بلغ صاىف 
مليون وحدة حسابية). وبلغ مجمع مخصصات   0.37 القطاع الخاص 65.99 مليون وحدة حسابية (2014:  مخصصات قروض 
قروض القطاع الخاص ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015، 118.36 مليون وحدة حسابية (2014: 55.39 مليون وحدة حسابية).

(بآالف  الوحدات الحسابية)

20152014
425,559416,311إيراد مستحق ورسوم دائنة عىل القروض

(225,649)(228,580)مخصوما منه: مجمع احتياطى تدهور القيمة
196,979190,662الرصيد ىف 31 كانون األول/ ديسمبر

(بآالف  الوحدات الحسابية)

20152014
541,726396,789الرصيد القائم عىل القروض التى تدهورت قيمتها

(151,288)(201,846)مخصوما منه: مجمع احتياطى خسائر تدهور القيمة
339,880245,501صاىف الرصيد عىل القروض التى تدهورت قيمتها

324,857311,362رسوم دائنة وإيراد مستحق عىل القروض التى تدهورت قيمتها
(225,649)(228,580)مخصوما منها: مجمع احتياطى خسائر تدهور القيمة

96,27785,713صاىف رسوم دائنة وإيراد مستحق عىل القروض التى تدهورت قيمتها

(بآالف  الوحدات الحسابية)

20152014
151,288145,145الرصيد ىف أول كانون الثانى/ يناير

51,5771,566احتياطى لتدهور قيمة أصول القروض بالنسبة للسنة (صاىف)
-(4,967)االحتياطى املقلوب لدين ملغى

3,9484,577آثار التحويل
201,846151,288الرصيد ىف 31 كانون األول/ ديسمبر
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(بآالف الوحدات الحسابية)
20152014

225,649206,325الرصيد ىف أول كانون الثانى / يناير
13,84816,451احتياطى لتدهور قيمة أعباء القروض بالنسبة للسنة (صاىف)

-(16,384)إنهاء االحتياطى لدين ملغى
5,4672,873آثار التحويل

228,580225,649الرصيد ىف 31 كانون األول / ديسمبر

وكانت التحركات ىف مجمع االحتياطيات املخصصة لتدهور قيمة الفوائد والرسوم الدائنة عىل القروض املستحقة بالنسبة للسنتين 
املنتهيتين ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و 2014 كالتاىل:

وشمل مجمع مخصص احتياطات تدهور القيمة بالنسبة لفوائد القروض ورسومها مستحقة القبض واملتعلقة بالقطاع الخاص. وخالل 
العام املنتهى ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015، خصص احتياطى لتدهور القيمة عىل الفوائد والرسوم مستحقة القبض عىل قروض 
والرسوم  الفائدة  احتياطى  وبلغ مجمع  مليون وحدة حسابية).   2.55 مليون وحدة حسابية (2014:   4.89 بمبلغ  الخاص  القطاع 
مستحقة القبض عىل قروض القطاع الخاص ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015، 7.58 مليون وحدة حسابية (2014: 18.22 مليون 

وحدة حسابية).

الضمانات

يجوز للبنك أن يدخل ىف التزامات خاصة غير قابلة لإللغاء بدفع مبالغ للمقترضين أو أطراف أخرى مقابل السلع والخدمات التى يتم 
تمويلها بموجب اتفاقيات القروض. وىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015، بلغت  ضمانات سداد غير قابلة لإللغاء التى أصدرها البنك 

إىل البنوك التجارية عىل القروض غير املنصرفة 0.59 مليون وحدة حسابية (2014: 0.63 مليون وحدة حسابية).

كذلك يقدم البنك تمويل تجار وضمانات سداد إىل كيانات داخل بلدانه األعضاء مؤهلة للحصول عىل قروض البنك عن قروض التنمية 
املدفوعات  يتم سداد  مل  إذا  للبنك،  بالنسبة  محتمال  الضمانات خطرا  وتمثل  أجزاء.  ثالثة  عىل  الكيانات  هذه  ملثل  املقدمة  املضمونة 
املضمونة لكيان ما. وىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 بلغت قيمة التمويل التجارى والضمانات التى قدمها البنك لبعض املقترضين 

444.43 مليون وحدة حسابية (2014: 164.11 مليون وحدة حسابية).

وفيما خال الضمانات املمنوحة لكيانات أخرى، دخل البنك ىف 2015 ىف عقود تغطى بعضا من قروضه وبذلك يقدم كما يتلقى تعويضا 
ىف حالة ما إذا كان هناك تخلف عن السداد ىف أى من القروض املحددة. وإستنادا إىل هيكل، فإن هذه الضمانات يشار إليها بإعتبارها 
إتفاقيات لتبادل التعرض للمخاطر وهى أدوات إلدارة املخاطر ىف املحل األول. والتفاصيل ىف اإليضاح (د). وحتى نهاية كانون األول/ 

ديسمبر 2015، كان املبلغ االسمى لهذه العقود 4.47 مليار دوالر (3.22 مليار وحدة حسابية).

وباملثل، فإن لدى البنك تسهيالت لتعزيز اإلئتمان تستفيد من بعض القروض. وىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015، بلغت القروض 
املعتمدة 65.5 مليون وحدة حسابية. ويصبح غطاء تعزيز القروض ملثل هذه القروض فعاال ىف 2016.

اإليضاح )ى( – المشاركات فى أسهم رأس المال
اإلستثمار ىف صندوق التنمية األفريقى

تم إنشاء صندوق التنمية األفريقى ىف 1972 باعتباره مؤسسة دولية ملساعدة البنك ىف اإلسهام ىف التنمية االقتصادية واالجتماعية 
للبلدان األفريقية، والنهوض بالتعاون وزيادة التجارة الدولية خاصة بين البلدان األفريقية، ولتوفير التمويل بشروط عالية التيسير 
ملثل هذه األغراض. وقد قدم البنك والدول األصلية املشاركة ىف اتفاقية الصندوق االكتتابات األصلية له، كما انضمت الدول املشاركة 
لالتفاقية منذ تاريخ التوقيع األىلص. وبعد ذلك تم تلقى اكتتابات أخرى من املشتركين ىف شكل زيادات عامة خاصة واستعاضات عامة.

ولصندوق التنمية األفريقى مجلس إدارة مكون من 14 عضوا، 7 أعضاء منهم يختارهم بنك التنمية األفريقى و 7 أعضاء تختارهم 
الدول املشاركة. ويقدم مجلس إدارة الصندوق تقاريره إىل مجلس املحافظين املكون من ممثىل الدول املشاركة والبنك. ورئيس البنك 

هو بحكم منصبه رئيس الصندوق.
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ولتنفيذ وظائفه، يستخدم الصندوق مكاتب البنك وهيئة العاملين به ومنظماته وخدماته ومرافقه، ويدفع مقابلها حصة من املصروفات 
اإلدارية. والحصة من املصروفات اإلدارية التى يدفعها الصندوق إىل البنك يتم حسابها سنويا عىل صيغة لتقاسم التكلفة، يعتمدها 
مجلس اإلدارة، ويحركها إىل حد كبير عدد البرامج واملشروعات التى تم تنفيذها خالل الفترة. واستنادا إىل صيغة تقاسم التكلفة، 
بلغت حصة املصروفات اإلدارية التى تكبدها الصندوق عن السنة املنتهية ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015، 200.93 مليون وحدة 
حسابية (2014: 248.57 مليون وحدة حسابية)، تمثل 63.14 ىف املائة (2014: 67.32 ىف املائة) من املصروفات اإلدارية القابلة 

للتقاسم التى تكبدها البنك. ويتم اإلبقاء عىل حسابات الصندوق منفصلة ومتميزة عن حسابات البنك.

وعىل الرغم من أن البنك يمارس بحكم االتفاقية قوة تصويت قدرها 50 ىف املائة ىف صندوق التنمية األفريقى، فإن االتفاقية املنشئة 
للصندوق تحدد أيضا أنه ىف حالة انتهاء عمليات الصندوق، فإن أصوله يتم توزيعها بالتناسب عىل املشتركين بنسبة املبالغ املدفوعة 
منهم عىل حسابات اكتتابهم بعد تسوية أى مطالب قائمة تلقاء املشاركين. وىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015، كانت حصة البنك 

االقتصادية أو النسبية ىف الصندوق 0.48 ىف املائة (2014: 0.51 ىف املائة).

وعىل الرغم من تمتع البنك بسلطة ممارسة 50 ىف املائة من قوة التصويت ىف الصندوق. مل يجر تلبية شروط الرقابة بمقتضى معيار 
اإلبالغ املاىل 10 للقوائم املالية املوحدة نظرا ألن البنك ليس لديه مصالح تصويت مطلقة للرقابة عىل الصندوق، وال حقوق للعوائد 
املختلفة من عالقته مع الصندوق، ولديه مصالح اقتصادية تقل عن واحد ىف املائة ىف الصندوق. وبناء عىل ذلك، ال يمكن ضم الصندوق 

إىل القوائم املالية املوحدة للبنك.

ونتيجة لتنفيذ املبادرة متعددة األطراف لتخفيف عبء الديون الوارد وصفها ىف اإليضاح ت ـ 2، ىف 2006، انخفضت قيمة األصول 
الصافية لصندوق التنمية األفريقى وهى أساس قيمة استثمارات البنك، مما أسفر عن خسائر من تدهور القيمة عىل استثمارات البنك. 
ويتكون صاىف أصول الصندوق من موارد التنمية ناقصا االلتزامات تحت الطلب القائمة، زائدا القروض املنصرفة والقائمة باستبعاد 
األرصدة املستحقة من بلدان وصلت لنقطة القرار بموجب مبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة املتعلقة بالديون، ومن ثم فهى تستحق 

إلغاء قرض بموجب املبادرة متعددة األطراف لتخفيف عبء الديون ىف تاريخ امليزانية.

مشاركات أخرى ىف أسهم رأس املال

يجوز للبنك أن يتخذ مواقف للمشاركة ىف أسهم رأس املال ىف املشروعات املنتجة اململوكة ملكية خاصة وىف مؤسسات الوساطة املالية 
أو ىف شركات القطاع الخاص، التى تتم خصخصتها أو ىف املؤسسات اإلقليمية ودون اإلقليمية. وهدف البنك ىف مثل هذه االستثمارات 
ىف أسهم رأس املال هو النهوض بالتنمية االقتصادية ىف بلدان اإلقليم األعضاء فيه، وبصفة خاصة تنمية القطاع الخاص. كما تهدف 
مشاركة البنك ىف أسهم رأس املال للنهوض باالستخدام الفعال للموارد، والنهوض بمشاركة أفريقيا، والقيام بدور حفاز ىف جذب 
البقاء ماليا والتى لها جدارة  القادرة عىل  الداخلية والخارجية إىل املشروعات  املستثمرين واملقرضين اآلخرين وحشد تدفق املوارد 

اقتصادية كبيرة أيضا.

ما مل يعتمد مجلس اإلدارة غير هذا، فإن مشاركة البنك ىف أسهم رأس املال ال تتجاوز 25 ىف املائة من أسهم رأس املال ىف الكيان 
الذى تستثمر فيه. والبنك ال يسعى للتحكم ىف أسعار الفائدة للشركات التى يستثمر فيها، ومن ثم، فإن البنك ال يسعى للسيطرة 
عىل الشركات التى يستثمر فيها، لكنه يراقب عن كثب استثماراته ىف األسهم من خالل تمثيل املجلس، وفق قرار مجلس املحافظين 
B/BG/2009/10 الصادر ىف 13 آيار/مايو 2009، فإن مجمع استثمارات البنك ىف أسهم رأس املال لن تزيد ىف أى وقت عن 15 ىف 
املائة من املبلغ اإلجماىل لرأس مال البنك املدفوع واالحتياطيات والفوائض (رأس مال املخاطر) املدرجة ىف موارده العادية لرأس املال.

وبموجب معيار اإلبالغ املاىل الدوىل رقم 9، ينبغى قياس استثمارات أسهم رأس املال بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر. 
بيد أنه حيث ال تكون استثمارات أسهم رأس املال محتفظا بها للتداول، يتوافر للكيان خيار إدراج تغيرات القيمة العادلة ىف اإليرادات 
إن  بعد ذلك. وحيث  قيد االستثمار  ألغى  إذا  األرباح والخسائر  العادلة ىف  القيمة  التغير ىف  تدوير  إعادة  الشاملة األخرى، مع عدم 
استثمارات البنك ىف أسهم رأس املال محتفظ بها حاليا ألغراض إستراتيجية لتعزيز التنمية ىف بلدان اإلقليم األعضاء وليس للتداول، 

فقد آثر البنك اعتبار كل استثماراته ىف أسهم رأس املال باعتبارها محددة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى.
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ويرد فيما يىل موجز ملصالح البنك ىف أسهم رأس املال ىف نهاية 2015 و 2014:
(بآالف الوحدات الحسابية)

رأس مال تحت الطلبسنة التأسيس
القيمة الدفترية

20152014املؤسسات
111,741111,741-1972صندوق التنمية األفريقى

(49,643)(49,528)مجمع حصة من األرباح/( الخسائر) وتدهور القيمة ىف أول كانون الثانى/ يناير
(633)(395)حصة من الخسائر بالنسبة للعام
433748إنهاء املخصصات بالنسبة للعام

-62,25162,213
االستثمارات املباشرة

مؤسسات التمويل اإلنمائى
Africa 50201554,12318,041-

-145-2015أفريقيا يرورينشيال بى ال سي
199319,57755,28329,723البنك األفريقى للتصدير واالستيراد

6,9086,641-2011صندوق الضمانات األفريقى
-134-2015أفريالند بروبيرتس بى ال سي

19752,1561,326718بنك التنمية لدول أفريقيا الوسطى
196710,10315,31112,609بنك تنمية شرقى أفريقيا

198539,25752,52137,432بنك التنمية والتجارة لدول شرق وجنوب أفريقيا
---1980بنك التنمية لدول البحيرات العظمى*

13,58312,838-1982مؤسسة اإلسكان األفريقية (شلتر أفريك)
200716015,30020,327شركة االستثمار تى سى إكس املحدودة ىف موريشيوس

-307-2015يونايتد كابيتال بى إل سي
19731,8315,1573,272بنك التنمية لغرب أفريقيا

127,207184,016123,560
البنوك التجارية

6,4889,216-1961بنك أفريقيا املتحد
-6,4889,216

مؤسسات التمويل متناهى الصغر

1,2971,191-2007بنك إيه بى املحدود للتمويل متناهى الصغر ىف نيجيريا
915971-2008بنك أكسس ليبريا املحدود
650844-2007بنك أكسس تنزانيا املحدود

1,1991,016-2008بنك أدفانس ىف الكنغو
826727-2013شركة »ميكرو كريد« لالئتمان متناهى الصغر ىف كوت ديفوار (شركة مساهمة)

-4,8874,749
التأمين

10,83110,353-2013وكالة التأمين عىل التجارة ىف أفريقيا
(Africa-Re) 42,54438,122-1977شركة إعادة التأمين

15,54313,554-2011شركة إعادة التأمين لدول شرق أفريقيا وجنوبها
-68,91862,029

127,207264,309199,554إجماىل االستثمارات املباشرة

الصناديق

20105,85919,75423,151صندوق أفريقيا للرسملة
LLC 20094,7189,5388,088صندوق أفريقيا للصحة

201065913,7858,709صندوق أفريقيا لالستثمار املشترك
L.P 201411,8235,3801,301صندوق أفريقيا للطاقة املتجددة

LLC 20103,86922,29114,884صندوق أفريقيا للزراعة
20092,48119,74516,966صندوق أفريقيا لالستثمار ىف البنية األساسية 2

LLC2 20087028,56711,294صندوق أفريك أنفست
PCC 20081,1469,8658,560صندوق أجرى ىف

20106,5213,8744,048صندوق آرجان للبنية األساسية
LLC 201511,4422,991الصندوق اإلقليمى لساحل اآلطلسى-

LLC 20084,51316,97510,496صندوق أوريوس أفريقيا
SME 20071,42515,16117,858الصندوق الدوىل لشركاء األعمال لجنوبى أفريقيا

20143,5421,184953
(CSSAF) 201216,6236,5838,389صندوق كارليل ألفريقيا جنوب الصحراء

LLC 20102,4256,7534,158صندوق كاتاليست الثانى
20121,1471,8892,190صندوق كوريس كروساس الثانى

LLC 5--1998صندوق آى سى بى أفريقيا األول
PCC 20058,34625,23026,815صندوق آى سى بى أفريقيا الثانى
PCC 20086,46441,22439,512صندوق آى سى بى أفريقا الثالث

LLP 20124,1648,2485,952آيت مايلز
20149,1761,0811,192صندوق أنكو أفريقيا ألسهم رأس املال الخاص

20106371,9411,877صندوق التطور واحد
201161311,72112,759صندوق استدامة الغابات ىف أفريقيا لتسهيل البيئة العاملى

20082,3294,0444,652صندوق جروفن أفريقيا
20113,95425,78816,307هليوس انفستور موريشيوس املحدودة

20122,6202,7691,383آى آند بى ملنظمى مشروعات أفريقيا
20101,2085,4584,086صندوق استثمار من أجل الصحة ىف أفريقيا

20147,91078851صندوق KIBO الثانى
PCC (موريشيوس) 2008317,43119,618صندوق املغرب 2 ألسهم رأس املال
PCC (موريشيوس) 20122,11614,07810,258صندوق املغرب 3 ألسهم رأس املال

360-201013,953الصندوق الثانى الجديد للتعدين ىف أفريقيا
20133,567981359صندوق الوحدة األفريقية لإلسكان

20074,13628,83521,622صندوق تنمية البنية األساسية لعموم أفريقيا
20146,584935821صندوق تنمية البنية األساسية لعموم أفريقيا الثانى

200875457327شركاء االستثمار ىف عموم أفريقيا املحدودة 2
199654519,34624,467صندوق البنية األساسية ىف جنوب أفريقيا

20112,7812,4181,583صندوق غرب أفريقيا لألسواق الصاعدة
160,775376,708335,051إجماىل الصناديق

287,962641,017534,605اإلجماىل املباشر لإلستثمارات والصناديق
287,962703,268596,818اإلجماىل الكىل

* املبالغ التى صرفت بالكامل، لكن القيمة تقل عن 100 وحدة حسابية بأسعار الصرف السارية
** تكلفة االستثمارات ىف األسهم (باستثناء صندوق التنمية األفريقى) مرحلة بالقيمة العادلة ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015، 524.63 مليون وحدة حسابية (2014: 455.47 مليون 

وحدة حسابية)
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(بآالف الوحدات الحسابية)

املمتلكات واملعدات

األصول

 املعنوية

اإلجماىل 

الكىل

األراضى2015

رأس املال 

العامل

املبانى 

والتحسينات

األثاث

 والتركيبات 

واألشياء املثبتة

املعدات

 واملركبات

 اآللية

إجماىل

 املمتلكات 

واملعدات

برمجيات 

الحاسبات

املمتلكات

 واملعدات 

واألصول 

املعنوية

التكلفة:

48056,34523,31418,84366,042165,02422,668187,692الرصيد ىف أول كانون الثانى / يناير
13,5338193,3464,98022,6781,06223,740-اإلضافات خالل السنة

(14,705)(8)(14,697)(8,808)(5,814)-(75)-ما تم التخلص منه خالل السنة
48069,80324,13316,37562,214173,00523,722196,727الرصيد ىف 31 كانون األول / ديسمبر

مجمع اإلهالك:

22,12111,78053,50987,41021,448108,858--الرصيد ىف أول كانون الثانى / يناير
3012,1735,5117,9851,0679,052--اإلهالك خالل السنة

(14,011)(8)(14,003)(8,414)(5,589)---ما تم التخلص منه خالل السنة
22,4228,36450,60681,39222,507103,899--الرصيد ىف 31 كانون األول / ديسمبر

صاىف القيمة الدفترية ىف 31 كانون 

48069,8031,7118,01111,60891,6131,21592,828األول / ديسمبر 2015

(بآالف الوحدات الحسابية)

املمتلكات واملعدات

األصول

 املعنوية

اإلجماىل 

الكىل

األراضى2014

رأس املال 

العامل

املبانى 

والتحسينات

األثاث

 والتركيبات 

واألشياء املثبتة

املعدات

 واملركبات

 اآللية

إجماىل

 املمتلكات 

واملعدات

برمجيات 

الحاسبات

املمتلكات

 واملعدات 

واألصول 

املعنوية

التكلفة:

48023,02822,85614,31461,284121,96221,798143,760الرصيد ىف أول كانون الثانى / يناير
33,3174585,6645,52844,96787045,837-اإلضافات خالل السنة

(1,905)-(1,905)(770)(1,135)---ما تم التخلص منه خالل السنة
48056,34523,31418,84366,042165,02422,668187,692الرصيد ىف 31 كانون األول / ديسمبر

مجمع اإلهالك:

21,99511,19649,30882,49920,589103,088--الرصيد ىف أول كانون الثانى / يناير
1261,6694,9546,7498597,608--اإلهالك خالل السنة

(1,838)-(1,838)(753)(1,085)---ما تم التخلص منه خالل السنة
22,12111,78053,50987,41021,448108,858--الرصيد ىف 31 كانون األول / ديسمبر

صاىف القيمة الدفترية ىف 31 كانون 

48056,3451,1937,06312,53377,6141,22078,834األول / ديسمبر 2014

اإليضاح )ك( – أوراق مالية أخرى للديون
يجوز للبنك أن يستثمر ىف صكوك ديون معينة تصدرها كيانات ىف بلدان اإلقليم األعضاء فيه لغرض تمويل مشروعات وبرامج التنمية. 
ويجوز للبنك أيضا االستثمار ىف أوراق مالية أخرى بما ىف ذلك تمويل التجارة الذى يحقق أهداف التنمية ىف البلدان األعضاء املقترضة.

ويصنف هذه االستثمارات باعتبارها أصوال مالية بتكلفة مستهلكة.

وكان املبلغ الدفترى "لألوراق املالية األخرى" ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 هو 46.42 مليون وحدة حسابية (2014: 94.11 
مليون وحدة حسابية).

اإليضاح )ل( – الممتلكات والمعدات واألصول المعنوية



183

الفصل السادس التقرير السنوى 2015

واألرض املقام عليها املقر الرئيسى منحت أصال باالستخدام غير املحدد بمدة من قبل البنك، لكن مع احتفاظ حكومة كوت ديفوار 
بامللكية، عىل الرغم، من أن حكومة كوت ديفوار قد وافقت ىف 2013 عىل نقل ملكية األرض للبنك وتجرى حاليا اإلجراءات ذات الصلة 

إلتمام هذا النقل للبنك.

اإليضاح )م( – عمليات االقتراض
وىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و 2014، كانت عمليات االقتراض كاآلتى:

شملت عمليات االقتراض من البنك ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015، عمليات اقتراض فرعية بلغت 223.09 مليون وحدة حسابية 
(2014: 489.33 مليون وحدة حسابية).

وقد اعتمد إطار كفاية رأس املال الذى أقره مجلس اإلدارة استخدام دين بنسبة واحدة للدين إىل رأس املال القابل لالستخدام لرصد 
قدرة البنك عىل تعبئة األموال. وتحدد النسبة حدا أقصى إلجماىل الدين القائم بنسبة 100 ىف املائة من رأس املال القابل لالستخدام. 
 A- املرتبة املقترضين من  الطلب ألعضائه غير  املال تحت  البنك ورأس  القابل لالستخدام أسهم رأس مال  املال غير  ويشمل رأس 

فأفضل. وكان رأس مال البنك القابل لالستخدام ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015، 28.13 مليار وحدة حسابية.

التكاليف  التوفير ىف  لالستفادة من فرص  الخصوم  إدارة  أنشطة  بها ىف  يقوم  التى  االقتراض  عملية  البنك مشتقات ىف  ويستخدم 
وتخفيض تكاليف تمويله.

وتنطوى بعض اتفاقيات االقتراض طويلة األجل عىل أحكام تسمح باإلسترداد باختيار الحائز ىف تواريخ محددة قبل انقضاء أجل 
السداد. وتتراءى عمليات االقتراض هذه ىف الجداول املعنية بهيكل سداد عمليات االقتراض باستخدام تواريخ لخيار البيع، بدال من 
آجال االستحقاق التعاقدية. بيد أن اإلدارة تعتقد أن نسبة من عمليات االقتراض هذه يمكن أن تظل قائمة ملا وراء تواريخ استردادها 

األسبق.

وقد دخل البنك ىف اتفاقيات للمقايضة فيما بين العمالت مع بنوك دولية كبرى يتم بموجبها تحويل عائدات االقتراض إىل عملة مختلفة 
وتشمل عقود صرف آجلة تتضمن صرفا يتم مستقبال للعمليتين بغية استرداد العملة التى تم تحويلها. كما دخل البنك ىف مقايضات 

لسعر الفائدة، التى تحول االلتزامات بسعر معوم بعملة معينة إىل االلتزام بالسداد بسعر ثابت أو العكس.

 (بماليين الوحدات الحسابية)

20152014
15,851.2513,481.63عمليات اقتراض بالقيمة العادلة

598.01894.32عمليات اقتراض بالتكلفة املستهلكة
16,449.2614,375.95املجموع 
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(بماليين الوحدات الحسابية)
مقايضات سعر الفائدةاتفاقيات مقايضة العملة)أ(عمليات اقتراض مباشرة

نوع السعرالعملة

مدرج

 بالقيمة 

العادلة

مدرج

 بالتكلفة 

املستهلكة

متوسط 

التكلفة

 املرجح)ب(
)%(

متوسط أجل 

االستحقاق 

املرجح 

)سنوات(

املبلغ الدائن 

)املدين(

متوسط 

التكلفة

 املرجح)ب(
)%(

متوسط أجل 
االستحقاق 

املرجح 
)سنوات(

 املبلغ 

االفتراضى 

الدائن

 )املدين( 

متوسط 

التكلفة 

املرجح 

)%(

متوسط أجل 

االستحقاق 

)سنوات(

يورو 

 - - - 5.3 6.63 213.65 1.3 0.28 - 118.74ثابت

- - - - - - - (117.85)0.28 1.3 

 1.3(0.23) 117.85 1.5(0.35)(271.05) - - - -قابل للتعديل
- - - - 5,740.60 (0.17)3.5 - - - 

الين اليابانى

 - - - - - - 33.3 0.88 122.67 771.80ثابت
- - - - (831.75)0.86 34.2 - - - 

 8.7(0.31) 14.36 6.6(0.49) 15.71 4.3 4.30 - 351.94قابل للتعديل

- - - - (371.00)3.34 9.6 (14.36)2.47 8.7 

دوالر أمريكى

 - - - - - - 1.6 1.58 368.04 10,085.14ثابت
- - - - (4,293.77)1.75 2.2 (5,357.47)1.65 2.5 

 2.4 0.45 5,625.48 9.9 0.27 3,848.06 0.9 0.85 - 178.59قابل للتعديل
- - - - (759.27)(0.08)4.0 (238.13)1.60 0.7 

عمالت أخرى(د)

 - - - - - - 4.2 3.16 58.15 3,954.45ثابت
- - - - (3,476.88)3.17 4.0 (572.08)1.77 1.6 

 1.8 2.75 503.33 3.1 5.64 614.98 2.0 5.22 49.77 390.59قابل للتعديل
- - - - (684.60)3.94 2.3 - - - 

اإلجماىل

 - - - 5.3 6.63 213.65 4.1 1.94 548.86 14,930.13ثابت
- - - - (8,602.39)2.24 6.0 (6,047.40)1.54 1.9 

 2.4 0.83 6,261.02 9.5 1.09 4,207.70 2.7 4.08 49.77 921.12قابل للتعديل
- - - - 3,925.73 (1.24)3.1 (252.49)(0.54)(1.0)

- -(38.87) - -(255.31) 4.0 2.07 15,851.25598.63أصل املبلغ بالقيمة االسمية

صاىف العالوة / غير 
- - 34.59 - - 519.40 -- (0.62)-املستهلكة (الخصم) 

15,851.25 598.01 2.07 4.0 264.09 -- (4.28) -- 

- -29.54 (c) - -(c) 171.55  - --تصحيح القيمة العادلة

 - - 25.26 - - 435.64 4.0 2.07 598.01 15,851.25اإلجماىل 

إفصاح تكميىل (عمليات اقتراض مباشرة):
وصل املبلغ االفتراضى لعمليات االقتراض ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015، إىل 16.449.26 مليون وحدة حسابية، وبلغت القيمة العادلة املقدرة 16.553.69 مليون 

وحدة حسابية.
(أ) تشمل اتفاقيات مقايضة العملة مقايضات بأسعار الفائدة بين العمالت.

(ب)  كان متوسط فترة إعادة التسعير لصاىف التزامات العمالت لعمليات االقتراض بأسعار قابلة للتعديل ستة أشهر، واألسعار املبينة هى األسعار السائدة ىف 31 كانون 
األول/ ديسمبر 2015.

(جـ) هذه املبالغ مدرجة ىف أصول وخصوم مشتقة ىف امليزانية.
.AUD و CHF و NZD و TRY و ZAR (د) هذه القيمة متعلقة باالقتراض واملشتقات بعمالت

قد تحدث فروق طفيفة ىف اإلجماليات بسبب التقريب.

ويرد فيما يىل موجز ملحفظة عمليات االقتراض التى أجراها البنك ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و 2014:

عمليات االقتراض واملقايضات ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015
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(بماليين الوحدات الحسابية)
مقايضات سعر الفائدةاتفاقيات مقايضة العملة)أ(عمليات اقتراض مباشرة

نوع السعرالعملة

مدرج

 بالقيمة 

العادلة

مدرج

 بالتكلفة 

املستهلكة

متوسط 

التكلفة

 املرجح)ب(
)%(

متوسط أجل 

االستحقاق 

املرجح 

)سنوات(

املبلغ الدائن 

)املدين(

متوسط 

التكلفة

 املرجح)ب(
)%(

متوسط أجل 
االستحقاق 

املرجح 
)سنوات(

 املبلغ 

االفتراضى 

الدائن

 )املدين( 

متوسط 

التكلفة 

املرجح 

)%(

متوسط أجل 

االستحقاق 

)سنوات(

يورو 

---0.282.3244.586.385.9-126.81ثابت

-------(125.70)0.282.3

5,555.920.094.6125.700.032.3----قابل للتعديل
----(272.35)(0.08)2.4---

الين اليابانى

------574.44117.321.3629.4ثابت
----(624.90)1.2131.7---

------4.504.4-362.30قابل للتعديل

----(394.89)3.419.4---

دوالر أمريكى

------7,363.16628.101.823.2ثابت
----(3,761.71)1.793.1(3,594.67)1.953.2

1.251.33,732.990.088.53,850.910.313.1-175.99قابل للتعديل
----(828.11)(0.18)4.4(241.36)2.001.0

عمالت أخرى(د)

---4,721.14146.523.234.45.443.920.5ثابت
----(4,254.40)3.434.3(651.86)1.684.7

157.793.111.963.7816.815.403.9551.233.344.4قابل للتعديل
----(367.31)1.074.0---

اإلجماىل

---12,785.55891.942.284.8250.026.335.8ثابت
----(8,641.01)2.565.8(4,372.23)1.863.4

696.083.113.103.510,105.720.526.04,527.840.673.2قابل للتعديل
----(1,862.66)0.845.1(241.36)2.001.0

--(85.75)--(147.93)13,481.63895.052.324.7أصل املبلغ بالقيمة االسمية

صاىف العالوة / غير 
--80.45--526.33--(0.73)-املستهلكة (الخصم) 

13,481.63894.322.324.7378.40--(5.30)--

--(ج) 96.47--(ج) (55.90)----تصحيح القيمة العادلة

--91.17--13,481.63894.322.324.7322.50اإلجماىل 

إفصاح تكميىل (عمليات اقتراض مباشرة):
وصل املبلغ اإلفتراضى لعمليات االقتراض ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2014 إىل 14.347.92 مليون وحدة حسابية، وبلغت القيمة العادلة املقدرة 14.503.79 مليون 

وحدة حسابية.
(أ) تشمل اتفاقيات مقايضة العملة مقايضات بأسعار الفائدة بين العمالت.

(ب) كان متوسط فترة إعادة التسعير لصاىف التزامات العمالت لعمليات االقتراض بأسعار قابلة للتعديل ستة أشهر، واألسعار املبينة هى األسعار السائدة ىف 31 كانون 
األول/ ديسمبر 2014.

(جـ) هذه املبالغ مدرجة ىف أصول وخصوم مشتقة ىف امليزانية.
.AUD و CHF و NZD و TRY و ZAR (د) هذه القيمة متعلقة باالقتراض واملشتقات بعمالت

قد تحدث فروق طفيفة ىف اإلجماليات بسبب التقريب.

عمليات االقتراض واملقايضات ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2014
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وكان هيكل االستحقاق التعاقدى (بإستثناء عمليات االقتراض تحت الطلب) بالنسبة لعمليات االقتراض القائمة ىف 31 كانون األول/ 
ديسمبر 2015 كما يىل:

i( عمليات االقتراض املدرجة بالقيمة العادلة

ii( عمليات االقتراض املدرجة بالتكلفة املستهلكة

وكان هيكل االستحقاق التعاقدى (باستثناء عمليات االقتراض تحت الطلب) بالنسبة لعمليات االقتراض القائمة ىف 31 كانون األول/ 
ديسمبر 2014 كما يىل:

1( عمليات االقتراض املدرجة بالقيمة العادلة

 (بماليين الوحدات الحسابية)

اإلجماىلتحت الطلبعاديةالفترات

699.51281.33980.84سنة واحدة أو أقل
3,238.80-3,238.80أكثر من سنة ولكن أقل من سنتني

2,288.69-2,288.69أكثر من سنتني ولكن أقل من ثالث سنوات
2,563.28-2,563.28أكثر من ثالث سنوات ولكن أقل من أربع سنوات

750.791.26752.05أكثر من أربع سنوات ولكن أقل من خمس سنوات
3,641.3216.653,657.97أكثر من خمس سنوات

13,182.39299.2413,481.63اإلجمالى

 (بماليين الوحدات الحسابية)

اإلجماىلتحت الطلبعاديةالفترات

3,530.54192.293,722.83سنة واحدة أو أقل

3,137.85-3,137.85أكثر من سنة ولكن أقل من سنتين
3,066.91-3,066.91أكثر من سنتين ولكن أقل من ثالث سنوات

1,107.371.331,108.70أكثر من ثالث سنوات ولكن أقل من أربع سنوات
1,182.682.371,185.05أكثر من أربع سنوات ولكن أقل من خمس سنوات

3,600.7529.163,629.91أكثر من خمس سنوات
15,626.10225.1515,851.25اإلجماىل

 (بماليين الوحدات الحسابية)

اإلجماىلتحت الطلبعاديةالفترات

4.93-4.93سنة واحدة أو أقل
5.93-5.93أكثر من سنة ولكن أقل من سنتني

19.78-19.78أكثر من سنتني ولكن أقل من ثالث سنوات
162.29-162.29أكثر من ثالث سنوات ولكن أقل من أربع سنوات

4.93-4.93أكثر من أربع سنوات ولكن أقل من خمس سنوات
340.9359.84400.77أكثر من خمس سنوات

538.7959.84598.63اإلجمالى الفرعى
(0.62)-(0.62)صافى العالوة غير املستهلكة واخلصم

538.1759.84598.01اإلجمالى
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2( عمليات االقتراض املدرجة بالتكلفة املستهلكة

وبلغت القيمة العادلة لعمليات االقتراض التى نفذت بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 15.851.25 مليون وحدة حسابية 
ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 (2014: 13.481.63 مليون وحدة حسابية). وبالنسبة لعمليات االقتراض هذه، فإن املبلغ الذى 
كان مطالبا بسداده بحكم التعاقد ىف تاريخ االستحقاق ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015، هو 15.848.51 مليون وحدة حسابية 
(2014: 13.452.87 مليون وحدة حسابية) وتعادل القيمة االستردادية لعمليات االقتراض تحت الطلب املبلغ االفتراضى مضافا إليه 

رسوم التمويل املستحقة.

ومثلما بين اإليضاح (ع) فقد كان صاىف الخسارة عىل عمليات االقتراض واملشتقات ذات الصلة بالقيمة العادلة املنتهية ىف 31 كانون 
األول/ ديسمبر 2015 هو 38.81 مليون وحدة حسابية (2014: صاىف خسارة بلغت 36.73 مليون وحدة حسابية). وكانت الحركة 
بالقيمة العادلة التى يمكن عزوها إىل التغيرات ىف مخاطر االئتمان لدى البنك املدرجة ىف إيرادات شاملة أخرى عن السنة املالية املنتهية 

ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015، هى 73.06 مليون وحدة حسابية (2014: خسارة بلغت 32.14 مليون وحدة حسابية). 

وتتحدد تغيرات القيمة العادلة التى يمكن عزوها إىل مخاطر االئتمان لدى البنك، بمقارنة التدفقات النقدية املخصومة لعمليات اإلقراض 
املدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر باستخدام فرق االئتمان لدى البنك عىل األسواق السائدة ذات الصلة لسندات البنك 
املسدلة ىف البورصة مقابل ليبور ىف كل من بداية الفترة ذات الصلة ونهايتها. ومل يطبق فرق االئتمان لدى البنك عىل تغيرات القيمة 

العادلة عىل عمليات االقتراض تحت الطلب التى يقل تاريخ طلبها عن عام.

وبالنسبة لعمليات االقتراض املدرجة بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015، فقد بلغ مجمع 
الخسائر غير املحققة بالقيمة العادلة حتى اآلن، 770.29 مليون وحدة حسابية (2014: 828.27 مليون وحدة حسابية).

اإليضاح )ن( أسهم رأس المال
تتكون أسهم رأس املال من رأس املال، واالحتياطيات. وفيما يىل تفاصيل أكثر:

رأس املال

يشمل رأس املال اإلكتتابات املدفوعة من قبل البلدان ومجمع فروق الصرف عىل اإلكتتابات. والبنك غير خاضع ألى متطلبات مفروضة 
من الخارج فيما يتعلق برأس املال.

االكتتابات املدفوعة

تتكون االكتتابات ىف رصيد رأسمال البنك من اكتتابات رأس املال األوىل، وزيادات طوعية لرأس املال، وست زيادات عامة لرأس املال 
أجريت حتى اآلن. وقد اعتمد مجلس محافظى البنك الزيادة العامة الخامسة لرأس املال ىف 29 آيار/ مايو 1998، وأصبحت سارية 
ىف 30 أيلول/ سبتمبر 1999– عند تصديق الدول األعضاء عليها وبدء سريان التعديالت ذات الصلة لالتفاقية املنشئة للبنك. ورفعت 
الزيادة العامة الخامسة رأس مال البنك املصرح به بمقدار 35 ىف املائة من 1.62 مليون سهم إىل 2.187 مليون سهم، بقيمة اسمية 
قدرها 10 آالف وحدة حسابية لكل سهم. وتم تقسيم أسهم الزيادة العامة الخامسة، ومجموعها 567.000 سهم، إىل أسهم مدفوعة 

 (بماليين الوحدات الحسابية)

اإلجماىلتحت الطلبعاديةالفترات

309.23-309.23سنة واحدة أو أقل

5.54-5.54أكثر من سنة ولكن أقل من سنتين
6.60-6.60أكثر من سنتين ولكن أقل من ثالث سنوات

22.51-22.51أكثر من ثالث سنوات ولكن أقل من أربع سنوات
158.13-158.13أكثر من أربع سنوات ولكن أقل من خمس سنوات

393.04-393.04أكثر من خمس سنوات
895.05-895.05اإلجماىل الفرعى

(0.73)-(0.73)مطروحا منها العالوة غير املستهلكة والخصم
894.32-894.32اإلجمالى
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وأسهم تحت الطلب بنسبة ستة (6) ىف املائة من األسهم املدفوعة إىل أربعة وتسعين (94) ىف املائة من األسهم تحت الطلب. وتم 
تخصيص أسهم الزيادة العامة الخامسة للبلدان من داخل اإلقليم ومن خارجه، بحيث إنه عند اكتمال االكتتاب، ستحوز بلدان اإلقليم 

األعضاء 60 ىف املائة من إجماىل رصيد البنك، وتحوز البلدان األعضاء من خارج اإلقليم عىل الباقى وهو 40 ىف املائة.

وقبل الزيادة العامة الخامسة، كان رأس املال املكتتب فيه مقسما لرأس مال مدفوع ورأس مال تحت الطلب بنسبة 1 إىل 7. ومع الزيادة 
العامة الخامسة، يتكون رصيد رأس مال البنك املصرح به من 10.81 ىف املائة أسهم مدفوعة و 89.19 ىف املائة أسهم تحت الطلب.

وقبل الزيادة العامة السادسة لرأس املال، رخص مجلس املحافظين بقراريه B/BG/2008/07 و B/BG/2009/05 بزيادتين 
لرأس املال، زاد رأس مال البنك املرخص به من 21٫870 مليون وحدة حسابية إىل 22.120 مليون وحدة حسابية للسماح لجمهورية 
تركيا ودوقية لوكسمبورغ العظمى بأن تصبحا عضوين ىف البنك. وستصبح عضوية هذين البلدين سارية عند استكمال الشكليات 
املحددة ىف اتفاقية إنشاء القواعد العامة التى تحكم قبول البلدان من خارج اإلقليم ىف عضوية البنك. ومن ثم، ففى 29 تشرين األول/ 
أكتوبر 2013 و 29 آيار/ مايو 2014 تم قبول جمهورية تركيا ودوقية لوكسمبورغ عىل التواىل رسميا باعتبارهما العضوين رقم 

78 و 79 ىف مجموعة البنك.

وىف 2009، صدق مجلس اإلدارة عىل اقتراح قدمته كندا وجمهورية كوريا باإلكتتاب، مؤقتا، برأس مال إضاىف تحت الطلب ليس له 
حق التصويت ىف البنك بمبلغى 1.63 مليار وحدة حسابية و 0.19 مليار وحدة حسابية عىل التواىل. وقد اعتمد مجلسى املحافظين هذا 
اإلقتراح ىف 22 شباط/ فبراير 2010، وبالتاىل زاد رصيد رأس مال البنك املرخص به من 22٫120 مليون وحدة حسابية إىل 23٫947 
مليون وحدة حسابية بإنشاء 182٫710 سهما إضافيا ليس لها حق التصويت. وسيتعين استيعاب هذه األسهم تحت الطلب دون حق 

التصويت باكتتابات كندا وجمهورية كوريا ىف الزيادة العامة السادسة لرأس املال عندما تصبح سارية.

وقد اعتمد مجلس محافظى البنك الزيادة العامة السادسة لرأس املال ىف 27 آيار/ مايو 2010، والتى زادت رصيد رأسمال البنك 
واألسهم  جديدا.  بإنشاء 4٫374٫000 سهما  وحدة حسابية  مليون  إىل 67٫687  وحدة حسابية  مليون  من 23٫947  به  املرخص 
الجديدة املصدرة ستخصص ملجموعة بلدان اإلقليم واملجموعة من خارج اإلقليم، عند اإلكتتاب فيها بالكامل، بنسب تجعل املجموعة 
املائة. وسيتم تقسيم األسهم  البنك واملجموعة غير اإلقليمية تحوز 40 ىف  املائة من إجماىل رصيد رأسمال  اإلقليمية تحوز 60 ىف 
الجديدة واألسهم السابقة السالف وصفها إىل أسهم مدفوعة وأسهم تحت الطلب بنسبة 6 ىف املائة أسهم مدفوعة و 94 ىف املائة أسهم 

غير مدفوعة.

ومع إتمام الزيادة العامة السادسة لرأس املال وقرارات مجلس املحافظين التالية، تم عمليا سحب األسهم املؤقتة تحت الطلب دون 
حق التصويت الخاصة بكندا وكوريا السابقة وصفها ىف 2011 و 2012 وبالتاىل، فإن رأس مال البنك املرخص به لهاتين الفترتين قل 

بمقدار 163٫296 سهما و 19٫414 سهما.

وعقب القرار B/BG/2012/04 الذى أصدره مجلس املحافظين ىف 31 آيار/ مايو 2012 الذى يتيح بزيادة البنك املرخص به من 
األسهم ليسمح بما يىل: (i) اكتتاب بلد إقليمية عضو جديدة (جمهورية جنوب السودان) ىف الحد األدنى من األسهم املطلوبة لها لتصبح 
عضوا؛ و (ii) اإلكتتاب الناجم عن ذلك للدول األعضاء من خارج اإلقليم ىف عدد األسهم املطلوب للوفاء بشرط نسبة 40/60 بين 
حيازة األعضاء من اإلقليم ومن خارجه لألسهم. ومن ثم، قرر مجلس املحافظين زيادة رأس املال املرخص للبنك بإصدار 111٫469 
سهما جديدا، منها 66٫881 تتاح لإلكتتاب أمام جمهورية جنوب السودان، و 44٫588 تتاح لإلكتتاب أمام األعضاء من خارج اإلقليم. 
بالقرار B/BG/2014/02، حصة اإلكتتابات األولية لجنوب السودان وخفضها إىل 33٫895  وىف 2014، نقح مجلس املحافظين 
سهما إتفاقا مع حصة صندوق النقد الدوىل. وتخضع األسهم اإلضافية لنفس الشروط واألحكام التى تخضع لها األسهم املرخص بها 
ىف الزيادة العامة السادة لرأس املال. وتدخل عضوية جمهورية جنوب السودان حيز النفاذ فور اكتمال اإلجراءات الرسمية املنصوص 
عليها ىف اإلتفاقية املنشئة للبنك والقواعد العامة الحاكمة إلنضمام البلدان اإلقليمية لعضوية البنك. وىف 30  نيسان/ أبريل 2015، تم 

قبول جنوب السودان عضوا، بعد أن أكملت عملية العضوية لالنضمام لبنك التنمية األفريقى.
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وكان رأسمال البنك ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و 2014 كالتاىل:

األول/ ديسمبر 2015، مبلغ  1.492.54 مليون وحدة حسابية ىف 31 كانون  فيها وقدرها  املكتتب  إجماىل األسهم غير  وأدرج ىف 
38.83 مليون وحدة حسابية تمثل رصيد حيازة األسهم الخاصة بجمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية السابقة (يوغوسالفيا 

السابقة).

ونظرا ألن يوغوسالفيا كفت عن الوجود بموجب القانون الدوىل، فإن أسهمها (أسهم قيمتها 38.83 مليون وحدة حسابية تحت الطلب، 
وأسهم قيمتها 4.86 مليون وحدة حسابية مدفوعة) كان محتفظا بها باعتبارها أسهما لخزانة البنك بموجب املادة (6) من اتفاقية 
إنشاء البنك. وىف 2002، اعتمد مجلس إدارة البنك اقتراح دعوة كل الدول الَخَلف ليوغوسالفيا السابقة لطلب الحصول عىل عضوية 
البنك، وعىل الرغم من أن مثل هذه العضوية ستخضع للوفاء بشروط معينة، بما ىف ذلك تحمل نسبتها من االلتزامات املشروطة عىل 
يوغوسالفيا السابقة إزاء البنك، حتى 31 كانون األول/ ديسمبر 1992. وىف حالة رفض أى دولة َخَلف أن تصبح عضوا ىف البنك، أو 
حدث ذلك لسبب آخر، فإن النسبة التى تخصها من األسهم الخاصة بيوغوسالفيا السابقة، التى يمكن إعادة ما يخصها ملثل هذه الدولة 
الَخَلف، سيعاد تخصيصها لألطراف املعنية األخرى من خارج اإلقليم ىف البنك وفقا لشروط قواعد تحويل األسهم، بيد أن، حصيلة مثل 
هذه العمليات إلعادة التخصيص ستكون قابلة للتحويل إىل هذه الدول الَخَلف. وإضافة إىل ذلك، فإنه ىف انتظار استجابة الدول الخلف، 
يجوز للبنك، بموجب قواعد تحويل األسهم أن يعيد تخصيص أسهم يوغوسالفيا السابقة للدول األعضاء املعنية من خارج اإلقليم، 
ويوزع الحصيلة بالتناسب عىل الدول الخلف. وىف عام 2003، رفضت إحدى الدول الخلف الدعوة للتقدم بطلب للحصول عىل عضوية 
البنك، وبدال من ذلك قدمت للبنك، كجزء من املساعدة اإلنمائية الرسمية حصتها املتناسبة من العائدات الناتجة عن أى تخصيص ألسهم 

يوغوسالفيا السابقة. وعندئذ قبل البنك العرض.

 (آالف الوحدات الحسابية)

20152014
66,975,05066,975,050رأس املال املرخص به (ىف صورة أسهم قيمة كل منها 10000 وحدة حسابية)

(1,841,828)(1,492,542)مخصوما منه: غير املكتتب فيه
65,482,50865,133,222رأس املال املكتتب فيه

(60,268,705)(60,598,095)مخصوما منه: رأس املال تحت الطلب
4,884,4134,864,517رأس املال املدفوع

(1,426,520)(1,157,150)األسهم التى ستصدر عند دفع األقساط اآلجلة
445354مضاف إليها: املبالغ املدفوعة مقدما

3,727,7083,438,351
(119)(17)مخصوما منها: مبالغ متأخرة

3,727,6913,438,232رأس املال فى 31 كانون األول / ديسمبر
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البلدان األعضاء

إجماىل 

الحصص

% من إجماىل 

الحصص

املبلغ

 املدفوع

رأس املال تحت 

الطلب

عدد

 األصوات

% من إجماىل 

قوة التصويت

1016331.580533979629401022581.577أثيوبيا1 
20030.03125061752226280.041إريتيريا2 
742421.15439011703412748671.155أنجوال3 
694521.08061681632845700771.081بوتسوانا4 
307440.47816875290577313690.484أوغندا5 
124050.193651711753313.0300.201بنن6 
256480.39913717242775262730.405بوركينا فاسو7 
152690.2379194143496158940.245بوروندى8 
45280.07025484274051530.079تشاد9 
490430.76225948464497496680.766تنزانيا10
100700.157552895171106950.165توجو11
901751.40257503844260908001.401تونس12
769131.19648390720758775381.196الجابون13
97630.152523792413103880.160جامبيا14
2710254.21315373425565202716504.191الجزائر15
5420.008605482611670.018جزر القمر16
28430.04416072682233270.051جمهورية أفريقيا الوسطى17
827891.28744499783395834141.287جمهورية الكنغو الديمقراطية18
3239335.03615774530816003245585.007جنوب أفريقيا19
320300.4981695318610326550.504جنوب السودان20
12130.01915171061818380.028جيبوتى21
49190.07630954610055440.085الرأس األخضر22
84800.13244968030391050.140رواندا23
802581.24842611759945808131.247زامبيا24
1330742.0697258712581581336992.063زمبابوى25
43500.0682.4614105349750.077ساوتومى وبرنسيبى26
673371.04753142638241679621.048السنغال27
73850.11583256553080100.124سوازيلند28
214110.33312758201347220360.340السودان29
184720.2879987174751190970.295سيراليون30
18230.02817321649924480.038سيشل31
19410.03024271698625660.040الصومال32
1371302.1327043713008711377552.125غانا33
259190.40314233244961265440.409غينيا34
102450.159639596057108700.168غينيا االستوائية35
15520.0248741466021770.034غينيا بيساو36
696021.08235755660281702271.083الكاميرون37
2395633.72413473822609002401883.705كوت ديفوار38
292000.45415670276350298250.460الكنغو39
929761.44551863877900936011.444كينيا40
124030.1937404116637130280.201ليبريا41
2145233.33512046320247772151183.319ليبيا42
37230.0584.0253320143480.067ليسوتو43
278640.43314757263881284890.439ماىل44
178460.27710043168420184710.285مالوى45
412700.64221672391030418950.646مدغشقر46
3504105.44720093533031703510355.415مصر47
2276183.53914156621346202282433.521املغرب48
37040.05841183291543290.067موريتانيا49
420630.65430427390230426880.659موريشيوس50
380830.59221149359697387080.597موزامبيق51
221170.34414031207150227420.351ناميبيا52
161480.2519121152363167730.259النيجر53
5740448.92433304254074335746698865نيجيريا54

383371659.5992167789361697563,867,22559.658إجماىل األقاليم

قد تحدث فروق طفيفة ىف اإلجماليات بسبب التقريب

وكانت اكتتابات البلدان األعضاء وقوة التصويت الخاصة بها ىف 31 كانون األول / ديسمبر 2015 كالتاىل:

(آالف الوحدات الحسابية)
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البلدان األعضاء

إجماىل 

الحصص

% من إجماىل 

الحصص

املبلغ

 املدفوع

رأس املال تحت 

الطلب

عدد

 األصوات

% من إجماىل 

قوة التصويت

3,833,71659.5992,167,78936,169,7563,867,22559.658إجماىل األعضاء من داخل اإلقليم
58470.09161075236464720.100األرجنتين55
692531.07749092643440698781.078أسبانيا56
2656404.13015726524991402662654.108أملانيا57
15636324319247114711701569882.422إيطاليا58
260720.40514051246676266980412البرازيل59
154220.2408470145750160470.248البرتغال60
411560.64022390389180417820.644بلجيكا61
65720.10215416419071970.111تركيا62
758361.17955036703330764611.180الدانمرك63
995571.548589369366401001821.545السويد64
944881.46955939888950951131.467سويسرا65
73739114643171694230743641.147الصين66
241981376214325622765602426063.743فرنسا67
314950.48918646296310321200.495فنلندا68
246004382417834422817102466293.805كندا*69
301610.46917463284150307860.475كوريا*70
292080.45421420270660298330.460الكويت71
126590.1971988124610132840.205لوكسمبورج72
124200.1936760117440130450.201اململكة العربية السعودية73
1127591.7536503310625601133841.749اململكة املتحدة74
747541.1624421370330753791.163النرويج75
287690.44717033270660293940.453النمسا76
160940.2509058151890167190.258الهند77
558300.86832453525860564550.871هولندا78
4228626.75423026639983594234876.533الواليات املتحدة األمريكية79
3538685.50120950033291803544935.469اليابان80

259880940.401155990224428339261506140.342إجماىل األعضاء من خارج اإلقليم
6,432,525100.0003,727,69160,598,0956,482,286100.000اإلجماىل العام

 * يعكس مركز االكتتاب الذى يشمل توزيع حقوق التصويت ىف 31 كانون األول / ديسمبر 2015 الفروق ىف توقيت سداد االكتتابات من كل البلدان األعضاء خالل فترة سداد االكتتاب 
املسموح بها للزيادة العامة السادسة لرأس املال. وبعد االكتتاب ىف كامل األسهم، يتوقع أن تحوز بلدان اإلقليم األعضاء والبلدان األعضاء من خارج اإلقليم 60% و40 % من حقوق 

التصويت عىل التواىل.

قد تحدث فروق طفيفة ىف اإلجماليات بسبب التقريب.

(بآالف الوحدات الحسابية)

20152014
173,538172,654امليزانية ىف 1 كانون األول / يناير

884(4,696)صاىف (مكاسب)/ خسائر التحول عىل االكتتابات الجديدة
168,842173,538امليزانية ىف 31 كانون الثانى / ديسمبر

مجمع تصحيحات الصرف عىل االكتتابات

قبل الزيادة العامة الرابعة لرأس املال، كانت مدفوعات حصص رأس املال املكتتب من قبل البلدان األعضاء من خارج اإلقليم ثابتة قياسا 
بعمالتها الوطنية وبموجب الزيادة العامة الرابعة، تم تثبيت مدفوعات البلدان األعضاء من اإلقليم ومن خارجه بالدوالر، بسعر صرف 
قدره (1) وحدة حسابية = 1.20635 دوالر. ويمثل هذا السعر قيمة الدوالر األمريكى إىل وحدة حقوق السحب الخاصة عقب إدخال 
أسلوب السلة ىف تقييم وحدة حقوق السحب الخاصة ىف أول تموز/ يوليو 1974 مباشرة (وحدة حقوق سحب 1974)، ونتيجة لهذه 
املمارسات، فإن الخسائر أو املكاسب يمكن أن تنتج من تحويل هذه العمالت لوحدات حسابية عندما يتم تلقيها. وترد فروق مثل هذا 

التحويل ىف حساب مجمع تصحيح سعر الصرف عىل االكتتابات.

وىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و2014 بلغ مجمع تصحيح سعر الصرف عىل االكتتابات ما يىل:
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االحتياطيات

تتكون االحتياطيات من إيراد األرباح املحتجزة ومكاسب/ خسائر القيمة العادلة عىل االستثمارات املحددة بالقيمة العادلة من خالل 
اإليرادات الشاملة األخرى واملكاسب/ الخسائر عىل عمليات االقتراض مقومة بالقيمة العادلة الناتجة عن »االئتمان الخاص«، وإعادة 

قياس الخصوم املحددة.

األرباح املحتجزة

املحافظين، وصاىف املصروفات  اعتمدها مجلس  التى  التحويالت  العام، بعد مراعاة حسابات  اإليراد  املحتجزة صاىف  األرباح  تشمل 
املعترف بها بصورة مباشرة ىف أسهم رأس املال، وقد شملت األرباح املحتجزة أيضا تصحيحات االنتقال الناجم عن تبنى معايير 

اإلبالغ املاىل الدوىل املنقحة، حيثما يمكن تطبيقها.

الدخل وحساب  العام توزيع 124 مليون وحدة حسابية (2014: 120 مليون وحدة حسابية) من  واعتمد مجلس املحافظين خالل 
الفائض لكيانات معينة ألغراض إنمائية.

وبدءا من 2006 اعتمد مجلس املحافظين توزيعات لكيانات ألغراض التنمية وتم اإلبالغ عنها كمصروفات ىف قائمة اإليرادات ىف السنة 
التى اعتمد فيها مثل هذا التوزيع.

كانت حركات األرباح املحتجزة خالل 2014 و 2015 كما يىل:

(بآالف الوحدات الحسابية)
2,964,743الرصيد ىف أول كانون الثانى / يناير 2014

31,692صاىف اإليراد عن العام الجارى
-صاىف األرباح املعترف بها مباشرة ىف أسهم رأس املال

2,996,435الرصيد ىف 31 كانون األول / ديسمبر 2014

(30,840)صاىف الخسارة بالنسبة للعام الجارى
-صاىف األرباح املعترف بها مباشرة ىف أسهم رأس املال

2,965,595الرصيد ىف 31كانون األول / ديسمبر 2015

كانت التحركات ىف حساب الفائض خالل 2014 و 2015 كما يىل:

(بآالف الوحدات الحسابية)
33,442الرصيد ىف أول كانون الثانى / يناير 2014

(5,000)التوزيع عىل صناديق اإلغاثة الخاصة
Africa-50 (20,000)التوزيع عىل

8,442الرصيد ىف 31 كانون األول / ديسمبر 2014

25,000مخصصات من صاىف الدخل 2014
(10,000)التوزيع عىل صناديق اإلغاثة الخاصة

(8,000)التوزيع عىل صناديق املساعدة التقنية للبلدان متوسطة الدخل 
(8,000)التوزيع عىل صناديق البنية التحتية نيباد

7,442الرصيد ىف 31 كانون األول / ديسمبر 2015
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وكانت التوزيعات إىل الكيانات ألغراض التنمية، بما ىف ذلك تلك املقدمة من حساب الفائض عن العامين املنتهيين ىف 31 كانون األول/ 
ديسمبر 2015 و2014 كالتاىل:

اإليضاح )س( إيراد القروض واالستثمارات والمشتقات ذات الصلة

اإليراد من القروض

كان اإليراد املتحقق من القروض عن السنتين املنتهيتين ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و2014 كالتاىل:

اإليراد من االستثمارات واملشتقات ذات الصلة

كان اإليراد من االستثمارات عن السنتين املنتهيتين ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و2014 كالتاىل:

بلغ إجماىل إيراد الفائدة عىل االستثمارات بالتكلفة املستهلكة ىف السنة املنتهية ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015، 102.64 مليون 
وحدة حسابية (2014، 106.01 مليون وحدة حسابية).

(بآالف الوحدات الحسابية)
20152014

51,00042,000صندوق التنمية األفريقى
47,00053,000مساعدة البلدان الخارجة من صراعات – جمهورية الكونغو الديمقراطية

10,0005,000صندوق اإلغاثة الخاصة
-8,000صناديق املساعدة التقنية للبلدان متوسطة الدخل 

-8,000صناديق البنية التحتية - نيباد
20,000-أفريقيا - 50

124,000120,000اإلجماىل 

(بآالف الوحدات الحسابية)
20152014

305,609301,711إيراد الفوائد عىل القروض التى مل تتدهور قيمتها 
32,89828,502إيراد الفوائد عىل القروض التى تدهورت قيمتها

11,43011,648رسوم ارتباط
270267عمولة قانونية

350,207342,128اإلجماىل

(بآالف الوحدات الحسابية)
20152014

151,680169,869إيراد الفوائد
(83)(4,966)الخسائر املتحققة بالقيمة العادلة عىل االستثمارات

(37,372)(24,501)خسائر غير محققة بالقيمة العادلة عىل االستثمارات
122,213132,414اإلجماىل
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اإليضاح )ع( مصروفات االقتراض

تكاليف الفائدة وتكاليف اإلصدار املستهلكة

كانت تكاليف الفائدة وتكاليف اإلصدار املستهلكة عىل عمليات االقتراض بالنسبة للسنتين املنتهيتين ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 
2015 و2014 كالتاىل:

كان إجماىل مصروفات الفوائد عن االلتزامات املالية التى مل تدرج بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر للسنة املنتهية ىف 31 
كانون األول/ ديسمبر 2015 هو مبلغ 98.43 مليون وحدة حسابية، 2014 (66.70 مليون وحدة حسابية).

صاىف الفائدة عىل املشتقات املتصلة باالقتراض

كان صاىف الفائدة عىل املشتقات املتصلة باالقتراض ىف السنتين املنتهيتين ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و2014 كالتاىل:

الخسائر غير املحققة عىل عمليات االقتراض واملشتقات ذات الصلة وغيرها من عمليات االقتراض

كانت الخسائر غير املحققة عىل عمليات االقتراض واملشتقات ذات الصلة وغيرها من عمليات االقتراض عن السنتين املنتهيتين ىف 31 
كانون األول/ ديسمبر 2015 و2014 كالتاىل:

بلغت املكاسب بالقيمة العادلة التى تعزى إىل التغيرات ىف »االئتمان الخاص« بالبنك عن السنة املنتهية ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 
2015، 73.06 وحدة حسابية، ( 2014 خسارة قدرها 32.14 مليون وحدة حسابية) وتم إدراجها ىف اإليرادات الشاملة األخرى.

بلغ صاىف املكاسب غير املحققة عىل املشتقات عىل عمليات االقتراض غير املقومة بالقيمة العادلة وغيرها من عمليات االقتراض املنتهية 
ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015، 10.70 مليون وحدة حسابية (2014: خسائر 6.90 مليون وحدة حسابية). وشمل هذا آثار 
قوائم اإليرادات عيل محاسبة التحوط التى تتألف من املكاسب غير املحققة بقيمة 0.54 مليون وحدة حسابية، تمثل عدم فعالية التحوط 

و4.87 مليون وحدة حسابية من إهالك التصحيحات بالقيمة العادلة عىل املخاطر التى تم التحوط عليها (انظر اإليضاح »ز«).

وبلغ تقييم خسائر التصحيح فيما يتعلق بمخاطر الطرف املقابل لألصول املالية املشتقة عن السنة املنتهية ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 
2015، 11.22 مليون وحدة حسابية (2014: خسارة قدرها 0.42 مليون وحدة حسابية)، ىف حين بلغ تقييم خسائر التصحيح املتعلقة 
بمخاطر االئتمان ىف االلتزامات املالية املشتقة عن السنة املنتهية ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015، 0.34 مليون وحدة حسابية 

(2014: خسارة قدرها 3.51 مليون وحدة حسابية).

(بآالف الوحدات الحسابية)
20152014

157,163143,678الفائدة عىل املشتقات الدائنة 
(364,885)(337,382)الفائدة عىل املشتقات املدينة

(221,207)(180,219)اإلجماىل 

(بآالف الوحدات الحسابية)
20152014

(36,728)(38,814)املكاسب/ (الخسائر) غير املحققة عىل عمليات االقتراض املقومة بالقيمة العادلة واملشتقات ذات الصلة  
6,898(10,702)املكاسب/ (الخسائر) غير املحققة عىل املشتقات وعمليات االقتراض غير املقومة بالقيمة العادلة

(29,830)(49,516)اإلجماىل 

(بآالف الوحدات الحسابية)
20152014

344,336375,624رسوم عىل مصدرى السندات 
1,798337استهالك تكاليف اإلصدار

346,134375,961اإلجماىل 
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(بآالف الوحدات الحسابية)
20152014

8,1414,699خالل سنة واحدة
9,2733,862شاملة من السنة الثانية إىل السنة الخامسة

17,4148,561اإلجماىل

اإليضاح )ف( المصروفات اإلدارية
يتعلق إجماىل املصروفات اإلدارية باملصروفات املتكبدة نيابة عن صندوق التنمية األفريقى وصندوق نيجيريا االستئمانى وعن عمليات 
البنك نفسه. ويسدد صندوق التنمية األفريقى وصندوق نيجيريا االستئمانى للبنك حصتهما من املصروفات اإلدارية اإلجمالية، استنادا 
إىل صيغة متفق عليها لتقاسم التكاليف، تحركها مؤشرات معينة ألنشطة التشغيل بالنسبة ملصروفات التشغيل وحجوم امليزانيات 
النسبية بالنسبة للمصروفات غير املتعلقة بالتشغيل، بيد أن املصروفات املخصصة لصندوق نيجيريا االستئمانى يجب أن ال تزيد عىل 

20 % من إجماىل إيراداته.

وتشمل املصروفات اإلدارية ما يىل:

وقد أدرج ىف املصروفات اإلدارية العامة مبلغ 7.80 مليون وحدة حسابية (2014: 11.65 مليون وحدة حسابية) تم تكبدها بموجب 
اتفاقيات التأجير من أجل التشغيل بالنسبة للمكاتب ىف كوت ديفوار وىف بلدان أعضاء أخرى من بلدان اإلقليم للبنك مكاتب فيها.

وىف تاريخ إعداد امليزانية كان عىل البنك التزامات قائمة بموجب إيجارات التشغيل تستحق كالتاىل:

ويتم التفاوض بشأن عقود اإليجار عادة ألجل متوسط يمتد من سنة واحدة إىل خمس سنوات وتثبت اإليجارات ىف املتوسط ملدة سنة، 
وعادة ما يتم مد أجل عقود اإليجار ملدد ال تزيد عىل املدة األصلية لعقود اإليجار.

اإليضاح )ص( مزايا العاملين

خطة تقاعد العاملين

أصبحت خطة تقاعد العاملين خطة محددة للمزايا أنشئت بموجب قرار املحافظين 5 - 89 ىف 30 آيار/ مايو 1989 سارية ىف 31 كانون 
األول/ ديسمبر 1989، عقب انتهاء صندوق رعاية العاملين. وكل شخص مستخدم ىف البنك عىل أساس الوقت الكامل، كما حددت 
سياسة العمالة ىف البنك، يكون مؤهال للمشاركة ىف خطة تقاعد العاملين عند انتهاء 6 أشهر من الخدمة بدون انقطاع أكثر من 30 يوما.

وخطة تقاعد العاملين تديرها كصندوق مستقل لجنة من األمناء يعينها البنك نيابة عن العاملين فيه، وىف تشرين الثانى/ نوفمبر 2004 
اعتمد مجلس إدارة البنك تنقيحات معينة للخطة، بما ىف ذلك تبسيط حساب معدل اشتراكات املستخدمين، واإلشارة أكثر صراحة إىل 
مسئولية البنك عن الباقى وحقوقه باعتباره مشرفا عىل الخطة، والتغييرات ىف املزايا املقدمة لألطفال عىل قيد الحياة بعد وفاة ذويهم، 
وزيادة معدل مجمع املعاشات من 2 ىف املائة إىل 2.5 ىف املائة لكل سنة خدمة، كما انضم أعضاء جدد من املكاتب امليدانية املحلية إىل 

الخطة ىف عام 2007. وبالتاىل تم إيراد تكاليف الخدمة ىف املاضى املرتبطة بهذه التغيرات ىف القوائم املالية لكل سنة معنية.

(بآالف الوحدات الحسابية)
20152014

250,672295,502مصروفات العاملين*
72,62376,594مصروفات عامة أخرى 

323,295372,096اإلجماىل 
(248,566)(200,932)يمكن إعادة سداده بواسطة صندوق التنمية اإلفريقى

(373)(364)يمكن إعادة سداده بواسطة صندوق نيجيريا االستئمانى
121,999123,157الصاىف

 * حصة مبلغ مصروفات القوى العاملة ببنك التنمية األفريقى 96.78 مليون وحدة حسابية )2014 : 101.44 مليون وحدة حسابية(
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وىف عام 2008 تم تعديل أحكام التقاعد املبكر ومنافع الوفاة للقرين، مما أسفر عن تكلفة سلبية صافية للخدمة السابقة قدرها 8.12 
مليون وحدة حسابية، تم االعتراف بها فورا وتسويتها، وبموجب خطة تقاعد العاملين املنقحة، يسهم املستخدمون بمعدل 9 % من 
األجر العادى. وتم إلغاء عنصر للضريبة كان يدرج يف األساس لتحديد االشتراك ىف الخطة السابقة، ويسهم البنك نموذجيا بضعف 

إسهام املستخدم، لكن مثل هذه املساهمة قد تتغير استنادا لتقييمات إكتوارية سنوية.

وىف عام 2011 اعتمد مجلس اإلدارة زيادة السن اإلجبارى لتقاعد العاملين ىف البنك من 60 إىل 62 سنة عىل أن يسرى ذلك من أول 
كانون األول/ يناير 2012. وأعطى املشاركون ىف الخطة ىف 11 آيار/ مايو 2011 ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2012 لالختيار ما بين 
التقاعد عند بلوغ 60 عاما بدون التعرض لطائلة العقوبة عن التقاعد املبكر أو قبول التجديد عند سن 62 عاما. وخيار التقاعد عند سن 
60 عاما ليس متاحا للعاملين الذين سينضمون للبنك اعتبارا من أول كانون الثانى/ يناير 2012 تاريخ سريان التغيير. وقد اختار 
معظم املشاركين الحاليين سن التقاعد الذى جرت مراجعته، وكانت نتيجة التغيير ىف التقييم اإلكتوارى للخطة عن السنة املنتهية ىف 31 
كانون األول/ ديسمبر 2011 هى تخفيض قدره 10.90 مليون وحدة حسابية، وقد أدرج ىف القوائم املالية للسنة املنتهية ىف 31 كانون 

األول/ ديسمبر 2011.

وخالل عام 2015، اعتمد مجلس اإلدارة تغييرات لتعزيز االستدامة املالية للخطة. وانطوت هذه التغييرات ىف املقام األول عىل استعراض 
استبدال املعاش وكذلك املنافع التى يمكن تطبيقها عىل الوفاة أثناء التقاعد.

وجميع االشتراكات يف خطة تقاعد العاملين غير قابلة لالسترداد ويحتفظ بها البنك بصورة منفصلة ىف صندوق للتقاعد الستخدامها 
الحصرية  املنافع  غير  أخرى  أغراض  إىل  تحويله  أو  عنها  ناجم  دخل  أى  وال  االشتراكات  استخدام  يمكن  وال  الخطة،  أحكام  وفق 
للمشاركين النشيطين واملتقاعدين أو للمستفيدين أو من يعولونهم أو لتلبية خصوم الخطة. وىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2014 كانت 
كل استثمارات خطة تقاعد العاملين تحت إدارة خارجية، واستثمرت ىف صناديق مربوطة بأرقام قياسية، لتحقيق األهداف التالية: (أ) 
محفظة أسهم رأس املال ـ لاللتزام بصورة وثيقة بقدر اإلمكان بعوائد املؤشر العاملى الدوىل لرأس املال الذى وضعه ستانىل مورغان، 
وكذلك التغطية ضد التعرض ملخاطر العملة الخاصة بالتزامات الخطة املتوقعة ىف املستقبل. (ب) محفظة السندات، لاللتزام بصورة 
وثيقة ما أمكن بعائد مؤشر السندات الحكومية الدوىل لسيتى جروب، وكذلك تغطية ملخاطر العملة الخاصة بالخطة بالنسبة اللتزاماتها 

املتوقعة مستقبال.

خطة املزايا الطبية بعد التقاعد

 2002 يوليو  تموز/   17 ىف   F/BD/2002/18 و   B/BD/2002/17 اإلدارة  مجلس  قرار  بموجب  الطبية  املزايا  خطة  أنشئت 
وأصبحت سارية ىف أول كانون الثانى/ يناير 2003. وبموجب خطة املزايا الطبية، يشترك األعضاء العاملون أو املتقاعدون بنسبة 
مئوية من أجرهم أو معاشهم ىف حين يسهم البنك أيضا ىف تمويل الخطة بضعف إسهام املوظفين فيه، ولكن هذا االشتراك قد يتغير 

استنادا لنتائج التقييمات اإلكتوارية السنوية.

وتتوقف معدالت اشتراك العاملين واملتقاعدين عىل الحالة االجتماعية وعدد األطفال املؤهلين. ويشرف مجلس خطة املزايا الطبية املكون 
من مسئولين مختارين من البنك وممثلين للمتقاعدين ورابطة املستخدمين عيل إدارة أنشطة الخطة. وتودع إسهامات البنك والعاملين 
واملتقاعدين ىف حساب استئمانى. وبموجب التوجيه الصادر بوضع الخطة، فإن كل أعضاء الخطة، بمن فيهم املوظفون املتقاعدون 

مؤهلون كمستفيدين لطلب الخدمات الصحية املقدمة لهم وملن يعولونهم عىل نحو معترف به.

وىف أول كانون الثانى/ يناير 2015، اعتمد مجلس اإلدارة مجموعة جديدة من معدالت االشتراك ىف الخطة بالنسبة للبنك، والعاملين 
الحاليين واملتقاعدين. وتسرى املجموعة الجديدة من املعدالت من أيلول/ سبتمبر 2015 وتهدف لتعزيز االستدامة املالية طويلة األجل 

للخطة.
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(بماليين الوحدات الحسابية)
خطة املزايا الطبية خطة تقاعد العاملين

2015201420152014
48.4541.6313.8217.83إجماىل تكلفة الخدمة الحالية 

-(16.22)--تعديالت تكلفة الخدمة السابقة
(2.35)(2.46)(9.71)(9.11)مخصوما منها: اشتراكات العاملين

15.48(4.86)39.3431.92التكلفة الصافية للخدمة الحالية
21.0322.394.445.92تكلفة الفائدة

--(19.04)(15.90)العائد املتوقع بالنسبة ألصول الخطة
21.40(0.42)44.4735.27اإلنفاق بالنسبة للعام

(بماليين الوحدات الحسابية)
خطة املزايا الطبية خطة تقاعد العاملين

2015201420152014
القيمة العادلة ألصول الخطة: 

508.93454.0134.5530.80القيمة السوقية ألصول الخطة ىف بداية العام
46.270.060.30(8.95)العائد الفعىل عىل األصول

60.3419.425.034.70اشتراكات العاملين
9.119.712.462.35اشتراكات املشاركين ىف الخطة خالل العام

(3.60)(2.97)(20.48)(18.93)املزايا املدفوعة
550.50508.9339.1334.55القيمة السوقية ألصول الخطة ىف نهاية العام

القيمة الحالية اللتزامات املزايا املحددة:

689.48550.31175.36161.60التزامات املزايا ىف بداية العام
39.3431.9211.3615.48تكلفة الخدمة الحالية 

9.119.712.462.35اشتراكات العاملين
21.0322.395.557.30تكلفة الفائدة

(7.77)95.639.23(60.63) (املكسب)/ الخسارة الفعلية
(3.60)(2.97)(20.48)(18.93)املزايا املدفوعة

-(16.22)--تعديالت تكلفة الخدمة السابقة
679.40689.48184.77175.36التزامات املزايا ىف نهاية العام

املوقف التمويىل:
الخصوم املعترف بها ىف امليزانية ىف 31 كانون األول / ديسمبر،

(140.81)(145.64)(180.55)(128.90)مما يوضح زيادة املزايا عىل أصول الخطة

وكانت مصروفات املعاشات واملزايا الطبية عن عامى 2015 و2014 الخاصة بالبنك وصندوق التنمية األفريقى وصندوق نيجيريا 
االستئمانى (مجموعة البنك) مجتمعة تضم ما يىل:

ويف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 كانت عىل مجموعة البنك التزامات لخطة تقاعد العاملين بلغت 128.90 وحدة حسابية (2014: 
180.55)، وىف حين بلغ التزام مجموعة البنك للجانب الخاص باملتقاعدين ىف خطة املزايا الطبية 145.64 مليون وحدة حسابية (2014: 

140.81 مليون وحدة حسابية). وىف 2015 حول البنك لخطة تقاعد العاملين مبلغا إضافيا قدره 42.13 مليون وحدة حسابية. 

وىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و2014 تم تحديد هذه االلتزامات التى أدرجت ىف »الحسابات املستحقة األخرى« ىف امليزانية 
عىل النحو التاىل:
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ومل تكن هناك تكاليف خدمة ماضية غير مقيدة ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و2014. وىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 
بلغ مجمع الخسائر اإلكتوارية الصافية املعترف بها بصورة مباشرة ىف أسهم رأس املال خالل اإليرادات الشاملة األخرى بالنسبة 
لخطة تقاعد العاملين، 199.26 مليون وحدة حسابية (2014: خسائر بلغت 235.04 مليون وحدة حسابية)، وبلغ مجمع الخسائر 
اإلكتوارية الصافية املعترف بها بصورة مباشرة ىف أسهم رأس املال لخطة املزايا الطبية 50.10 مليون وحدة حسابية (2014: 39.82 

مليون وحدة حسابية).

ويرد فيما يىل موجز للموقف التمويىل لخطة تقاعد العاملين ىف نهاية آخر خمس سنوات مالية:

وكان املوقف التمويىل لخطة املزايا الطبية للعاملين ىف نهاية السنوات املالية الخمس األخيرة كما يىل:

وكانت االفتراضات املستخدمة ىف آخر تقييمات إكتوارية متوافرة ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و2014 كالتاىل:

وتستند افتراضات الوفيات ىف خطة تقاعد العاملين إىل جداول خطط املعاشات املدارة ذاتيا ىف 2008، والتى تم الرجوع فيها بصفة 
إىل  أيضا  الطبية  املزايا  الوفيات ىف خطة  افتراضات  وباملثل تستند  املتحدة،  اململكة  ذاتيا ىف  املدارة  املعاشات  إىل خبرة خطة  خاصة 
جداول تقاعد العاملين املدارة ذاتيا، والتى تم الرجوع فيها بصفة خاصة إىل خبرة الخطة املهنية ىف اململكة املتحدة. وتفترض جداول 
خطط املعاشات املدارة ذاتيا هذه وجود مشاركين عاديين، ويتم تحديثها باستخدام إسقاطات تحريات الوفيات املستمرة لعام 2009 

الستخالص التحسينات ىف العمر مستقبال.

(بماليين الوحدات الحسابية)
20152014201320122011

خطة تقاعد العاملين

550.50508.93454.01415.84364.94القيمة العادلة ألصول الخطة
(411.01)(523.13)(550.31)(689.48)(679.40)القيمة الحالية اللتزامات املزايا املحددة

(46.07)(107.29)(96.30)(180.55)(128.90) عجز التمويل

(48.95)(33.05)(26.37)0.89(23.97)التعديالت التى أدخلت عىل أصول الخطة بناء عىل الخبرة
(90.98)(163.59)(140.24)(235.93)(175.29)التعديالت التى أدخلت عىل التزامات الخطة بناء عىل الخبرة

(139.93)(196.64)(166.61)(235.04)(199.26)الصاىف

(بماليين الوحدات الحسابية)
20152014201320122011

خطة املزايا الطبية

39.1334.5530.8125.8522.14القيمة العادلة ألصول الخطة
(110.15)(158.85)(161.60)(175.36)(184.77)القيمة الحالية اللتزامات املزايا املحددة

(88.01)(133.00)(130.79)(140.81)(145.64) عجز التمويل

(1.90)(2.18)(2.89)(3.96)(5.01)التعديالت التى أدخلت عىل أصول الخطة بناء عىل الخبرة
(24.59)(60.23)(43.64)(35.86)(45.09)التعديالت التى أدخلت عىل التزامات الخطة بناء عىل الخبرة

(26.49)(62.41)(46.53)(39.82)(50.10)الصاىف

(نسبة مئوية)
خطة املزايا الطبية خطة تقاعد العاملين

2015201420152014
3.403.073.403.07معدل الخصم

3.653.733.653.73معدل زيادة الرواتب
2.152.23الزيادة املستقبلية ىف املعاشات

5.005.00معدل نمو تكلفة الرعاية الصحية
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ويتم اختيار معدل الخصم املستخدم ىف تحديد التزامات املزايا بالرجوع إىل املعدالت طويلة األجل ىف نهاية السنة عىل سندات الشركات 
.AA

وافتراض تضخم التكلفة الطبية هو معدل الزيادة ىف تكلفة تقديم املنافع الطبية ويتأثر هذا بتشكيلة واسعة من العوامل، مثل االتجاهات 
االقتصادية، والتطورات الطبية واستخدامات املرضى. وألغراض إجراء هذه الحسابات، وألغراض الحسابات، يفترض أن معدل تضخم 

التكلفة الطبية األوىل هو 5 % سنويا.

والتزام البنك وتكاليف املنافع الطبية بعد التقاعد حساسين للغاية لالفتراضات املتعلقة بتضخم التكلفة الطبية.

ومتوسط مد خطة تقاعد العاملين وخطة املزايا الطبية هو 15.9 سنة و25 سنة عىل التواىل.

ويبين الجدول التاىل نفقة التدفقات النقدية للمزايا:

ويبين الجدول التاىل آثار تغير قدره نقطة مئوية واحدة ىف معدل النمو املفترض لتكلفة الرعاية الصحية:

ويبين الجدول التاىل آثار تغير قدره نقطة مئوية واحدة ىف معدل النمو املفترض لتكلفة خطة تقاعد العاملين:

ومل يتم استثمار أى أصول للخطة ىف أى من صكوك البنك املالية، كما مل يستخدم البنك أى عقار يحتله أو غير ذلك من األصول، وكل 
االستثمارات مدرجة ىف أسواق نشيطة.

(بماليين الوحدات الحسابية)

20162017201820192020
 2021 

إىل2025 

3.13.33.43.63.822.0تدفقات نقدية لخطة املزايا الطبية 
26.8730.1331.8834.1734.64191.97تدفقات نقدية لخطة تقاعد العاملين

(بآالف الوحدات الحسابية)
نقص 1 %زيادة 1 %

2015201420152014
(5,172)(4,346)6,0527,001األثر عىل إجماىل تكلفة الخدمة والفائدة

(39,270)(43,568)57,70152,374األثر عىل االلتزامات بمزايا ما بعد التقاعد

(بآالف الوحدات الحسابية)
نقص 1 %زيادة 1 %

2015201420152014
(10,733)(8,458)6,4418,062األثر عىل إجماىل تكلفة الخدمة والفائدة

(127,892)(120,986)94,69399,505األثر عىل االلتزامات بمزايا ما بعد التقاعد



200

بنك التنمية األفريقىالفصل السادس

ويعرض الجدول التاىل املتوسط املرجح لتخصيص األصول ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و2014 بالنسبة لخطة تقاعد العاملين:

ويف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و2014 كانت أصول خصم املزايا الطبية مستثمرة ىف ودائع وسندات قصيرة األجل ىف املقام 
األول.

وتقدير البنك لإلسهامات التى يتوقع أن يقدمها لخطة تقاعد العاملين ولخطة املزايا الطبية للسنة املنتهية ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 
2016، هو 37.14 مليون وحدة حسابية و15.25 مليون وحدة حسابية عىل التواىل.

اإليضاح )ق( األطراف ذات الصلة
تم تحديد األطراف ذات الصلة التالية:

يقدم البنك قروضا أو يضمنها بالنسبة ألعضائه الذين يعدون أيضا من حملة األسهم، وتقترض األموال من أسواق رأس املال ىف 
أقاليم بعض حملة األسهم. وباعتبار البنك مؤسسة إنمائية متعددة األطراف بعضوية تضم 53 دولة أفريقية و24 دولة غير أفريقية 
»دول اإلقليم األعضاء والدول األعضاء من خارج اإلقليم عيل التواىل«، فإن جميع أعضائه يقدمون االكتتابات ىف رأسماله. وكل سلطات 
البنك موكولة إىل مجلس املحافظين، الذى يتكون من محافظ يعينه كل بلد عضو يف البنك، ويمارس التصويت نيابة عن البلد العضو 
الذى عينه. ويتم اإلفصاح عن اكتتابات البلدان األعضاء وقوة التصويت الخاصة بها يف اإليضاح (ن). ومجلس اإلدارة الذى يتألف من 
عشرين (20) مديرا تختارهم البلدان األعضاء، مسئول عن إدارة العمليات العامة للبنك، وتحقيقا لهذا الغرض فإنه يمارس السلطات 
املوكولة إليه من قبل املحافظين. كما يقدم البنك قروضا أو يضمنها لوكاالت معينة ىف بلدان اإلقليم األعضاء فيه وللمشروعات العامة 

والخاصة العاملة ىف كل هذه البلدان. ومثل هذه القروض يعتمدها مجلس اإلدارة.

البنك موارد صندوق  يدير  الصدد  اتفاقيات خاصة موارد كيانات أخرى. وىف هذا  البنك بموجب  يدير  العادية،  للموارد  وباإلضافة 
التنمية األفريقى، وإضافة لذلك يدير البنك صناديق خاصة وصناديق استئمانية مختلفة تتفق أغراضها مع أهدافه ىف النهوض بالتنمية 
االستئمانى، وكذلك  نيجيريا  البنك صندوق  يدير  الصدد  األعضاء. وىف هذا  اإلقليم  االجتماعى ىف دول  التقدم  االقتصادية وتحقيق 

صنادق معينة ملانحين ثنائيين ومتعددى األطراف ىف شكل منح.

إدارة مكون من 14 عضوا 7 منهم  البنك وبلدان معينة. ويدير مجلس  اتفاق بين  التنمية األفريقى بموجب  وقد تم إنشاء صندوق 
يختارهم البنك، األعمال العامة للصندوق، ويمارس البنك 50 % من قوة التصويت ىف الصندوق، ورئيس البنك هو بحكم منصبه رئيس 
الصندوق، ولكى يقوم الصندوق بوظائفه، فإنه يستخدم مكاتب البنك والعاملين به ومنظمته ومرافقه، ويدفع للبنك أتعابا لإلدارة مقابل 

ذلك، عىل أساس صيغة متفق عليها القتسام التكاليف، تستند ىف جزء كبير منها إيل عدد البرامج واملشروعات املنفذة خالل العام.

وتدرج استثمارات البنك يف صندوق التنمية األفريقى يف املساهمة يف أسهم رأس املال ويتم اإلفصاح عنها يف اإليضاح (ى). وباإلضافة 
إيل املبلغ املدرج باعتباره مشاركة يف أسهم رأس املال، يجرى البنك تخصيصا دوريا للصندوق لدعم أهدافه. ويتم إدراج تخصيصات 
صاىف اإليرادات التى يجريها البنك للصندوق باعتبارها موارد أخرى ىف قوائم الصندوق املالية، وقد بلغت تخصيصات اإليراد الصايف 

للصندوق يف 2015: 45 مليون وحدة حسابية (2014: 42 مليون وحدة حسابية).

(بآالف الوحدات الحسابية)
20152014

235,383 257,274أوراق مالية للديون
179,284 199,555أوراق مالية ألسهم رأس املال

78,847 87,975عقارات
8,141-أخرى

544,804501,655اإلجماىل
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األفريقى  التنمية  بنك  إدارة  ويدير مجلس  نيجيريا.  قدمتها  بموارد  البنك  يديره  االستئمانى هو صندوق خاص  نيجيريا  وصندوق 
العمليات العامة لصندوق نيجيريا االستئمانى عىل أساس شروط اتفاقية صندوق نيجيريا االستئمانى، ويف هذا الصدد يتشاور البنك 
مع حكومة نيجيريا. كما يستخدم هذا الصندوق مكاتب البنك والعاملين ومنظمته وخدماته ومرافقه، ويدفع مقابلها أتعاب اإلدارة للبنك، 
ويتم اإلفصاح عن نسبة أتعاب اإلدارة التى يدفعها كل من صندوق التنمية األفريقى وصندوق نيجيريا االستئمانى ىف اإليضاح (ف).

وبصفة عامة تقتصر موارد املنح التى يديرها البنك نيابة عن مانحين آخرين، بما ىف ذلك بلدان اإلقليم األعضاء، والوكاالت وغيرها من 
الكيانات، عىل استخدامات محددة، تشمل التمويل املشترك للمشروعات التي يقرضها البنك، وعمليات تخفيض الديون، وتقديم املساعدة 
التقنية للمقترضين بما ىف ذلك دراسات الجدوى، ويتم اإلفصاح عن تفاصيل الرصيد القائم من هذه املنح ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 

2015 و2014 ىف اإليضاح (ت - 5).

ويتقاضي البنك أتعابا نظير إدارة هذه األموال، وبلغت أتعاب اإلدارة التى تلقاها البنك عن السنة املنتهية ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 
2015، (1.7 مليون وحدة حسابية)، (2014: 2.12 مليون وحدة حسابية).

كما يدير البنك خطة تقاعد العاملين وخطة املزايا الطبية، ويتم اإلفصاح عن أنشطتهما ىف اإليضاح (ص).

مكافأة العاملين باإلدارة

كانت املكافأة املدفوعة للعاملين باإلدارة واملديرين التنفيذيين ىف البنك خالل السنتين املنتهيتين ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 
و2014 مكونة كاآلتى:

كما يجوز للبنك أيضا أن يقدم قروضا وسلفا شخصية للعاملين به، بمن ىف ذلك العاملون ىف اإلدارة، ومثل هذه القروض والسلف، 
والتى تضمنها مزايا انتهاء الخدمة التى تدفع وقت الرحيل من البنك، تمنح وفق قواعد البنك وتنظيماته. وىف 31 كانون األول/ ديسمبر 
2015 كان الرصيد القائم عىل القروض والسلف املقدمة للعاملين باإلدارة يبلغ 5.83 مليون وحدة حسابية (2014: 6.71 مليون وحدة 

حسابية).

اإليضاح )ر( إعداد تقارير )اإلبالغ( عن األقسام

البنك هو مؤسسة متعددة األطراف مكرسة لتمويل التنمية املخصصة لتحقيق التقدم االقتصادى واالجتماعى للدول األفريقية األعضاء. 
وتتسم منتجات وخدمات البنك بالتماثل، وتجرى هيكلتها وتوزيعها بطريقة موحدة منسقة بين املقترضين.

واستنادا لتقييم عمليات البنك قررت اإلدارة أن البنك به قسم واحد فقط يمكن تقديم تقارير عنه، حيث إن البنك ال يدير عملياته بطريق 
تخصيص املوارد استنادا إىل تحديد للمساهمة ىف صاىف املساهمة من املقترضين فرادى.

واملنتجات والخدمات التي يستمد البنك إيراداته منها هى أساسا القروض واستثمارات الخزانة وأسهم رأس املال.

(بآالف الوحدات الحسابية)
20152014

20,35122,095الرواتب 
11,40314,155مكافأة نهاية الخدمة وغيرها من املزايا

4,2694,461املساهمات ىف خطة التقاعد واملزايا الطبية
36,02340,711اإلجماىل
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ويعرض الجدول التاىل تفاصيل اإليرادات الخارجية عن العامين املنتهيين ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و2014 :

وبلغت اإليرادات املكتسبة من املعامالت مع بلد مقترض واحد من البنك وتجاوزت 10 ىف املائة من إيرادات البنك بالنسبة لبلدين 75.55 
من إيرادات البنك مليون وحدة حسابية عن السنة املنتهية ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 (2014: ثالثة بلدان بإيرادات تجاوزت 

10 ىف املائة من إيرادات البنك لتصل إىل 175.74 مليون وحدة حسابية).

أنشطة البنك اإلنمائية مقسمة عىل 5 أقاليم فرعية لقارة أفريقيا ألغراض اإلدارة الداخلية، أال وهى: أفريقيا الوسطى، وشرق أفريقيا، 
وشمال أفريقيا، وجنوبى أفريقيا، وغرب أفريقيا. وتوصف األنشطة التى تنطوى عىل أكثر من بلد من قارة أفريقيا بأنها أنشطة متعددة 
الجنسيات، وتتم استثمارات الخزانة أساسا خارج قارة أفريقيا. ومن ثم مل تدرج ىف الجدول أدناه. وىف عرض املعلومات عىل أساس 

املناطق الجغرافية السابقة، فإن اإليراد يستند إيل موقع العمالء.

وتفاصيل املعلومات الجغرافية عن إيراد القروض عن السنتين املنتهيتين ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و2014 كالتاىل:

وحتى 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 كانت األراضى واملبانى التى يملكها البنك تقع أساسا ىف مقر البنك الرئيسى ىف أبيدجان، كوت 
ديفوار، وكان أكثر من 90 % من األصول الثابتة واملعنوية يقع ىف مراكز للموارد اإلقليمية ىف نيروبى وبريتوريا وتونس.

(بآالف الوحدات الحسابية)
20152014

إيراد الفائدة من القروض:
272,224265,278قروض بسعر ثابت

13,71713,849قروض بسعر متغير
52,56651,086قروض بسعر معوم

338,507330,213
11,70011,915رسوم اإليداع والعموالت

350,207342,128إجمايل اإليراد من القروض
122,213132,414اإليراد من االستثمارات

3,7343,851اإليراد من سندات ديون أخرى
19,3169,726إيرادات أخرى

495,470488,119إجماىل العائد الخارجى

 (بآالف الوحدات الحسابية)
 أفريقيا

 الوسطى

شرق

 أفريقيا

شمال

 أفريقيا

جنوبى 

أفريقيا

غرب

 أفريقيا

متعددة 

إجماىلالجنسيات

2015
42,4354,21379,55881,1102,759234210,309اإليراد من القروض السيادية

3,75511,53016,92237,71040,36129,620139,898اإليراد من القروض غير  السيادية

46,19015,74396,480118,82043,12029,854350,207

2014
48,7864,18394,20170,9441,543283219,940اإليراد من القروض السيادية

4,32711,62914,92541,63828,32321,346122,188اإليراد من القروض غير  السيادية
53,11315,812109,126112,58229,86621,629342,128
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 20152014
15.58750013.771900بوال بتسوانى وحدة حسابية = وحدة سحب خاصة

29.27900029.426552بير أثيوبى
0.9351000.928247جنية إسترلينى  

10.83509210.374856جنية مصرى
1.3857301.448810دوالر أمريكى

1.8967001.766400دوالر أستراىل 
1.9178501.679980دوالر كندى

2.0235501.850560دوالر نيوزيالندى 
55.46000065.239914دالسى جاميبيا
148.456000127.415000دينار جزائرى

31.778.20000028.745.095780دوبرا ساو تومى
2.8080402.697480دينار تونسى
0.4205700.424211دينار كويتى

1.9324001.932400دينار ليبى
13.72660013.073772درهم مغربى

30.676.60000030.781.417260دونج فيتنامى
5.4109903.848310ريال برازيىل

21.54120016.778600راند جنوب أفريقيا
5.1964805.433010ريال سعودى

49.77850045.967900روبية موريتانى 
91.91010091.754900روبية هندى
5.2049204.638039سيدى غانى

4.678.7100004.019.426339شلن أوغندى
2.979.7000002.500.143300شلن تنزانى 

140.118000131.258926شلن كينى
834.922000782.766607فرنك االتحاد املاىل األفريقى

1.3747801.433010فرنك سويسرى
10.663.20000010.468.426300فرنك غينى

187.510000148.600548كوانزا أنجوىل
9.4722108.866110كرون دانمركى

14.1875009.231626كواتشا زامبى جديد
11.57420011.317600كرون سويدى
12.20690010.769300كرون نرويجى

1.624.0800001.592.530000وون كورى 
269.631000242.607000نيرا نيجيرى

167.116000174.733000ين يابانى 
8.9954808.865250يوان صينى

1.2728301.193320يورو
4.0096903.239119ليرا تركى 

* ليس هناك أى إشارة إىل أن أى عملة يحتفظ بها البنك، يمكن أو كان يمكن أن يتم تحويلها إىل أى عملة أخرى بأسعار الصرف املشتقة الناجمة عن األسعار املوضحة أعاله.

اإليضاح )ش( اعتماد القوائم المالية
ىف 30 آذار/ مارس 2016، رخص مجلس اإلدارة ملجلس املحافظين بإصدار هذه القوائم املالية. واملتوقع أن يعتمد مجلس املحافظين 

هذه القوائم ىف اجتماعه السنوى ىف آيار/ مايو 2016.

اإليضاح )ت( ـ إيضاحات تكميلية

اإليضاح )ت - 1( أسعار الصرف
كانت األسعار املستخدمة ىف تحويل العمالت إىل وحدات حسابية ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و2014 كالتاىل:
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اإليضاح )ت - 2( أنشطة أخرى لمساعدات التنمية
1( جمهورية الكونغو الديمقراطية

ارتباطا بالجهود املنسقة دوليا بين البنك وصندوق النقد الدوىل والبنك الدوىل والجهات املانحة األخرى الثنائية ومتعددة األطراف 
ملساعدة جمهورية الكونغو الديمقراطية ىف جهودها من أجل التعمير، اعتمد مجلس اإلدارة ىف 26 حزيران/ يونيو 2002 خطة 
املتأخرات هذه تم استخدام اإلسهامات  الديمقراطية، وبموجب خطة تسوية  الكونغو  املتأخرات املستحقة عىل جمهورية  لتسوية 
املتلقاة من مجتمع املانحين فورا من أجل التسوية الجزئية املستحقة عىل هذا البلد. وقد تم دمج املبلغ الباقى من متأخرات جمهورية 
الحالية  القيمة  تعادلت  حتى  جديد،  بتعاقد  مدين  مبلغ  ىف  املستحقة  غير  القروض  ومبالغ  للبنك  املستحقة  الديمقراطية  الكونغو 
للقروض الجديدة، مع القيمة الحالية للمبالغ التى كانت مستحقة بموجب شروط التعاقد السابق، وتحمل القروض الجديدة بمتوسط 
مرجح بسعر الفائدة عىل القروض القديمة. وعند اعتماده لتسوية املتأخرات، بحث مجلس اإلدارة العوامل التالية: ( أ ) إن خطة 
تسوية املتأخرات جزء من ترتيب منسق دوليا من أجل هذا البلد؛ (ب) إن ضخامة متأخرات هذا البلد املستحقة للبنك تستبعد الحلول 
التقليدية؛ (جـ) إن النزاع املسلح املتطاول ىف هذا البلد تسبب ىف دمار شاسع لألصول الجارية لدرجة أنه ال تتوافر تقريبا له القدرة 
عىل خدمة ديونه؛ (د) إن الحزمة املقترحة ستسفر عن تحسن كبير ىف قدراته عىل السداد إذا اتخذت تدابير الدعم املالئمة. وإضافة 
لذلك مل تكن هناك رابطة بين تسوية املنازعات وتخفيف عبء الديون الذى يمكن أن يقدم بعد ذلك من صندوق موحد. وىف حزيران/ 
يونيو 2004 وصلت جمهورية الكونغو الديمقراطية إىل نقطة االكتمال الخاصة بها بموجب مبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة. 

وبالتاىل استفاد الصندوق املوحد منذئذ من تخفيف جزئى لعبء الديون بموجب املبادرة.

وأنشئ حساب خاص منفصل عن أصول البنك، لجميع املساعدات املخصصة لتسوية متأخرات هذا البلد. ويجوز أن تشمل مثل 
هذه املساهمات مخصصات من صايف إيراد البنك التي قد يكرسها مجلس املحافظين من وقت آلخر لحساب خاص، ويمثل إسهام 
البنك ىف خطة تسوية املتأخرات. ويخضع مبلغ مخصص صاىف اإليراد هذا ملوافقة مجلس محافظى البنك، وهو ما يحدث عادة 
خالل االجتماع العام السنوى للبنك. وبالتاىل فإن املبالغ املتلقاة بشأن القروض املوحدة لجمهورية الكونغو الديمقراطية تدرج ىف 
اإليرادات الجارية وتستبعد من االحتياطيات، وال تحول إىل حساب خاص إال بعد التخفيض الرسمى، إجماال أو جزئيا، لهذا املبلغ 

من قبل مجلس محافظى البنك.

2( تسهيل البلدان الخارجة من منازعات/ الدول التى تمر بمرحلة انتقال

ملساعدة البلدان ىف أعقاب النزاعات تم إنشاء صندوق مساعدة البلدان ىف أعقاب النزاع كإطار ملساعدة البلدان الخارجة من النزاعات 
ىف جهودها نحو إعادة االرتباط مع مجتمع املانحين حتى يمكنها استعادة نشاط مساعدات التنمية، وإعانة تلك الدول عىل الوصول 
إىل نقطة القرار الخاصة بمبادرة تخفيف ديون الدول الفقيرة املثقلة بالدين، حتى تتأهل لتخفيف ديونها بعد تصفية متأخرات 
الديون املستحقة عليها ملجموعة البنك. ويتطلب اإلطار تجنيب مجمع من املوارد من خالل تسهيل منفصل بمخصصات من صاىف 

دخل بنك التنمية األفريقي ومساهمات من صندوق التنمية األفريقى وغيره من املانحين الخواص.

ويتم تقديم املوارد من التسهيل عىل أساس كل حالة عىل حدة إىل الدول األصلية الخارجة من النزاع والتى مل تتلق بعد أى مساعدة 
لتخفيف الدين مللء الفجوات بعد بذل أقصى جهد من جانب الدولة الخارجة من النزاع لتصفية املتأخرات املستحقة عليها للبنك. وىف 
هذا الصدد فإن مجلس املحافظين بموجب قراره رقم B/BG/2004/07 الصادر ىف 25 آيار/ مايو 2004 قد أنشأ تسهيل الدول 
الخارجة من النزاع، واعتمد مبلغ 45 مليون وحدة حسابية من صاىف دخل البنك لعام 2003، وقام مجلس املحافظين أيضا بموجب 
قراره رقم B/BG/2005/05 الصادر يف 18 آيار/ مايو 2005، باعتماد تخصيص إضايف بمبلغ 30 مليون وحدة حسابية من 
 B/BG/2007/04 صايف دخل البنك لعام 2004 باعتباره القسط الثانى من مساهمة البنك ىف التسهيل، وبموجب قرار رقم
الصادر ىف 17 آيار/ مايو 2006، اعتمد مجلس املحافظين أيضا القسط الثالث واألخير بتخصيص 25 مليون وحدة حسابية من 
صاىف دخل عام 2005. وىف آذار/ مارس 2008 اعتمد مجلس اإلدارة إنشاء تسهيل الدول الهشة لالضطالع باألنشطة الخاصة 
به، باإلضافة إىل تقديم إطار أوسع ومتكامل للمساعدة للبلدان املؤهلة. وهدف التسهيل هو دعم السالم وتثبيت االقتصادات وإرساء 
أسس تخفيض مستدام ىف أعداد الفقراء وتحقيق نمو اقتصادى طويل األجل للبلدان املؤهلة. وطبقا للسياسة، فإن املساهمات التى 
قدمها بنك التنمية األفريقى لتسهيل الدول الخارجة من النزاع/ تسهيل الدول الهشة ال تستخدم ىف تصفية الدين املستحق للبنك 

عىل البلدان املستفيدة.
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3( مبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة املثقلة بالديون

يشترك البنك ىف مبادرة متعددة األطراف للتصدى ملشكالت الديون ىف البلدان التى حددت باعتبارها فقيرة مثقلة بالديون. وبموجب 
هذه املبادرة يقدم املانحون تخفيفا لعبء الديون بالنسبة للبلدان املؤهلة التى تبدى أداء جيدا ىف مجال السياسة خالل فترة ممتدة 
للوصول بأعباء ديونها إىل مستويات مستدامة. وبموجب اإلطار األىلص للمبادرة، قام الصندوق االستئمانى للمبادرة بدفع قروض 
مختارة مستحقة عىل بلدان مستفيدة مؤهلة بسعر يكافئ أدنى قيمة حالية صافية للقروض، مثلما يتم حسابها باستخدام املنهجية 

املتفق عليها بموجب املبادرة.

وعقب توقيع اتفاقية تخفيف عبء ديون البلدان الفقيرة املثقلة بالديون، تم دفع القروض ذات الصلة بأدنى قيمة حالية صافية أو 
بقيمتها املحولة. وىف املتوسط تحمل محفظة بنك التنمية األفريقى أسعار فائدة أعىل من معدالت خصم القيمة الحالية املطبقة. ومن 
ثم فإن صاىف القيمة الحالية للقروض يزيد عىل القيمة املحولة وبالتاىل فإن ديون بنك التنمية األفريقى التى تأثرت تم دفعها من 

الصندوق االستئمانى للمبادرة بالقيم الدفترية.

وقد تم تعزيز املبادرة ىف 1999 لتقديم تخفيف لعبء الديون أكثر وأسرع وأشد تركيزا عىل الفقر. وتحقق هذا بتخفيض معايير 
األهلية الالزمة للتأهل بموجب املبادرة، وبالبدء ىف تخفيف عبء الديون ىف فترة أسبق مما هو وارد ىف اإلطار األىلص. وبموجب 
اإلطار املعزز حيث يعد 33 بلدا أفريقيا مؤهال، يتم تقديم تخفيف عبء الديون من خالل إجراء تخفيضات سنوية ىف خدمة الديون، 
واإلعفاء مما يصل إىل 80 % من التزامات خدمة الديون السنوية عندما تصبح مستحقة، حتى يتم تقديم كامل اإلعفاء من الديون، 
وباإلضافة إىل ذلك تم تقديم تمويل مؤقت بين نقطتى القرار واالكتمال، يصل إىل 40 % من إجماىل الديون عندما يمكن ذلك ىف 

إطار زمنى يمتد 15 عاما.

وىف نهاية 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 يبين تنفيذ املبادرة أن من بين 33 بلدا مؤهال، وصل 30 بلدا من بلدان اإلقليم األعضاء 
إىل نقاط االكتمال ىف حين كانت تشاد ال تزال ىف فترة فاصلة، وال يزال يتعين عىل ثالثة بلدان هى: الصومال, والسودان, وإريتريا 

»فيما قبل نقطة القرار« أن تصل إىل نقطة القرار.

)MDRI( املبادرة متعددة األطراف لتخفيف الديون )4

ىف قمة جلينايجلز بتاريخ 8 تموز/ يوليو 2005، وافقت مجموعة الثمانية الكبار من الدول الصناعية عىل اقتراح بشأن صندوق 
التنمية األفريقى، وهيئة التنمية الدولية، وصندوق النقد الدويل بإلغاء 100 % من مطالباتها املستحقة عىل الدول التي بلغت، أو 

ستبلغ، نقطة االكتمال بموجب مبادرة تخفيف الديون عن الدول الفقيرة املثقلة بعبء الدين.

والهدف الرئيسى من املبادرة متعددة األطراف لتخفيف الديون هو إتمام عملية تخفيف الديون للدول الفقيرة املثقلة بالدين من خالل 
تقديم موارد إضافية ملساعدة 38 دولة عىل مستوى العامل، منها 33 دولة ىف أفريقيا، كى تحرز تقدما ىف اتجاه تحقيق أهداف التنمية 
لأللفية، مع املحافظة يف نفس الوقت عىل قدرة صندوق التنمية األفريقى وهيئة التنمية الدولية ىف التمويل طويل األجل. وسيتم إلغاء 
الديون من خالل إلغاء االلتزامات املستحقة بعد بلوغ ما بعد نقطة االستكمال للدول الفقيرة املثقلة بالدين، وتعديل إجماىل تدفقات 
املساعدات بخصم نفس القيمة. وللمحافظة عىل النزاهة املالية لصندوق التنمية األفريقى، التزم املانحون بتقديم إسهامات إضافية 

إىل صندوق التنمية األفريقى بمقدار دوالر عن كل دوالر من املدفوعات املنقضية من األصل ومصروفات الخدمة.

وقد أصبحت املبادرة سارية بالنسبة لصندوق التنمية األفريقى اعتبارا من أول أيلول/ سبتمبر 2006، وابتداء من هذا التاريخ قام 
صندوق التنمية بتخفيض أرصدته الخاصة باملبالغ املنصرفة وبالقروض القائمة بعد خصم تخفيف الدين عن الدول الفقيرة املثقلة 
بالديون بمبلغ 3.84 مليار وحدة حسابية، مع تخفيض مماثل اعتبارا من نفس التاريخ من صايف أصول صندوق التنمية األفريقي.

وقد أدى تخفيض قيمة صاىف األصول إىل تخفيض ىف قيمة استثمار البنك ىف الصندوق، وتتم التخفيضات التالية لرصيد الديون 
إذا وعندما وصلت بلدان أخرى إىل نقطة االكتمال بموجب املبادرة وتم إعالنها كمستفيد من إلغاء الديون بموجب املبادرة متعددة 
األطراف. وال يشمل التخفيض ىف صاىف قيمة  صندوق التنمية األفريقى القروض القائمة لبلدان املبادرة التى وصلت لنقط االكتمال 

بموجب املبادرة ىف نهاية السنة.
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اإليضاح )ت - 3( الصناديق الخاصة
يجوز للبنك بموجب املادة (8) من االتفاقية املنشئة للبنك، أن ينشئ صناديق خاصة أو يعهد إليه بإدارتها.

وىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و2014 كانت هناك الصناديق التالية التى يحتفظ البنك بأصولها منفصلة عن موارد رأس املال 
العادية.

1) صندوق نيجيريا االستئمانى: تم إنشاؤه بموجب اتفاقية وقعت ىف 26 شباط/ فبراير 1976 بين بنك التنمية األفريقى وجمهورية 
نيجيريا االتحادية. وتنص االتفاقية عىل أن يسرى الصندوق ملدة 30 سنة من تاريخ بدء سريان االتفاقية، وأن تعاد املوارد إىل نيجيريا، 
بعد انتهاء مدته. بيد أن األعوام الثالثين املحددة يمكن إطالتها باتفاق متبادل بين البنك ونيجيريا، وعند انتهاء األعوام الثالثين املبدئية 
ىف 25 نيسان/ أبريل 2006، اتفق البنك وحكومة نيجيريا عىل املد مدتين مؤقتتين (كل منهما 12 شهرا) إلتاحة الفرصة إلجراء مزيد 

من املشاورات وتقييم مستقل للصندوق.

وعقب النتائج اإليجابية للتقييم املستقل تم تجديد اتفاقية الصندوق لفترة 10 سنوات تبدأ من 26 أبريل 2008، وكان رأس املال املبدئى 
للصندوق هو 50 مليون نيرة تدفع عىل قسطين متساويين كل منهما 25 مليون نيرة، بعمالت قابلة للتحويل الحر. وتلقى البنك القسط 
األول ويساوى 39.90 مليون دوالر ىف 14 تموز/ يوليو 1976، وتم دفع القسط الثانى، ويكافئ 39.61 مليون دوالر ىف أول شباط/ 

فبراير 1977.

وخالل شهر آيار/ مايو 1981، أعلنت جمهورية نيجيريا االتحادية تقديم استعاضة للصندوق مقدارها 50 مليون نيرة، وتم دفع 
القسط األول وهو 35 مليون نيرة (52.29 مليون دوالر) ىف 7 تشرين األول/ أكتوبر 1981. وتلقى البنك القسط الثانى وهو 8 ماليين 
نيرة (10.87 مليون دوالر) ىف 4 آيار/ مايو 1984 وتم دفع القسط الثالث وهو 7 ماليين نيرة (7.38 مليون دوالر) ىف 13 أيلول/ 

سبتمبر 1985.

وخالل السنة املنتهية ىف 31 ديسمبر 2014، صرحت حكومة نيجيريا االتحادية بسحب مبلغ 13 مليون دوالر (8.41 مليون وحدة 
حسابية) من االحتياطى لتسوية التزامها بشأن تصفية متأخرات الدين املستحق عىل ليبيريا بموجب آلية تصفية الديون املنسقة دوليا 

بالنسبة للبلدان الخارجة من منازعات.

وخالل السنة املنتهية ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 وعقب طلب حكومة نيجيريا ىف 13 آيار/ مايو 2015، تم سحب مبلغ 10 
ماليين دوالر (7.14 مليون وحدة حسابية) من موارد الصندوق ودفعه لحكومة نيجيريا.
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والقائمة املوجزة ملوارد صندوق نيجيريا االستئمانى ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و2014 كالتايل:

2( صندوق اإلغاثة الخاص )البلدان األفريقية التى أصابها الجفاف(: تم إنشاؤه بموجب قرار مجلس املحافظين20 - 74 ملساعدة 

البلدان األفريقية التى تصيبها كوارث ال يمكن التنبؤ بها. وبعد ذلك تم توسيع هدف هذا الصندوق ليتضمن تقديم املساعدة عىل أساس 
املنح ملؤسسات البحوث التى من املحتمل أن أهدافها البحثية ىف مجاالت محددة، تحقق هدف البنك ىف الوفاء باحتياجات بلدان اإلقليم 

األعضاء ىف هذه املجاالت، وتتكون موارد الصندوق من مساهمات البنك وصندوق التنمية األفريقى ودول أعضاء مختلفة.

والقائمة املوجزة ملوارد وأصول صندوق اإلغاثة الخاص (بالبلدان األفريقية التى أصابها الجفاف) ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 
و2014 كالتاىل:

وحدة  مليون   3.31  :2014) وحدة حسابية  مليون   0.72 قدره  إجماىل  بمبلغ  االرتباط  تم   2015 ديسمبر  األول/  كانون   31 ويف 
حسابية)، ولكن مل يتم صرفه بعد بموجب صندوق اإلغاثة الخاص.

3( صندوق أفريقيا تنمو معا: بموجب قرار مجلس املحافظين B/BG/2014/06 ىف 22 آيار/ مايو 2014 تم التوقيع عىل االتفاقية 

املنشئة لصندوق أفريقيا تنمو معا بين البنك وبنك الصين الشعبى يف 22 آيار/ مايو 2014 للتمويل املشترك إىل جانب عمليات بنك 
التنمية األفريقي السيادية وغير السيادية املؤهلة. وعقب دخول االتفاقية حيّز النفاذ تلقى البنك مساهمة مبدئية بمبلغ 50 مليون دوالر 

من أجل الصندوق يف 28 تشرين الثانى/ نوفمبر 2014.

(بآالف الوحدات الحسابية)
20152014

128,586128,586مساهمات مسددة
140,452146,347أموال مولدة (صاىف)

(106,656)(99,162)تصحيح فروق تحويل العمالت
169,876168,277

ممثلة ىف:
5,05310,286مستحقات من البنوك

115,224113,419استثمارات
1,1241,136إيراد مستحق ورسوم دائنة عىل القروض

5945فائدة مستحقة عىل االستثمارات
295252مبالغ أخرى دائنة
48,76544,466القروض القائمة

170,520169,604
(1,327)(644)مخصوما منها: حسابات مدينة حالية

169,876168,277

(بآالف الوحدات الحسابية)
20152014

97,46487,464رصيد الصندوق
5,4815,197أرصدة متولدة

11أموال مخصصة لألبعاد االجتماعية للتصحيح الهيكىل 
(87,088)(94,272)مخصوما منها: مصروفات املعونة

8,6745,574
متمثلة ىف:

1,2502,192مستحقات من البنوك 
7,4243,382استثمارات

8,6745,574
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وكان البيان املوجز ملوارد وأصول صندوق أفريقيا تنمو معا ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و2014 كالتايل:

إيضاح )ت ـ 4( الصنادق االستئمانية
أسند إىل البنك بمقتضى القرارات 11 - 70 و 19 - 74 و 10 - 85 التى أصدرها مجلس املحافظين، إدارة صندوق مأمون بحيرى 
اإلبقاء عىل هذه  أفريقيا. ويتم  الجفاف واملجاعة ىف  الخاص ملساعدة ضحايا  الطوارئ  العربي وصندوق مساعدات  النفط  وصندوق 
الصناديق منفصلة عن تلك الخاصة باملوارد العادية للبنك وإجراء حساباتها بعمالت محددة تقيم بوحدات حسابية بسعر الصرف 

السائد ىف نهاية السنة.

1 - صندوق مأمون بحيرى: أنشئ بموجب قرار املحافظين 11-70 ىف 31 تشرين األول/ أكتوبر 1970 وبمقتضاه وافق السيد 

مأمون بحيرى، رئيس البنك األسبق، عىل إنشاء صندوق يمكن أن يستخدمه البنك ىف مكافأة املوظفين الذين قاموا بأداء متميز ىف 
تحقيق أهداف البنك.

2 - صندوق مساعدات الطوارئ الخاص ملساعدة ضحايا الجفاف واملجاعة ىف أفريقيا: أنشأه االجتماع العشرون ملؤتمر رؤساء 

دول وحكومات البلدان األعضاء ىف منظمة الوحدة األفريقية الذى عقد بأديس أبابا، إثيوبيا من 12 - 15 تشرين الثانى/ نوفمبر 1984 
RHG/RES.133  بهدف تقديم املساعدة للبلدان األفريقية املتضررة من الجفاف واملجاعة. (XX) بمقتضى القرار

(بآالف الوحدات الحسابية)

20152014
36,08234,511مساهمات مسددة

(35)(336)أموال مولده (صاىف)
35,74634,476

ممثلة ىف:
648350مستحقات من البنوك

35,47334,163استثمارات
(37)(375)مخصوما منها : حسابات مدينة حالية

35,74634,476
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ونوجز فيما ييل املالمح املالية التى تلقي الضوء عىل هذه الصناديق االستئمانية ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و2014:

إيضاح )ت ـ 5( المنح )صناديق المانحين(
عىل  املنح  موارد  أموال  وتقتصر  األخرى.  والكيانات  والوكاالت  األعضاء،  البلدان  ذلك  ىف  بما  املانحين،  عن  نيابة  املنح  البنك  يدير 
استخدامات محددة، تشمل التمويل املشترك ملشروعات البنك لإلقراض، وعمليات تخفيض الديون، وتقديم املساعدة التقنية للبلدان 
املقترضة، بما ىف ذلك إجراء دراسات الجدوى وإعداد املشروعات، والبرامج العاملية واإلقليمية وبرامج البحوث والتدريب. وتوضع هذه 
األموال ىف صندوق استئمانى وال تدرج ىف أصول البنك, وبمقتضى املادة 11 من اتفاقية إنشاء البنك، يتم الحفاظ عىل حسابات هذه 

املنح منفصلة عن موارد البنك.

(بآالف الوحدات الحسابية)
20152014

1( صندوق مأمون بحيرى

151151مساهمات
200202االيراد من االستثمارات

351353
(46)(46)مخصوما منها : الجوائز املمنوحة

(25)(25)هدايا
280282

ممثلة ىف:
280282مستحقات من البنوك

280282

2(  صندوق مساعدات الطوارئ الخاص بضحايا الجفاف واملجاعة ىف أفريقيا

23,80922,075مساهمات 
6,1715,902أرصدة متولدة

29,98027,977
(25,359)(26,513)منح لإلغاثة

3,4672,618
ممثلة ىف:

3623مستحقات من البنوك
3,4641,995استثمارات

3,4672,618
3,7472,900إجماىل موارد وأصول الصناديق االستئمانية
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وكانت األرصدة غير املنصرفة ملوارد املنح ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و2014 كالتاىل:

(بآالف الوحدات الحسابية)
20152014

51,99963,967صندوق تسهيل مياه أفريقيا
6,8118,205صندوق تجارة أفريقيا

14,49616,271التسهيل األفريقى للدعم القانونى
4853آفاق االقتصاد األفريقى

4,4094,270صندوق تغير املناخ األفريقى
1,1122,628منظمة املمارسات األفريقية

33,16534,513صندوق أفريقيا ننمو معا
14,46514,852صندوق مسار سريع للزراعة

AMINA1,6201,529
-1,169بيل وميلندا جيتس للمنح التقنية

7121,271كندا
250225منحة الحكومة الصينية

67,07572,559صندوق التكنولوجيا النظيفة
38,52850,462حوض الكونغو

11,1889,723تنمية املناخ
-382صندوق االتحاد األوروبى للبنية التحتية ىف أفريقيا

9,2428,390آلية تمويل األسمدة
3,2054,261فنلندا

7171,031فرنسا (صندوق املساعدات الفنية)
4,07819,882برنامج عاملى للزراعة واألمن الغذائى

22,88222,281مرفق البيئة العاملى
2,8523,175استراتيجية عاملية لتحسين إحصاءات الزراعة والريف

1,4081,586الصندوق االستئمانى للحوكمة
1,3551,436اتحاد شركات البنية األساسية من أجل أفريقيا

1322برنامج املقارنات الدولية – أفريقيا
4,8555,529مبادرة التنمية والهجرة

-942الصندوق االستئمانى لتحسين احصاءات األمن الغذائى
1,8822,409الهند

10,20021,130مرفق مناخ االستثمار من أجل أفريقيا
285824إيطاليا

 (FAPA) 29,76725,682اليابان
22,42219,403صندوق كوريا االستئمانى

3,1998,379مشروع طاقة الرياح ىف بحيرة توركانا
731949جعل التمويل يعمل لصالح أفريقيا

16,17614,018صندوق بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا التى تمر بمرحلة أنتقال
3,8284,296الصندوق االستئمانى للتمويل متناهى الصغر

694928برنامج شراكة املياه متعددة املانحين
37,87634,021البنية األساسية لنيباد

8421,556النرويج
736892صندوق البرتغال االستئمانى للتعاون الفنى

109171برامج من أجل تطوير البنية التحتية ىف أفريقيا
71,58876,312مبادرة إمداد الريف باملياه والصرف الصحى

433409الصندوق الخاص لتخفيف عبء الديون (البحيرات العظمى)
2,1092,923الصندوق االستئمانى للتعاون بين الجنوب والجنوب

7,7354,814بناء قدرات إحصائية
20,81821,231الصندوق اإلستراتيجى للمناخ

33,04434,805صندوق الطاقة املستدامة من أجل أفريقيا
171182الصندوق االستئمانى السويدى للخدمات االستشارية 

1,800218منحة سويسرا للمساعدات الفنية
9,12412,389صندوق نيجيريا للتعاون الفنى 

8,7082,031اململكة املتحدة 
4138برنامج األمم املتحدة اإلنمائى

1,6993,935صندوق استئمان للبلدان التى تمر بمرحلة انتقال 
901837قيمة صندوق األموال النقدية 

44,10851,705صندوق زمبابوى االستئمانى متعدد املانحين
4340آخرون

630,047694,648اإلجماىل 



211

الفصل السادس التقرير السنوى 2015

KPMG Audit
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Telephone: +33 (0)1 55 68 68 68
Telefax: +33 (0)1 55 68 73 00
Internet: www.kpmg.fr

KPMG S.A.
Société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Coopérative, une entité de droit suisse.

Société anonyme d’expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l’Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Headquarters:
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417

مجموعة بنك التنمية األفريقي

Avenue Joseph Anoma 
01 BP 1387 Abidjan 01 

Côte d’Ivoire

تقرير مراجع الحسابات املستقل إىل مجلس محافظى بنك التنمية األفريقى

العام املنتهى ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 

قمنا بمراجعة القوائم املالية السنوية لبنك التنمية األفريقى (البنك) والتى تتضمن امليزانية ىف31  كانون األول/ ديسمبر  2015، قائمة 
اإليراد وقائمة اإليراد الشامل، وقائمة التغيرات ىف أسهم رأس املال، وقائمة التدفقات النقدية للسنة املنتهية ىف نفس التاريخ، وملخصا 

عن أهم السياسات املحاسبية وغيرها من اإليضاحات الشارحة املبينة ىف اإليضاحات من (أ) إىل (ت).

وقد تم إعداد القوائم املالية وفقا للمعايير الدولية لإلبالغ املاىل، بغرض تقديم قوائم مالية تم اعتمادها ومراجعتها إىل مجلس املحافظين 
وفقا ملا هو مطلوب بنص املادة 32 (د) من اتفاقية إنشاء البنك، وقد أعد هذا التقرير بغرض تقديمه فقط إىل مجلس محافظى البنك 
كهيئة، طبقا للمادة 32 (د) من اتفاقية إنشاء البنك، وتم االضطالع بعملنا ىف املراجعة بحيث أمكننا أن نذكر ألعضاء البنك تلك األمور 
التى يطلب إلينا أن نذكرها ىف تقرير املراجعين وليس ألى غرض آخر. وإىل أقصى حد يسمح به القانون، فإننا ال نقبل أو نتحمل أى 
مسؤولية تجاه أى شخص غير البنك وأعضاء البنك، عن عمل املراجعة الذى قمنا به سواء بالنسبة لهذا التقرير أو بالنسبة لآلراء التى 

أبديناها.

مسئولية اإلدارة عن القوائم املالية

اإلدارة مسؤولة عن إعداد وسالمة عرض هذه القوائم املالية  طبقا ملعايير اإلبالغ املالية الدولية، وبنفس الطريقة املطلوبة بموجب 
اتفاقية إنشاء البنك. وتتضمن هذه املسؤولية: رسم وتنفيذ، واملحافظة عىل الرقابة املالية الداخلية املتصلة بإعداد وسالمة عرض القوائم 
املالية الخالية من أى تحريف مادى، سواء أكان ذلك يرجع إىل التزوير أو الخطأ، وكذلك اختيار وتطبيق سياسات مالئمة، والقيام 

بتقديرات محاسبية معقولة بالنسبة للظروف.
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مسئولية املراجع

إن مسئوليتنا هى التعبير عن الرأى لهذه القوائم املالية بناء عىل مراجعتنا. وقد قمنا بمراجعتنا وفقا للمعايير الدولية. وتتطلب هذه 
املعايير منا االلتزام باملتطلبات األخالقية ذات الصلة وتخطيط املراجعة واالضطالع بها للحصول عىل تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم 

املالية خالية من أى تحريف مادى.

وتشمل املراجعة القيام بإجراءات للحصول عىل دليل للمراجعة بـشأن املبالغ ونواحى اإلفصاح ىف القوائم املالية. وتعتمد اإلجراءات 
التي يتم اختيارها عىل تقدير املراجع، بما ىف ذلك تقدير مخاطر التحريف املادى ىف القوائم املالية، وما إذا كان يعزى إىل تزوير أم خطأ. 
وعند االضطالع بعمليات تقييم املخاطر تلك، نقوم بالنظر ىف الرقابة الداخلية املتصلة بقيام املنشأة بإعداد وسالمة عرض القوائم 
املالية حتى يمكن رسم إجراءات املراجعة املالئمة وفقا للظروف، ولكن ليس لغرض التعبير عن رأى بشأن فعالية الرقابة الداخلية. كما 
تتضمن  املراجعة أيضا تقييم مدى مالءمة املبادئ املحاسبية املستخدمة، ومدى معقولية التقديرات املحاسبية التى قامت بها اإلدارة، 

وكذلك تقييم العرض الشامل للقوائم املالية.

ونعتقد أن دليل املراجعة الذى حصلنا عليه كاف ومناسب لتوفير أساس لرأينا.

الرأى

تعرض القوائم املالية بنزاهة ىف رأينا ـ من كافة النواحى املادية ـ الوضع املاىل للبنك ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015، وأدائه املاىل 
وتدفقاته النقدية عن العام املنتهى نفسه وفقا ملعايير اإلبالغ املالية الدولية.

باريس ال ديفنس ىف 30 آذار/ مارس 2016

مراجع كى بى إم جى
قسم من شركة كى بى إم جي

Valéry fousse

بنك التنمية األفريقي
تقرير مراجع التقرير
مجلس محافظى بنك التنمية األفريقى

شريك
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امليزانية اإلدارية لبنك التنمية األفريقى للسنة املالية 2015

(بآالف الوحدات الحسابية)
البيان

مصروفات العاملين

 159,554أجور
 71,380مزايا

 10,471نفقات أخرى للعاملين
 1,353عاملو دعم فنى بعقود قصيرة األجل 

 27,740مستشارون
 6,175تدريب العاملين

276,673 
 نفقات عامة

 23,460بعثات رسمية
 18,438إقامة

 9,109إيجار وإصالح وصيانة املعدات
 12,685نفقات اتصاالت

1,544طباعة ونشر ونسخ
518إمداد املكاتب وأدوات كتابية

615املكتبة
15,448نفقات مؤسسية أخرى

81,817

358,490إجماىل امليزانية اإلدارية
12,240اإلهالك

370,730اإلجماىل

(221,150)مخصوما منه: أتعاب اإلدارة*
149,580صاىف امليزانية اإلدارية 

* يمثل املبلغ حصة كل من صندوق التنمية األفريقى وصندوق نيجيريا االستئمانى من القيمة العادلة لنفقات البنك الخاصة باملوظفين والعاملين والتنظيم واإلدارة والخدمات 
والتسهيالت استنادا إىل الصيغة التى أقرها مجلسا اإلدارة.
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صندوق التنمية األفريقي

اإلدارة المالية

االكتتابات

استعاضات صندوق التنمية األفريقى

تتكون موارد صندوق التنمية األفريقى ىف املقام األول من اكتتابات 
من قبل البنك، واكتتابات ومساهمات من الدول املشاركة، وكذلك 
اكتتابات الصندوق  موارد أخرى يتلقاها الصندوق. وبلغ مجمع 
26.71 مليار وحدة حسابية ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015.

وتاليا لالكتتابات املبدئية، تم تقديم موارد إضافية للصندوق ىف 
شكل استعاضات عامة دورية، تتم عادة كل 3 سنوات، وقد اعتمد 
مجلس املحافظين االستعاضة الثالثة عشرة ىف 31 كانون األول/ 
 2015 مارس  آذار/   31 ىف  سارية  وأصبحت   ،2014 ديسمبر 
بمبلغ إجماىل للموارد 5.35 مليار وحدة حسابية تشمل اكتتابات 
للمانحين بمبلغ 3.80 مليار وحدة حسابية، واشتراكات تكميلية 
بمبلغ 0.06 مليار وحدة حسابية. وقدرة ارتباط مقدم أو موارد 
تقنية  وفجوة  وحدة حسابية،  مليار   0.98 بمبلغ  داخليا  متولدة 
بمبلغ 0.51 مليار وحدة حسابية وىف 31 كانون األول/ ديسمبر 
2015 كانت الدول املشاركة قد اكتتبت بمبلغ إجماىل قدره 3.35 
مليار وحدة حسابية تمثل 99 ىف املائة من املبلغ الذى تم التعهد به 

لالستعاضة الثالثة عشرة.

التزامات بموجب املبادرة متعددة األطراف

لتخفيف عبء الديون

وافقت  الديون،  عبء  لتخفيف  األطراف  متعددة  املبادرة  بموجب 
املقدمة  إلغاء قروضه  الصندوق عن  تعويض  املانحة عىل  البلدان 
للبلدان الفقيرة املثقلة بالديون التى وصلت، أو ستصل إىل نقطة 
االكتمال بموجب املبادرة املعززة للبلدان الفقيرة املثقلة بالديون. 
الديون  عبء  لتخفيف  األطراف  متعددة  املبادرة  أصبحت  وقد 
سارية ىف أول أيلول/ سبتمبر 2006 وتغطى الفترة من 2006 
عىل  وقدرته  للصندوق  املالية  السالمة  عىل  وللحفاظ   .2054 ـ 
عبء  لتخفيف  األطراف  متعددة  املبادرة  شروط  فإن  التمويل، 
الديون تطالب املانحين بأن يعوضوا بالكامل الصندوق عن الديون 
التى يتم الغاؤها بموجب املبادرة املذكورة. كما وافق املانحون عىل 
إجراء تصحيحات دورية بموجب املبادرة بما يعكس التغيرات ىف 
التكاليف الفعلية واملقدرة التى يتحملها الصندوق من جراء اإلعفاء 

من الديون.

من  الصندوق  حصل   2015 ديسمبر  األول/  كانون   31 ويف 
وحدة حسابية  مليار   4.69 تبلغ  إجمالية  التزامات  عىل  املانحين 

لتخفيف  األطراف  متعددة  املبادرة  تكلفة  من  املائة  ىف   82 تمثل 
عبء الديون عن الفترة 2006 ــ 2054 بمبلغ 5.69 مليار وحدة 

حسابية.

املنتجات املالية

امليسر ىف مجموعة  للتمويل  نافذة  األفريقى هو  التنمية  صندوق 
البنك تزود دول اإلقليم األعضاء منخفضة الدخل بقروض ميسرة 
وكذلك منح املشروعات والبرامج وضمانات للمخاطر ودعم من 

خالل املساعدات إلجراء الدراسات وبناء القدرة.

القروض

قبل االستعاضة الثالثة عشرة كان الصندوق يعمل بموجب شروط 
املصنفه  موارده  عىل  للحصول  املؤهلة  للبلدان  لإلقراض  متمايزة 
بلدان  مقابل  والتدرج  الفجوة  وبلدان  هجينا،  بلدانا  باعتبارها 
الصندوق فقط: وبالتاىل كانت القروض املقدمة إىل البلدان الهجين 
 8 منها  قدره 30 سنة،  استحقاق  بأجل  والتدرج  الفجوة  وبلدان 
سنوات فترة سماح بسعر فائدة يبلغ 1 % سنويا. وبالنسبة لبلدان 
 10 منها  عاما   50 القروض  استحقاق  أجل  كان  فقط  الصندوق 
االرتباط  رسوم  وكانت  فائدة.  سعر  بدون  سماح  فترة  سنوات 
املعيارية البالغة 0.50 % سنويا عىل املبالغ غير املنصرفة ورسوم 
الخدمة البالغة 0.75 % سنويا سارية بالنسبة لقروض الصندوق.

وبغية الحفاظ عىل االستدامة املالية طويلة األجل للصندوق وقدرته 
لإلقراض  شروط   (1) عشرة  الثالثة  االستعاضة  طبقت  املالية 
الصندوق  لبلدان  فرعيتين  و(2) مجموعتين  ومتمايزة،  متشددة 
فقط، املجموعة »العادية« أو »املتقدمة«. وتم تشديد شروط التمويل 
بالنسبة للبلدان العادية واملتقدمة من بلدان الصندوق فقط، وكذلك 
بالنسبة للبلدان الهجين وبلدان الفجوة والتدرج. وطبق أيضا حكم 

للسداد املعجل وإطار للسداد الطوعى مقدما.

وبالتاىل فإن القروض الجديدة املقدمة بموجب االستعاضة الثالثة 
العادية كان لها أجل استحقاق قدره  عشرة إىل بلدان الصندوق 
40 عاما، منها 10 أعوام فترة سماح، وظل رسم االرتباط املعيارى 
ورسم  املنصرفة  غير  املبالغ  عىل  سنويا  املائة  ىف   0.50 البالغ 
الخدمة البالغ 0.75 ىف املائة سنويا عىل الرصيد القائم ساريين. 
والتدرج  الفجوة  وبلدان  الهجين  للبلدان  املقدمة  للقروض  وكان 
أجل استحقاق يبلغ 30 عاما منها 5 أعوام فترة سماح، ورسم 
لسعر الفائدة يبلغ واحد ىف املائة سنويا إضافة إىل رسوم االرتباط 

والخدمة املعيارية.

الضمانات 

من  كجزء  للمخاطر،  الجزئى  للضمان  الصندوق  أداة  إدخال  تم 
استثمارات  لحفز  وسيلة  باعتبارها  عشرة  الثانية  االستعاضة 
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إضافية للقطاع الخاص ىف البلدان منخفضة الدخل، بغرض حشد 
بلدان  أجل  من  املمولين  من  وغيره  الخاص  القطاع  من  املوارد 
الصندوق، بما ىف ذلك الدول الهشة. وستحمى الضمانة الجزئية 
للمخاطر مقرضى القطاع الخاص من املخاطر السياسية املحددة 
ىف  بالحكومة  مرتبط  كيان  أو  ما  حكومة  بفشل  املتعلقة  جيدا 
الوفاء بالتزامات محددة معينة وتحفز الحكومات عىل االضطالع 
املخاطر  لتخفيف  الزمة  العامة  املالية  وىف  سياسية  بإصالحات 

املرتبطة باألداء.

أضيفت  الصندوق،  ملوارد  عشرة  الثالثة  االستعاضة  من  وبدءا 
وهذه  الصندوق.  أدوات  يالئم  بما  الجزئية  االئتمان  ضمانات 
تواجهها  التى  للتحديات  للتصدى  مصممة  أداة  هى  الضمانات 
للدولة،  اململوكة  واملشروعات  األداء  جيدة  فقط  الصندوق  بلدان 
حد  عىل  والخارجى  الداخىل  التجارى  التمويل  لحشد  سعيها  ىف 
سواء من أجل أغراض التنمية، وسيفيد هذا املنتج ىف توفير ضمان 
الدخل.  منخفضة  البلدان  قبل  من  الدين  خدمة  اللتزامات  جزئى 
منخفضة  البلدان  ىف  األداء  جيدة  للدولة  اململوكة  واملشروعات 
الدخل. باستبعاد اعتمادات الصناديق الخاصة ولكن تشمل املنح 
والضمانات. وضمانات الصندوق الجزئية لالئتمان ليست متاحة 
التى يقل فيها خطر حدوث ضائقة  الصندوق  بلدان  إىل: (1)  إال 
عىل  كافية  قدرة  ولديها  األخضر)  الضوء  (بلدان  الديون  بسبب 
إدارة الديون؛ (2) واملشروعات اململوكة للدولة ىف بلدان الصندوق 
التى تكون فيها مخاطر حدوث ضائقة بسبب الديون منخفضة أو 
معتدلة بشرط الوفاء بمعايير محددة بعينها للتأهل (بلدان الضوء 
املخاطر  ضمانات  غرار  وعىل  التواىل).  عىل  واألصفر  األخضر 
البلدان  الجزئية، فإن ضمانات االئتمان الجزئية يتوقع أن تمكن 
من  األداء  جيدة  للدولة  اململوكة  واملشروعات  الدخل  منخفضة 

حشد أحجام أكبر من تمويل التنمية بشروط أكثر جاذبية.

االستثمارات

بلغت استثمارات الصندوق النقدية واملتعلقة بالخزانة 3.27 مليار 
وحدة حسابية ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 مقابل 3.38 
مليار وحدة حسابية ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2014. وبلغ 
تمثل  حسابية،  وحدة  مليون   60.97 االستثمار  من  العام  إيراد 
قدره  للسيولة  متوسط  مستوى  عىل  املائة  ىف   1.64 قدره  عائدا 
مليون   76.35 قدره  إيراد  مقابل  حسابية  وحدة  مليار    3.72

متوسط  عىل  املائة  ىف   2.31 بنسبة  عائدا  تمثل  حسابية   وحدة 
للسيولة يبلغ 3.31 مليار وحدة حسابية ىف 2014. وفاق أداء كل 
املحافظ األساسية بالقيم العادلة املقاييس املحددة لها خالل السنة. 
ويرجع اإليراد والعائد األدنى ىف 2015 إىل الزيادة الصغيرة ىف 
من  للتحوط   2014 ىف  استحدثت  التى  للمشتقات  العادلة  القيمة 
الخصم املمنوح للبلدان املانحة للتعجيل بسداد اكتتاباتها كجزء من 
االستعاضة الثالثة عشرة والحجم األصغر للمحافظ األعىل إيرادا 

املحتفظ بها بتكاليف مستهلكة.

أنشطة التنمية

بلغ مجمع القروض واملنح املوقعة مخصوما منها ما تم إلغاؤه ىف 
31 كانون األول/ ديسمبر 2015، 28.96 مليار وحدة حسابية 
ويعرض   .2015 نهاية  ىف  حسابية  وحدة  مليار   26.67 مقابل 
الجدول 6 - 6 القروض املعتمدة، واألرصدة املنصرفة واملسددة 

من 2011 إىل 2015.

ديسمبر  األول/  كانون  نهاية  القائمة ىف  القروض  إجماىل  وكان 
2015 (9.80 مليار وحدة حسابية)، بزيادة 0.83 مليار وحدة 
نهاية  ىف  قائمة  كانت  حسابية  وحدة  مليار   8.97 عىل  حسابية 

.2014

ومنحة  قرضا   1٫169 مجموعه  ما  هناك  كان   ،2015 نهاية  وىف 
نشيطين، وما مجموعه 725 قرضا تبلغ قيمتها 5.79 مليار وحدة 
املبادرة متعددة  ألغيت من خالل  أو  بالكامل  حسابية قد سددت 

األطراف لتخفيف عبء الديون.

املدفوعات املنصرفة

بمقدار 14.75 ىف  الصندوق  التى صرفها  واملنح  القروض  زادت 
مليار   1.22 من   2015 يف  حسابية  وحدة  مليار   1.4 لتبلغ  املائة 
وحدة حسابية ىف 2014. ويف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015، 
بلغ مجمع املدفوعات املنصرفة من القروض واملنح 21.51 مليار 
وحدة حسابية مقابل 20.11 مليار وحدة حسابية يف نهاية السنة 
ومنحة  قرضا  ما مجموعه 2٫144  تم صرف  قد  وكان  السابقة، 
بالكامل بمبلغ 77.73 مليار وحدة حسابية، تمثل 77.73 ىف املائة 
من مجمع املدفوعات املنصرفة. ويتبع الشكل 6-3 تطور املدفوعات 

املنصرفة واملسددة من القروض عبر السنوات الخمس املاضية.
اجلدول  6.6

حالة اإلقراض 2015-2011

(بماليين الوحدات الحسابية)
20112012201320142015

 1,259.58 1,338.23 2,054.48 1,659.51 1,475.74القروض املعتمدة*

 1,398.36 1,215.30 1,702.21 1,169.60 1,296.65املدفوعات املنصرفة

 6,762.39 6,558.66 6,327.68 6,921.62 5,415.36أرصدة غير منصرفة

باستبعاد الصناديق الخاصة لكن تشمل املنح والضمانات.
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املدفوعات املسددة

 66.34 القروض  أصل  من  للصندوق  املسددة  املدفوعات  بلغت 
وحدة  مليون   62.87 مقابل   2015 ىف  حسابية  وحدة  مليون 
عىل  املائة  ىف   5.52 قدرها  زيادة  يمثل  بما   ،2014 ىف  حسابية 
كانون   31 املسددة ىف  املدفوعات  السابقة، ووصل مجمع  السنة 

األول/ ديسمبر 2015. 7.13 مليار وحدة حسابية.

سياسات وعمليات إدارة املخاطر

إلدارة  صارمة  إجراءات  البنك،  مثل  مثله  الصندوق  يستخدم 
مثل  ملخاطر  التعرض  حريص  نحو  عىل  يقلل  أن  بغية  املخاطر 
جوهرية  تعد  ال  التى  الفائدة،  وسعر  والعملة  السيولة  مخاطر 
الخاصة  املساعدات  بتقديم  املتعلقة  األساسية  لألعمال  بالنسبة 
املالية  بالقوائم  املرفق  بالتنمية لعمالئه، ويعرض اإليضاح (حـ) 
يستخدمها  التى  املخاطر  إدارة  وممارسات  سياسات  تفاصيل 

الصندوق ىف إدارة هذه املخاطر.

النتائج المالية
فيما يىل أضواء عىل األداء املاىل للصندوق ىف 2015:

<  أعلن الصندوق عن عجز قدره 83.25 مليون وحدة حسابية 
ىف 2015، مقابل عجز قدره 125.35 مليون وحدة حسابية ىف 
2014، وتعزى الخسائر املستمرة ىف السنوات األخيرة أساسا 
إىل تغييرات هيكلية معينة ىف الصندوق »بما ىف ذلك إلغاء الديون 
املبادرة متعددة األطراف  بالنسبة ملستفيدين معينين بموجب 
لتخفيف عبء الديون (املوصوفة ىف اإليضاح (و) من امللحق 
موارد  تخصيص  ىف  املنح  عناصر  وزيادة  املالية)  بالقوائم 

الصندوق. وعىل الرغم من أن هذه التغيرات مل تدرج باعتبارها 
إيرادا ىف القوائم املالية للصندوق، فإن تأثيرها مل يكن معاكسا 
ألنه  للصندوق  املالية  االستدامة  أو  االرتباط  عىل  القدرة  عىل 
املانحين  اكتتابات  خالل  من  الصندوق  تعويض  املتوقع  من 

اإلضافية، املستحقة للسداد بمراحل القروض امللغاة.

الذى  الفائدة  ألسعار  عامة  بصفة  املنخفض  املستوى  <  استمر 
إيرادات  تخفيض  هو  مزدوج  تأثير  إحداث  ىف  عامليا  ساد 
للسندات  املعجل  التحصيل  تأثير  وزيادة  الصندوق  استثمار 

اإلذنية املودعة لسداد اكتتابات الصندوق.

<  زادت حصة الصندوق من إجماىل املصروفات اإلدارية ملجموعة 
البنك القابلة للتقاسم بمقدار 47.64 مليون وحدة حسابية، من 
248.57 مليون وحدة حسابية ىف 2014 إىل 200.93 مليون 
وحدة حسابية ىف 2015 بسبب الزيادة ىف مصروفات تشغيل 
إىل  البنك  بعودة  املتعلقة  األدنى  واملصروفات  البنك  مجموعة 
مقره ىف أبيدجان، كوت ديفوار، وكما سبق بيانه تستند حصة 
إىل صيغة  للتقاسم  القابلة  املصروفات  إجماىل  من  الصندوق 
املستويات  األول  املقام  يف  تحركها  التكاليف،  لتقاسم  محددة 
العمومية.  امليزانية  وحجم  العمليات  حجم  ملؤشرات  النسبية 
وبلغت نسبة حصة الصندوق من هذه املصروفات 63.14 ىف 

املائة لعام 2015، مقابل 67.32 ىف املائة من العام 2014.

نقص إيراد االستثمار من 76.35 مليون وحدة حسابية ىف 2014 
إىل 60.97 مليون وحدة حسابية ىف 2015. وزاد إيراد القروض 
من 80.66 مليون وحدة حسابية ىف 2014 إىل 9.32 مليون وحدة 
حسابية ىف 2015، يحركه ىف املقام األول متوسط رصيد القروض 
القائمة األعىل ىف 2015. وكانت الزيادة يف إيراد القروض راجعة ىف 
املقام األول إىل املتوسط األعىل لرصيد القروض القائمة ىف 2015. 
وبلغ الخصم عىل التحصيل املعجل للسندات اإلذنية 27.21 مليون 
وحدة حسابية ىف 2015 مقابل 34.33 مليون وحدة حسابية ىف 

.2014

الخدمة  رسوم  فإن  االستحقاق  بعدم  الصندوق  لسياسة  ووفقا 
عىل القروض املقدمة للمقترضين أو املضمونة منهم تستبعد من 
إيرادات القروض، إذ تأخرت أقساط األصل أو رسوم الخدمة عىل 
أى من هذه القروض ستة أشهر أو أكثر، إىل أن يحين وقت تلقى 
مدفوعات السداد ونتيجة لهذه السياسة تم استبعاد 2.05 مليون 
وحدة حسابية من إيراد القروض غير املستحق من إيراد 2015 
مقابل 2.6 مليون وحدة حسابية ىف 2014. وظل عدد املقترضين 
ىف وضع عدم االستحقاق ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 
ثالثة، وهو نفس املستوى كما ىف نهاية كانون األول/ ديسمبر 

.2014

بموجب  للشروط  املستوفية  الديون  إلغاء  ىف  الصندوق  واستمر 
وصلت  حيث  الديون،  عبء  لتخفيف  األطراف  متعددة  املبادرة 

2011 2012 2013 2014 2015
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الشكل 6ـ3
القروض املنصرفة واملسددة،

2011-2015 )بماليين الوحدات الحسابية(

املنصرفةالقروض املسددة
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الفقيرة  البلدان  املعنية إىل نقطة االكتمال بموجب مبادرة  البلدان 
املالية  بالقوائم  املرفق  (و)  اإليضاح  ويعرض  بالديون.  املثقلة 
املعدة لغرض خاص موجز ملجمع عمليات إلغاء القروض بموجب 
املبادرة متعددة األطراف لتخفيف عبء الديون ومبادرة تخفيض 

ديون البلدان الفقيرة املثقلة بالديون.

إدارة األداء ورصده

تدابير  اإلدارة  ترصد  األفريقى  التنمية  بنك  ىف  حدث  مثلما 
أعمال  الحاسمة يف  النجاح  عوامل  تعكس  التى  األداء  ومؤشرات 
اإلقراض  إىل  إضافة  املنح  الصندوق  يقدم  ما  وبقدر  الصندوق. 
املالية  واملعدالت  الربحية  فإن  عالية،  بدرجة  ميسرة  بأسعار 
املعهودين ال يعتبران أداة مناسبة لتحديد فاعليته ىف إيصال موارد 
يستخدمها  بديلة  وسيلة  وهناك  األعضاء.  اإلقليم  لبلدان  التنمية 
مستوى  هى  التنمية،  ملوارد  الفعىل  االيصال  لقياس  الصندوق 
فترة  من  األعضاء  اإلقليم  لبلدان  املقدمة  املنصرفة  املدفوعات 
ألخرى. ومثلما سبق بيانه، فإنه خالل السنة قيد االستعراض تم 
واملنح  للقروض  مليار وحدة حسابية  ما مجموعه 1.40  صرف 

مقابل 1.22 مليار وحدة حسابية قدمت يف 2014.
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القوائم املالية املعدة لغرض خاص
وتقرير مراقبى الحسابات الخارجيني

للعام املنتهى فى 31 كانون األول/ ديسمرب 2015 
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20152014
  موارد التنمية

376,273368,702مستحق من البنوك
استثمارات (اإليضاح د)

1,699,8871,452,412استثمارات الخزانة بالقيمة العادلة إلزاميا
1,192,0301,557,501استثمارات الخزانة بالقيمة املستهلكة

2,891,9173,009,913إجماىل االستثمارات

2,669,4592,801,319التزامات تحت الطلب )إيضاح ه�(
حسابات مدينة

57,41754,925إيرادات مستحقة عىل القروض واالستثمارات
25,76670,888مبالغ مدينة أخرى

83,183125,813
(154,342)(88,946)االلتزامات

5,931,8866,151,405صاىف موارد التنمية

تمويل موارد التنمية

االكتتابات واملساهمات (اإليضاحان ز، م)
26,644,46326,175,035مبلغ إجماىل االكتتاب، بما ىف ذلك إجماىل املساهمات من خالل التحصيل املعجل لالكتتابات

(31,586)(15,793)مخصوما منه: نسبة من التحصيل املعجل مل تسدد بعد
26,628,67026,143,449

(1,963,439)(1,348,588)مخصوما منه: أقساط مل تستحق السداد بعد
25,280,08224,180,010

(7,018)(7,018)مخصوما منه: أقساط مستحقة
25,273,06424,172,992

849,249748,051مساهمات سددت للمبادرة متعددة األطراف لتخفيض الديون
26,122,31324,921,043

(112,202)(100,786)مخصوما منها: الخصم غير املستهلك عىل االكتتابات واملساهمات (إيضاح ب)
26,021,52724,808,841

(291,641)(306,711)مجمع فروق تقييم سعر الصرف الخاص باالكتتابات واملساهمات (إيضاح ب)
25,714,81624,517,200إجماىل االكتتابات واملساهمات

602,961551,960موارد أخرى (إيضاح ح)
(257,267)(340,516)احتياطيات (إيضاح ط)

(332,021)(353,093)مجمع فروق من تصحيح العملة (إيضاح ب)
25,624,16824,479,872

تخصيص موارد التنمية

(4,379,817)(4,750,545)املنح وأنشطة املساعدة التقنية (إيضاح و)
(184,000)(184,000)املدفوعات املنصرفة من منح مبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة املثقلة بالديون (إيضاح و)

(4,799,441)(4,955,072)صاىف تخفيف عبء الديون (إيضاح و)
(8,965,209)(9,802,665)مدفوعات القروض املنصرفة والقائمة (إيضاح و)

5,931,8866,151,405صاىف موارد التنمية

تشكل اإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية املعدة لغرض خاص جزءا من هذه القائمة.

قائمة صاىف موارد التنمية
 ىف 31 كانون األول/ ديسمرب 2015 

)بآالف الوحدات الحسابية – إيضاح ب(
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20152014

اإليرادات واملصروفات 

66,90761,905أعباء الخدمة عىل القروض
23,41718,751رسوم ارتباط عىل القروض

60,96776,350إيرادات عىل االستثمارات
90-إيرادت أخرى

(248,566)(200,932)مصروفات إدارية (إيضاح ك)
(34,332)(27,209)الخصم عىل التحصيل املعجل اللتزامات املشاركين تحت الطلب

(135)(1,251)أعباء مالية
585(5,148)(خسائر) /مكاسب  سعر الصرف

(125,352)(83,249)العجز

التغير ىف تمويل موارد التنمية

1,100,0721,756,184الزيادة ىف االكتتابات املدفوعة
101,19880,812املساهمات املسددة لحساب املبادرة متعددة األطراف لتخفيف عبء الديون

51,00042,000الزيادة ىف املوارد األخرى
(12,340)(15,070)التغيرات ىف مجمع فروق تعديل سعر الصرف الخاص باالكتتابات واملساهمات                             

11,41615,524التغيرات ىف الخصم غير املستهلك عىل االكتتابات واملساهمات
(46,062)(21,072)التغيرات ىف مجمع فروق التحويل

1,227,5441,836,118
التغير ىف تخصيص موارد التنمية

(378,642)(370,728)املدفوعات املنصرفة من املنح
(836,659)(1,027,633)املدفوعات املنصرفة من القروض

66,34262,867املسدد من القروض
-9,317استردادات من حساب املبادرة متعددة األطراف لتخفيف عبء الديون

(8,773)(41,112)فروق تحويل العملة عىل القروض 
(1,363,814)(1,161,207)

549,559(219,519)التغير ىف صاىف موارد التنمية
6,151,4055,601,846صاىف موارد التنمية ىف بداية العام

5,931,8866,151,405صاىف موارد التنمية ىف نهاية العام

تشكل اإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية املعدة لغرض خاص جزءا من هذه القائمة.

قائمة اإليرادات واملرصوفات والتغريات األخرى ىف موارد التنمية
للعام املنتهى ىف 31 كانون األول/ ديسمرب 2015 
)بآالف الوحدات الحسابية – إيضاح ب(
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 20152014

(125,352)(83,249)العجز 

إيراد شامل آخر

(46,062)(21,072)التغير ىف مجمع فروق التحويل

(171,414)(104,321)إجماىل الدخل الشامل عن العام

تشكل اإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية املعدة لغرض خاص جزءا من هذه القائمة.

قائمة اإليراد الشامل للعام املنتهى
 ىف 31 كانون األول/ ديسمرب 2015 

)بآالف الوحدات الحسابية – إيضاح ب(
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قائمة التدفقات النقدية 
للعام املنتهى ىف 31 كانون األول/ ديسمرب 2015 
)بآالف الوحدات الحسابية – إيضاح ب(

 20152014

التدفقات النقدية من:

أنشطة التشغيل:

(125,352)(83,249)العجز
تعديالت لتسوية صاىف الدخل مع صاىف النقدية املتاحة من أنشطة التشغيل:

4,143(8,362)(مكاسب)/خسائر غير محققة عىل االستثمارات
27,20934,332خصم عىل التحصيل املعجل اللتزامات املشاركين تحت الطلب

1,086(1,406)التغيرات ىف اإليراد املستحق عىل القروض واالستثمارات
(2,722)(18,304)التغيرات ىف صاىف األصول الجارية

(88,513)(84,112)صاىف النقدية املستخدمة ىف أنشطة التشغيل

أنشطة االستثمار واإلقراض والتنمية:

(378,642)(370,728)املدفوعات املنصرفة من املنح
(836,659)(1,027,633)املدفوعات املنصرفة من القروض

66,34262,867املسدد من القروض
-9,317استردادات من حساب املبادرة متعددة األطراف لتخفيف عبء الديون

استثمارات تستحق بعد ثالثة أشهر من تاريخ االستحواذ:
(250,828)(404,717)استثمارات خزانة بتكلفة مستهلكة

382,374529,300استثمارات خزانة، بالقيمة العادلة إلزاما
(873,962)(1,345,045)صاىف النقدية املستخدمة ىف أنشطة االستثمار واإلقراض والتنمية

أنشطة التمويل:

448,760258,164اكتتابات ومساهمات محصلة نقدا
794,3551,057,423تحصيل التزامات تحت الطلب لدى املساهمين

51,00042,000الزيادة ىف موارد أخرى
1,294,1151,357,587صاىف النقدية الناجمة من أنشطة التمويل

(9,047)(26,186)تأثير التغيرات ىف سعر الصرف عىل النقدية ومكافئاتها
386,065(161,228)صاىف الزيادة/ (العجز) ىف النقدية ومكافئاتها

636,817250,752النقدية ومكافئاتها ىف بداية العام
475,589636,817النقدية ومكافئاتها ىف نهاية العام

مكونة من:

376,273368,702 النقدية
استثمارات تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ االستحواذ

99,316268,115استثمارات خزانة بالقيمة العادلة إلزاما
475,589636,817النقدية ومكافئاتها ىف نهاية العام

إيضاح تكميىل:

الحركة الناتجة عن تقلبات سعر الصرف عىل:
41,1128,773القروض

(12,340)(15,070)االكتتابات واملساهمات

تشكل اإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية املعدة لغرض خاص جزءا من هذه القائمة.
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إيضاح )أ( الغرض والتنظيم والموارد
الغرض والتنظيم 

تم إنشاء صندوق التنمية األفريقى (الصندوق) ىف عام 1972 كمؤسسة دولية ملساعدة بنك التنمية األفريقى (البنك) ىف اإلسهام ىف 
التنمية االقتصادية واالجتماعية ألعضاء البنك اإلقليميين، ولدعم التعاون، وزيادة التجارة الدولية، خاصة بين أعضاء البنك وتوفير 

التمويل بشروط ميسرة ملثل هذه األغراض.

وبقراره F/BG/2010/03 ىف 27 آيار/ مايو 2010، زاد مجلس املحافظين عضوية مجلس إدارة الصندوق من اثنتى عشرة (12) 
عضوا إىل أربعة عشرة (14) عضوا، مكونا من سبعة (7) يختارهم البنك وسبعة (7) تختارهم الدول املشاركة. ويقدم مجلس اإلدارة 
تقاريره إىل مجلس املحافظين، املكون من ممثىل الدول املشاركة والبنك. ويمارس البنك خمسين ىف املائة (50 %) من قوة التصويت 

ىف الصندوق، ورئيس البنك هو بحكم منصبه رئيس الصندوق.

مجتمعين  األفريقى،  التنمية  صندوق  وكذلك  البنك،  يديره  خاص  صندوق  وهو  االستئمانى،  نيجيريا  وصندوق  البنك  إىل  ويشار 
باعتبارهما مجموعة البنك. والغرض األساسى للبنك هو النهوض بالتنمية االقتصادية واالجتماعية ىف بلدان اإلقليم األعضاء. ويمول 
البنك مشروعات وبرامج التنمية ىف بلدان اإلقليم األعضاء. كما يشترك البنك ىف اختيار، ودراسة، وإعداد املشروعات التى تسهم ىف 
تنمية البلدان األعضاء فيه ويوفر عند االقتضاء املساعدات التقنية. وقد أقيم صندوق نيجيريا االستئمانى بموجب اتفاق بين البنك 
وجمهورية نيجيريا االتحادية لزيادة دعم جهود البنك ىف تنمية بلدان اإلقليم األعضاء، خاصة البلدان األقل تطورا. وأصول والتزامات 
البنك وصندوق نيجيريا االستئمانى منفصلة ومستقلة عن أصول الصندوق وخصومه. وإضافة لذلك، فإن الصندوق ليس مسؤوال 

عن التزاماتهما. واملعامالت مع هذه الفروع يتم اإلفصاح عنها ىف اإليضاحات التالية.

املوارد

تتكون موارد الصندوق من اكتتابات من قبل البنك، واكتتابات الدول املشاركة، وموارد أخرى يتلقاها الصندوق وأموال مستمدة من 
العمليات أو مستحقة للصندوق ىف غير ذلك. وقد تكونت املوارد األولية للصندوق من اكتتابات من قبل البنك والدول األعضاء املشاركة 

ىف اتفاقية الصندوق (االتفاقية). وبعد ذلك جرت استعاضة املوارد من خالل زيادات عامة أو خاصة لالكتتابات واالشتراكات.

إيضاح )ب( أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الرئيسية
نظرا لطبيعة وتنظيم الصندوق يعرض الصندوق قوائمه املالية عىل أساس الغرض الخاص. تم إعداد هذه القوائم املالية ذات الغرض 
الخاص لكى تعكس صاىف املوارد اإلنمائية للصندوق، ويعرض الصندوق قوائمه املالية عىل أساس القرض الخاص دون االعتداد ىف 
عرضها بما يتفق مع معايير التقارير الدولية. وصاىف موارد التنمية يمثل املوارد املتاحة لتمويل التزامات املنح والقروض. ويتضمن 
بصفة أساسية النقدية، واالستثمارات القابلة للتسويق، والتزامات الدول املشاركة تحت الطلب. وقد تم إعداد هذه القوائم املالية ذات 
الغرض الخاص اتفاقا مع املادة 35 (1) من االتفاقية املنشئة للصندوق، التى تقتضى أن يوزع الصندوق عىل فترات مناسبة ملخصا 

عن مركزه املاىل وقائمة بإيراداته ومصروفاته تبين نتائج عملياته.

إيضاحات صندوق التنمية 
إيضاحات بالقوائم املالية  املعدة لغرض خاص للعام املنتهى ىف 31 كانون األول/ ديسمرب 2015
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وفيما يىل السياسات املحاسبية املهمة املستخدمة ىف إعداد القوائم املالية ذات الغرض الخاص للصندوق:

األساس النقدى للقوائم املالية ذات الغرض الخاص

يتم إعداد القوائم املالية ذات الغرض الخاص معبرا عنها بالوحدات الحسابية. وتحدد املادة »1« من اتفاقية إنشاء الصندوق (االتفاقية) 
قيمة الوحدة الحسابية بأنها 0.81851265 جرام من الذهب الخالص.

وىف أول نيسان/ أبريل 1978، عندما بدأ سريان التعديل الثانى ملواد اتفاقية صندوق النقد الدوىل، تم إلغاء الذهب كقاسم مشترك 
السحب  أساس حقوق  الدوىل عىل  النقد  أعضاء صندوق  بعمالت  املتعلقة  املحاسبات  تتم  التاريخ،  ذلك  الدوىل. ومنذ  النقدى  للنظام 
الخاصة ألغراض تطبيق أحكام مواد صندوق النقد الدوىل. ومن ثم أصبحت الوحدة الحسابية للصندوق تستند إىل العالقة القائمة 
بينها وبين حقوق السحب الخاصة ىف وقت تأسيس الصندوق، أى أن الوحدة الحسابية الواحدة تساوى 0.921052 وحدة من حقوق 

السحب الخاصة.

الحسابية  الوحدة  تحديد  إعادة   F/BG/92/10 بقراره  املحافظين  مجلس  قرر   ،1992 نوفمبر  الثانى/  تشرين   16 ىف  ذلك،  وبعد 
للصندوق لتصبح معادلة للوحدة الحسابية لبنك التنمية األفريقى (البنك) والتى تحدد حاليا بما يعادل وحدة السحب الخاصة لصندوق 
النقد الدوىل. والتزاما بهذا القرار، اعتمد مجلس اإلدارة ىف 22 حزيران/ يونيو 1993، يوم أول كانون الثانى/ يناير 1993 باعتباره 

تاريخ سريان القرار، ومنذئذ أصبحت الوحدة الحسابية للصندوق معادلة للوحدة الحسابية للبنك.

ويجرى الصندوق عملياته بعمالت الدول املشتركة فيه، ويتم تحويل اإليرادات واملصروفات إىل وحدات حسابية باألسعار السائدة ىف 
املعاملة. وتم تحويل األصول والخصوم إىل وحدات حسابية بأسعار الصرف السائدة ىف تاريخ بيان صاىف موارد التنمية. وتم قيد 
فروق التقييم (التحويل) تحت بند الحسابات الدائنة واملدينة ىف حساب مجمع فروق تقييم العملة. وتم قيد مكاسب وخسائر التحويل 
عىل االكتتابات املتلقاة تحت بند الحسابات الدائنة أو املدينة ىف حساب مجمع فروق الصرف عىل االكتتابات. وعند تحويل العمالت ألى 

عملة أخرى، تدرج الخسائر أو املكاسب الناجمة ىف اإليراد.

وفيما يىل األسعار املستخدمة ىف تحويل العمالت إىل وحدات حسابية ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و 2014:

اكتتابات ومشاركات املشاركين

يتم تسجيل االكتتابات التى تتعهد بها الدول املشاركة بالكامل باعتبارها اكتتابات مستحقة التحصيل من املشاركين، عند تقديم صك 
االكتتاب من املشتركين. وتصبح االستعاضة سارية عندما يتلقى الصندوق االكتتابات من املشاركين بنسبة من مستوى االستعاضة 

20152014
1 وحدة حسابية تساوى =

13.23460012.416800بيسو أرجنتينى 
5.4109903.848310ريال برازيىل 
1.9178501.679980دوالر كندى 

9.4722108.866110كرون دانمركى 
1.2728301.193320اليورو 

91.91010091.754900روبية هندية 
167.116000174.733000ين يابانى

1,624.0800001,592.530000وون كورى
0.4205700.424210دينار كويتى

12.20690010.769300كرون نرويجى
0.9351000.928250جنية إسترلينى

21.54120016.778600راند جنوب أفريقيا
11.57420011.317600كرونا سويدى

1.3747801.433010فرنك سويسرى
4.0096903.239120ليرة تركية

1.3857301.448810دوالر أمريكى

ليس هناك أية إشارة إىل أن أى عملة يحتفظ بها الصندوق، يمكن أو كان يمكن، أن يتم تحويلها إىل أى عملة أخرى  بأسعار الصرف املشتقة الناجمة عن األسعار املوضحة أعاله٫ 
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املعتزم كما هو منصوص عليه ىف قرار االستعاضة. ويتم تسجيل نسبة مبالغ االكتتابات التى مل تستحق مدفوعاتها بعد من الدول 
املشاركة، باعتبارها أقساطا عىل االكتتابات مل تستحق الدفع بعد، وال تدرج ىف صاىف موارد الصندوق اإلنمائية. وتصبح االكتتابات 
غير املستحقة الدفع بعد مستحقة خالل فترة االستعاضة (عادة ثالث سنوات) وفق الجدول الزمنى املتفق عليه للدفع. ويتوقف الدفع 

الفعىل لالكتتابات عندما تصبح مستحقة من أعضاء معينين عىل عملية التخصيص ىف ميزانية كل عضو معين.

وتتم تسوية االكتتابات مستحقة التحصيل من خالل الدفع نقدا أو إيداع سندات تحت الطلب غير قابلة للتداول وال تحمل بفائدة. 
ويحصل الصندوق السندات كما هو منصوص عليه ىف برنامج التحصيل املتفق عليه ىف وقت االستعاضة.

وبدءا من االستعاضة التاسعة ملوارد الصندوق، منح املشتركون خيار السداد املبكر نقدا ملبلغ يكافئ القيمة املالية الصافية ملجموع 
اكتتابهم ومشاركتهم. وعند تلقى مثل هذه املدفوعات النقدية، يعتمد للمشتركين كامل القيمة االسمية لكل اكتتاباتهم، ويتم باالتفاق 
مع الصندوق استثمار هذه املبالغ النقدية املتلقاة ويحتفظ الصندوق باإليراد املتولد عن ذلك. ويتم ىف البدء تسجيل خصم يحتسب 
عىل أساس الفرق بين القيمة االسمية لالكتتابات واملبلغ النقدى املتحصل، ليعكس الفائدة املتوقع كسبها عىل النقدية املتلقاة من الدول 
املشاركة التى فضلت برنامج التحصيل املعجل. ويتم استهالك مثل هذا الخصم عبر فترة التحصيل املقدرة، بما يعكس اإلسهامات 

الفعلية ىف رأس املال من قبل املشتركين ذوى املصلحة إضافة إىل املبلغ النقدى املقدم مبكرا.

بموجب قراراته رقم F/ BG/ 2006/ 12   و F/ BG/ 2006/ 13 الصادرة ىف 18 آيار/ مايو 2006 و 31 آب/ أغسطس 2006 
عىل التواىل، خول مجلس محافظى الصندوق ملجلس اإلدارة أن يعتمد مشاركة الصندوق ىف املبادرة متعددة األطراف لتخفيف عبء 
الدين، وىف هذا الصدد وافق مجلس املحافظين أيضا عىل زيادة موارد الصندوق لتوفير تعويض كامل وىف الوقت املناسب إللغاء الدين 

بموجب املبادرة بشرط تحقق عتبات السريان التالية:

1 -  تسلم أدوات االلتزام من املانحين التى تغطى مبلغا إجماليا يعادل عىل األقل سبعين ىف املائة (70 %) من إجماىل تكلفة تخفيف الدين 
للمجموعة األوىل املكونة من 14 دولة بلغت نقطة االستكمال الخاصة بمبادرة تخفيض عبء ديون البلدان الفقيرة املثقلة بالدين.

2 -  تسلم صكوك التزام غير مشروطة من املانحين ملبلغ ال يقل عما يعادل عىل األقل خمسة وسبعين ىف املائة (75 %) من إجماىل 
تكلفة تخفيف الدين التى يتم تحملها ىف باقى فترة االستعاضة العاشرة ملوارد الصندوق.

وعند استيفاء العتبتين املذكورتين أعاله، وافق مجلس إدارة الصندوق عىل سريان املبادرة متعددة األطراف لتخفيف الدين اعتبارا 
من 1 أيلول/ سبتمبر 2006. ولضمان التعويض الكامل عن إعادة التدفقات النقدية نتيجة لسبق إلغاء الدين، وافقت الهيئات الحاكمة 
للصندوق عىل اقتراح اإلدارة بخطة تعويض عىل مدار السنوات الخمسين التى تمثل فترة املبادرة. وسيقدم املانحون مساهمات بموارد 
إضافية للصندوق، تعادل خدمة الدين املنقضية (األصل ورسوم الخدمة) لكل فترة استعاضة من خالل تقديم تعهدات ىف خالل فترة 
حياة املبادرة. وستتخذ ترتيبات التمويل التعويضى شكل زيادة عامة ىف مساهمات الدول املشاركة طبقا للمادة السابعة من اتفاقية 
إنشاء الصندوق. واملساهمات التى سيتم تلقيها من الدول املشاركة، بموجب ترتيبات التمويل التعويضى لن يتم حسابها كجزء من 
اقتسام األعباء الخاصة بفترة االستعاضة التى سيتم فيها استالم هذه املوارد، ولكنها سوف تتمتع بحقوق تصويت بنفس الطريقة 
مثل االكتتابات املعتادة. وسيتم اإلفصاح بشكل منفصل عن هذه االكتتابات ىف نطاق إجماىل املساهمات واالكتتابات ىف قائمة صاىف 

موارد التنمية.

املحافظة عىل قيمة الحيازات من العملة

قبل االستعاضة العامة الثانية، كانت االكتتابات تحدد بالوحدات الحسابية وكانت خاضعة للمادة »13« من االتفاقية التى تنص عىل أنه 
متى تم تخفيض سعر التعادل ىف صندوق النقد الدوىل لعملة دولة ما عضو فيه معبرا عنها بالوحدات الحسابية، أو إذا انخفضت قيمة 
سعر صرفها األجنبى، ىف رأى الصندوق بدرجة كبيرة داخل أراضى تلك الدولة العضو، فإن هذه الدولة العضو ستدفع للصندوق 
خالل مهلة معقولة من عمالتها املبلغ الالزم للحفاظ عىل قيمة مبلغ هذه العملة، ىف وقت االكتتاب، أو املبلغ الذى دفعته تلك الدولة العضو 

للصندوق، ومل يتم صرفه أو تحويله إىل عملة أخرى.
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وبالعكس، إذا زادت قيمة التكافؤ لعملة دولة عضو، أو زاد سعر صرفها األجنبى داخل أراضى تلك الدولة العضو، فإن الصندوق 
سيعيد لها مبلغا من تلك العملة يعادل الزيادة ىف قيمة ما يحوزه الصندوق من تلك العملة، والتى حصل عليها عند دفع االكتتاب بالقدر 

الذى مل يتم به صرف هذه العملة أو تحويلها إىل عملة أخرى.

وبمقتضى قرارات مجلس املحافظين التى تحكم االستعاضات العامة للصندوق من الثانية حتى الثالثة عشرة التى تنص عىل أال تطبق 
املادة 13 عىل تلك االستعاضات العامة، حدد املكتتبون ىف هذه االستعاضات مبالغ اكتتاباتهم واجبة الدفع بالعمالت الوطنية حسب 
الناجمة عن تحويل هذه  التكافؤ املتفق عليها السائدة ىف تواريخ سريان هذه االستعاضات. وقد قيدت األرباح أو الخسائر  أسعار 
االكتتابات، عند تلقيها، إىل وحدات حسابية للصندوق لحساب االكتتابات، عىل املبالغ الدائنة واملدينة املعوضة ىف مجمع تعديل سعر 

الصرف عىل االكتتابات.

األصول املالية 

األصول املالية للصندوق مصنفة ىف الفئتين التاليتين: األصول املالية بتكلفة مستهلكة واألصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
أو الخسائر. ويتم تحديد هذين التصنيفين استنادا لنموذج األعمال لدى الصندوق، وبمقتضى نموذج األعمال لدى الصندوق فإن 
األصول املالية يتم االحتفاظ بها إما من أجل تثبيت اإليراد من خالل إدارة هامش الفائدة الصاىف أو إلدارة السيولة. وتحدد اإلدارة 

تصنيف أصولها املالية عند القيد املبدئى.

i( األصول املالية بتكلفة مستهلكة 

ال يصنف أصل ماىل بالتكلفة املستهلكة إالّ إذا حقق األصل هدف نموذج األعمال لدى الصندوق ىف حيازة األصول لجمع تدفقات نقدية 
تعاقدية؛ وتعين شروط التعاقد تواريخ معينة للتدفقات النقدية التى تقتصر عىل مدفوعات األصل والفائدة عىل األصل القائم. ويتم 
النظر ىف طبيعة أى مشتقات مضمرة ىف األصول املالية عند تحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية من االستثمار تقتصر عىل مدفوعات 

األصل والفائدة عىل األصل القائم وال يتم احتسابها بصورة منفصلة.

فإن مل يتم الوفاء بأى من املعيارين السابقين، يصنف األصل املاىل »بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر«. 

وتشمل األصول املالية بتكلفة مستهلكة أساسا االلتزامات تحت الطلب، والدخل املستحق عىل القروض واملبالغ مستحقة القبض التى 
تفى بمعايير األصول املالية بتكلفة مستهلكة. وااللتزامات تحت الطلب أوراق مالية غير قابلة للتداول وغير محملة بفائدة وتستحق 

السداد عند الطلب ومودعة لسداد االشتراكات.

أعمال  أنشطة  نموذج  مع  هذا  وينسق  املالية.  لألوراق  املعجل  التحصيل  عوائد  استثمارات  مستهلكة  بتكلفة  الصندوق  يصنف  كما 
الصندوق الخاصة بتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. والهدف االساسى لألصول املالية هو تعويض الخصم املمنوح للدول األعضاء 

ىف برنامج التحصيل املعجل.

ii( األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 

تقاس األصول املالية التى ال تفى بمعايير التكلفة املستهلكة بالقيمة العاجلة من خالل األرباح، أو الخسائر. وتشمل هذه الفئة كل أصول 
الخزانة املحتفظ بها من أجل إعادة بيعها لتحقيق تغييرات قصيرة األجل ىف القيمة العادلة. وتدرج املكاسب والخسائر من هذه األصول 
املالية ىف قائمة اإليرادات ىف الفترة التى تنشأ فيها. كما تصنف املشتقات باعتبارها أصوال مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

الخسائر. 

األجل  قصيرة  السيولة  عالية  األخرى  واالستثمارات  الطلب  تحت  والودائع  بنوك،  من  املستحقة  املبالغ  ومكافئاتها  النقدية  وتشمل 
والقابلة للتحويل بسهولة إىل مبلغ معلوم من املال، وهى عرضة لتغيرات ليس لها شأن يذكر ىف القيمة ويبلغ أجل استحقاقها عند 

الحصول عليها مدة ثالثة أشهر أو أقل. 

ويتم قيد مشتريات األصول املالية ومبيعاتها عىل أساس تاريخ التداول، وهو التاريخ الذى يلتزم فيه الصندوق بشراء األصل وبيعه. 
ويتم قيد األصول عندما تقدم األموال للمقترضين. ويشمل إيراد االستثمارات الفائدة املكتسبة واملكاسب والخسائر غير املحققة عىل 

األصول املالية بالقيمة العادلة خالل األرباح والخسائر. 
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ويتم إلغاء قيد األصول املالية عند انتهاء الحق ىف الحصول عىل تدفقات نقدية من األصول املالية أو حيث ينقل الصندوق بصورة 
جوهرية كل مخاطره من امللكية ومكافآته منها. 

االستثمارات

تصنف أوراق االستثمار املالية لدى البنك باعتبارها أصوال مالية إما بالتكلفة املستهلكة أو بالقيمة العادلة. وتشمل االستثمارات املصنفة 
باعتبارها أصوال مالية بالتكلفة املستهلكة، األصول املالية غير املشتقة بمدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد وآجال استحقاق ثابتة. وتقيد 
هذه االستثمارات وبالتاىل تقاس بالتكلفة املستهلكة باستخدام أسلوب الفائدة الفعلية: وتصنف كل أوراق االستثمار املالية األخرى 

باعتبارها استثمارات بالقيمة العادلة من خالل املكسب أو الخسارة وتقاس بالقيمة السوقية. 

العادلة  بالقيمة  عليها  اإلبقاء  يتم  التى  املحفظة  عىل  املتحققة  غير  والخسائر  واملكاسب  املكتسبة  الفائدة  االستثمار  إيرادات  وتشمل 
خالل األرباح والخسائر. ويتم االعتراف بمشتروات االستثمارات ومبيعاتها عىل أساس تاريخ التداول، وهو التاريخ الذى يلتزم فيه 

الصندوق بشراء االستثمارات أو بيعها. 

القروض

يقدم الصندوق تمويال ميسرا ألغراض التنمية ألقل البلدان نموا ىف أفريقيا. وأهلية البلدان يتم تحديدها بتقييم نصيب الفرد من الدخل 
القومى اإلجماىل، والجدارة االئتمانية واألداء. ويستخدم تحليل استخدام الديون السنوى لتحديد مخاطر عسر الديون لكل بلد مستفيد 

ووضع شروط التمويل املناسبة. 

والفئات التالية من البلدان مؤهلة للحصول عىل قروض الصندوق:

< بلدان الفئة (أ) التى ال تعتبر جديرة باالئتمان بالنسبة للتمويل غير امليسر والتى تقل مستويات دخلها عن الحد األدنى للعمليات،

<   بلدان الفئة (أ) التى ال تعتبر جديرة باالئتمان بالنسبة للتمويل غير امليسر، لكن مستويات دخلها تزيد عىل الحد األدنى. (البلدان 
الهجين) التى لها فرصة الحصول عىل أموال الصندوق بشروط تمويل معدلة عىل قدم املساواة مع بلدان الهجين تلك.

<  بلدان الفئة (ب) هى تلك التى تعتبر جديرة باالئتمان بالنسبة للتمويل غير امليسر، لكن مستويات دخلها تقل عن الحد األدنى مع 
الحصول عىل خليط من موارد البنك والصندوق.

والبلدان التى خرجت من مرحلة األهلية هى تلك البلدان التى خرجت من فئة البلدان املقترضة من الصندوق إىل فئة البلدان املقترضة 
من البنك وسياسة الخروج من األهلية لكل استعاضة جديدة ملوارد الصندوق.

وتدرج القروض املنصرفة والقائمة بتكلفة مستهلكة وال تورد ىف صاىف موارد التنمية ىف القوائم املالية املعدة لغرض خاص حيث أنها 
تمثل تخصيصا ملوارد التنمية، وبالتاىل ال توجد حاجة إىل تكوين مخصص ملواجهة خسائر القروض املحتملة.

وتقيد إيرادات القروض الناتجة عن الفائدة ورسوم الخصوم واالرتباط عىل أساس االستحقاق. ويضع الصندوق اعتبار كل القروض 
املقدمة لبلد مقترض ىف وضع قروض عدم االستحقاق إذا فات موعد استحقاق أقساط األصل، أو رسوم الخدمة املتعلقة بأى من هذه 
القروض لهذا البلد بستة أشهر أو أكثر ما مل تقرر إدارة الصندوق أن املبلغ الذى فات موعد استحقاقه سيتم تحصيله ىف مستقبل 
قريب. وباإلضافة لذلك، قد تضع اإلدارة قرضا ىف مركز عدم االستحقاق حتى وإن مل يكن قد فات أوان استحقاقه ملدة ستة أشهر، إذا 
اقتضت الحقائق والظروف املحددة، بما ىف ذلك، اعتبار األحداث التى حدثت عقب تاريخ امليزانية مثل هذا اإلجراء. وىف التاريخ الذى 
توضع فيه القروض املستحقة عىل املقترض من إيراد قروض الفترة الراهنة ىف وضع عدم االستحقاق، تخصم الرسوم غير املسددة 
الذى يتم به  القروض موقوفة اإليراد ىف اإليراد إال بالقدر  القروض املقدمة للمقترض، وال تدرج رسوم  التى استحقت سابقا عىل 

تحصيل الصندوق ملدفوعات هذه الرسوم.



229

الفصل السادس التقرير السنوى 2015

الضمانات الجزئية للمخاطر

يوفر الصندوق ضمانات، من خالل برنامج ضمانات جزئية للمخاطر، لعمليات االئتمان املصدرة دعما ملشروعات تقع ضمن نطاق بلد 
عضو وتنفذها كيانات خاصة. وبمقتضى هذا البرنامج، يقدم الصندوق ضمانات مالية للمقرضين من القطاع الخاص لبلد عضو ىف 
حالة عجز بلد عضو عن االضطالع بالتزاماته التعاقدية فيما يتعلق باملقرضين من القطاع الخاص ملشروع ما. ويكفل البرنامج تأمين 
حقوق مقرضى القطاع الخاص من املخاطر السياسية واضحة التحديد املتعلقة بإخفاق حكومة أو كيان مرتبط بحكومة عن الوفاء 
بالتزامات محددة معينة مثل القوة القاهرة السياسية، وعن قابلية العملة للتحويل، واملخاطر التنظيمية واألشكال املختلفة لخرق التعاقد.

وبمقتضى إطار عمل البرنامج، يضطلع الصندوق بالتزامات السداد إذا عجز املقترض وطالب املقرض الصندوق بالسداد. وىف حالة 
طلب ضمانات، يتمتع الصندوق بالحق التعاقدى ىف املطالبة بالسداد من البلد العضو الذى قدم ضمانات مقابلة للصندوق.

ويؤجل سداد الدخل املحصل من رسوم الضمانات ويستهلك طوال فترة الضمان.

الضمانات الجزئية لالئتمان 

يقدم الصندوق أيضا أداة ائتمان ىف شكل ضمانة جزئية لالئتمان – أداة لتخفيف املخاطر تهدف إىل الحشد األفضل للموارد بجذب 
رأس املال الخاص.

ويفيد منتج هذه الضمانات ىف توفير ضمانات جزئية لخدمة التزامات الدين واملساعدة عىل: (i) مد آجال استحقاق الديون (ii) تحسين 
فرص الوصول إىل أسواق رأس املال بالنسبة ملشروعات استثمارات القطاع العام، خاصة ىف مجال البنية األساسية، (iii) تقليل تكاليف 
للتمويل  السيادى  الحشد  الدولية واملحلية، (v) دعم  املال  املوارد طويلة األجل من أسواق رأس  الفعلية، (iv) حشد دعم  االقتراض 

التجارى من أجل إصالحات السياسة والقطاعات. 

ويؤجل سداد الدخل املحصل من رسوم الضمانات بموجب الضمان املجزىء لالئتمان ويستهلك طوال فترة الضمان.

املنح

باإلضافة إىل القروض فالصندوق مخول ىف تقديم تمويل للتنمية ىف شكل منح. وفيما قبل االستعاضة التاسعة ملوارد الصندوق، كانت 
أموال املنح تقدم ألنشطة املساعدات الفنية فقط. وابتداء من سريان االستعاضة، أصبح باإلمكان استخدام املنح للمساعدات الفنية 
وكذلك لتمويل املشروعات. واملنح، مثل القروض، تمثل تخصيصا ملوارد التنمية وطبقا لذلك تعامل وفقا لهذا املفهوم ىف قائمة صاىف 

موارد التنمية للصندوق.

مبادرة تخفيف عبء ديون البلدان الفقيرة املثقلة بالديون

ويشارك الصندوق ىف مبادرة متعددة األطراف لتخفيف عبء الدين لعالج مشكلة الديون ىف البلدان املحددة باعتبارها بلدانا فقيرة 
مثقلة بالديون للمساعدة ىف ضمان عدم تعرض جهود اإلصالح التى تقوم بها هذه البلدان للخطر من جراء أعباء الديون الخارجية. 
وبموجب هذه املبادرة، يتعين عىل الدائنين تقديم تخفيف لعبء الديون لتلك البلدان التى أظهرت أداء جيدا عبر فترة ممتدة لخفض 
ديونها ملستويات مستدامة. وكجزء من هذه العملية، تم إنشاء الصندوق االستئمانى ملبادرة خفض ديون البلدان الفقيرة املثقلة بالديون 
واملكون من أموال املانحين بما فيهم مجموعة البنك، ملساعدة املستفيدين عىل خفض إجماىل ديونهم، بما فيها تلك املستحقة للصندوق.

املستفيد  والبلد  الصندوق  بين  املبادرة  بموجب  الديون  عبء  لتخفيف  اتفاقية  توقيع  عند  فإنه  للمبادرة،  األىلص  اإلطار  وبموجب 
والصندوق االستئمانى، يتم شطب القروض أو أقساط السداد التى يتم تحديدها لبيعها للصندوق االستئمانى بقيمتها الحالية الصافية. 

وىف تاريخ التسوية، يتم تعديل الشطب املقدر ليعكس الفرق الحقيقى بين النقد املتحصل والقيمة الدفترية للقروض املبيعة.

من  املتلقاة  باألموال  تستحق  عندما  الصندوق  ديون  لخدمة  الجزئى  السداد  التنفيذ  آليات  تشمل  للمبادرة،  املعزز  اإلطار  وبموجب 
الصندوق االستئمانى.
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مبادرة تخفيف الدين متعدد األطراف

وبموجب مبادرة تخفيف الدين متعددة األطراف، فإن القروض املستحقة من الدول الفقيرة املثقلة بالدين يتم إلغاؤها عند بلوغ الدول 
نقطة االكتمال بموجب اإلطار الخاص بالدول الفقيرة املثقلة بالدين. ومن املتوقع تعويض الصندوق بالكامل من القروض امللغاة بموجب 
املبادرة متعددة األطراف عن طريق اكتتابات إضافية يقدمها املانحون ىف خالل فترات السداد التى سبق جدولتها للقروض امللغاة. 
وعند سريان املبادرة متعددة األطراف لتخفيف الدين بالنسبة لبلد ما فإن املبالغ املعينة التى سبق صرفها لهذه الدولة كقروض يصبح 
سدادها غير مطلوب من الدولة وتكتسب بالفعل سمة خاصية املنح املقدمة من الصندوق. ومن ثم، فإن القروض امللغاة بموجب املبادرة 
متعددة األطراف ستدخل ضمن املبلغ املدرج باسم »صاىف تخفيف الدين« ىف قائمة صاىف موارد التنمية، مع ما يستلزمه من تعويض 

القروض القائمة.

الخصوم املالية

تشمل الخصوم املالية الحسابات مستحقة الدفع ومن ثم تقاس بالتكلفة املستهلكة. ويتم إلغاء قيد الخصوم املالية عند سدادها، أو 
انتهاء أجلها. 

تدهور قيمة األصول املالية 

يقيّم الصندوق ىف تاريخ كل ميزانية ما إذا كانت هناك أدلة موضوعية عىل أن أصال ماليا أو مجموعة أصول مالية قد تدهورت قيمتها. 
وال تتدهور قيمة األصل أو مجموعة األصول ويتم تكبد خسائر تدهور القيمة، إال إذا كان هناك دليل موضوعى عىل حدوث تدهور 
نتيجة حدث أو أكثر من حدث بعد القيد األوىل لألصل (»حدث خسارة«) وإن حدث (أو أحداث) الخسارة له تأثير عىل التدفقات النقدية 

املقدرة مستقبال من األصل املاىل أو مجموعة األصول والتى يمكن تقديرها بصورة يعول عليها. 

ما، فإن استثمارات  بالنسبة لقرض  تكبدها  تم  القيمة قد  أن خسارة تدهور ىف  أن هناك دليال موضوعيا عىل  الصندوق  وإذا حدد 
مستحقة القبض أو استثمارات خزانة بتكلفة مستهلكة (كانت توصف ىف السنوات السابقة بأنها االستثمارات املحتفظ بها حتى أجل 
االستحقاق)، ويتم قياس مبلغ الخسارة باعتباره الفرق بين املبلغ الدفترى لألصل والقيمة الحالية لتدفقات النقدية املقدرة مستقبال 
املاىل. وقد تنشأ خسارة  الفعال األىلص لألصل  الفائدة  التى مل يتم تكبدها)، مخصوم بسعر  االئتمان مستقبال  (باستبعاد خسائر 

التدهور أفضل تقدير لإلدارة ألثر مثل هذا التأخير. 

وتدرج خسارة التدهور باعتبارها خصما من القيمة الدفترية لألصل من خالل استخدام حساب املخصصات وتقيد ىف قائمة اإليرادات. 
وإذا كان استثمار خزانة بتكلفة مستهلكة سعر فائدة متغير، فإن سعر الخصم املستخدم لقياس أى خسارة تدهور هو سعر الفائدة 

الفعال الجارى املحدد بموجب العقد. 

صاىف موارد التنمية ال يتضمن القروض ولهذا ال تمت بصلة للتدهور.

إفصاح القيمة العادلة

تستند القيم العادلة لألصول املالية املعلنة ىف السوق النشيطة إىل أسعار الشراء الجارية، ىف حين تستند االلتزامات إىل أسعار العرض 
الجارية. وفيما يتعلق بالصكوك املالية التى تعانى أسواقها من الركود، يحدد الصندوق القيمة العادلة باستخدام أساليب تسعير تشمل 
االستخدام األقصى ملدخالت بيانات السوق. وهى تشمل استخدام معامالت حرة جارية، وتحليل التدفقات النقدية املخفضة، ونماذج 
تسعير الخيارات وغير ذلك من أساليب التسعير شائعة االستخدام من قبل املساهمين ىف السوق وجرى تقييم الصكوك املالية التى ال 
توجد لها أسعار سوق متاحة فورا باستخدام منهجيات وفرضيات تتطلب بالضرورة استخدام أحكام ذاتية. ووفقا لهذا، فإن القيمة 
الفعلية التى يمكن بها صرف هذه الصكوك املالية ىف معاملة جارية أو ما إذا كانت قابلة للصرف فعليا، غير قابلة للتحديد بصورة 
فورية. وتعتقد اإلدارة أن هذه املنهجيات والفرضيات معقولة؛ ومع ذلك فإن القيم التى يمكن تحقيقها ىف عملية بيع قد تختلف عن 

القيم العادلة املفصح عنها.

وتستخدم األساليب الهرمية الثالثة التالية لتحديد القيم العادلة:

املستوى 1:  األسعار املعلن عنها ىف األسواق النشيطة للصك املاىل ذاته (مثال بدون تعديل أو ضمن مجموعة جديدة).
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املستوى 2:  األسعار املعلنة ىف األسواق النشيطة ألصول أو اللتزامات أو أساليب تسعير مماثلة تستند فيها كافة املدخالت املهمة إىل 
بيانات سوق ملموسة وقابلة للرصد.

املستوى 3: أساليب تسعير ال تستند فيها أى مدخالت مهمة إىل بيانات سوق قابلة للرصد.

وفيما يىل نورد األساليب والفرضيات التى يستخدمها الصندوق لتقييم القيم العادلة للصكوك املالية.

االستثمارات: تستند القيم العادلة لألوراق املالية لالستثمارات إىل أسعار السوق املعلنة، حيثما أتيحت، باستخدام أسعار الشراء. فإذا 
التزامات الحكومة والوكاالت  املعلنة لصكوك مقارنة. وتشمل  العادلة إىل أسعار السوق  القيم  املعلنة، تستند  مل تتح أسعار السوق 
سندات أو أوراق مالية متداولة وغير ذلك من االلتزامات الحكومية التى تصدرها أو تضمنها بدون شروط حكومات البلدان األعضاء 
أو الكيانات الرسمية األخرى بتصنيف ائتمانى AA- كحد أدنى. وبالنسبة لألوراق املالية املضمونة بأصول، قد يستثمر الصندوق ىف 
األوراق املالية ذات التصنيف االئتمانى AAA فقط. وتشمل الصكوك النقدية السوقية الودائع ألجل، وشهادات اإليداع وغير ذلك من 
االلتزامات بأجل استحقاق أقل من عام واحد، التى تصدر أو تضمنها بدون شروط البنوك أو املؤسسات املالية األخرى ذات التصنيف 

االئتمانى A كحد أدنى.

التى  التسعير  إىل أساليب  أو  أمكن،  السوق، حيثما  إىل أسعار  املشتقة  املالية  العادلة للصكوك  القيم  املشتقة: تستند  املالية  الصكوك 
تستخدم تقييمات السوق للتدفقات النقدية وأسعار الخصم. كما يستخدم الصندوق أدوات تسعير تستند إىل نماذج تسعير قياسية 
ىف هذا املضمار وأساليب تسعير لتقييم الصكوك املالية املشتقة. وتستخدم النماذج مدخالت مصدرها األسواق مثل أسعار الفائدة، 
ومنحنيات العائد، وأسعار الصرف وتقلبات أسعار الخيارات. وتخضع كافة النماذج املالية املستخدمة لتقييم الصكوك املالية للصندوق 

ملراجعات دورية داخلية وخارجية عىل حد سواء.

أحداث بعد فترة اإلبالغ

يتم تصحيح القوائم املالية لتعكس أحداثا وقعت بين تاريخ إعداد قائمة موارد التنمية الصافية والتاريخ الذى يرخص بإصدار القوائم 
املالية، بشرط أن تقدم دليال عىل األحوال القائمة ىف تاريخ قائمة موارد التنمية الصافية.

واألحداث الدالة عىل أحوال تنشأ بعد تاريخ قائمة موارد التنمية الصافية يتم اإلفصاح عنها، لكنها ال تسفر عن تصحيح القوائم املالية 
نفسها.

عمليات إعادة التصنيف

تم إجراء عمليات إعادة تصنيف معينة ملبالغ من السنة السابقة لتتفق مع العرض ىف العام الحاىل. ومل تؤثر عمليات إعادة التصنيف 
هذه عىل النتائج املعلنة للسنة السابقة.

اإليضاح )جـ( سياسات إدارة المخاطر وإجراءاتها
يسعى الصندوق ىف اضطالعه بواليته اإلنمائية إىل تعظيم قدرته عىل تحمل مخاطر األعمال األساسية الناجمة عن عمليات اإلقراض 
واالستثمار التى يقوم بها ألقصى حد، ىف حين يقلل ألدنى حد مخاطر األعمال غير األساسية (مخاطر السوق، مخاطر الطرف املقابل، 

مخاطر العمليات) العارضة وإن كانت حاسمة لتنفيذ واليته.

ودرجة استعداد الصندوق لتحمل املخاطر من أجل تحقيق واليته اإلنمائية محدودة بقدرته عىل تقديم االلتزامات. وتتمثل استراتيجية 
الصندوق الشاملة إلدارة املخاطر ىف التقليل ألدنى حد من تعرض موارد االستعاضة الخاصة به (القدرة عىل تقديم االلتزامات) ملخاطر 
اإلفراط ىف تقديم االلتزامات وكذلك لحماية صاىف موارده اإلنمائية من خسائر تحويل العملة التى قد تؤثر سلبا عىل قدرة الصندوق 

ىف األجل الطويل عىل تلبية احتياجاته اإلنمائية.

وتستمر السياسات والعمليات واإلجراءات التى يستخدمها الصندوق إلدارة مالمح مخاطره ىف التطور استجابة للتطورات ىف السوق، 
واالئتمان، واملنتجات، وغيرها من التطورات. ويكفل مجلس إدارة الصندوق عىل مستوى من اإلشراف عىل إدارة املخاطر، ويرأسه 
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رئيس مجموعة البنك. ومجلس اإلدارة ملتزم بأعىل معايير حوكمة الشركات. وإضافة إىل اعتماد كافة سياسات إدارة املخاطر، يراجع 
مجلس اإلدارة بانتظام االتجاهات ىف مالمح الخطر لدى الصندوق لضمان االمتثال للسياسات األساسية.

واملبادئ التوجيهية التى يدير بها الصندوق مخاطره األساسية وغير األساسية تحكمها السلطة العامة إلدارة األصول والخصوم التى 
اعتمدها مجلس إدارة الصندوق.

وهذه السلطة هى إطار شامل جرى بموجبه تخويل االدارة سلطة إدارة أصول الصندوق وخصومه ضمن إقرارات محددة. وتضع تلك 
السلطة املبادئ التوجيهية إلدارة مخاطر سعر الفائدة، ومخاطر سعر صرف العملة، ومخاطر السيولة، ومخاطر ائتمان الطرف املقابل 

ومخاطر العمليات الخاصة بالصندوق. وتغطى هذه السلطة كامل نطاق أنشطة الصندوق ىف إدارة األصول والخصوم.

وبموجب مظلة سلطة إدارة األصول والخصوم، فإن الرئيس مخول بأن يعتمد ويعدل مبادئ توجيهية أكثر تفصيال للعمليات حسب 
الرئيس لشؤون  التى يرأسها نائب  إدارة األصول والخصوم  إدارة األصول والخصوم. وهيئة  بناء عىل توجيهات لجنة  االقتضاء، 

التمويل، هى جهاز اإلشراف والرقابة عىل أنشطة الصندوق ىف التمويل وإدارة مخاطر الخزانة.

وتجتمع لجنة إدارة األصول والخصوم عىل أساس منتظم للقيام بدورها ىف اإلشراف، وتساندها عدة فرق عمل دائمة تعد تقارير 
عن قضايا معينة، بما ىف ذلك مخاطر سعر الفائدة، ومخاطر العمليات، والتقديرات املالية املستقبلية، واملنتجات والخدمات املالية. وىف 
حزيران/ يونيو 2012 أنشأت مجموعة البنك لجنة مخاطر االئتمان لضمان التنفيذ الفعال لسياسات الصندوق االئتمانية واالشراف 

عىل قضايا املخاطر االئتمانية املتعلقة بعمليات القروض.

ويتم تفويض املسؤولية اليومية عن العمليات من أجل تنفيذ سياسات ومبادئ الصندوق التوجيهية الخاصة باإلدارة املالية وإدارة 
املخاطر، لوحدات األعمال املناسبة. ودائرة اإلدارة املالية املسؤولة عن رصد االمتثال اليومى لهذه السياسات واملبادئ التوجيهية.

وتصف األقسام التالية بالتفصيل السبل التى يدير بها الصندوق مصادر املخاطر فرادى.

مخاطر االئتمان

تنشأ مخاطر االئتمان من عجز النظراء أو عزوفهم عن سداد التزاماتهم املالية. إنها احتمال تكبد خسارة مالية من جراء إعسار واحد 
أو أكثر من املدينين/ امللتزمين. وتعد مخاطر االئتمان أكبر مصدر للمخاطر بالنسبة للصندوق، وتنشأ أساسا من عملياته لإلقراض 

والخزانة.

وتنشأ مخاطر االئتمان من مصدرين رئيسيين: أوال: مخاطر االئتمان السيادى التى تنشأ من اإلقراض لبلدان اإلقليم األعضاء التى 
تأهلت، ثانيا: مخاطر ائتمان الطرف املقابل عىل محفظته من استثمارات الخزانة ومعامالت املشتقات.

مخاطر االئتمان السيادى

يقدم الصندوق قروضا ميسرة لتمويل التنمية االقتصادية واالجتماعية لبلدانه األعضاء التى لديها جودة ائتمانية أدنى من مقترضى 
بنك التنمية األفريقى. ورغم إدراج القروض ىف قوائم الصندوق املالية باعتبارها موارد مخصصة بالفعل للتنمية ومن ثم فإنها مل تدرج 
ىف صاىف موارد التنمية، فإن الصندوق ال يزال يدير مخاطر االئتمان السيادى لضمان التخصيص املنصف للموارد عىل املستفيدين 
من املؤهلين، ولكفالة حسن مراقبة وإدارة عودة التدفقات املتوقعة من سداد القروض. وتتحدد أهلية  البلدان للحصول عىل القروض 
بإجراء تقييم من بين جملة أمور، لنصيب الفرد من الدخل القومى اإلجماىل، والجدارة االئتمانية، واألداء. ويستخدم الصندوق إطار 
استدامة الديون الخاص بصندوق النقد الدوىل/ البنك الدوىل للبلدان منخفضة الدخل، إلدراج املخصصات املستندة إىل األداء ملوارد 
الصندوق ضمن املتطلبات املتزاحمة الكثيرة، ولضمان توجيه األموال للمجاالت التى ستستخدم فيها االستخدام األكفأ. كما تستخدم 
التى تخصص كمنح لكل مقترض مؤهل.  املوارد  التى يجرى استعراضها دوريا، لتحديد حصة  (املخصصات املستندة إىل األداء)، 
وتخصص منح كموارد فقط، عىل أساس تحليل استدامة الدين، لبعض البلدان، ىف حين قد تتلقى بلدان أخرى توليفة من موارد القروض 

واملنح وموارد القروض فحسب.
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التعرض للمخاطر القطرية

تعرض الصندوق للمخاطر الناجمة عن أنشطة ىف مجال اإلقراض حتى 31 كانون األول/ ديسمبر 2015، موجز فيما يىل:
موجز القروض حتى 31 كانون األول/ ديسمبر 2015

 (بماليين الوحدات الحسابية)

عدد القروضالبلد
إجماىل

 القروض

مبالغ القرض غير 

املوقعة

األرصدة 

غير املنصرفة

األرصدة

 القائمة

% من إجماىل

 القروض القائمة

291٫613٫377180٫000439٫103994٫27410٫14أثيوبيا
13٫33066٫1600٫67-879٫490إريتريا
38٫61738٫5300٫39-1477٫147أنجوال
340٫372691٫5007٫05-341٫031٫872أوغندا

135٫447220٫4442٫25-33355٫891بنن
44٫2800٫45--1244٫280بوتسوانا

80٫185336٫8043٫43-34415٫989بوركينا فاسو
23٫6760٫24--623٫676بوروندى

34٫74769٫7960٫71-16104٫543تشاد
481٫666٫37454٫000453٫7981٫158٫57611٫82تنزانيا
8٫09913٫5990٫14-321٫698توجو

1٫0890٫01--11٫089الجابون
29٫2090٫30--1029٫209جامبيا

5165140٫01-11٫030جمهورية أفريقيا الوسطى
2٫15988٫2530٫90-790٫412جمهورية الكنغو الديمقراطية

7٫72574٫4070٫76-1882٫132جيبوتى
4٫15289٫7420٫92-2993٫894الرأس األخضر

101٫459191٫2551٫95-22292٫714رواندا
161٫619259٫9432٫65-23421٫562زامبيا

34٫5130٫35--1034٫513زمبابوى**
11٫5003٫7660٫04-515٫266ساوتومى وبرنسيبى

114٫886363٫5043٫71-39478٫390السنغال
29٫3100٫30--829٫310سوازيلند

174٫8631٫78--15174٫863السودان**/+
26٫02186٫3970٫88-15112٫418سيراليون

4٫5700٫05--34٫570سيشل
64٫4040٫66--1764٫404الصومال**

146٫757670٫5986٫84-40817٫355غانا
48٫14267٫1980٫68-14115٫340غينيا

22٫9340٫23--1122٫934غينيا االستوائية
9٫37118٫3030٫19-927٫674غينيا بيساو

260٫530312٫8323٫19-33573٫362الكمرون
43٫63833٫8930٫35-477٫531كوت ديفوار

47٫5876٫7770٫07-454٫364الكونغو 
746٫6141٫128٫09111٫51-591٫874٫705كينيا

74٫56638٫5950٫39-6113٫161ليبريا
9٫817121٫0721٫24-35130٫889ليسوتو

147٫144402٫0014٫10-45549٫145ماىل
97٫381241٫8442٫47-25339٫225مدغشقر

123٫9401٫26--17123٫940مصر
27٫3220٫28--527٫322املغرب
108٫096163٫0601٫66-26271٫156مالوى

5٫38054٫8700٫56-1560٫250موريتانيا
1٫7530٫02--21٫753موريشيوس

201٫335534٫6465٫45-37735٫981موزامبيق
10٫7450٫11--210٫745ناميبيا
120٫000164٫5731٫68-24284٫573النيجر

310٫380493٫6175٫04-27803٫997نيجيريا
21292٫869201٫74679٫50011٫6230٫12متعددة الجنسيات

92114,668,384435,7464,429,9739,802,665100.00اإلجماىل

*دعمت نتيجة االستفتاء الذى أجرى ىف جنوبى السودان ىف كانون الثانى/ يناير 2011 إنشاء دولة جنوب السودان املستقلة. وبعد أن أصبح انقسام دولة السودان الحالية 
إىل دولتين منفصلتين ساريا ىف تموز/ يوليو 2011 ينبغى تقسيم أعداد ومبالغ القروض املبينة أمام السودان بين الدولتين الناشئتين، عىل أساس يتفق عليه عقب املفاوضات 

الجارية بين شمال السودان وجنوبه. وحتى نهاية كانون األول/ ديسمبر 2015 مل تتخذ دولتا الشمال والجنوب أى قرار يتعلق بشروط ذلك التبادل.
* باستبعاد القروض املسددة بالكامل والقروض امللغاة.

** بلدان ىف حالة عدم االستحقاق حتى 31 كانون األول/ ديسمبر 2015.
قد تحدث فروق طفيفة ىف اإلجماليات بسبب التقريب.
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مخاطر ائتمان الطرف املقابل

ىف مسار األعمال املعتاد، يستخدم الصندوق أدوات مالية شتى للوفاء باحتياجات املقترضين منه، وإدارة تعرضه لخطر التقلبات ىف 
أسعار الفائدة وأسعار العملة ىف السوق، واالستثمار مؤقتا ىف موارد سائلة قبل الصرف. وتنطوى كل هذه األدوات املالية، بدرجات 
متباينة، عىل خطر احتمال عجز طرف مقابل ىف معاملة عن الوفاء بالتزاماته إزاء الصندوق. وىف ضوء طبيعة أعمال الصندوق، ليس 
ىف اإلمكان إلغاء مخاطر ائتمان الطرف املقابل كاملة، بيد أن الصندوق يقلل هذا الخطر ألدنى حد بتنفيذ معامالت ضمن إطار التحوط 
لألطراف املقابلة املعتمدة، ومعايير الحد األدنى للمرتبة االئتمانية، وحدود التعرض ملخاطر الطرف املقابل، وتدابير تخفيف مخاطر 

ائتمان الطرف املقابل.

وينبغى أن يفى األطراف املقابلون باشتراطات الحد األدنى للمرتبة االئتمانية وأن يعتمدهم نائب رئيس مجموعة البنك لشؤون التمويل. 
وتعتمد لجنة إدارة األصول والخصوم األطراف املقابلة التى تقل مرتباتها االئتمانية عن اشتراطات الحد األدنى للمرتبة االئتمانية.

االتجار.  ىف  مقابلة  وأطراف  للمشتقات،  مقابلة  وأطراف  مقابلين،  استثماريين  أطرافا  باعتبارهم  املقابلة  األطراف  تصنيف  ويجرى 
وترصد دائرة إدارة املخاطر مرتباتهم االئتمانية بدقة.

وبالنسبة لألطراف املقابلة ىف االتجار، يشترط الصندوق حد أدنى للمرتبة االئتمانية ىف األجل القصير تبلغ A-2/P-2/F-2 ىف 
معامالت التجارة التى تم تسويتها باشتراط الدفع عند التسليم وحد أدنى للمرتبة االئتمانية ىف األجل الطويل يبلغ A/A2 للمعامالت 

التى ال تستند إىل الدفع عند التسليم.

ويفصل الجدول التاىل الحد األدنى للمراتب االئتمانية لألطراف االستثمارية املقابلة املصرح بها:

لتبادل  واتفاقية  رئيسية   ISDA اتفاقية ينفذ  الصندوق  فإن  والخصوم. وكقاعدة،  األصول  إدارة  املشتقات ىف  الصندوق  ويستخدم 
الضمان مع األطراف املقابلة املشتقة قبل االضطالع بأى معاملة. واملطلوب أن تكون مرتبة الطرف املقابل املشتق هى AA-/Aa3 عىل 
األقل من قبل وكالتين معتمدتين لتحديد املراتب االئتمانية أو أطراف مقابلة مرتبتها A-/A3 دخل الصندوق معها ىف اتفاقية لتبادل 
املقابلة  األطراف  املعتمدة مع  املعامالت  إدارة األصول والخصوم. وتشمل  لجنة  اعتماد  إىل  املقابلة  األطراف  الضمان. وتحتاج هذه 

املشتقة، املقايضات، والعقود اآلجلة، والخيارات، وغير ذلك من املشتقات ىف السوق غير الرسمية.

وإضافة إىل اشتراطات الحد األدنى من املراتب االئتمانية هذه، يعمل الصندوق ضمن إطار لحدود التعرض للمخاطر يستند إىل مرتبة 
ائتمان الطرف املقابل، وحجمه، خصوصا لحد أقصى منصوص عليه بالنسبة ألى طرف مقابل بمفرده. ويتم تجميع التعرض ملخاطر 
األطراف املقابلة فرادى عبر كل األدوات باستخدام منهجية التعرض املحتمل للمخاطر مستقبال الخاصة ببنك التسويات الدولية. ويتم 

رصدها بانتظام تلقاء الحدود االئتمانية بعد النظر ىف منافع أى ضمانة.

آجال االستحقاق

30 سنة15 سنة10 سنوات5 سنواتسنة واحدة6 أشهر

A/A2AA-/Aa3AAA/Aaaالحكومة
A/A2AA-/Aa3AAA/Aaaالوكاالت الحكومية والشركات عبر القومية

A/A2AA-/Aa3AAA/Aaaالبنوك
A/A2AA-/Aa3AAA/Aaaالشركات وتشمل املؤسسات املالية غير املصرفية

MBS/ABS

AAA
حد أقصى آلجال االستحقاق القانونية 50 سنة بالنسبة إىل ABS/MBS مع ضمانة أساسية مصدرة 
ىف اململكة املتحدة و 40 سنة حدا أقصى آلجال االستحقاق القانونية لكل ABS/MBS املؤهلة األخرى٫ 

كذلك، فإن الحد األقصى ملتوسط األجل املرجح لكل ABS/MBS ىف وقت الشراء عىل 5 سنوات٫

مالمح املخاطر االئتمانية ملحافظ االستثمار واملشتقات

AAA- AA إىل + AA وأقلA + 
201538%54%8%
201440%49%11%
201348%48%4%
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مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هى احتمال حدوث خسائر ناتجة عن عدم كفاية السيولة للوفاء باالحتياجات من التدفقات النقدية ىف الوقت املناسب. 
وهدف الصندوق األول من إدارة مخاطر السيولة هو االحتفاظ بموارد سائلة كافية تمكنه من الوفاء بكل االحتياجات املحتملة من 

التدفقات النقدية ملا بين 50 و 75 ىف املائة من متوسط املدفوعات املنصرفة املتحرك ملدة ثالث سنوات.

ولتحقيق توازن بين توليد عوائد كافية من االستثمار واالحتفاظ بأوراق مالية يمكن بيعها بسهولة للحصول عىل نقدية إن نشأت 
حاجة لذلك، يقسم الصندوق محفظته اإلستثمارية إىل شريحتين لهما أهداف ومقاييس مختلفة فيما يتعلق بالسيولة. وتستثمر محفظة 
السيولة األساسية لدى الصندوق، ويتم تقييمها بالقيمة العادلة، ىف أوراق مالية عالية السيولة يمكن تسييلها بسهولة إن دعت الحاجة 
إىل ذلك للوفاء باحتياجات الصندوق قصيرة األجل من السيولة. وإضافة إىل محفظة التداول، يحتفظ الصندوق بشريحة ثانية تحت 
الفئة العريضة من محفظة التكلفة املستهلكة، والتى يتم االحتفاظ بها ىف محفظة من األوراق املالية ثابتة الدخل التى يقصد بها الحصول 

عىل تدفقات مالية تعاقدية.

مخاطر تبادل العملة

مخاطر العملة هى احتمال حدوث خسائر بسبب تحركات معاكسة ىف أسعار الصرف األجنبى السوقية. وللنهوض بنمو مستقر ىف 
العملة ىف  الرئيسى إلدارة مخاطر  الهدف  يتمثل  القائمة،  الصافية، وقروضه  اإلغاثية  ذلك موارده  بما ىف  الصندوق،  صاىف أصول 
الصندوق ىف ضمان قدرته عىل تقديم عمالت الصرف املطلوبة من املقترضين ىف حين يقلل ألدنى حد تعرض موارده اإلنمائية الصافية 
ملخاطر تحركات سعر الصرف املعاكسة. وبقدر اإلمكان، يحافظ الصندوق عىل تناسق تكوين عمالت أصوله الصافية مع الوحدات 
الحسابية باعتباره املقياس األول لتكوين عملته. ويجوز للصندوق إجراء معامالت لتبادل العمالت للسببين التاليين: (1) تحقيق تناسق 
تكوين عمالت أصوله الصافية (محفظتى القروض واالستثمار) مع الوحدة الحسابية، (2) لغرض تزويد املقترضين من الصندوق 

بعمالت الصرف املطلوبة.

مخاطر سعر الفائدة

مخاطر سعر الفائدة هى احتمال حدوث خسائر بسبب التحركات املعاكسة ىف أسعار الفائدة السوقية. وىف سعيه للحصول عىل عائد 
الفائدة األساسية ىف الصندوق هى تقليل حساسية عائدات  إدارة مخاطر سعر  مستقر ومعقول عىل سيولته املستثمرة، فإن مهمة 
الصندوق مع االستثمار للتغيرات ىف أسعار الفائدة السوقية. ولتحقيق هذا الهدف، تتم إدارة استثمارات الصندوق ىف محفظتين: (1) 

محفظة تتم إدارتها بصورة نشيطة (محفظة العمليات)، (2) محفظة تدار بطريقة سلبية (محفظة االستثمار).

توفر محفظة العمليات مصدرا متاحا بصورة فورية للسيولة لتغطية املصروفات املتوقعة وغير املتوقعة، وكذلك أى تدفقات نقدية 
محتملة أخرى. وتدار محفظة العمليات استنادا إىل معيار أداء مرجعى ألسعار الصرف بين البنوك (ليبور) مدته ثالثة أشهر بكل عملة 

مستخدمة. وعموما، يحتفظ باالستثمارات ىف محفظة العمليات للتداول ويجرى تقييمها حسب سعر السوق بصفة دورية.

وتتكون محفظة االستثمار من األموال غير املطلوبة بصورة مباشرة للمدفوعات املنصرفة من القروض ومن ثم يمكن استثمارها ألفق 
أطول. وبصفة عامة، يتم شراء االستثمارات ىف محفظة االستثمارات بقصد االحتفاظ بها حتى أجل استحقاقها وال تخصص للسوق. 
للصندوق  إيراد مستقر  توليد  لغرض  اإليرادات  لتثبيت  (1) محفظة لالستثمار  فرعيتين:  االستثمار من محفظتين  وتتكون محفظة 
وتقليل حساسية إيراد االستثمار ىف الصندوق ألسعار الفائدة. وتتم إدارة هذه املحفظة تلقاء مالمح موحدة إلعادة التسعير كل عشر 
املعجل لحسم سعر  التحصيل  الناتجة عن  الحصيلة  استثمار  لغرض  للتحصيل  استثمار  لكل عملة مستثمرة؛ (2) محفظة  سنوات 
الخصم املمنوح للدول املشاركة، مما يقلل ألدنى حد أو يلغى مخاطر سعر الفائدة عىل التحصيل املعجل، وتتم إدارة هذه املحفظة تلقاء 

سعر موجه هو سعر الخصم املتفق عليه مع الدول املشاركة.
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وضع مخاطر سعر الفائدة ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015

(بآالف الوحدات الحسابية)

سنة

 أو أقل

أكثر من سنة 

لكن أقل من 

سنتين

أكثر من 

سنتين لكن 

أقل من

 3 سنوات

أكثر من

 3 سنوات لكن 

أقل من

 4 سنوات

أكثر من

 4 سنوات لكن 

أقل من

5 سنوات

أكثر من

اإلجماىل 5 سنوات

 أصول
376,273-----376,273نقدية

864,160797,860753,220309,890138,81127,9762,891,917استثمارات
774,962610,949437,887360,694148,608336,3592,669,459التزامات تحت الطلب

83,183-----83,183حسابات مدينة
2,098,5781,408,8091,191,107670,584287,419364,3356,020,832

أصول

 (88,946)-----(88,946)حسابات دائنة

(88,946)-----(88,946) 

صاىف املوارد االئتمانية

2,009,6321,408,8091,191,107670,584287,419364,3355,931,886 ىف 31 كانون األول / ديسمبر 2015

وضع مخاطر سعر الفائدة ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2014

(بآالف الوحدات الحسابية)

سنة

 أو أقل

أكثر من سنة 

لكن أقل من 

سنتين

أكثر من 

سنتين لكن 

أقل من

 3 سنوات

أكثر من

 3 سنوات لكن 

أقل من

 4 سنوات

أكثر من

 4 سنوات لكن 

أقل من

5 سنوات

أكثر من

اإلجماىل 5 سنوات

 أصول
368,702-----368,702نقدية

1,177,061493,420578,111283,790258,650218,8813,009,913استثمارات
743,822703,154446,676282,171252,957372,5392,801,319التزامات تحت الطلب

125,813-----125,813حسابات مدينة
2,415,3981,196,5741,024,787565,961511,607591,4206,305,747

أصول

(154,342)-----(154,342)حسابات دائنة

(154,342)-----(154,342)

صاىف املوارد االئتمانية 

2,261,0561,196,5741,024,787565,961511,607591,4206,151,405ىف 31 كانون األول / ديسمبر 2014
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اإليضاح )د( األصول والخصوم المالية

توضح الجداول أدناه تصنيف كل فئة من األصول والخصوم املالية وقيمة كل منها العادلة:

تحليل األصول والخصوم املالية حسب أساس القياس

(بآالف الوحدات الحسابية) 

األصول والخصوم املالية من خالل املكسب 

أو الخسارة
القيمة العادلة 

من خالل

 اإليرادات الشاملة 

األخرى

األصول والخصوم 

املالية بالتكلفة 

املستهلكة

إجماىل 

القيمة العادلةاملبلغ املرحل 31 كانون األول / ديسمبر 2015

إلزاميا بالقيمة

 العادلة

مخصصة بالقيمة 

العادلة

376,273376,273376,273---نقدية
1,192,0302,891,9172,946,459--1,699,887استثمارات خزانة

2,669,4592,669,4592,669,459---التزامات تحت الطلب
83,18383,18383,183---حسابات مدينة

4,320,9456,020,8326,075,374--1,699,887إجماىل األصول املالية

88,94688,94688,946---خصوم
88,94688,94688,946---إجماىل الخصوم املالية

(بآالف الوحدات الحسابية) 

األصول والخصوم املالية من خالل املكسب 

أو الخسارة
القيمة العادلة 

من خالل

 اإليرادات الشاملة 

األخرى

األصول والخصوم 

املالية بالتكلفة 

املستهلكة

إجماىل 

القيمة العادلةاملبلغ املرحل 31 كانون األول / ديسمبر 2014

إلزاميا بالقيمة

 العادلة

مخصصة بالقيمة 

العادلة

368,702368,702368,702---نقدية
1,557,5013,009,9133,086,614--1,452,412استثمارات خزانة

2,801,3192,801,3192,801,319---التزامات تحت الطلب
125,813125,813125,813---حسابات مدينة

4,853,3356,305,7476,382,448--1,452,412إجماىل األصول املالية

154,342154,342154,342---خصوم
154,342154,342154,342---إجماىل الخصوم املالية

تكوين االستثمارات ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و 2014 كالتاىل:

(بآالف الوحدات الحسابية) 

20152014
1,699,8871,452,412استثمارات الخزانة مقيسة إلزاميا بالقيمة العادلة من خالل املكسب أو الخسارة

1,192,0301,557,501استثمارات الخزانة بالتكلفة املستهلكة
2,891,9173,009,913اإلجماىل
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استثمارات خزانة مقيسة إلزاما بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

فيما يىل موجز الستثمارات خزانة الصندوق املقيسة إلزاما بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 
2015 و 2014 كالتاىل:

(بماليين الوحدات الحسابية)

جميع العمالتدوالر كندىجنيه إسترلينىيورودوالر أمريكى

2015201420152014201520142015201420152014
99.32268.12-22.23108.9449.84159.182.21-25.04ودائع لألجل

10.0378.98--0.1113.531.6729.598.2535.86أوراق مالية تساندها أصول
457.20267.08190.12158.97198.87163.33104.9260.95951.11650.33التزامات حكومات ووكاالت

518.47382.43--268.40225.8853.4029.60196.67126.95سندات شركات
120.9672.55--24.8934.8059.5814.5236.4923.23عبر قومية

775.64541.29327.00341.62490.12508.55107.1360.951,699.891,452.41اإلجماىل

وكان هيكل اآلجال التعاقدية الخاصة باالستثمارات املحتفظ بها حتى أجل االستحقاق ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و 2014 
كالتاىل:

(بماليين الوحدات الحسابية)

20152014
631.85805.05سنة واحدة أو أقل

504.18261.75أكثر من سنة ولكن أقل من سنتين
518.36281.61أكثر من سنتين ولكن أقل من ثالث سنوات

43.7247.75أكثر من ثالث سنوات ولكن أقل من أربع سنوات
4.13-أكثر من أربع سنوات ولكن أقل من خمس سنوات

1.7852.12عبر قومية
1,699.891,452.41اإلجماىل

استثمارات الخزانة بالتكلفة املستهلكة

وكان موجز استثمارات خزانة الصندوق املحتفظ بها للتداول ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و 2014 كالتاىل:

(بماليين الوحدات الحسابية)

جميع العمالتدوالر كندىجنيه إسترلينىيورودوالر أمريكى

2015201420152014201520142015201420152014
14.4213.71------14.4213.71ودائع لألجل

783.481,007.97--492.62572.04224.68325.6366.18110.30أوراق مالية تساندها أصول
41.91103.41--6.0033.5125.2659.2310.6510.67التزامات حكومات ووكاالت

352.22432.41--202.84256.62116.33141.9833.0533.81اإلجماىل
1,192.031,557.50--715.88875.88366.27526.84109.88154.78اإلجماىل

وكان هيكل اآلجال التعاقدية الخاصة باالستثمارات املحتفظ بها حتى أجل االستحقاق ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و 2014 
كالتاىل:

(بماليين الوحدات الحسابية)

20152014
232.31372.01سنة واحدة أو أقل

293.68231.67أكثر من سنة ولكن أقل من سنتين
234.86296.50أكثر من سنتين ولكن أقل من ثالث سنوات

266.17236.04أكثر من ثالث سنوات ولكن أقل من أربع سنوات
138.81254.52أكثر من أربع سنوات ولكن أقل من خمس سنوات

26.20166.76عبر قومية
1,192.031,557.50اإلجماىل
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العقود اآلجلة

دخل الصندوق أيضا ىف عقود آجلة لحماية السندات بأسعار فائدة ثابتة من تقلبات سعر الفائدة. وىف 31 كانون األول/ ديسمبر 
2015، كان لدى الصندوق 2٫505 عقدا باليورو؛ و 2٫941 عقدا بالجنيه االسترلينى و 3٫056 عقدا بالدوالر األمريكى. وكانت القيمة 
االسمية لكل عقد مليون من كل وحدة عملة، فيما عدا 2٫941 عقد بالجنيه االسترلينى كانت قيمتها االسمية 500٫000 ألف من كل 

عمله لكل عقد. 

إيضاح )هـ( - االلتزامات تحت الطلب
املادة »9« من االتفاقية، ىف شكل أذون غير قابلة  التى يقوم بها املساهمون، وفق  تمثل االلتزامات تحت الطلب مدفوعات االكتتاب 
للتداول، وال تدر فائدة واجبة الدفع بقيمتها االسمية عند الطلب. وقد وافق مجلس املحافظين عىل أن تحكم شروط مدفوعات الصندوق 

عمليات تحصيل هذه األذون.

إيضاح )و( - أنشطة التنمية
تنص لوائح قروض الصندوق عىل أن القروض يعبر عنها بالوحدات الحسابية وتسدد بالعملة املنصرفة.

قروض املشروعات وحدود التسهيالت االئتمانية

يتم منح القروض بصفة عامة بمقتضى الشروط التى تسمح بالسداد فيما يربو عىل أربعين عاما بعد فترة سماح مدتها عشر سنوات 
تبدأ من تاريخ إبرام اتفاقية القرض. وعموما يمكن تسديد أصل القرض بسعر فائدة يبلغ 1 ىف املائة سنويا من السنة الحادية عشرة إىل 
السنة العشرين، وبعد ذلك من السنة الحادية والعشرين حتى السنة الخمسين بسعر فائدة 3 ىف املائة سنويا. ويدفع املدين أعباء خدمة 
بسعر 0.75 ىف املائة سنويا عىل مقدار أصل الدين املنصرف وغير املسدد بشكل نصف سنوى. وتتحمل القروض وحدود التسهيالت 
االئتمانية املبرمة بعد حزيران/ يونيو 1996، عمولة ارتباط مقدارها 0.5 ىف املائة سنويا عىل الجزء غير املنصرف من القرض. ويبدأ 
استحقاق عمولة االرتباط هذه بعد 90 يوما من تاريخ توقيع اتفاقية القرض. وبدءا من استعاضة بنك التنمية األفريقى الثانية عشرة، 
تفرض عىل القروض املقدمة للبلدان الخليط والتى تعانى من فجوة والتى خرجت للتأهل شروط تمويل تمييزية بأجل استحقاق يبلغ 
ثالثين (30 سنة) وفترة سماح 8 سنوات وسعر فائدة قدره 1 ىف املائة سنويا، إضافة إىل رسم االرتباط املعيارى القائم وهو 5 ىف 
املائة و 0.75 رسم خدمة. وبموجب االستعاضة الثالثة عشرة، تم اعتماد شروط إقراض أكثر تمايزا بغية الحفاظ عىل االلتزامات املالية 
طويلة اآلجل للصندوق وقدرته املالية. وتقتضى شروط اإلقراض الجديدة التعجيل بسداد القروض من قبل بلدان الصندوق العادية 

واملتقدمة فقط، وكذلك بالنسبة للبلدان الهجين أو بلدان الفجوة أو املتدرجة، ومنح مخاطر مالية للسداد الطوعى للديون.

وقبل إنشاء حساب املساعدة التقنية، كانت قروض دراسات ما قبل االستثمار تمنح عادة ملدة عشر سنوات، منها فترة سماح تبلغ 
ثالث سنوات، تسدد عىل سبعة أقساط متساوية من السنة الرابعة إىل العاشرة.

مبالغ  لدفع  إلغاؤها  يمكن  ال  ارتباطات خاصة  يدخل ىف  أن  الصندوق  يستطيع  املوقعة،  القروض  من  املنصرف  غير  الرصيد  ومن 
األول/  كانون  القرض. وىف 31  اتفاقيات  تمويلها بموجب  يتعين  التى  والخدمات  السلع  بتكلفة  يتعلق  فيما  أو آلخرين  للمقترضين 
التجارية بمبلغ إجماىل 12.91 مليون وحدة  للبنوك  بالسداد غير قابلة لإللغاء  ، كان الصندوق قد أصدر ضمانات  ديسمبر 2015 

حسابية (2014: 6.44 مليون وحدة حسابية).

ويقدم الصندوق أيضا أدوات مالية مبتكرة ىف شكل ضمانات جزئية للتعويض، وضمانات جزئية لالئتمان لغرض الحشد األفضل 
للموارد بجذب بنك التنمية األفريقى ومصادر التمويل التجارية. 

وتقدم ضمانات االئتمان الجزئية للكيانات الخاصة ضمانات ملواجهة التعرض ملخاطر التنمية ىف املشروعات الواقعة ىف بلدان اإلقليم 
األعضاء. وتمثل هذه الضمانات الخطر الذى يتعرض له الصندوق إذا مل يسدد املبلغ املضمون لكيان ما. وىف 31 كانون األول/ ديسمبر 
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(بماليين الوحدات الحسابية)

20152014
%املبلغ %املبلغ 

H196.182.00187.182.09سنة واحدة أو أقل
84.110.8681.870.91أكثر من سنة ولكن أقل من سنتين

93.170.9589.421.00أكثر من سنتين ولكن أقل من ثالث سنوات
107.021.0998.691.10أكثر من ثالث سنوات ولكن أقل من أربع سنوات

118.731.21111.781.25أكثر من أربع سنوات ولكن أقل من خمس سنوات
9,203.4593.898,396.2793.65أكثر من خمس سنوات

9,802.66100.008,965.21100.00اإلجماىل

H تشمل املتأخرات عىل القروض٫

القطاع الخاص لحساب املقترضين منه 145.75 مليون وحدة حسابية  التى قدمها الصندوق لكيانات من  2015، بلغت الضمانات 
(2014: 145.75 مليون وحدة حسابية).

وتعمل ضمانات االئتمان الجزئية باعتبارها ضمانا جزئيا اللتزامات خدمة ديون بلدان اإلقليم األعضاء، بما يشمل مّد أجل استحقاق 
الديون، وتحسين فرص الوصول ألسواق رأس املال املحلية والدولية، وتقليل تكاليف االقتراض. وحتى 31 كانون األول/ ديسمبر 

2015 مل تكن قد قدمت ضمانات جزئية لالئتمان.

تسهيل تعزيز االئتمان للقطاع الخاص

التنمية  الزيادة ىف تمويل  الخاص لتشجيع  القطاع  الصندوق ىف 2014، 165 مليون وحدة حسابية إلنشاء تسهيل تعزيز  خصص 
ىف بلدان الصندوق. ويقدم التسهيل ضمانات لتعزيز االئتمان للبنك بشأن قروض مؤهلة معينة للقطاع الخاص ىف بلدان الصندوق. 
قد  أى خسارة  بشأن  للصندوق  اللجوء  من  الالئحى  إطاره  ويمنعه  الصندوق  والتمويل عن  التشغيل  ناحية  من  والتسهيل مستقل 

يتكبدها. وىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015، كان قد تم تقديم اعتمادات لتعزيز االئتمان بمبلغ 56.50 مليون وحدة حسابية. 

وىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015، كانت القروض املقدمة إىل مقترضين معينين أو املضمونة لهم برصيد اجماىل قائم ألصل املبلغ 
قدره 273.79 مليون وحدة حسابية (2014: 272.59 مليون وحدة حسابية) منه 118.64 مليون وحدة حسابية (2014: 110.05 
مليون وحدة حسابية) مستحقة، ىف وضع عدم االستحقاق. وما مل تكن هذه القروض ىف وضع عدم االستحقاق، لزاد ايراد القروض 
عن العام املنتهى ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 بمقدار 2.05 مليون وحدة حسابية (2014: 2.06 مليون وحدة حسابية). وىف 
31 كانون األول/ ديسمبر 2014، كان مجمع التغيير غير املسجل ىف وضع عدم االستحقاق يبلغ 42.64 مليون وحدة حسابية مقابل 

40.42 مليون وحدة حسابية ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2014.

وبصفة عامة يتم منح حدود التسهيالت االئتمانية لبنوك التنمية الوطنية ومؤسسات التمويل املماثلة ملدة أقصاها 20 سنة، منها 5 
سنوات فترة سماح.

وىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015، بلغت الديون القائمة غير املسددة 9802.67 مليون وحدة حسابية (2014: 8965.21 مليون 
وحدة حسابية).

آجال استحقاق وتكوين عمالت القروض القائمة

كان توزيع آجال استحقاق القروض القائمة حتى 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و 2014 كالتاىل:

املدة
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وكان تكوين عمالت القروض القائمة حتى 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و 2014 كالتاىل:

املنح وأنشطة املساعدة التقنية 

الثالثة  العامتين  االستعاضتين  بموجب  املتاحة  املوارد  من  املائة  تم تخصيص خمسة ىف  اإلقراض،  الصندوق ىف  بمقتضى سياسة 
والرابعة، وعشرة ىف املائة بمقتضى االستعاضتين العامتين الخامسة والسادسة، وسبعة ونصف ىف املائة بمقتضى االستعاضتين 
العامتين السابعة والثامنة كمنح ومنح لحساب املساعدة التقنية لتقديم املساعدة ىف تحديد وإعداد مشاريع أو برامج التنمية ىف بلدان 
أعضاء معينة. وباإلضافة لذلك، تم تجنيب مبالغ تتراوح بين 18 و 21 ىف املائة من إجماىل املوارد بموجب االستعاضة التاسعة، ىف شكل 
منح لالستخدامات املصرح بها، بما ىف ذلك تمويل املساعدة التقنية واملشروعات. وال تحمل أى تكاليف عىل املنح. وتستند حصة املنح 
بموجب االستعاضة العامة العاشرة عىل أساس تحليل قطرى ملخاطر حجز الدين. وبموجب االستعاضة السابعة والثامنة والتاسعة، 

يمكن تقديم املساعدة التقنية عىل أساس السداد.

اتفاقية  إبرام  تاريخ  السداد خالل خمسين سنة منها عشر سنوات فترة سماح من  تتيح  التقنية بشروط  املساعدة  وتمنح قروض 
القرض. ومع ذلك، فإن للفئات التالية من القروض آجاال مختلفة:

(1)  حين يمنح قرض ما إلعداد دراسة مبدئية قبل االستثمار، وتبين الدراسة أن املشروع ليس ممكنا تنفيذه، تمد فترة السماح إىل 
خمس وأربعين سنة، عىل أن يسدد القرض خالل السنوات الخمس التالية.

(2)  حين يمنح قرض لتعزيز التعاون بين البلدان األعضاء ىف اإلقليم أو لتحسين أداء مؤسسات قائمة وعاملة وال يرتبط بمشروعات 
أو برامج معينة، تصبح فترة السماح خمسا وأربعين سنة ويتم السداد خالل السنوات الخمس التالية.

وال تحمل قروض املساعدة التقنية بأى رسوم خدمة.

مبادرة تخفيف عبء ديون البلدان الفقيرة املثقلة بالديون

القيمة  يكافئ  للمبادرة بسعر  الصندوق االستئمانى  املستفيدة من  للبلدان  يتم دفع ديون مختارة  للمبادرة،  اإلطار األىلص  بموجب 
الحالية الصافية للقروض محسوبة باستخدام املنهج املتفق عليه بموجب املبادرة. وعقب توقيع مبادرة تخفيف عبء ديون البلدان 
الفقيرة املثقلة بالديون، يتم شطب القروض أو أقساط السداد التى تختار لدفعها بقيمتها الحالية الصافية. ويظهر مبلغ هذا الشطب، 
الذى تم  املبلغ  التنمية. ويشمل  الحالية الصافية للقروض، باعتباره مخصصا ملوارد  الدفترية والقيمة  القيمة  الفرق بين  الذى يمثل 
اإلفصاح عنه بموجب تخفيف عبء الدين 71.08 مليون وحدة حسابية ىف قائمة صاىف موارد التنمية تخفيضا يتعلق بتخفيف عبء 
الديون املمنوح ملوزامبيق ىف 1999 بموجب اإلطار األىلص لتخفيض ديون البلدان الفقيرة املثقلة بالديون، وكان الرصيد القائم والقيمة 
الحالية الحاضرة للديون املستحقة عىل موزامبيق الذى تم بيعه لصندوق املبادرة االستئمانى ىف 1999، يبلغان 132.04 مليون وحدة 

(بماليين الوحدات الحسابية)

20152014

%املبلغ %املبلغ العملة
9.220.1011.200.12دوالر كندى

9.150.0910.330.12كرون دانمركى
3,052.2931.143,080.7534.36يورو

594.926.07609.616.80ين يابانى
14.660.1517.310.19كرون نرويجى
662.606.76569.096.35جنيه استرلينى
10.700.1112.160.14كرونا سويدى

49.280.5052.570.59فرنك سويسرى
5,399.5255.084,601.8651.33دوالر أمريكى

0.320.000.330.00غيرها
9,802.66100.008,965.21100.00اإلجماىل

قد تحدث فروق طفيفة ىف اإلجمايل بسبب التقريب.
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حسابية و 60.96 مليون وحدة حسابية عىل التواىل.

وىف 1999، تم تعزيز املبادرة لتوفر تخفيضا لعبء الديون، أكبر وأسرع وأكثر تركيزا عىل الفقر. وتحقق هذا بتخفيض معايير األهلية 
لالستفادة من املبادرة وبدء تخفيف عبء الدين ىف وقت أسرع عنه ىف إطار العمل األىلص، وبموجب اإلطار املعزز، حيث أصبح 32 بلدا 
أفريقيا مؤهال حاليا، يتم تقديم تخفيف عبء الدين من خالل تخفيضات ىف خدمة الديون السنوية مما يسمح بإعتاق ما يصل إىل 80 
ىف املائة من التزامات خدمة الديون السنوية عندما تصبح مستحقة إىل أن يتم تقديم إجماىل تخفيف عبء الدين بالقيمة الحالية الصافية، 
والتى يحددها تحليل قدرة الدين عىل االستدامة. ويتم تقديم تمويل مؤقت يصل إىل 40 ىف املائة من إجماىل تخفيف عبء الديون بين 
نقطتى القرار واالكتمال. وبحلول 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 بلغ إجماىل مساهمات الصندوق ملبادرة تخفيف عبء الدين 184 

مليون وحدة حسابية وتدرج كموارد تنمية، ويشار إليها باعتبارها مخصصات ىف قوائم موارد التنمية الصافية.

املبادرة متعددة األطراف لتخفيف الديون

ىف قمة جلينايجلز التى عقدت ىف 8 تموز/ يوليو 2005، وافقت مجموعة البلدان الصناعية الثمانية الكبرى عىل اقتراح لصندوق التنمية 
األفريقى، واملؤسسة اإلنمائية الدولية، وصندوق النقد الدوىل بإلغاء نسبة 100 ىف املائة من مستحقاتها عىل البلدان التى وصلت، أو 
ستصل، إىل نقطة االكتمال بموجب املبادرة املعززة لتخفيف عبء ديون البلدان الفقيرة املثقلة بالديون. ومن خالل بيان لجنة التنمية 
الديون، وحث  عبء  لتخفيف  األطراف  متعددة  للمبادرة  دعمه  عن  املانحين  مجتمع  أعرب  أيلول/ سبتمبر 2005،   25 الصادر ىف 

املؤسسات السابق اإلشارة إليها عىل الشروع ىف اتخاذ الخطوات الالزمة لضمان التنفيذ.

والهدف الرئيسى لتلك املبادرة هو إكمال عملية تخفيف عبء الديون بالنسبة للبلدان الفقيرة املثقلة بالديون بتقديم موارد إضافية 
ملساعدة 38 بلدا عىل النطاق العاملى، 33 منها ىف أفريقيا، عىل تحقيق التقدم صوب إنجاز أهداف األلفية اإلنمائية، مع حماية القدرة 
التمويلية طويلة األجل لصندوق التنمية األفريقى واملؤسسة اإلنمائية الدولية ىف الوقت نفسه. وسيتم تقديم إلغاء الدين بإعفاء البلدان 
الفقيرة املثقلة بالديون من التزامات السداد بعد الوصول لنقطة االكتمال وتصحيح إجماىل تدفقات املساعدات الواردة إليها بالتنزيل 
املانحون مساهمات إضافية للصندوق لتعويض أصل  التنمية األفريقى، سيقدم  املالية لصندوق  النزاهة  املبلغ. وللحفاظ عىل  بنفس 

القروض ومدفوعات رسوم الخدمة املتنازل عنهما عىل أساس دوالر مقابل دوالر.

أصبحت املبادرة متعددة األطراف لتخفيف عبء الديون نافذة املفعول بالنسبة للصندوق اعتبارا من 1 أيلول/ سبتمبر 2006. وملا 
كانت القروض املنصرفة والقائمة قد استبعدت فعال من صاىف موارد التنمية، فإن إلغاء الدين لن يكون له أثر عىل رصيد الصندوق 

من صاىف موارد التنمية. ويصبح إلغاء الدين ساريا عندما تبلغ الدول املؤهلة نقطة االكتمال املحددة للدول الفقيرة املثقلة بالديون.

إلغاء مبلغ إجماىل 5.68 مليار وحدة حسابية (2014: 5.53 مليار وحدة حسابية) من  تم  ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015، 
القروض القائمة بموجب املبادرة متعددة األطراف لتخفيف الدين لعدد 30 دولة (2014: 29 دولة) من الدول الفقيرة املثقلة بالديون 
والتى بلغت نقطة االكتمال. ومن هذا املبلغ، هناك 1225.99 مليون وحدة حسابية بالقيمة االسمية (1225.99:2014 مليون وحدة 
حسابية) تم تحويلها من الصندوق االستئمانى للدول الفقيرة املثقلة بالديون. وبلغت القيمة الحالية للقروض املحولة 942.71 مليون 
من  الحالية  املالية  القيمة  رحلت   2014 ديسمبر  األول/  كانون   31 وىف  حسابية).  وحدة  مليون   942.71:2014) حسابية  وحدة 

الصندوق االستئمانى للدول الفقيرة املثقلة بالديون إىل صندوق التنمية األفريقى.

(بآالف الوحدات الحسابية)
20152014

مبادرة تخفيض 

ديون البلدان الفقيرة 

املثقلة بالديون

مبادرة متعددة 

األطراف لتخفيف 

عبء الديون

اإلجماىل

مبادرة تخفيض 

ديون البلدان الفقيرة 

املثقلة بالديون

مبادرة متعددة 

األطراف لتخفيف 

عبء الديون

اإلجماىل

235,0964,564,3454,799,441235,0964,564,3454,799,441الرصيد ىف 1 كانون الثانى / يناير
---164,947164,947-قروض ملغاة*
H(9,316)(9,316)-نقدية محصلة---

235,0964,719,9764,955,072235,0964,564,3454,799,441الرصيد ىف 31 كانون األول / ديسمبر

* عند تنفيذ مبادرة متعددة األطراف لتخفيف عبء الديون٫
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وفيما يىل ملخص لتخفيف الديون املمنوح بموجب مبادرة الدول الفقيرة املثقلة بالديون واملبادرة متعددة األطراف لتخفيف عبء الدين 
ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و 2014:

اآللية الخاصة لتسوية املتأخرات

آلية تسوية متأخرات جمهورية الكنغو الديمقراطية – اتصاال بجهد دوىل متضافر يشمل: مجموعة بنك التنمية األفريقى، وصندوق 
النقد الدوىل، والبنك الدوىل، ومانحين ثنائيين ومتعددى األطراف آخرين ملساعدة جمهورية الكنغو الديمقراطية ىف جهود التعمير، اعتمد 
مجلس اإلدارة ىف 26 حزيران/ يونيو 2002 آلية لتسوية متأخرات جمهورية الكنغو الديمقراطية. وبموجب آلية تسوية املتأخرات، 
صرح ممثلو الدول املشاركة (املندوبون) بتخصيص نحو 36,50 مليون وحدة حسابية من موارد املنح ىف االستعاضة التاسعة ملوارد 
الصندوق لتسوية كامل رصيد متأخرات هذا البلد للصندوق. كما صرح املندوبون باستخدام نحو 11.77 مليون وحدة حسابية من 
باقى موارد آلية التمويل التكميىل من االستعاضة الثامنة للصندوق كمدفوعات جزئية عن متأخرات هذا البلد ىف تسديد الرسوم لبنك 

التنمية األفريقى.

إطار تسهيل الدول الهشة – أنشئ تسهيل الدول الهشة ىف آذار/ مارس 2008 لتوفير إطار أعرض ومتكامل ملساعدة الدول املؤهلة، 
وهى عادة دول اإلقليم األعضاء ىف البنك الخارجة من منازعات أو أزمة. وهدف التسهيل هو دعم السالم، وتثبيت االقتصادات وإرساء 
األساس لتخفيض أعداد الفقراء وتحقيق النمو االقتصادى عىل أساس مستدام. ويقوم التسهيل بأنشطة تسوية املتأخرات التى كان 
يقوم بها تسهيل البلدان الخارجة من املنازعات، الذى كان قد أنشئ كإطار ملساعدة البلدان الخارجة من منازعات عىل تسوية متأخراتها 
وإعدادها لالنخراط مرة أخرى ىف مجتمع املانحين، بغية إعادة تفعيل املساعدات ومعاونة هذه البلدان عىل الوصول لنقطة القرار ىف 
مبادرة الدول الفقيرة املثقلة بالديون للتأهل لتخفيف عبء الديون بعد تسوية متأخراتها ملجموعة البنك. ويستدعى اإلطار إنشاء مجمع 
املانحين  األفريقى وغيره من  التنمية  وبنك  األفريقى  التنمية  بمساهمات من صندوق  املوارد من خالل تسهيل منفصل  جانبى من 
الخواص. وتقدم املوارد عن التسهيل توفير املوارد عىل أساس كل حالة عىل حدة إىل الدول الهشة املؤهلة التى مل تتلق بعد تخفيفا 
للدين مللء فجوات التمويل بعد قيام البلد الخارج من النزاع بأقصى ما يمكنه من جهد لتصفية املتأخرات املستحقة عليه ملجموعة البنك. 
واملساهمات التى يقدمها صندوق التنمية األفريقى إىل التسهيل ال يمكن استخدامها ىف تصفية الديون املستحقة للصندوق من الدول 
املستفيدة من البلدان الخارجة من النزاع. وتدرج املساهمات التى يقدمها الصندوق إىل تسهيل البلدان الخارجة من النزاع، ىف أنشطة 

املنح واملساعدات الفنية ىف قائمة صاىف موارد التنمية.

إيضاح )ز( االكتتابات والمساهمات
جاءت االكتتابات األولية ىف الصندوق من البنك ومن الدول األعضاء األصلية املشتركة ىف االتفاقية، ومن الدول التى انضمت إليها منذ 
تاريخ التوقيع األىلص. وبعد ذلك، تم تلقى مزيد من االكتتابات من املشتركين ىف شكل زيادة عامة محددة، واثنتى عشرة استعاضة 

عامة. وترد تفاصيل هذه التحركات ىف قائمة االكتتابات واإلسهامات وقوة التصويت ىف اإليضاح (م).

واعتمد مجلسى املحافظين بقراره F/BG/2014/01 ىف كانون الثانى/ يناير 2014 االستعاضة الثالثة عشرة ملوارد الصندوق عقب 
اتفاق املندوبين عىل مستوى لالستعاضة قدره 5.35 مليار وحدة حسابية، منه 0.98 مليار وحدة حسابية تمثل موارد متولدة داخليا، 
لفترة عمليات تمتد ثالث سنوات من 2014 إىل 2016. وأصبحت االستعاضة الثالثة عشرة سارية ىف آذار/ مارس 2014، بعد أن 
أودعت الدول املشاركة لدى الصندوق، صكوك اكتتاب كافية للوفاء بالحد األدنى البالغ 30 ىف املائة من االكتتابات التى تم التعهد بها. 

وىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015، بلغت االكتتابات ىف االستعاضة الثالثة عشرة 3.82 مليار وحدة حسابية. 

وتم قبول دوقيه لوكسمبورغ الكبرى ىف الصندوق ىف 29 آيار/ مايو 2014، وأصبحت الدولة املشاركة الثانية والسبعين ىف الصندوق 
وحدة  مليون   14.51 بمبلغ  للوكسمبورغ  املبدئى  االكتتاب  مبلغ  تحديد  تم   F/BG/2009/04 املحافظين  مجلس  قرار  وبموجب 

حسابية: وتم دفع مبلغ االكتتاب بالكامل ىف 16 آيار/ مايو 2014 وإدراجه ىف موارد الصندوق. 

وىف كانون األول/ ديسمبر 2015 بلغ مجمع االكتتابات التى تم التعهد بها لحساب املبادرة متعددة األطراف لتخفيف الدين 5.68 مليار 
وحدة حسابية منها 849.25 مليون وحدة حسابية تم دفعها وأدرجت ىف اجماىل االكتتابات واتساقا مع القرار الخاص باملوافقة عىل 

املبادرة متعددة األطراف فإن االكتتابات املدفوعة تهيئ الدول للتمتع بحقوق تصويت كما هو مبين ىف اإليضاح (م).
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وتسجل املكاسب أو الخسائر الناجمة عن تحويل االكتتابات املتلقاة بالوحدات الحسابية ىف مجمع تعديل سعر الصرف عىل االكتتابات 
ىف قائمة موارد التنمية الصافية.

إيضاح )ح( موارد أخرى
وفقا ملا انتهت إليه الجمعية العامة لألمم املتحدة، وافق مجلس اإلدارة عىل أن جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية السابقة 
مل تعد قائمة ومن ثم مل تعد دولة مساهمة ىف الصندوق أو عضوا ىف البنك. وبمقتضى قرار مجلس إدارة الصندوق ىف 1993، فإن 
اكتتابات جمهورية يوغوسالفيا االشتراكية االتحادية السابقة ىف الصندوق مخصوما منها النسبة التى مل تدفع اعتبرت أنها أصبحت 
جزءا من اإلرث الدائم للصندوق وال يمكن إعادتها ألى كيان وبالتاىل، تدرج مبالغ االكتتابات املدفوعة كجزء من املوارد األخرى ىف 

قائمة صاىف موارد التنمية.

وكذلك أدرج ىف املوارد األخرى، ما مجموعه 589.99 مليون وحدة حسابية، من مساهمة البنك بمبلغ 587.99 مليون وحدة حسابية 
ومساهمة حكومة بوتسوانا مليونى وحدة حسابية، ىف أنشطة الصندوق وفقا للمادة 8 من اتفاقية إنشائه.

إيضاح )ط( االحتياطيات
كانت االحتياطيات ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و 2014 كما يىل:

إيضاح )ى( الصناديق االستئمانية
لدى الصندوق موارد متوافرة ناتجة عن املساهمات املوكولة إليه بموجب املادة 8 من االتفاقية، التى تمكن الصندوق من تلقى موارد 

أخرى تشمل املنح من الدول املشاركة، والبلدان غير املشاركة، ومن أى هيئة أو هيئات عامة أو خاصة.

وىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015، بلغ الرصيد غير املنصرف للصندوق االستئمانى 5.10 مليون وحدة حسابية (4.11:2014 
مليون وحدة حسابية)، تمثل الرصيد من منحة تم تلقيها من اليابان من أجل تنمية املوارد البشرية ىف أفريقيا.

ويتم اإلبقاء عىل موارد الصناديق االستئمانية منفصلة عن موارد الصندوق.

إيضاح )ك( المصاريف اإلدارية
بمقتضى املادة 31 من االتفاقية، يسدد الصندوق لبنك التنمية األفريقى القيمة العادلة نظير استخدامه ملسؤوىل البنك وهيئة العاملين 
به وتنظيمه وخدماته وتسهيالته. ويستند املبلغ املسدد، واملشار إليه بأعباء اإلدارة، عىل صيغة محددة سلفا لتقاسم التكاليف، يحركها 
إىل حد كبير عدد البرامج واملشروعات املنفذة خالل السنة من قبل مجموعة البنك، وبلغت املصاريف اإلدارية للصندوق لهذا العام، 

200.93 مليون وحدة حسابية (248.57:2014 مليون وحدة حسابية).

إيضاح )ل( األطراف ذات الصلة
يدير العمل العام للصندوق مجلس إدارة مكون من 14 عضوا منهم 7 أعضاء يختارهم البنك، ويتمتع البنك بنسبة 50 ىف املائة من قوة 
التصويت ىف الصندوق، ورئيس البنك. هو رئيس الصندوق بحكم منصبه. وبموجب االتفاقية، فإنه يستخدم مسؤوىل البنك وموظفيه 
وتنظيمه وخدماته وتسهيالته ألداء وظائفه، ويدفع مقابل ذلك للبنك كما تم اإلفصاح عنه ىف اإليضاح (ك). وىف هذا الصدد، فإن البنك 

يدير موارد الصندوق. كما يدير البنك موارد الصندوق التى تعهد بها إليه بعض الدول املشاركة.

(بآالف الوحدات الحسابية)

20152014
(131,915)(257,267)االحتياطيات ىف أول كانون الثانى / يناير

(125,352)(83,249)العجز عن العام
(257,267)(340,516)االحتياطيات ىف 31 كانون األول / ديسمبر
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إيضاح )م(: قائمة موجزة بالقروض فى 31 كانون األول/ ديسمبر 2015

إيضاح )ن( اعتماد القوائم المالية المعدة لغرض خاص
ىف 30 آذار/ مارس 2016، رخص مجلس اإلدارة بتقديم هذه القوائم املالية ملجلس املحافظين. واملتوقع أن يعتمد مجلس املحافظين 

القوائم املالية ىف اجتماعه السنوى ىف آيار/ مايو 2016.

 (بآالف الوحدات الحسابية)
االكتتاباتمراكز املدفوعاتاملبادرةقوة التصويت

األوليةاملساهمون

الزيادة 

الخاصة

أقساط 

االستعاضات 

من إىل 12

أقساط 

االستعاضات 

13

تعويضات 

املنح

إجماىل 

االكتتابات

إجماىل 

األقساط 

املدفوعة

األقساط 

املستحقة

أقساط

غير مستحقة 

بعد

مدفوعات 

متلقاة

عدد 

%األصوات

0٫0730٫004-18٫6311٫8427٫0189٫771--16٫789-1٫842األرجنتين1 

80٫42848٫16722٫6091٫130-1٫842921557٫92343٫713389604٫788524٫360أسبانيا2 

135٫27768٫988103٫8035٫190-6٫8606٫9562٫277٫291402٫6801٫3472٫695٫1342٫559٫857أملانيا3 

0٫3270٫016---8٫2908٫290--4٫145-4٫145اإلمارات العربية املتحدة4 

-----10٫74810٫748-1٫057--9٫691أنجوال5 

43٫57254٫9472٫747--1٫478٫382202٫3377241٫690٫6541٫690٫654-9٫211إيطاليا6 

5٫6720٫284---143٫629143٫629--1٫842921140٫866البرازيل7 

29٫5655٫8995٫9190٫296-1173٫560143٫995-166٫191-7٫368البرتغال8 

28٫90416٫17820٫4141٫021-442٫33190٫003278535٫375504٫564-2٫763بلجيكا9 

1٫000٫00050٫000---111٫741111٫741--4٫6051٫382105٫754بنك التنمية األفريقى10

1٫6070٫080---40٫69340٫693----40٫693تركيا11

--9٫562--29٫49316٫1952047٫50247٫502-1٫794جنوب أفريقيا12

11٫35424٫6961٫235--4٫6051٫842581٫14875٫172418663٫185662٫419الدانمرك13

69٫32941٫74951٫1172٫556-4٫6053٫6841٫105٫956207٫3026871٫322٫2341٫252٫905السويد14

57٫75838٫8551٫943--2٫7632٫938789٫377131٫073493926٫644926٫644سويسرا15

17٫13821٫2131٫061--421٫92384٫280282520٫301520٫301-13٫816الصين16

114٫16596٫021102٫8085٫140-2٫271٫239364٫1671٫3542٫645٫5702٫523٫387-8٫809فرنسا17

15٫65619٫8990٫995--45٫107109٫382259562٫590562٫246-1٫842فنلندا18

67٫50595٫66471٫3733٫569-13٫8166٫9081٫557٫485214٫4857731٫793٫4671٫721٫204كندا19

19٫2167٫57210٫0640٫503-199٫66157٫541109266٫522247٫306-9٫211كوريا20

13٫1257٫6140٫381--166٫8467٫86429179٫713179٫713-4٫974الكويت21

0٫5730٫029---14٫51414٫514----14٫514لوكسمبورغ22

---442-2٫6292٫187-1٫3031٫326--مصر23

5٫50811٫4210٫571--252٫20723٫20281283٫780283٫780-8٫290اململكة العربية السعودية24

204٫54880٫36798٫2774٫914-4٫8003٫0731٫992٫671611٫5501٫0472٫613٫1412٫408٫593اململكة املتحدة25

67٫56036٫94745٫6222٫281-4٫6052٫303983٫880201٫5196081٫192٫9151٫125٫355النرويج26

31٫17412٫39318٫4660٫923-379٫31893٫099203486٫436455٫262-13٫816النمسا27

4٫2951٫8173٫5310٫176-73٫96912٫3643091٫88987٫594-5٫526الهند28

40934٫44244٫6792٫234-3٫6841٫842936٫792166٫6066431٫109٫5671٫109٫158هولندا29
379٫41447٫945105٫8695٫293-12٫4348٫2902٫603٫776385٫9801٫8453٫0192٫3252٫632٫911الواليات املتحدة األمريكية30
98٫63981٫427108٫5525٫428-2٫457٫987293٫3771٫4062٫766٫5862٫667٫947-13٫816اليابان31

---109,709101,763109.7097,946-94,70915,000--مساهمات تكميلية/ اختيارية

238,58241,06022,540,5193,811,27413,02826,644,46325,273,0647,0181,348,588849,2492,000.000100.000اإلجماىل

معلومات تكميلية 

من خالل التحصيل 

---65,32160,0015,3206,195-60,0015,320--املعجل لتقليل الفجوة



246

صندوق التنمية األفريقىالفصل السادس

KPMG Audit
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Telephone: +33 (0)1 55 68 68 68
Telefax: +33 (0)1 55 68 73 00
Internet: www.kpmg.fr

KPMG S.A.
Société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Coopérative, une entité de droit suisse.

Société anonyme d’expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l’Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Headquarters:
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417

تقرير املراجعين املستقلين عن القوائم املالية املعدة لغرض خاص لصندوق التنمية األفريقى املقدم إىل مجلس 
محافظى صندوق التنمية األفريقى

للسنة املالية املنتهية 31 كانون األول/ ديسمبر 2015

إعدادها وفقا  التنمية األفريقى (الصندوق) والتى تم  املرفقة واملعدة لغرض خاص واملتعلقة بصندوق  املالية  القوائم  قمنا بمراجعة 
للبيانات املحاسبية واملالية الخاصة بإعداد التقارير لها وفقا ملا هو مبين ىف السياسات املحاسبية الواردة ىف اإليضاح (ب) عن القوائم 

املالية املعدة لغرض خاص عن السنة املنتهية ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015.

وقد تم إعداد هذه القوائم املالية ألغراض تقديم قوائم مالية لغرض خاص تم اعتمادها ومراجعتها إىل مجلس املحافظين وفقا ملا تتطلبه 
املادة 26 (فقرة 5)، واملادة 35 (1)، واملادة 35 (3) من االتفاقية املنشئة للصندوق، وليس القصد منها أن تكون عرضا إلطار محاسبى 

معترف به، مثل، اإلطار الدوىل ملعايير اإلبالغ املاىل الدولية.

وقد أعد هذا التقرير، فقط ملجلس محافظى الصندوق، كهيئة، طبقا لنصوص املواد 26 (5)، و 35 (1)، و 35 (3) من اتفاقية إنشاء 
الصندوق. وقد تم القيام بعملنا ىف املراجعة حتى يمكننا أن نذكر ملجلس محافظى الصندوق تلك األمور التى طلب منا ذكرها لهم ىف 
تقرير املراجعة وليس ألى غرض آخر. وبأقصى مدى يسمح به القانون فإننا ال نقبل وال نتحمل مسؤولية أمام أى شخص آخر بخالف 

الصندوق ومجلس محافظيه كهيئة عن أعمال املراجعة التى قمنا بها بالنسبة لهذا التقرير أو بالنسبة لآلراء التى أبديناها.

مسؤولية اإلدارة عن القوائم املالية السنوية

تقع عىل اإلدارة مسؤولية إعداد وتقديم القوائم املالية طبقا لنصوص املواد 26 (5)، و 35 (1)، و 35 (3) من اتفاقية إنشاء الصندوق 
والسياسات املحاسبية املبينة ىف اإليضاح (ب) بشأن القوائم املالية املعدة لغرض خاص. وتتضمن هذه املسؤولية: تصميم وتنفيذ 
واملحافظة عىل الرقابة الداخلية املتصلة بإعداد وتقديم القوائم املالية الخالية من أى خطأ مادى سواء أكان يعزى إىل التزوير أم الخطأ، 

واختيار وتطبيق السياسات املحاسبية املالئمة، وعمل التقديرات املحاسبية املعقولة بالنسبة للظروف.

صندوق التنمية األفريقى

African Development Fund
Avenue Joseph Anoma 
01 BP 1387 Abidjan 01 

Côte d’Ivoire
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مسؤولية املراجع

مسؤوليتنا هى إبداء الرأى عىل هذه القوائم املالية املعدة لغرض خاص إىل املراجعة التى قمنا بها. وقد أجرينا املراجعة وفق معايير 
املراجعة الدولية، وتتطلب هذه املعايير امتثالنا للمتطلبات األخالقية وتخطيط املراجعة وأدائها للحصول عىل تأكيد معقول بأن القوائم 

املالية خالية من أية أخطاء مادية.

واملراجعة تتضمن إجراءات لألداء للحصول عىل دليل مراجعة بشأن املبالغ ونواحى اإلفصاح ىف القوائم املالية. وتعتمد اإلجراءات 
املختارة عىل تقديرنا، بما ىف ذلك تقدير املخاطر الخاصة باألخطاء املادية للقوائم املالية، سواء أكانت بسبب تزوير أم مجرد خطأ. 
وعند عمل هذه التقييمات للمخاطر، نقوم بالنظر ىف الرقابة الداخلية املتصلة بإعداد املنشأة وتقديمها للقوائم املالية حتى يمكن تصميم 
إجراءات املراجعة املالئمة للظروف، ولكن ليس لغرض إبداء الرأى بشأن فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة. وتتضمن املراجعة أيضا 
تقييم مدى مالئمة املبادئ املحاسبية املستخدمة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية التى أعدتها اإلدارة، وكذلك تقييم العرض الشامل 

للقوائم املالية املعدة لغرض خاص.

ونعتقد أن دليل املراجعة الذى تم الحصول عليه يعتبر كافيا ومالئما لتوفير أساس لرأينا املحاسبى.

الرأى

ىف رأينا، أن القوائم املالية التى تقدم لغرض خاص أعدت، ىف كل الجوانب املادية، وفق شؤون املحاسبة واملراجعة املالية كما وردت 
ىف سياسات املحاسبة ىف اإليضاح (ب) عن القوائم املالية املعدة لغرض خاص عن السنة املالية املنتهية ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 

.2015

Valėry Foussė

شريك 

باريس الديفانس – 30 آذار/ مارس، 2016 

مراجع كى بى إم جى 

قسم من شركة كى بى إم جى 

صندوق التنمية األفريقى
 تقرير املراجعين املستقلين عن القوائم املالية املعدة

لغرض خاص بصندوق التنمية األفريقى املقدم
إىل مجلس محافظى صندوق التنمية األفريقى 
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الميزانية اإلدارية لصندوق التنمية األفريقى للسنة المالية 2015
 (بآالف الوحدات الحسابية)

220,650أتعاب إدارية*
150مصروفات مباشرة

220,800اإلجماىل

* يمثل املبلغ نصيب صندوق التنمية األفريقى من القيمة العادلة ملصروفات البنك فيما يتعلق باملسؤولين، والعاملين، والتنظيم، والخدمات واملرافق، استنادا إىل الصيغة التى أقرها مجلس 
الصندوق.
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صندوق نيجيريا االستئمانى

اإلدارة المالية
استعاضة صندوق نيجيريا االستئمانى

البنك.  يديره  خاص  صندوق  هو  االستئمانى  نيجيريا  صندوق 
قدمتها  اكتتابات  من  األول  املحل  ىف  الصندوق  موارد  وتتكون 
 ،1976 ىف  الصندوق  أنشئ  وقد  االتحادية.  نيجيريا  جمهورية 
إلنشاء  اتفاق  أبرم  عندما  عاما،   (30) ثالثين  قدرها  أوىل  لفترة 
وجود  مع  اإلتحادية،  نيجيريا  وجمهورية  البنك  بين  الصندوق 
مّد سنويتين ىف  متبادل. وبعد عمليتى  باتفاق  باملّد  حكم يقضى 
تسرى  سنوات  عشر  الصندوق  عمل  مّد  تم   ،2007 و   2006
من 25 نيسان/ أبريل 2008، عقب تقييم إيجابى ألدائه خالل 

الثالثين (30) سنة األوىل من عمله.

منتجات القروض

يقدم الصندوق التمويل ىف شكل قروض لبلدان اإلقليم األعضاء 
تعزيز  بغية  ميسرة  بأسعار  الدخل  واملنخفضة  قدما  األقل 
التنمية اإلقتصادية والتقدم االجتماعى ىف أفريقيا. وىف حين قدم 
عىل  العام  القطاع  لعمليات  ميسرا  تمويال  املاضى  ىف  الصندوق 
وجه الحصر، فإن والية الصندوق بالنسبة لفترة املّد حتى 2018، 
جرى توسيعها لتشمل الدعم املاىل لعمليات القطاع الخاص أيضا، 

بما ىف ذلك القطاع الفرعى للتمويل متناهى الصغر.

االستثمارات

الصندوق،  لدى  الخزانة  النقدية واستثمارات  االستثمارات  بلغت 
ىف  حسابية  وحدة  مليون   120.27 بالدوالر،  مسماة  وجميعها 
31 كانون األول/ ديسمبر 2015، مقابل 123.71 مليون وحدة 
حسابية نهاية 2014. وبلغ إيراد االستثمار عن عام 2015، 0.37 
عىل  املائة،  ىف   0.29 نسبته  عائدا  تمثل  حسابية،  وحدة  مليون 
متوسط سيولة قدره 126.93 مليون وحدة حسابية، مقابل إيراد 
قدره 0.42 ىف املائة يمثل عائدا قدره 0.35 ىف املائة عىل متوسط 
سيولة يبلغ 121.38 مليون وحدة حسابية ىف 2014. وظل تفوق 
أداء املحفظة عىل قياسه ىف 2015 حيث خلق التقلب ىف األسواق 

املالية سياقا لالستثمار يتسم بالتحدى.

محفظة القروض

ىف  إلغاؤه  تم  ما  منها  مخصومات  املوقعة  القروض  مجمع  زاد 
31 كانون األول/ ديسمبر 2015، بمقدار 12.03 مليون وحدة 
 308.43 مقابل  حسابية  وحدة  مليون   320.46 ليبلغ  حسابية 
مليون وحدة حسابية ىف نهاية 2014. وخالل العام 2015 بلغت 
اعتمادات القروض الجديدة 12.50 مليون وحدة حسابية مقابل 
6ـ7  الجدول  ويعرض   .2014 ىف  حسابية  وحدة  مليون   11.49
غير  واألرصدة  املنصرفة  والقروض  املعتمدة  القروض  تطور 
املنصرفة من 2011 إىل 2015. ويعرض الجدول، ارتفاع مستوى 

منحنى اعتمادات القروض منذ 2011.

قرضا   34 هناك  كان   ،2015 ديسمبر  األول/  كانون   31 وىف 
نشيطا بمبلغ قائم هو 48.90 مليون وحدة حسابية و 49 قرضا 

مسددة بالكامل بمبلغ 160.23 مليون وحدة حسابية.

املدفوعات املنصرفة
ىف  حسابية  وحدة  مليون   3.13 من  املنصرفة  املدفوعات  زادت 
2014 إىل 7.47 مليون وحدة حسابية ىف 2015. وىف 31 كانون 
األول/ ديسمبر بلغ مجمع املدفوعات املنصرفة 248.67 مليون 
وحدة حسابية (2014: 241.20 وحدة حسابية). وتم سداد ما 
مجموعه 70 قرضا بمبلغ 238.89 مليون وحدة حسابية بالكامل 
حتى 31 كانون األول/ ديسمبر 2015، بما يمثل 96.07 ىف املائة 
من مجمع املدفوعات املنصرفة ىف ذلك التاريخ. ويبين الشكل 6ـ4 
السنوات  القروض عبر  املنصرفة واملسددة من  املدفوعات  تطور 

الخمس املاضية.

املدفوعات املسددة
بلغت املدفوعات املسددة من أصل القروض 5.09 مليون وحدة 
حسابية ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 مقابل 6.81 مليون 
وحدة حسابية ىف 2014، بما يمثل نقصا قدره 25.26 ىف املائة 
املسددة ىف 31 كانون  املدفوعات  السابق. وبلغ مجمع  العام  عن 
مقابل  حسابية  وحدة  مليون   190.66  ،2015 ديسمبر  األول/ 

177.34 مليون وحدة حسابية ىف 2014.

اجلدول 6 ـ 7
حالة اإلقراض، 2011 - 2015

 (ماليين الوحدات الحسابية)
20112012201320142015

10.0012.9031.1711.4912.50القروض املعتمدة
8.671.760.963.137.47املنصرفة

9.7322.8640.7067.2371.79األرصدة غير املنصرفة



251

الفصل السادس التقرير السنوى 2015

سياسات وعمليات إدارة املخاطر

لتقليل تعرضه  البنك،  نيجيريا االستئمانى، مثل  يسعى صندوق 
للمخاطر الضرورية بالنسبة ألعماله األساسية لتوفير املساعدات 
الفائدة.  وسعر  والعملة  السيولة  مخاطر  مثل  بالتنمية،  املتعلقة 
هذه  تدبر  ىف  املخاطر  إلدارة  حازمة  إجراءات  الصندوق  ويتبع 
املخاطر. ويقدم اإليضاح (د) ىف القوائم املالية تفاصيل سياسات 

وممارسات إدارة املخاطر التى يستخدمها هذا الصندوق.

النتائج املالية

فيما يىل أضواء عىل األداء املاىل لصندوق نيجيريا االستئمانى ىف 
:2015

مجلس  من  املعتمدة  التوزيعات  قبل  الصندوق  إيراد  <  نقص 
املحافظين بمقدار 0.10 مليون وحدة حسابية من 1.49 مليون 
مليون وحدة حسابية ىف  إىل 1.39  وحدة حسابية ىف 2014 
2015، أساسا بسبب نقص إيراد االستثمار، من جراء أسعار 

الفائدة املنخفضة.

من  الصندوق  حصة  تمثل  التى  اإلدارية  املصروفات  <  نقصت 
إجماىل مصروفات مجموعة البنك القابلة للتقسيم بمقدار 0.01 
ىف  حسابية  وحدة  مليون   0.37 من  حسابية  وحدة  مليون 
2015 إىل 0.36 مليون وحدة حسابية ىف 2015. وكما سلف 
البنك  مجموعة  مصروفات  من  الصندوق  حصة  فإن  بيانه، 
القابلة للتقسيم تستند إىل صيغة محددة سلفا لتقاسم التكاليف 
معينة  عمليات  حجم  ملؤشرات  النسبية  املستويات  تحركها 
الصندوق  أن حصة  بيد  اإلجمالية.  العمومية  امليزانية  وحجم 
من إجماىل املصروفات اإلدارية محددة بحد أعىل ال يزيد عىل 

20 ىف املائة من إجماىل اإليراد ىف أى سنة.

<  زادت إحتياطيات الصندوق مخصوما منها مجمع تصحيحات 
تحويل العملة من 39.69 مليون وحدة حسابية ىف نهاية 2014 
إىل 41.29 مليون وحدة حسابية ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 

2015، بزيادة 4.03 ىف املائة.
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الشكل 6ـ4
القروض املنصرفة واملسددة، 2015-2011

)ماليين الوحدات الحسابية(

املنصرفة القروض املسددة
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القوائم املالية وتقرير مراجعى الحسابات املستقلني

للسنة املنتهية فى 31 كانون األول/ديسمرب 2014
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20152014األصول
  

5,05310,286مستحقات من البنوك

115,224113,419االستثمارات (إيضاح و)

حسابات دائنة
1,1241,136دخل مستحق ومبالغ مدينة عىل القروض

5945دخل مستحق عىل االستثمارات
295252مبالغ مدينة أخرى

1,4781,433

القروض (اإليضاحان »د« و»ز«)
48,90344,621منصرفة وغير مسددة

(155)(138)مخصوما منها: مجمع مخصص الخسائر
48,76544,466

170,520169,604إجماىل األصول

تشكل اإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية جزءا من هذه القائمة.

امليزانية 
ىف 31 كانون األول/ديسمرب 2015

 )بآالف الوحدات الحسابية � إيضاح ب(
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20152014الخصوم وأسهم رأس املال

6441,327حسابات دائنة

أسهم رأس املال (إيضاح ح)

128,586128,586رأس املال

االحتياطيات
140,452146,347أرباح محتجزة

(106,656)(99,162)مجمع فروق تصحيح العملة (إيضاح ب)

41,29039,691إجماىل االحتياطيات

169,876168,277إجماىل أسهم رأس املال

170,520169,604إجماىل الخصوم وأسهم رأس املال

تشكل اإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية واملعدة لغرض خاص جزءا من هذه القائمة.
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 20152014

اإليرادات (إيضاح ط)
1,4571,447فوائد وأعباء عىل القروض
365417إيرادات من االستثمارات

1,8221,864إجماىل اإليرادات

املصروفات

364373املصروفات اإلدارية (إيضاح ى)
(12)86أعباء مصرفية وخسائر / (مكاسب) 

450361إجماىل املصروفات

12(17)املخصص لخسائر فوائد وأعباء قروض رأس املال (إيضاح ز)
433373إجماىل املصروفات ومخصص الخسائر

1,3891,491اإليرادات قبل التحويالت التى اعتمدها مجلس املحافظين
(158)(149)توزيعات اإليرادات التى اعتمدها مجلس املحافظين (إيضاح ح)

1,2401,333صاىف اإليرادات عن السنة

تشكل اإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية جزءا من هذه القائمة.

قائمة اإليرادات 
للعام املنتهى ىف 31 كانون األول/ديسمرب 2015

 )بآالف الوحدات الحسابية � إيضاح ب(
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 20152014

1,2401,333صاىف اإليرادات عن السنة
--إيرادات شاملة أخرى

1,2401,333إجماىل اإليراد الشامل عن السنة

تشكل اإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية جزءا من هذه القائمة.

قائمة اإليرادات  الشاملة
للعام املنتهى ىف 31 كانون األول/ديسمرب 2015

 )بآالف الوحدات الحسابية � إيضاح ب(
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رأس املال
عوائد 

محتجزة
مجمع تعديل

تقويم العمالت
إجماىل أسهم 

رأس املال

165,772(116,237)128,586153,423الرصيد ىف أول كانون الثانى / يناير 2014

(8,409)-(8,409)-املسحوبات النقدية للحكومة النيجيرية

1,333-1,333-صاىف الدخل بالنسبة للعام

9,5819,581--فروق تحويل العملة
168,277(106,656)128,586146,347الرصيد ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2014 وأول كانون الثانى/ يناير 2015

(7,135)-(7,135)-املسحوبات النقدية للحكومة النيجيرية

1,240-1,240-صاىف الدخل بالنسبة للعام

7,4947,494--فروق تحويل العملة

169,876(99,162)128,586140,452الرصيد ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015

تشكل اإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية جزءا من هذه القائمة.

قائمة بالتغريات ىف أسهم رأس املال
للعام املنتهى ىف 31 كانون األول/ديسمرب 2015

 )بآالف الوحدات الحسابية � إيضاح ب(
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 20152014

تدفقات نقدية من: 

أنشطة العمليات

1,2401,333صاىف اإليراد
تعديالت لتسوية صاىف اإليراد بالنسبة لصاىف النقدية املقدمة من أنشطة العمليات:

12(17)مخصص خسائر أصل وأعباء القروض
(22)(104)(مكاسب) /خسائر غير محققة عىل االستثمارات

(132)356التغيرات ىف الدخل املستحق واملبالغ املستحقة عىل القروض
238(806)التغيرات ىف صاىف األصول الجارية

6691,429صاىف النقدية الناتجة عن أنشطة العمليات

أنشطة االستثمار واإلقراض والتنمية:

(3,126)(7,468)مدفوعات منصرفة عىل القروض
5,0936,813سداد القروض

استثمارات تستحق بعد 3 أشهر من االستحواذ:
(7,662)12,274تمت بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

(3,975)9,899صاىف النقدية الناتجة عن /(املستخدمة ىف) أنشطة االستثمار واإلقراض والتنمية

أنشطة التمويل:

(8,409)(7,135)املسحوبات النقدية للحكومة النيجيرية
(8,409)(7,135)صاىف النقدية املستخدمة ىف أنشطة التمويل

(345)5,481أثر التغيرات ىف سعر الصرف عىل النقدية ومكافئات النقدية

(11,300)8,914صاىف الزيادة / (النقص) ىف النقدية ومكافئات النقدية
13,62924,929النقدية ومكافئات النقدية ىف بداية العام

22,54313,629النقدية ومكافئات النقدية ىف نهاية العام

مكونة من:

17,4903,343استثمارات تستحق خالل 3 أشهر من االستحواذ
5,05310,286النقدية

22,54313,629النقدية ومكافئات النقدية ىف نهاية العام

إيضاح تكميىل:

1- تدفقات النقد التشغيىل من الفوائد
1,5001,900فوائد محققة

21,8932,456- التحركات الناشئة عن تقلبات سعر الصرف عىل القروض

تشكل اإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية جزءا من هذه القائمة.

قائمة بالتدفقات النقدية
للعام املنتهى ىف 31 كانون األول/ديسمرب 2015

 )بآالف الوحدات الحسابية � إيضاح ب(
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اإليضاح )أ( طبيعة العمليات
تم إنشاء صندوق نيجيريا االستئمانى بموجب اتفاقية وقعت يف 26 شباط/ فبراير 1976 (االتفاقية) بين بنك التنمية األفريقى (البنك) 
وجمهورية نيجيريا االتحادية، ويدير بنك التنمية األفريقى الذى يوجد مقر إدارته يف (أبيدجان) عاصمة كوت ديفوار، موارد الصندوق 
نيابة عن حكومة نيجيريا، وهدف الصندوق هو املساعدة يف جهود التنمية يف بلدان اإلقليم األعضاء األفقر يف البنك، وتنص االتفاقية 
عيل أن يسرى الصندوق ملدة 30 عاما من تاريخ سريان االتفاقية. بيد أنه يمكن مد فترة االنتهاء باتفاق متبادل بين البنك ونيجيريا. 
وانتهت االتفاقية يف 26 نيسان/ أبريل 2006، وتم مدها مرتين كل منهما ملدة عام للسماح بإتمام استعراض مستقل لعمل الصندوق، 

وعقب االكتمال الناجح لالستعراض املستقل، تم مد أجل االتفاق ملدة 10 سنوات تبدأ من 26 نيسان/ أبريل 2008.

إيضاح )ب( - موجز سياسات المحاسبة المهمة
يتم إعداد القوائم املالية للصندوق وفق املعايير الدولية إلعداد التقارير التى أصدرتها لجنة معايير املحاسبة الدولية. وقد أعدت القوائم 

املالية بموجب عرف التكلفة التاريخية فيما عدا أصول مالية معينة أدرجت بالقيمة العادلة.

ويرد فيما يىل موجز سياسات املحاسبة األساسية للصندوق:

قيد اإليرادات

يستحق إيراد الفوائد استنادا إيل أساس زمنى ويتم القيد به استنادا إىل منهج الفائدة الفعال للوقت الذى يظل فيه مثل هذا االستثمار أو 
القرض قائما ويحتفظ به الصندوق. وسعر الفائدة الفعال هو السعر الذى يخصم التدفقات النقدية املقدرة مستقبال خالل العمر املتوقع 

لألصل املاىل إىل صاىف املبلغ الدفترى لألصل، وتستحق مصاريف االرتباط عىل املتأخرات عىل تسهيالت القروض غير املستخدمة.

ويشمل إيراد االستثمارات املكاسب والخسائر املحققة وغير املحققة عىل االستثمارات املحتفظ بها للتداول.

عمالت العمل وعمالت العرض

يجرى الصندوق عملياته بالدوالر األمريكى، وقد حدد الصندوق عملته الوظيفية بالدوالر األمريكى، وبمقتضى املادة 7، القسم 3.7 
من االتفاقية، يتم عرض القوائم املالية بالوحدات الحسابية.

وقيمة الوحدة الحسابية تحددها املادة 1.5(ب) من اتفاقية إنشاء بنك التنمية األفريقى باعتبارها تعادل وحدة سحب خاصة لصندوق 
النقد الدوىل أو أى وحدة يعتمدها الصندوق لنفس الغرض، وىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 ، كانت الوحدة الحسابية تساوى 

1.38573 دوالرا أمريكيا (2014: 1.44881 دوالرا أمريكيا).

تحويل العمالت

األصول  تحويل  ويتم  املعاملة،  تاريخ  السائد ىف  الصرف  باستخدام سعر  إىل وحدات حسابية  واملصروفات  اإليرادات  تحويل  يتم 
والخصوم النقدية من الدوالر األمريكى إىل وحدات حسابية باألسعار السائدة ىف تاريخ إعداد امليزانية العمومية، وفروق تحويل العملة 
مدرجة ضمن االحتياطات ىف حساب »مجمع فروق تحويل العملة«، وترد التغيرات ىف »مجمع فروق تحويل العملة« ىف قائمة التغيرات 
ىف أسهم رأس املال، وتسجل استعاضات رأس املال بالوحدات الحسابية بأسعار الصرف السائدة وقت تلقيها، مكاسب وخسائر فروق 

تحويل العملة إىل الدوالر األمريكى متضمنة تحديد صاىف اإليراد.

إيضاحات القوائم املالية 
للعام املنتهى يف 31 كانون األول/ ديسمرب 2015
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الصكوك املالية

تقيد األصول والخصوم املالية ىف ميزانية الصندوق عندما يكتسب الصندوق حقوقا أو التزامات تعاقدية متعلقة بها.

1( األصول املالية

وفق معيار اإلبالغ املاىل رقم 9، يصنف الصندوق أصوله املالية إىل الفئتين التاليتين: األصول املالية بالتكلفة املستهلكة واألصول 
املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، ويتم تحديد هاتين الفئتين استنادا لنموذج أعمال الصندوق، ووفقا لنموذج أعمال 
الصندوق. ويتم االحتفاظ باألصول املالية إما لتثبيت الدخل من خالل إدارة هامش الفائدة الصاىف أو إلدارة السيولة. وتحدد اإلدارة 

تصنيف أصولها عند القيد األوىل.

i( األصول املالية بالقيمة املستهلكة

ال تصنف األصول املالية بالقيمة »املستهلكة« إال إذا أوفت األصول بغرض نموذج األعمال لدى الصندوق باالحتفاظ باألصول لجمع 
تدفقات نقدية تعاقدية، وتحدد شروط التعاقد تواريخ محددة للتدفقات النقدية هى عيل وجه الحصر مدفوعات من األصل والفائدة عىل 
األصل القائم. وتوضح طبيعة أى مشتقات مضمرة ىف األصول املالية عند تحديد ما إذا كانت التدفقات هى عىل وجه الحصر مدفوعات 

عىل األصل والفائدة عىل األصل القائم وال يتم احتسابها بصورة منفصلة.

فإن مل يتم الوفاء بأى من املعيارين السابقين، يصنف األصل املاىل بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

بمعايير  تفى  بعينها  للمقترضين والستثمارات  املقدمة  املبالغ  عىل  ومبالغ مستحقة  قروضا  بتكلفة مستهلكة  املالية  األصول  تشمل 
الطلب، واإليراد املستحق ومبالغ مستحقة عىل  التزامات  القروض واملبالغ املستحقة من  بالتكلفة املستهلكة، وتشكل  املالية  األصول 
قروض واستثمارات وغير ذلك من املبالغ النثرية والقروض واملبالغ املستحقة هى أصول مالية غير مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو 
قابلة للتحديد ليست ىف سوق نشطة، ونشأ عندما يقدم الصندوق أمواال، أو سلعا أو خدمات بشكل مباشر إىل دائن من الدائنين دون 

نية لتداول املبالغ املستحقة، وتسجل القروض واملبالغ املستحقة عىل أساس التكلفة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة.

ويتم تأجيل رسوم إصدار القروض وقيدها بمراحل القرض املعين باعتبارها تصحيحا للعائد، ويتم صرف التكاليف املباشرة التراكمية 
املرتبطة بإصدار القروض عند تكبدها، حيث تعتبر مثل هذه املبالغ غير ذات شأن.

واالستثمارات املصنفة باعتبارها أصوال مالية بتكلفة مستهلكة تشمل االستثمارات التي ليست أصوال مالية مشتقة بمدفوعات ثابتة 
أو قابلة للتمديد وآجال استحقاق ثابتة. وترحل هذه االستثمارات، وبالتاىل تقاس بالقيمة املستهلكة باستخدام أسلوب الفائدة الفعالة.

ii( األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

تقاس األصول املالية التى ال تفى بمعايير التكلفة املستهلكة كما سلف بيانه بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر. وتشمل هذه 
الفئة أصول الخزانة املحتفظ بها من أجل إعادة بيعها لتحقيق تغيرات ىف القيمة العادلة ىف األجل القصير. وتدرج املكاسب والخسائر 
الناتجة عن هذه األصول املالية ىف قائمة اإليرادات ىف الفترة التى نشأت فيها. كما تصنف املشتقات باعتبارها أصوال مالية بالقيمة 

العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

وتشمل النقدية ومكافآتها املبالغ املستحقة من البنوك، والودائع تحت الطلب، واالستثمارات عالية السيولة قصيرة األجل التى يسهل 
تحويلها فورا إىل مبلغ معلوم من النقود، وهى معرضة ملخاطر ليس لها شأن يذكر من جراء تغير القيمة ويبلغ أجل استحقاقها عند 

شرائها ثالثة أشهر أو أقل.

ويتم قيد مشتريات األصول املالية ومبيعاتها عىل أساس تاريخ التداول، وهو التاريخ الذى يلتزم فيه الصندوق بشراء األصل أو بيعه، 
ويتم قيد القروض عندما تقدم األموال للمقترضين.

ويتم إلغاء قيد األصول املالية عند انتهاء أجل الحق ىف تلقى تدفقات نقدية من األصول املالية أو عندما ينقل الصندوق كل مخاطر امللكية 
وجوائزها بصورة جوهرية.
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2( الخصوم املالية

تشمل الخصوم املالية املدفوعات املستحقة وتحسب بالتاىل بالتكلفة املستهلكة، وال يتم االعتراف بالخصوم املالية عند اإلعفاء أو اإللغاء 
أو االنتهاء.

تدهور قيمة األصول املالية

يقيم الصندوق ىف كل ميزانية ما إذا كان هناك دليل موضوعى عىل أن أصال ماليا أو مجموعة من األصول املالية قد تدهورت قيمتها، 
وتتدهور قيمة أصل ما أو مجموعة من األصول املالية ويتم تكبد خسائر تدهور القيمة إذا كان هناك دليل موضوعى عىل تدهور القيمة 
نتيجة لحدث أو أكثر وقع بعد اإلعتراف األوىل باألصل »حدث الخسارة« وأن حدث الخسارة »أو أحداثها« له تأثير عىل التدفقات النقدية 

املقدرة مستقبال لألصل املاىل أو مجموعة األصول املالية التى يمكن تقديرها بصورة يعتمد عليها.

وإذا حدد الصندوق أن هناك دليال موضوعيا عىل حدوث خسارة من جراء تدهور قيمة القروض واملستحقات، أو االستثمارات املحتفظ 
بها ألجل استحقاقها واملدرجة بالتكلفة املستهلكة، فإن مبلغ الخسارة يقاس بالفرق بين املبلغ املرحل لألصل والقيمة الحالية للتدفقات 
النقدية املقدرة مستقبال، (مع استبعاد خسائر االئتمان مقدما التى مل يتم تكبدها)، مخصومة بسعر الفائدة الفعال األىلص عىل األصل 
املاىل، وينشأ تدهور القيمة املقدر من التأخير ىف تلقى املبالغ املستحقة، وتعكس حسابات تدهور القيمة أفضل تقدير لإلدارة بشأن 

نتائج هذه التأخيرات.

وتدرج خسائر تدهور قيمة األصل كخصم من القيمة الدفترية لألصل وذلك من مبالغ املخصصات االحتياطية ويتم االعتراف بها 
ىف قائمة الدخل، وإذا كان لقرض أو استثمار محتفظ به حتى أجل استحقاقه سعر فائدة متغير، فإن سعر الخصم لقياس أى خسارة 

نتيجة لتدهور ىف القيمة، هو سعر الفائدة الفعال الحاىل املحدد بموجب التعاقد.

وتستحق النفقات والفائدة مع كل القروض بما ىف ذلك املتأخر منها.

تعويض الصكوك املالية

يتم تعويض األصول والخصوم املالية ويدرج املبلغ الصاىف املعلن ىف امليزانية عندما يكون هناك حق قابل للتنفيذ قانونا ىف التعويض 
عن املبالغ املعترف بها وهناك عزم عىل التسوية عىل أساس صاف، أو يتم االعتراف باألصل وتسوية الخصوم ىف وقت واحد.

اإلفصاح بالقيمة العادلة

ىف األسواق السائلة أو النشيطة، فإن مؤشرات القيمة العادلة األكثر جدارة بالتعويل عليها هى أسعار السوق املحددة، ويعتبر الصك 
املاىل محددا ىف سوق نشيطة إذا كان السعر املحدد متوافرا بانتظام من بورصة أو تاجر أو سمسار أو مجموعة صناعية أو إدارة 
التسعير أو وكالة التنظيم، وتمثل هذه األسعار املعامالت السوقية املنتظمة والتى تحدث باستمرار عىل أساس حر، فإن مل تتوافر 
املعايير السابقة، فإن السوق تعتبر غير نشيطة. وتشمل العالمات سوقا ما قد ال تكون نشيطة عندما يكون فرق كبير بين سعر الشراء 
والبيع أو زيادة كبيرة ىف هذا الفرق، أو هناك قلة من املعلومات أو عدم وجود معامالت مالحظة ىف السوق، وعندما تغدو السوق غير 
سائلة أو أقل نشاطا، فإن عرض األسعار ىف السوق قد ال يمثل األسعار التى تجرى بين املعامالت املنتظمة بين الراغبين من البائعين 
واملشترين، ومن ثم قد تتطلب تصحيحا ىف عملية التقييم، وبالتاىل ففى سوق غير نشيطة، فإن عروض األسعار ال تعتبر بالضرورة 

محددة للقيم العادلة، ويتطلب األمر تصحيحا كبيرا للتمييز بين السوق النشيطة والسوق غير النشيطة.

والقيمة العادلة لالستثمارات املعلنة ىف األسواق النشيطة تستند إىل سعر العرض الراهن، ىف حين تستند أسعار االلتزامات إىل السعر 
املطلوب الراهن، وبالنسبة للصكوك املالية يف أسواق غير نشيطة أو أوراق مالية غير مسجلة ىف جدول البورصة، يحدد الصندوق القيمة 
العادلة باستخدام تقنيات التقييم التى تنطوى عىل أقصى استخدام ملدخالت بيانات السوق، وتشمل هذه استخدام املعامالت الحرة، 
وتحليل التدفقات النقدية املخصومة، ونماذج تسعير الخيارات، وغيرها من تقنيات التقييم التى يشيع استعمالها من قبل املشاركين ىف 
السوق، وقد جرى تقييم الصكوك املالية التى ال تتوافر عنها عروض أسعار ىف السوق بصورة جاهزة باستخدام منهجيات وافتراضات 
تقتضى بالضرورة استخدام أحكام ذاتية، وبالتاىل فإن القيمة الحقيقية التى يمكن تبادل الصكوك املالية بموجبها ىف معاملة راهنة أو 
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ما إذا كان يمكن تبادلها، أمر ليس قابال للتحديد بسهولة. وتعتقد اإلدارة أن هذه املنهجيات واالفتراضات معقولة، بيّد أن القيم التى 
تتحقق فعليا ىف البيع قد تختلف عن القيمة العادلة املفصح عنها.

وفيما يىل املستويات الهرمية املستخدمة ىف تحديد القيمة العادلة:

املستوى 1: األسعار املعلنة ىف سوق نشيطة لنفس الصك (أى بدون تعديل أو إعادة حزم).

املستوى 2: األسعار املعلنة ىف سوق نشيطة ألصول أو التزامات مماثلة أو تقنيات تقييم أخرى تستند كل املدخالت األساسية الخاصة 
بها إىل بيانات يمكن مالحظتها ىف السوق.

املستوى 3: تقنيات للتقييم ال تستند أى مدخالت أساسية خاصة بها إىل بيانات يمكن مالحظتها ىف السوق.

وفيما يىل املناهج واالفتراضات التى استخدمها الصندوق لتقدير القيمة العادلة للصكوك املالية:

النقد ومكافآت النقد: املبلغ املرحل بالقيمة العادلة.

االستثمارات: تستند القيمة العادلة لالستثمارات إىل أسعار السوق املعلنة، عندما تتوافر. وإذا مل تكن أسعار السوق املعلنة متوافرة، 
تستند القيمة العادلة إىل أسعار السوق املعلنة للصكوك املماثلة.

القروض: ال يبيع الصندوق قروضه، وال يعتقد أن هناك سوقا مماثلة لقروضه، وتمثل القيمة العادلة للقروض الواردة ىف هذه القوائم 
املالية أفضل تقديرات اإلدارة للقيمة الحالية للتدفقات النقدية املتوقعة من قروضه، وقد تم التوصل للتقييم العادل للقروض باستخدام 
نموذج التدفق النقدى املخصوم استنادا إىل أسعار اإلقراض السوقية ىف نهاية السنة بالدوالر، بما ىف ذلك احتساب نسبة لتدهور القيمة 

عندما يكون ذلك قابال للتطبيق.

األرباح املحتجزة

تتكون األرباح املحتجزة للصندوق من  املبالغ املخصصة لالحتياطى من إيراد السنوات السابقة وصاىف اإليراد للسنة الحالية غير 
املخصص.

أحكام محاسبية حاسمة ومصادر أساسية لتقدير عدم اليقين

يف إعداد القوائم املالية بما يتفق مع املعايير الدولية لإلبالغ املاىل، تعد اإلدارة تقديرات وأحكام وافتراضات معينة تؤثر عىل املبالغ 
املدرجة من األصول والخصوم واإليرادات واملصروفات وكذلك اإلفصاح عن االلتزامات املشروطة، وقد تختلف النتائج الفعلية عن 
مثل هذه التقديرات، ويتم بصورة مستمرة تقييم التقديرات واألحكام استنادا إىل الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، بما ىف ذلك توقعات 

األحداث املقبلة التى يعتقد أنها معقولة ىف ظل الظروف.

ونلخص فيما يىل أهم  األحكام والتقديرات:

i( خسائر تدهور قيمة األصول املقيدة بالتكلفة املستهلكة:

يقوم الصندوق أوال بتقييم مدى وجود دليل موضوعى عن التدهور ىف األصول املالية كل عىل حدة. وإذا ما قرر الصندوق أنه ال يوجد 
دليل موضوعى عىل تدهور األصل املاىل الذى تم تقييمه عىل حدة، يجرى إدراج هذا األصل ضمن مجموعة من األصول املالية ذات 

خصائص متماثلة ىف االئتمان والتحصيل ويتم تقييمها جماعيا لتحديد التدهور.

واألصول التي يكون قد تم تقييمها فرادى من أجل التدهور، والتى تكون قد لحقت بها خسارة تدهور ويتعين قيدها أو االستمرار فيه 
بوجودها ال يتم ادخالها ضمن التقدير املجمع للتدهور. ويعتبر األصل املاىل أو مجموعة من األصول املالية قد تدهورت أو أن خسائر 
التدهور قد حدثت إذا، وفقط إذا، ما كان هناك دليل موضوعى عىل التدهور نتيجة لحدث واحد أو أكثر وقعت بعد القيد املبدئى لألصل 
(خسارة نتيجة حدث) وإن حادث (أو أحداث) الخسارة ذو أثر عىل تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية لألصل املاىل أو مجموعة 

األصول املالية، والتى يمكن تقديرها بطريقة يعتمد عليها.
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وإذا ما قرر الصندوق أن هناك دليال موضوعيا بوقوع خسارة تدهور ىف القروض واملستحقات أو ىف االستثمارات املحتفظ بها حتى 
تاريخ االستحقاق واملقيدة بالقيمة املستهلكة، يتم تحديد مبلغ الخسارة عىل أساس الفرق بين قيمة األصل املدرجة والقيمة الحالية 
الفائدة الفعىل عىل  النقدية املستقبلية (بخالف خسائر االئتمان التى مل يتم تكبدها) مخصومة عىل أساس سعر  التدفقات  لتقديرات 

األصل املاىل.

ويتم تخفيض املبلغ الدفترى لألصل من خالل استخدام حساب مخصص، كما يتم قيد مبلغ الخسارة ىف قائمة الدخل.

ii( القيمة العادلة للصكوك املالية

يتم تحديد القيمة العادلة للصكوك املالية التى ال تتحدد ىف األسواق النشيطة باستخدام تقنيات التقييم. وحيث تستخدم تقنيات التقييم 
(عىل سبيل املثال، النماذج) لتحديد القيمة العادلة، فإنه يصدق عليها ويراجعها دوريا مسئولون مؤهلون مستقلون عن املجال الذى 
خلقها. وكل النماذج تتم معايرتها دوريا لضمان أن تعكس املخرجات البيانات الفعلية وأسعار السوق املقارنة. وإىل املدى العمىل فإن 
النماذج ال تستخدم سوى البيانات القابلة للمالحظة، بيّد أن مجاالت مثل مخاطر االئتمان (الخاصة واملتعلقة بطرف مقابل) والتقلبات 
واالرتباطات، تتطلب من اإلدارة إصدار تقديرات، ويمكن أن تؤثر التغييرات ىف االفتراضات بشأن هذه العوامل عىل القيمة العادلة 

املدرجة للصكوك املالية.

عمليات إعادة التصنيف

أجريت عمليات معينة إلعادة تصنيف ملبالغ السنة السابقة لتتوافق مع عرض السنة الجارية، ومل تؤثر إعادة التصنيف هذه عىل نتائج 
العام السابق املدرجة.

اإليضاح )ج( تأثير المعايير الدولية لإلبالغ المالى الجديدة والمنقحة

معايير وتعديالت وتغيرات أصدرت لكن مل تسر بعد

ىف وقت اصدار هذه القوائم املالية، مل تكن معايير شتى لإلبالغ املاىل الدوىل التى أصدرها مجلس معايير املحاسبة الدولية قد سرت 
بعد ومل تطبق ىف إعداد هذه القوائم املالية . ونناقش فيما يىل بإيجاز املعايير الجديدة املتوقع أن تكون لها صلة بأعمال البنك:

معيار اإلبالغ املاىل الدوىل رقم 15: إيرادات من عقود مع العمالء

تم إصدار هذا املعيار ىف آيار/ مايو 2014 ويطبق عىل فترات لإلبالغ السنوى بداية من أول كانون الثانى/ يناير 2017 أو ما بعده. 
وهو يحدد كيف ومتى ينبغى للشركات قيد إيراد من عقود مع عمالء وكذلك االفصاح املطلوب ىف القوائم املالية. ويوفر هذا املعيار 

نموذجا موحدا مستندا للمبادئ يطبق عىل العقود مع العمالء.

وقد قرر البنك عدم تطبيق هذا املعيار عىل عملياته حيث إن عقوده مع العمالء تحتسب بموجب معيار اإلبالغ املاىل الدوىل رقم 9.

معيار اإلبالغ املاىل الدوىل رقم 9: الصكوك املالية

اعتمد البنك بالفعل املرحلة األوىل من هذا املعيار ىف أول كانون الثانى/ يناير 2011. وتم إصدار املرحلة الثانية وهى الصيغة النهائية 
للمعيار رقم 9 ىف 24 تموز/ يوليو 2014، وتسرى عىل الفترات التى تبدأ ىف أول كانون الثانى/ يناير 2018 أو بعده. وقد طبقت 
التنقيحات ىف املرحلة النهائية من هذا املعيار فئة ثالثة للتصنيف والقياس بالنسبة لألصول املالية، أال وهى القيمة العادلة من خالل 
تدهور قيمة االئتمان، وبعض التنقيحات ملحسابة التحوط واإلحالل لنموذج الخسائر املتكبدة ىف معيار املحاسبة الدوىل رقم 39، مع 
نموذج لتدهور خسائر االئتمان املتوقع. ويتضمن املعيار النهائى أيضا ارشادا بشأن الخصوم املالية، كما سبق إصدارها بحيث ال 

تكون هناك إعادة تدوير للمكاسب أو الخسائر املتكبدة عن "االئتمان الخاص" من تدهور قيمة االئتمان لألرباح والخسائر.

وعىل الرغم من أن املؤشرات األولية تبين أن الصندوق سوف يتأثر باملعيار الجديد، فإن الصندوق اليزال يقيم التأثير الكامل لهذا 
اإلعالن عىل مركزه وأداءه املاليين.
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التحسينات السنوية ملعايير اإلبالغ املاىل الدوىل ىف دورة 2012- 2014

ىف أيلول/ سبتمبر 2014، أصدر مجلس معايير املحاسبة الدوىل، تحسينات سنوية عىل معايير اإلبالغ املاىل الدوىل لدورة 2014-
2012. ويشمل هذا تعديالت أسفرت عن اجراء تغييرات محاسبية ألغراض العرض والقيد والقياس وكذلك املصطلحات والتعديالت 
التحريرية املرتبطة بتشكيلة من معايير اإلبالغ املاىل الدوىل فرادى. وتسرى هذه التغييرات عىل فترات اإلبالغ التى تبدأ ىف أول كانون 

الثانى/ يناير 2016 أو بعده، مع السماح باعتمادها مبكرا.

ويقيّم البنك حاليا تأثير هذه التعديالت عىل قوائمه املالية.

تعديالت عىل معيار املحاسبة الدوىل رقم 1: عرض القوائم املالية

ىف كانون األول/ ديسمبر 2014، أصدر مجلس معايير املحاسبة الدوىل تعديالت عىل معيار املحاسبة الدوىل رقم 1، كجزء من مبادرة 
لتحسين عرض التقارير املالية واإلفصاح عنها، لزيادة تشجيع الكيانات القائمة باإلبالغ عىل تطبيق حكم مهنى ىف تحديد أى املعلومات 
يتعين االفصاح عنها ىف قوائمها املالية وىف تحديد أن تعرض املعلومات ىف اإلفصاح املاىل وبأى نظام. ولهذه التعديالت تاريخ سريان 

إلزامى هو أول كانون الثانى/ يناير 2016، مع السماح باعتمادها مبكرا.

ويتوقع البنك أال يكون العتماد هذه التعديالت تأثير مادى عىل قوائمه املالية.

معيار اإلبالغ املاىل الدوىل رقم 16: اإليجارات

ىف 13 كانون الثانى/ يناير 2016، نشر مجلس معايير املحاسبة الدولية معيار اإلبالغ املاىل الدوىل رقم 16، "اإليجارات"، الذى يحل 
محل التوصية الحاىل بشأن املحاسبة عن االيجارات ىف معيار املحاسبة الدوىل رقم 17. ويسرى هذا املعيار عىل فترات اإلبالغ السنوية 
من أول كانون الثانى/ يناير 2019 أو ما بعده، مع السماح بالتطبيق املبكر. ويتطلب املعيار الجديد إجراء تغييرات بعيدة املدى ىف 
املحاسبة من قبل املستأجرين بصفة خاصة. وبموجب معيار املحاسبة الدوىل رقم 17، فإن املستأجرين مطالبون بالتمييز بين االيجار 
املاىل (ىف امليزانية) وايجار التشغيل (خارج امليزانية). ويشترط معيار اإلبالغ املاىل الدوىل رقم 16 حاليا عىل املستأجرين قيد خصوم 
التأجير التى تعكس سداد مدفوعات ايجار مستقبال و»الحق ىف استخدام األصل« بالنسبة لكل العقود عمليا. وقد أدرج مجلس معايير 
املحاسبة الدولية استثناء اختياريا بالنسبة إليجارات معنية قصيرة األجل وبالنسبة إليجارات االصول منخفضة القيمة، بيد أن هذا 

االستثناء ال يمكن أن يستخدمه سوى املستأجرون.

وتبين الدالئل األولية أن املعيار الجديد سيؤثر عىل البنك. بيد أنه ال يزال يتعين تقييم تأثيره الكامل عىل املركز املاىل واألداء املاىل.

معيار املحاسبة الدوىل رقم 7: بيان التدفقات النقدية )تعديالت(

"بيان   ،7 رقم  الدوىل  املحاسبة  ملعيار  التنقيحات  بعض  الدولية  املحاسبة  معايير  نشر مجلس  يناير 2016،  الثانى/  كانون  ىف 29 
التدفقات النقدية"، بهدف تحسين فاعلية اإلفصاح ىف التقارير املالية. وهذه التعديالت التى دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من أول كانون 
التعديالت هى استجابة لطلب املستخدمين  املالية. وهذه  التغييرات ىف الخصوم  املعلومات عن  الثانى / يناير 2017، تتطلب توفير 
للمعلومات التى تساعدهم عىل أن يفهموا ويقيّموا عىل نحو أفضل التغييرات ىف الخصوم الناجمة عن أنشطة التمويل ىف كيان ما، بما 

ىف ذلك التغيرات من التدفقات النقدية والتغيرات عن النقدية (مثل مكاسب أو خسائر الصرف األجنبى).

وعىل الرغم من أنه ال يزال يتعين عىل البنك تقييم التأثير املحتمل العتماد هذا املعيار، فإنه من غير املتوقع أن يكون لتطبيقه تأثير عىل 
املركز املاىل للبنك حيث أن اإلشتراطات الجديدة تنطوى عىل مجرد إفصاح إضاىف وليس تغييرا ىف أساس القياس.

واستنادا ملا سبق، مل يصبح أى معيار جديد أو منقح لإلبالغ املاىل يمكن تطبيقه عىل البنك، ساريا ىف 2015.

اإليضاح )د( ـ سياسات إدارة المخاطر وإجراءاتها
كما سبق شرحه ىف اإليضاح (أ)، فإن بنك التنمية األفريقى يدير موارد الصندوق نيابة عن حكومة نيجيريا. وىف مسار ممارسته مهامه 
ىف الوكالة، يطبق البنك سياسات محددة إلدارة املخاطر ترمى لحماية موارد الصندوق من خالل "السلطة العامة للبنك املعنية بإدارة 
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األصول والخصوم"، وتحدد هذه السلطة املبادئ التوجيهية إلدارة مخاطر الصندوق، بما يف ذلك مخاطر سعر الفائدة، ومخاطر العملة، 
ومخاطر السيولة، ومخاطر ائتمان الطرف املقابل، ومخاطر العمليات.

وبموجب السلطة العامة املعنية بإدارة األصول والخصوم، يخول لرئيس البنك أن يعتمد ويعدل مبادئ توجيهية للتشغيل أكثر تفصيال 
حسب االقتضاء، بناء عىل توصيات لجنة إدارة األصول والخصوم، وهذه اللجنة هى أعىل منتدى إدارى ىف البنك معنى بقضايا التمويل 

وإدارة املخاطر ويرأسها نائب رئيس البنك لشئون التمويل.

وتجتمع لجنة إدارة األصول والخصوم ولجنة مخاطر االئتمان بشكل دورى للقيام بأدوارها املتعددة ىف اإلشراف، ومن بين وظائف 
وتقديراتها  الخزانة  مخاطر  إدارة  وتقارير  ما  لغرض  واملخصص  العادى  التمويل  تستعرض  أنها  والخصوم  األصول  إدارة  لجنة 
املستقبلية وتعتمد االستراتيجيات الالزمة لتصحيح امليزانية العمومية واللجنة تدعمها عدة فرص عمل دائمة تقدم تقارير عن قضايا 

محددة تشمل مخاطر سعر الفائدة، ومخاطر العملة والتقديرات املالية املستقبلية.

ويف أواخر 2013، تم إنشاء منصب املدير الرئيسى للمخاطر ليقدم تقاريره مباشرة إىل رئيس البنك.

املالية  واإلدارة  املناسبة،  األعمال  لوحدات  موكولة  التوجيهية  ومبادئها  اإلدارة  لتنفيذ سياسات  الالزم  اليومى  التشغيل  ومسئولية 
مسئولة عن رصد االمتثال اليومى لتلك السياسات واملبادئ التوجيهية.

وتصف األقسام التالية، تفصيال، الطريقة التى يدير بها الصندوق مصادر الخطر فرادى.

خطر االئتمان

خطر االئتمان هو احتمال حدوث خسارة مالية نتيجة لتغير واحد أو أكثر من املدينين/ امللتزمين، ومخاطر االئتمان هى أكبر مصدر 
للخطر بالنسبة للصندوق وتنشأ عن عمليات اإلقراض والخزانة التي يقوم بها، وتشمل مخاطر االئتمان السيادى الناتج عن عمليات 

اإلقراض، ومخاطر ائتمان الطرف املقابل.

1( مخاطر االئتمان السيادى

الدولة العضو  العام، فإنه يطلب بصفة عامة ضمانا سياديا كامال أو ما يكافئه من  القطاع  عندما يقرض الصندوق مقترضين من 
املقترضة، كما أنه، ىف تقديم االئتمانات لكيانات سيادية، معرض ملخاطر قطرية تشمل خسائر محتملة تنجم عن عجز البلد عن، أو عدم 
رغبته، ىف خدمة التزاماته تجاه الصندوق، ويدير الصندوق املخاطر القطرية من خالل السياسات املالية واستراتيجيات اإلقراض، بما 
ىف ذلك وضع حدود للتعرض ملخاطر البلدان فرادى وإجراء تقييم شامل للجدارة االئتمانية ويشمل هذا تقييم األداء االقتصادى القطرى 

لكل بلد وكذلك أحواله االجتماعية السياسية وآفاق النمو مستقبال.
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التعرض القطرى للمخاطر

كانت قروض الصندوق القائمة يف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 مقدمة للبلدان التالية:

(املبالغ بآالف الوحدات الحسابية)

البلد

عدد 

القروض

إجماىل 

القروض*

مبالغ القروض

غير املتوقعة

األرصدة غير 

املنصرفة

أرصدة

 قائمة

النسبة املئوية 

إلجماىل القروض 

القائمة
6٫7133٫5197.20-210٫232أوغندا

6٫0004٫2708.73-310٫270بنن
5221.07--1522تنزانيا
--6٫500-16.500توجو

1٫047121.41--310٫471جامبيا
6321.29--1632جيبوتى

4120.84--1412الرأس األخضر
6٫5004٫3748.94-210٫874رواندا
4٫3132٫0634.22-16٫376زامبيا

3080.63--1308السنغال
3٫9668.11--13٫966سوازيلند
6٫6707941.62-27٫464سيراليون

8581.20--1585سيشل
8401.72--1840الصومال**

1٫2572.57--11٫257غانا
2٫6825.49--12٫682غينيا

3٫1773060.63-13٫483غينيا بيساو
4٫8611380.28-14٫999الكمرون

5٫6978091.65-16٫506ليبريا
40.01--14ليسوتو
9٫7011٫8483.78-211٫549ماالوى

6٫3221710.35-16٫493ماىل
5٫3391٫1752.40-16٫514مدغشقر
7٫06914.45--27٫069موريتانيا

6881.41--1688ناميبيا
100.00 71,79348,903- 120,696 34اإلجماىل

*  باستبعاد الديون املدفوعة بالكامل والديون امللغاة.

* *  البلدان التى عليها متأخرات حتى 31 كانون األول/ ديسمبر 2015.

قد تحدث فروق طفيفة ىف اإلجماليات بسبب التقريب.
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التقييم املنتظم ملخاطر االئتمان

حتى 31 كانون األول/ ديسمبر 2015، كانت كل قروض الصندوق حاليا موجهة إىل املقترضين من القطاع العام، وتتضمن مثل هذه 
القروض بصفة عامة ضمانا سياديا كامال أو ما يكافئه من الدولة العضو املقترضة.

ويستند إطار إدارة املخاطر ىف الصندوق إىل تقييم منتظم ملخاطر االئتمان يستخدم مقياسا داخليا موحدا لتصنيف مخاطر االئتمان 
جرت معايرته ليعكس توقعات الصندوق للخسائر اإلحصائية كما هو مبين ىف الجدول أدناه.

وهذه التصنيفات ملخاطر االئتمان السيادى مستمدة من تقييم للمخاطر يستند إىل خمسة مؤشرات تشمل األداء االقتصادى الكىل، 
مركب  مؤشر  الستخالص  املؤشرات  هذه  وتتضافر  املحفظة.  وأداء  األعمال  مناخ  السياسية،  االجتماعية  العوامل  الدين،  استدامة 
للمخاطر القطرية السيادية وبعدئذ يتم تحويلها ملراتب منفصلة للخطر القطرى، ويتم إقرار هذه املراتب للمخاطر القطرية تلقاء مراتب 
متوسطة للمخاطر القطرية مستمدة من وكاالت التصنيف االئتمانى املعتمدة وغيرها من املؤسسات الدولية املتخصصة، وتستعرض 
لجنة إدارة األصول والخصوم املراتب القطرية عىل أساس ربع سنوى لضمان االمتثال لحدود التعرض للمخاطر القطرية، وتغير أحوال 

مخاطر االئتمان القطرية، وتعتمد التغييرات ىف تكوين احتياطيات مواجهة الخسائر، إن كانت قائمة.

رصد مخاطر املحفظة

من سياسة البنك أنه إذا تأخر سداد األصل، أو الفائدة وغيرها من الرسوم 30 يوما، فلن تعرض أى قروض جديدة لذلك البلد، أو ألى 
مقترض من القطاع العام ىف ذلك البلد عىل مجلس اإلدارة لالعتماد، كما لن يوقع أى قرض سبق اعتماده، وإضافة لذلك، فإنه بالنسبة 

لهذا البلد يتم تعليق املدفوعات املنصرفة من القروض املقدمة إىل هذا البلد أو املضمونة منه حتى يتم دفع املبلغ املستحق.

2( مخاطر ائتمان الطرف املقابل

مخاطر ائتمان الطرف املقابل هى احتمال حدوث خسارة نتيجة تقاعس طرف مقابل عن الوفاء بالتزاماته، ويستخدم الصندوق أدوات 
مالية مختلفة إلدارة تعرضه ملخاطر التقلبات ىف أسعار الفائدة والعملة ىف السوق، ويستثمر موارده السائلة قبل الصرف، وتتضمن 

جميع هذه األدوات املالية، بدرجات متباينة، خطر أن يعجز الطرف املقابل ىف الصفقة عن الوفاء بالتزاماته تجاه الصندوق.

مقياس التصنيف املعدلفئة الخطر

التصنيف الدوىل

التقييم S&P – موديزفيتش

خطر منخفض جدا

 1+     A+
وأعىل

 A1 وأعىل

ممتاز
 1AA2
 1-A-A3
 2+BBB+Baa1

قوى  2BBBBaa2
 2-BBB-Baa3

خطر منخفض
 3+BB+Ba1

جيد  3BBBa2
 3-BB-Ba3

خطر متوسط

 4+B+B1
حسن  4

BB2
 4-
 5+

B-B3 مقبول
 5

خطر مرتفع

 5-
CCC+Caa1حدى

 6+
 6

CCCCaa2يستدعى اهتماما خاصا
 6-

خطر مرتفع جدا

 7
CCC-Caa3دون املستوى

 8
 9CCCaمشكوك فيه
10CCخسائر
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ليس من املمكن ىف ضوء طبيعة أنشطة أعمال الصندوق، القضاء تماما عىل مخاطر االئتمان املوازن، ومع ذلك تنخفض هذه املخاطر 
ألدنى حد بتنفيذ معامالت بمقتضى إطار عمل احترازى ملخاطر الطرف املقابل املعتمدة، ومعايير الحد األدنى للتصنيف االئتمانى، 
وحدود التعرض ملخاطر الطرف املقابل االئتمانية، وإجراءات التخفيف من مخاطر ائتمان الطرف املقابل. وينبغى أن تفى مخاطر الطرف 
املقابل ألصول الخزانة بمتطلبات الحد األدنى للتصنيف االئتمانى وأن يعتمدها نائب رئيس البنك لشئون التمويل، وبالنسبة ملخاطر 

الطرف املقابل املصنفة أدنى من متطلبات الحد األدنى للتصنيف، ينبغى الحصول عىل اعتماد لجنة األصول والخصوم.

ويفصل الجدول التاىل مراتب الحد األدنى لالئتمان بالنسبة لألطراف املقابلة املعتمدة ىف االستثمار:

.- AA/Aa3 ويستثمر الصندوق ىف صناديق أسواق املال املتبادلة التى ال يقل تصنيفها عن

وباإلضافة الشتراطات الحد األدنى للمرتبة هذه، فإن الصندوق يعمل ىف إطار لحدود التعرض للمخاطر استنادا ملرتبة الطرف املقابل 
االئتمانية وحجمه، وباشتراط تقديم حد أقصى قدره 10 ىف املائة من إجماىل السيولة ىف الصندوق ألى طرف مقابل بمفرده، ويتم 
التعرض  الدولية عن  التسويات  املقابلة االئتمانية فرادى عبر كل األدوات باستخدام منهجية بنك  التعرض ملخاطر األطراف  تجميع 

املحتمل للمخاطر مستقبال ويجرى رصد ذلك بانتظام تلقاء حدود االئتمان ىف الصندوق بعد أخذ منافع أى ضمان ىف االعتبار.

وكما هو مبين ىف الجدول التاىل، فإن التعرض املحتمل املقدر ملخاطر الطرف املقابل بالنسبة ملحفظة االستثمار اليزال بصفة غالبة ىف 
مرتبة AA- أو أعىل:

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هى احتمال الخسارة الناتج عن عدم كفاية السيولة للوفاء باالحتياجات من التدفقات النقدية ىف الوقت املناسب، وبغية 
تخفيف مخاطر السيولة، تكفل سياسة االستثمار ىف الصندوق أن تتوافر له أصول كافية للوفاء بالتزامات الصرف.

مخاطر العملة

مخاطر العملة هى احتمال حدوث خسارة ناتجة عن التحركات املعاكسة ىف أسعار الصرف األجنبى ىف السوق، ويدير الصندوق مخاطر 
العملة لديه بحيازة كل استثماراته وقروضه بالدوالر األمريكى، وهى العملة املسماة بها موارد الصندوق.

إجماىل االستحقاقات

30 سنة15 سنة10 سنوات5 سنواتسنة واحدة6 أشهر

A/A2AA-/Aa3AAA/Aaaالحكومة
A/A2AA-/Aa3AAA/Aaaالوكاالت الحكومية والشركات عبر القومية

A/A2AA-/Aa3AAA/Aaaالبنوك
A/A2AA-/Aa3AAA/Aaaالشركات وتشمل املؤسسات املالية غير املصرفية

MBS/ABS

AAA
أقصى أجل لالستحقاق القانونى 50 عاما بالنسبة إىل ABS/MBS مع ضمانات أساسية مصدرة، 
ىف اململكة املتحدة، و 40 عاما حدا أقصى ألجل االستحقاق القانونى بالنسبة لـ ABS/MBS املؤهلة 

األخرى. كما ينبغى أيضا أال يزيد أقصى عمر ىف املتوسط لكل ABS/MBS عن خمس سنوات من وقت 
االستحواذ.

مالمح املخاطر االئتمانية ملحفظة االستثمار

AAA-AA إىل +AAوأدنى  +A 
201519%68%13%
201419%78%3%
201350%44%6%
201263%19%18%
201150%23%27%
201048%40%12%
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مخاطر سعر الفائدة

الصندوق معرض ملخاطر سعر الفائدة بالقيمة العادلة بالنسبة ملحفظة القروض واالستثمار لديه، ولكل قروض الصندوق أسعار فائدة 
ثابتة، وتتم إدارة االستثمارات تلقاء متوسط شهرى هو ليبور ملدة 3 أشهر بغية إدارة املوارد املتوافرة بصورة حريصة، وال تعتبر 

مخاطر إعادة التسعير كبيرة مقارنة بموارد الصندوق الخاصة بأسهم رأس املال، وبالتايل ال يتم تكوين احتياطى للتحوط منها.

ويف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015، كان لدى الصندوق 71.79 مليون وحدة حسابية تم االرتباط بها ولكن مل يجر صرفها بعد 
(2014: 67.23 مليون وحدة حسابية). وكان سعر الفائدة عىل هذه القروض غير املنصرفة يتراوح بين 2 إىل 4 ىف املائة سنويا.

وكان مركز مخاطر سعر الفائدة ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و2014 كالتاىل:

مركز مخاطر سعر الفائدة ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015

مركز مخاطر سعر الفائدة ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2014

(بآالف الوحدات الحسابية)

سنة أو أقل

أكثر من 

سنة وأقل

من سنتين

أكثر من

 سنتين وأقل

من ثالث

 سنوات

أكثر من ثالث 

سنوات وأقل 

من أربع 

سنوات

أكثر من أربع 

سنوات وأقل 

من خمس 

سنوات

أكثر

 من  خمس 

سنوات

أموال غير 

محملة 

   اإلجماىل بسعر فائدة 

 األصول
5,053------5,053النقدية

115,224-61-87,67521,7604,2921,436االستثمارات
1,478------1,478حسابات مدينة

48,765(138)4,9813,6803,1903,3103,26030,482قروض
99,18725,4407,4824,7463,26030,543(138)170,520

الخصوم

(644)------(644)حسابات دائنة

مركز مخاطر سعر الفائدة
169,876(138)98,54325,4407,4824,7463,26030,543 ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015*

(بآالف الوحدات الحسابية)

سنة أو أقل

أكثر من 

سنة وأقل

من سنتين

أكثر من

 سنتين وأقل

من ثالث

 سنوات

أكثر من ثالث 

سنوات وأقل 

من أربع 

سنوات

أكثر من أربع 

سنوات وأقل 

من خمس 

سنوات

أكثر

 من  خمس 

سنوات

أموال غير 

محملة 

   اإلجماىل بسعر فائدة 

 األصول
10,286------10,286النقدية

113,419-1,466-19,91061,32326,5964,124االستثمارات
1,433------1,433حسابات مدينة

44,466(155)5,8153,9583,5093,0453,02925,265قروض
37,44465,28130,1057,1693,02926,731(155)169,604

الخصوم

(1,327)------(1,327)حسابات دائنة

مركز مخاطر سعر الفائدة
168,277(155)36,11765,28130,1057,1693,02926,731 ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2014*

* مركز مخاطر سعر الفائدة يمثل أسهم رأس املال

* مركز مخاطر سعر الفائدة يمثل أسهم رأس املال.
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تحليل حساسية العملة وسعر الفائدة

التمويل حيث يعلن  يحتفظ الصندوق بكل استثماراته وقروضه بالدوالر ومن ثم فهى ليست معرضة إال ملخاطر التصحيح فروق 
أصول الصندوق بالوحدات الحسابية ألغراض القوائم املالية، وأى تغيير ىف معدل التبادل بين الوحدة الحسابية والدوالر البد وأن 

يؤثر عىل ما يقرب من 40 ىف املائة من هذه القيم املعلنة.

ولتحركات أسعار الفائدة تأثيرها عىل القيمة العادلة املبلغة ملحفظة التداول، ويبين الجدول أدناه أثر تحرك مواز ىف منحنى العائد قدره 
100- /+ نقطة أساس عىل املحفظة ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و2014 عىل التواىل.

اإليضاح )هـ( ـ األصول والخصوم المالية
يحدد الجدوالن أدناه تصنيف كل فئة من األصول والخصوم املالية، وقيمتها العادلة النسبية.

تحليل األصول والخصوم املالية حسب أساس القياس

 (بآالف الوحدات الحسابية)

-100 نقطة أساس+100 نقطة أساس

2015201420152014
262204(215)(261)(الخسائر)/ املكاسب عىل االستثمارات املقيسة بالقيمة العادلة

 (بآالف الوحدات الحسابية)

األصول والخصوم املالية 

األصول والخصوم من خالل األرباح والخسائر

املالية بالقيمة 

املستهلكة

إجماىل املبلغ 

بالقيمة 

القيمة العادلةالدفترية 31 كانون األول/ ديسمبر 2015
مفروضة 

بالقيمة العادلة
محددة 

بالقيمة العادلة

5,0535,0535,053--مستحق من البنك
115,224115,224--115,224استثمارات الخزانة

1,4781,4781,478--حسابات مدينة
48,76548,76548,505--قروض

55,296170,520170,260-115,224إجماىل األصول املالية

644644644--الخصوم
644644644--إجماىل الخصوم املالية

 (بآالف الوحدات الحسابية)

األصول والخصوم املالية 

األصول والخصوم من خالل األرباح والخسائر

املالية بالقيمة 

املستهلكة

إجماىل املبلغ 

بالقيمة 

القيمة العادلةالدفترية 31 كانون األول/ ديسمبر 2014
مفروضة 

بالقيمة العادلة
محددة 

بالقيمة العادلة

10,28610,28610,286--مستحق من البنك
113,419113,419--113,419استثمارات الخزانة

1,4201,4201,420--حسابات مدينة
44,46644,46644,237--قروض

56,172169,591169,362-113,419إجماىل األصول املالية

1,3271,3271,327--الخصوم
1,3271,3271,327--إجماىل الخصوم املالية
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اإليضاح )و( ـ االستثمارات
التى  املالية  واألوراق  والودائع ألجل،  والوكاالت،  الحكومات  التزامات  ىف  الصندوق  يستثمر  املحفظة،  إدارة  استراتيجية  من  كجزء 

تساندها أصول.

 وبالنسبة اللتزامات الحكومات والوكاالت التى ال يزيد أجل استحقاقها النهائى عىل سنة، ال يجوز للصندوق االستثمار إال ىف التزامات 
مع أطراف مقابلة يبلغ الحد األدنى ملرتبتها االئتمانية AA- مصدرة أو مضمونة بال شرط من قبل حكومات البلدان أو غيرها من 
الكيانات الرسمية، وبالنسبة لألوراق املالية التي تساندها أصول، ال يجوز للصندوق إال االستثمار ىف أوراق مالية مرتبتها االئتمانية 
 A واالستثمارات ىف صكوك أسواق النقد مقصورة عىل الصكوك التى ال يتجاوز أجل استحقاقها سنة واحدة وبمرتبة ائتمانية .AAA

كحد أدنى.

وىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015، كانت كل استثمارات الصندوق محتفظا بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.

وكان موجز استثمارات الصندوق ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و2014 كالتاىل:

ويصنف الجدول التاىل استثمارات الصندوق ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و2014 ىف ثالثة مستويات تعكس جدارة أسس 
القياس النسبية باالعتماد عليها مع اعتبار املستوى واحد أكثر جدارة باالعتماد.

وكان مقياس القيمة العادلة للصكوك املالية باستخدام تقنيات التقييم التى ال تستند ألى مدخالت أساسية من بيانات السوق القابلة 
للمالحظة (3 مستويات مسلسلة هرميا) ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و2014 كالتاىل:

 (بآالف الوحدات الحسابية)

20152014
17,4903,343ودائع ألجل

61323أوراق مالية تساندها أصول
85,46588,422التزامات الحكومات والوكاالت

12,20821,331سندات شركات
115,224113,419اإلجماىل

 (بآالف الوحدات الحسابية)

أسعار محددة

 ىف أسواق نشيطة

 لنفس الصك

تقنيات التقييم التى تستند كل 

مدخالتها األساسية عىل بيانات 

السوق القابلة للمالحظة

تقنيات التقييم التى ال تستند أى 

من مدخالتها األساسية عىل بيانات 

اإلجماىلالسوق القابلة للمالحظة

)املستوى3()املستوى 2()املستوى 1(

20152014201520142015201420152014
17,4903,343----17,4903,343ودائع ألجل

6132361323----أوراق مالية تساندها أصول
85,46588,422----85,46588,422التزامات الحكومات والوكاالت

12,20821,331--12,20821,331--سندات شركات
102,95591,76512,20821,33161323115,224113,419اإلجماىل 

 (بآالف الوحدات الحسابية)

20152014
323502الرصيد ىف 1 كانون الثانى/ يناير

(210)(30)الخسائر املعترف بها ىف قائمة اإليراد
-(236)املشتريات واإلصدارات والتسويات (صاىف)

431آثار تحويل العملة
61323الرصيد ىف 31 كانون األول / ديسمبر
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وكان هيكل آجال االستحقاق التعاقدية لإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل املكسب أو الخسارة ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 
و2014 كالتاىل:

وكان الرصيد االفتراضى لالستثمـارات ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015، 115.22 مـليون وحـدة حسابية)، (2014: 113.42 
مليون وحدة حسابية) ىف حين بلغ متوسط العائد 0.32 ىف املائة (2014: 0.35 ىف املائة).

إيضاح )ز( ـ القروض
كانت القروض التى نشأت قبل 22 أيلول/ سبتمبر 2003، تحمل بسعر فائدة نسبته 4 ىف املائة عىل الرصيد القائم، وابتداء من 22 
أيلول/ سبتمبر 2003، ووفقا لقرار مجلس املحافظين B/BG/2003/11 ىف 3 حزيران/ يونيو 2003 وإتفاقية البروتوكول بين 
حكومة نيجيريا والبنك، املؤرخة ىف 22 أيلول/ سبتمبر 2003، تم تغيير أسعار الفائدة عىل القروض من سعر موحد قدره 4 ىف املائة 
سنويا إىل مدى يتراوح بين 2 إىل 4 ىف املائة (شامل) سنويا عىل الرصيد القائم، كما تستحق عمولة قدرها 0.75 ىف املائة عىل الرصيد 

غير املنصرف بعد 120 يوما من سريان القرض وتمنح القروض لفترة أقصاها 25 عاما، منها فترة سماح حتى 5 سنوات.

أخرى  مرة  االستئمانى  نيجيريا  صندوق  قروض  شروط  تعديل  جرى   ،2008 أبريل  نيسان/  ىف  اإلتفاقية  أجل  مد  أعقاب  يف 
اإلدارة  مجلس  قرار  بمقتضى  اعتمدت  التى  للعمليات  التوجيهية  الصندوق  مبادئ  ىف  الواردة  التمويل  شروط  مع  اتساقا 
ADB/BD/WP/2008/196 ىف 2 كانون األول/ ديسمبر 2008، الذى ينص عىل أن موارد الصندوق ستوزع منذئذ فصاعدا وفق 

الخيارات الثالثة التالية:

- تتضمن شروط التمويل الخاصة بالخيار األول: (i) عدم فرض رسوم فائدة عىل قروض الصندوق؛ (ii) رسم خدمة قدره 0.75 ىف 
املائة سنويا عىل الرصيد القائم؛ (iii) أتعاب التزام قدرها 0.5 ىف املائة سنويا عىل اإللتزامات غير املنصرفة؛ (iv) يتم السداد عىل فترة 

20 عاما منها 7 سنوات فترة سماح.

وتتضمن شروط التمويل الخاصة بالخيار الثانى: (i) عدم فرض رسوم فائدة عىل قروض الصندوق؛ (ii) رسم خدمة قدره 0.75 ىف 
املائة سنويا عىل الرصيد القائم؛ (iii) أتعاب التزام قدرها 0.5 ىف املائة سنويا عىل اإللتزامات غير املنصرفة؛ (iv) يتم السداد عىل فترة 

15 عاما منها 5 سنوات فترة سماح.

والشروط املالية للخيار الثالث هى نفس شروط تمويل بنك التنمية األفريقى للقطاع الخاص، أخذا ىف االعتبار تحليل مخاطر املشروع.

وبالنسبة لكل الخيارات السابق ذكرها، فإن فترة السماح تبدأ من تاريخ توقيع اتفاقية التمويل أو ىف تاريخ متفق عليه بين املشاركين 
ىف التمويل، ىف حالة املشروعات املمولة تمويال مشتركا.

وبالنسبة لعمليات القطاع الخاص، يتم تحويل أتعاب التزام قدرها 0.75 ىف املائة سنويا بعد 120 يوما من توقيع اتفاقية القرض.

ويقدم صندوق نيجيريا االستئمانى التمويل بما يالئم احتياجات املقترضين.

 (بآالف الوحدات الحسابية)

20152014
87,67519,910سنة واحدة أو أقل

21,76061,323أكثر من سنة ولكن أقل من سنتين
4,29226,596أكثر من سنتين ولكن أقل من ثالث سنوات

1,4364,124أكثر من ثالث ولكن أقل من أربع سنوات
--أكثر من أربع ولكن أقل من خمس سنوات

611,466أكثر من خمس سنوات
115,224113,419اإلجماىل
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الحدود القصوى للقروض

بغية النهوض بتغطية أوسع ملوارد الصندوق، فإن استخدامها يخضع لحد أقصى لكل عملية، وبالنسبة لكل من عمليات القطاعين العام 
والخاص يطبق حد أقصى قدره 10 ماليين دوالر لكل مشروع، ويمكن النظر ىف القروض التى تتجاوز 10 ماليين دوالر إذا كان هناك 

مبرر قوى، ويخضع هذا ملراجعة كما يقتضى الحال حسب توصيات استعراضات منتصف املدة للصندوق.

وتقضي لوائح الصندوق بالتعبير عن القروض بالوحدات الحسابية وتسدد بالعملة املنصرفة بها. وىف 31 كانون األول/ ديسمبر 
2015، كانت كل القروض املنصرفة قابلة للسداد بالدوالر األمريكى.

وكان هيكل آجل استحقاق القروض التعاقدية القائمة ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و2014 كالتاىل:

وبلغ عائد املتوسط املرجح عىل القروض القائمة للعام املنتهى ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 ، 3.21 ىف املائة (2014: 3.31 ىف 
املائة).

ويمكن للمقترضين القيام بالسداد املعجل للقروض، وفقا للشروط املبينة ىف اتفاق القرض.

تكوين احتياطيات لخسائر تدهور قيمة أصل القروض والرسوم املستحقة

ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015، اعتبرت قروض مقدمة إىل بلدان مقترضة أو مضمونة منها برصيد إجماىل قدره 0.84 مليون 
وحدة حسابية، منها 0.84 مليون وحدة حسابية فات أوان استحقاقاتها، قد حققت خسائر لتدهور قيمتها.

وكانت املبالغ اإلجمالية للقروض والرسوم املستحقة املتدهورة قيمتها واحتياطى تدهور القيمة املقابل ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 
2015 و2014 لها كاآلتى:

 (املبالغ بماليين الوحدات الحسابية)

20152014
%املبلغ%املبلغالفترات

4.9810.185.8113.02سنة واحدة أو أقل
3.687.533.968.87أكثر من سنة ولكن أقل من سنتين

3.196.523.517.87أكثر من سنتين ولكن أقل من ثالث سنوات
3.316.773.056.84أكثر من ثالث سنوات ولكن أقل من أربع سنوات

3.266.673.036.79أكثر من أربع سنوات ولكن أقل من خمس سنوات
30.4862.3325.2656.61أكثر من خمس سنوات

48.90100.0044.62100.00اإلجماىل

 (بآالف الوحدات الحسابية)

20152014
840803الرصيد القائم عىل القروض متدهورة القيمة
(155)(138)مخصوما منه: مجمع احتياطى تدهور القيمة

702648صاىف رصيد تدهور قيمة القروض

1,1221,036رسوم مستحقة وإيراد مستحق عىل تدهور قيمة القروض
(573)(599)مخصوما منه: مجمع احتياطى تدهور القيمة

523463صاىف الرسوم املستحقة واإليراد املستحق عىل تدهور قيمة القروض
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وكانت حركة مجمع االحتياطى التراكمى لتدهور قيمة القروض واألعباء املستحقة بالنسبة للعامين املنتهيين ىف 31 كانون األول/ 
ديسمبر 2015 و2014 كما يىل:

األول/  كانون   31 املنتهيين ىف  للعامين  بالنسبة  املستحقة  واألعباء  الفائدة  للخسائر عىل  التراكمى  االحتياطى  وكانت حركة مجمع 
ديسمبر 2015 و2014 كما يىل:

القيمة العادلة للقروض

وكانت القيمة العادلة املقدرة للقروض ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و2014 كما يىل:

إيضاح )ح( ـ أسهم رأس المال
تتكون أسهم رأس املال من رأس مال الصندوق، واإليرادات املحتجزة، وتصحيح تحويل العملة التراكمى وفيما يىل تفاصيل أكثر:

رأس مال الصندوق

كان رأس املال األساسى للصندوق 50 مليون نيرا واجبة الدفع عىل قسطين متساويين كل منهما 25 مليون نيرا، بعمالت حرة قابلة 
للتحويل، وتلقى البنك القسط األول الذى يعادل 39.90 مليون دوالر أمريكى ىف 14 تموز/ يوليو 1976، وتم دفع القسط الثانى الذى 

يعادل 39.61 مليون دوالر ىف أول شباط/ فبراير 1977.

وخالل شهر آيار/ مايو 1981، أعلنت جمهورية نيجيريا االتحادية استعاضة للصندوق بمبلغ 50 مليون نيرا، وتم دفع القسط األول 
البالغ 35 مليون نيرا (52.29 مليون دوالر أمريكى) ىف 7 تشرين األول/ أكتوبر 1981، وتم تلقى القسط الثانى البالغ 8 ماليين نيرا 
تعادل 10.87 مليون دوالر أمريكى ىف 4 آيار/ مايو 1984. وجرى دفع القسط الثالث البالغ 7 ماليين نيرا تعادل 7.38 مليون دوالر 

أمريكى ىف 13 أيلول/ سبتمبر 1985.

(بآالف الوحدات الحسابية)

20152014
155146الرصيد ىف أول كانون الثانى/ يناير

-(24)احتياطى تدهور قيمة رأس مال القروض بالنسبة للعام

79آثار التحويل
138155الرصيد ىف 31 كانون األول/ ديسمبر

(بآالف الوحدات الحسابية)

20152014
573536الرصيد ىف أول كانون الثانى/ يناير

712احتياطى تدهور قيمة رأس مال القروض بالنسبة للعام
1925آثار التحويل

599573الرصيد ىف 31 كانون األول/ ديسمبر

(بآالف الوحدات الحسابية)

20152014
القيمة

الدفترية

القيمة العادلة

 املقدرة

القيمة

القيمة العادلة املقدرةالدفترية

48,90348,50544,62144,237رصيد القروض ىف 31 كانون األول/ ديسمبر
-(155)-(138)مجمع االحتياطى التراكمى لتدهور قيمة القروض

48,76548,50544,46644,237صاىف الرصيد
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وبناء عىل طلب مقدم من الحكومة النيجيرية ىف 14 حزيران/ يونيو 2006، سحبت حكومة نيجيريا ما قيمته 200 مليون دوالر 
(135.71 مليون وحدة حسابية) من موارد الصندوق.

وتم دفع طلب ثان بسحب 200 مليون دوالر (129.04 مليون وحدة حسابية) لحكومة نيجيريا ىف تموز/يوليو 2009.

وخالل العام املنتهى ىف 31 كانون أول/ ديسمبر 2014، رخصت حكومة نيجيريا االتحادية بسحب مبلغ 13 مليون دوالر (8.41 مليون 
وحدة حسابية) من االحتياطيات لتسوية التزاماتها بتصفية متأخرات دين مستحق عىل ليبريا بموجب آلية تصفية املتأخرات املنسقة 

دوليا للبلدان الخارجة من منازعات.

وخالل السنة املنتهية ىف 31 كانون أول/ ديسمبر 2015، وعقب طلب من حكومة نيجيريا ىف 13 آيار/ مايو 2015، تم سحب 10 
ماليين دوالر (7.14 مليون وحدة حسابية) من موارد الصندوق ودفعت لحكومة نيجيريا.

االحتياطيات بما ىف ذلك اإليرادات املحتجزة

اإليرادات املحتجزة

كانت اإليرادات املحتجزة ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و2014 كالتاىل:

وقد وافق مجلس محافظى البنك عىل تحويل جزء من األرباح املكتسبة ملبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة املثقلة بالديون، والتحويالت 
التى يعتمدها مجلس محافظى البنك ترد ضمن قائمة اإليرادات باعتبارها مصروفات ىف سنة اعتماد التحويل، وقبل عام 2006، كانت 
التحويالت التى يعتمدها مجلس املحافظين من الدخل تدرج باعتبارها تخفيضا لإليرادات املحتجزة، وكانت االعتمادات ىف العامين 

املنتهيين ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و2014 تبلغ 0.15 مليون وحدة حسابية و0.16 مليون وحدة حسابية عىل التواىل.

مجمع فروق تحويل العملة

كان مجمع فروق تحويل العملة ىف العامين املنتهيين 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و2014 كالتاىل:

 (بآالف الوحدات الحسابية)

153,423الرصيد ىف أول كانون الثانى / يناير 2014
(8,409)تصفية متأخرات ليبريا
1,333صاىف اإليراد عن العام

146,347الرصيد ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2013 وأول كانون الثانى/ يناير 2015

(7,135)املسحوبات النقدية للحكومة النيجيرية
1,240صاىف الدخل عن العام الحاىل

140,452الرصيد ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015

 (بآالف الوحدات الحسابية)

20152014
106,656116,237الرصيد ىف أول كانون الثانى/ يناير

(9,581)(7,494)التحركات خالل العام
99,162106,656الرصيد ىف 31 كانون األول/ ديسمبر
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اإليضاح )ط( ـ اإليراد

الفوائد والرسوم عىل القروض

كانت الفوائد والرسوم عىل القروض املقدمة ىف العامين املنتهيين ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و2014 كالتاىل:

اإليراد من االستثمارات

كان اإليراد من االستثمارات عن العامين املنتهيين ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و2014 كالتاىل:

إيضاح )ى( ـ المصروفات اإلدارية
بمقتضى االتفاقية سيدفع الصندوق للبنك النفقات التى تكبدها إلدارة الصندوق كاآلتى:

( أ ) التكاليف القابلة للتحديد بصورة منفصلة والتى يتحملها البنك نيابة عن الصندوق، و

(ب) التكاليف غير املباشرة التى يتحملها البنك ىف إدارة الصندوق.

إيراد  إجماىل  من  املائة  ىف  تتجاوز 20  أال  ينبغى  البنك  يتحملها  التى  ذكرها  السابق  املصروفات  مقابل  السنوية  املدفوعات  أن  بيد 
الصندوق خالل مسار كل سنة، ويمكن مراجعة الصيغة املحددة لتقاسم التكاليف من وقت آلخر باتفاق متبادل.

 ويمثل مبلغ 0.36 مليون وحدة حسابية الذى حمل عىل العام املنتهى ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 (2014: 0.37 مليون وحدة 
حسابية) حصة الصندوق التى سددها من مصروفات مجموعة البنك.

إيضاح )ك( ـ األطراف ذات الصلة
يدير بنك التنمية األفريقى صندوقا نيجيريا االستئمانى، ويجرى البنك معامالت هذا الصندوق عىل أساس اتفاقية صندوق نيجيريا 
االستئمانى وبالتشاور مع حكومة نيجيريا، ويستخدم الصندوق مكاتب البنك والعاملين به وتنظيمه وخدماته ومرافقه ويدفع حصته 
من تكاليف هذه املرافق استنادا لصيغة متفق عليها لتقاسم التكاليف (انظر ايضاح »ى«)، وكان صاىف املبلغ القائم ىف 31 كانون األول/ 
ديسمبر 2015 مقابل حصة الصندوق ىف املصروفات اإلدارية هو 0.05 مليون وحدة حسابية (2014: 0.05 مليون وحدة حسابية) 

وتم إدراجها ضمن املستحقات ىف امليزانية.

 (بآالف الوحدات الحسابية)

20152014
1,0721,179اإليراد من الفوائد عىل القروض التى مل تتدهور قيمتها
3331اإليراد من الفوائد عىل القروض التى تدهورت قيمتها

352237رسوم االرتباط
1,4571,447اإلجماىل

 (بآالف الوحدات الحسابية)

20152014
507448اإليراد من الفوائد

(31)(142)الخسائر املحققة وغير املحققة بالقيمة العادلة
365417اإلجماىل
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إيضاح ) ل( ـ تقديم تقارير عن األقسام
هدف الصندوق هو تقديم أموال القروض ألفقر بلدان اإلقليم األعضاء ىف بنك التنمية األفريقى ألغراض التنمية، ومنتجات الصندوق 
وخدماته متماثلة وتتم هيكلتها وتوزيعها بطريقة موحدة عىل نحو عادل بين املقترضين، وقد قررت اإلدارة أن الصندوق لديه قسم 

واحد فقط يستحق تقديم تقرير عنه وفق معيار اإلبالغ املاىل الدوىل رقم 8.

البنك  ىف  األعضاء  اإلقليم  لبلدان  املقدمة  القروض  أساسا  هى  منها  إيراداته  الصندوق  يستمد  التى  الرئيسية  والخدمات  واملنتجات 
واستثمارات الخزانة.

وتفاصيل اإليراد الخارجى عن العامين املنتهيين ىف كانون األول/ ديسمبر 2015 و2014 كالتاىل:

وأنشطة الصندوق اإلنمائية مقسمة إىل خمسة أقاليم فرعية للقارة ألغراض اإلدارة الداخلية، وهى: أفريقيا الوسطى، وشرق أفريقيا، 
وشمال أفريقيا، وجنوبى أفريقيا، وغرب أفريقيا، وتتم أنشطة االستثمار ىف الخزانة أساسا خارج القارة األفريقية ومن ثم ال تدرج 
ىف الجدول التاىل. وىف عرض املعلومات عىل أساس املناطق الجغرافية السابقة، فإن اإليراد يحقق ملوقع العمالء، ويستخدم الصندوق 

مكاتب البنك وموظفيه وتنظيمه وخدماته ومرافقه ومن ثم فليس لديه أصول ثابتة خاصة به.

وتفاصيل  املعلومات الجغرافية عن إيراد القروض عن السنة املنتهية ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 و2014 عىل النحو التاىل:

ومل تكن هناك أى إيرادات مستمدة من صفقات مع عميل خارجى بمفرده بلغت 10 ىف املائة أو أكثر من إيرادات الصندوق عن السنة 
املنتهية ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015.

إيضاح )م( ـ اعتماد القوائم المالية
يعتمد مجلس  أن  وينتظر  املحافظين،  املالية عىل مجلس  القوائم  البنك بعرض هذه  إدارة  آذار/مارس 2016، صرح مجلس  يف 30 

املحافظين القوائم املالية ىف اجتماعاته السنوية ىف آيار/ مايو 2016.

 (بآالف الوحدات الحسابية)

20152014
1,4571,447إيراد الفائدة ورسوم عىل القروض بضمانات سيادية

365417إيراد استثمارات الخزانة
1,8221,864إجماىل اإليرادات الخارجية

 (بآالف الوحدات الحسابية)

وسط

أفريقيا

شرق 

أفريقيا

شمال 

أفريقيا

جنوب 

أفريقيا

غرب 

أفريقيا

متعدد

اإلجماىلالجنسيات

2015
25271149313608911,457إيراد من القروض

2014
1,447-311143332661-إيراد من القروض
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صندوق نيجيريا االستئمانى

Avenue Joseph Anoma  
01 BP 1387 Abidjan 01 

Côte d’Ivoire

تقرير املراجعين املستقلين إىل مجلس محافظى بنك التنمية األفريقى بخصوص صندوق نيجيريا االستئمانى

عن السنة املالية املنتهية ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015.

قمنا بمراجعة القوائم املالية لصندوق نيجيريا االستئمانى (الصندوق) التى تتضمن امليزانية ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015 
وقائمة الدخل، وقائمة اإليرادات الشاملة، وقائمة التغييرات ىف حقوق امللكية، وقائمة التدفقات النقدية عن السنة املنتهية ىف ذات التاريخ، 

وملخصا عن أهم السياسات املحاسبية وغير ذلك من املالحظات التفسيرية كما هو مبين ىف اإليضاحات من ( أ ) إىل (م).

تم إعداد القوائم املالية وفقا للمعايير الدولية لإلبالغ املاىل، بغرض تقديم قوائم مالية معتمدة ومراجعة إىل مجلس املحافظين وفقا ملا 
يطلبه القسم 2.8من اتفاقية إنشاء الصندوق. وقد أعد هذا التقرير فقط ملجلس محافظى البنك، كهيئة، طبقا للقسم 2.8 من اتفاقية إنشاء 
الصندوق. وتم القيام بأعمال املراجعة حتى يمكننا أن نذكر ملجلس محافظى البنك تلك األمور التى يطلب منا ذكرها ملجلس املحافظين 
ىف تقرير املراجعين وليس ألى غرض آخر. وبأقصى قدر يسمح به القانون، فإننا ال نقبل أن نتحمل مسئولية ألى شخص بخالف 

الصندوق ومجلس املحافظين كهيئة، عن عمل املراجعة الذى قمنا به سواء بالنسبة، لهذا التقرير، أو بالنسبة لآلراء التى أبديناها.

مسئولية اإلدارة عن القوائم املالية

املسئولية  املاىل، وتتضمن هذه  الدولية لإلبالغ  للمعايير  املالية بشكل معقول، طبقا  القوائم  إعداد وتقديم  اإلدارة مسئولية  تقع عىل 
تصميم وتنفيذ واملحافظة عىل الرقابة املالية الداخلية املتصلة بالقوائم املالية والتقديم العادل لها بحيث تكون خالية من أى أخطاء مادية، 

سواء أكان ذلك نتيجة تزوير أم خطأ، واختيار وتطبيق السياسات املحاسبية املالئمة وعمل التقديرات املعقولة بالنسبة للظروف.
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مسئولية املراجع

تنحصر مسئوليتنا ىف إبداء الرأى ىف هذه القوائم املالية عىل أساس املراجعة التي قمنا بها. وقد قمنا بمراجعتنا وفقا للمعايير الدولية 
للمراجعة املحاسبية. وتقتضى هذه املعايير منا االلتزام باملتطلبات األخالقية وتخطيط وأداء املراجعة للحصول عىل تأكيد معقول مما 

إذا كانت القوائم املالية خالية من أى بيانات مادية كاذبة.

واملراجعة تتضمن إجراءات لألداء للحصول عىل دليل مراجعة بشأن املبالغ ونواحى اإلفصاح ىف القوائم املالية، وتعتمد اإلجراءات 
املختارة عىل تقدير املراجعين، بما ىف ذلك تقدير مخاطر األخطاء املادية للقوائم املالية، سواء أكان ذلك بسبب تزوير أم خطأ. وعند عمل 
هذه التقييمات للمخاطر، يقوم املراجع بالنظر ىف الرقابة الداخلية املتصلة بإعداد املنشأة وتقديمها عىل نحو عادل للقوائم املالية حتى 
يمكن تصميم إجراءات للمراجعة تكون مالئمة للظروف، ولكن ليس بغرض التعبير عن رأى بشأن فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة. 
وتتضمن املراجعة أيضا تقييم مدى مالءمة املبادئ املحاسبية املستخدمة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية التى قامت بها اإلدارة، 

وكذلك تقييم التقديم الشامل للقوائم املالية.

ونعتقد أن دليل املراجعة الذى تم الحصول عليه يعتبر كافيا ومالئما لتوفير أساس معقول إلبداء رأينا.

الرأى:

يف رأينا أن القوائم املالية تعرض عىل نحو عادل، ىف كل جوانبها املادية، املركز املاىل للصندوق ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015، 
وأدائه املاىل وتدفقاته النقدية عن السنة املنتهية عندئذ طبقا ملعايير إعداد التقارير املالية الدولية.

باريس – الديفاس، 30 آذار/ مارس 2016.

مراجع كى بى إ م جى

أحد أقسام شركة كى بى إ م جى

شركة مساهمة

Valėry Foussė

شريك 

صندوق نيجيريا االستئمانى
 تقرير املراجعين املستقلين من القوائم املالية املعدة
لغرض خاص بصندوق نيجيريا االستئمانى املقدم

إىل مجلس محافظى بنك التنمية األفريقى 
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املالحق
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 I امللحق
اعتمادات قروض ومنح مجموعة البنك حسب املنطقة 2011-2015، واملجمع 2015-1967

(بماليين الوحدات الحسابية)

1967-201120122013201420152015منطقة فرعية/ بلد

وسط أفريقيا

21.121.56.414.913.4517.9تشاد

1448.7-1.6-272.3145.4الغابون

15.621.9254.4-4.634.0جمهورية أفريقيا الوسطى

70.263.6185.5185.039.32,161.2جمهورية الكنعو الديمقراطية

11.5128.6-0.57.0-ساو تومي وبرنسيبي

131.5-0.8---غينيا االستوائية

85.647.342.8143.848.91,384.1الكاميرون

0.110.62.27.515.1356.2الكنغو

 6,382.7  150.0  369.2  243.9  323.0  453.8 اعتمادات وسط أفريقيا

شرق أفريقيا

67.1166.085.760.0181.22,622.3أثيوبيا

13.5119.2---12.0أريتريا

151.167.072.9127.571.21,985.3أوغندا

515.3-49.017.815.541.8بورندي

155.0154.041.798.7487.72,563.6تنزانيا

0.42.613.64.08.0111.4جزر القمر

4.827.40.72.034.8-جنوب السوادان

8.2198.6-1.45.93.9جيبوتي

53.899.419.6813.0-61.0رواندا

58.3446.5-1.125.6-السودان

14.30.623.8151.2-8.2سيشيل

3.30.31.9158.1-1.1الصومال

104.928.0239.5190.1184.91,996.5كينيا

 11,715.8  1,060.3  623.1  597.3  447.2  611.2 اعتمادات شرق أفريقيا

شمال أفريقيا

545.7354.622.666.2299.35,748.7تونس

0.82.91,895.2-0.50.8الجزائر

0.6-----ليبيا

0.4474.04,235.9--0.6مصر

355.3754.0204.6232.3267.47,451.1املغرب

513.2-6.21.74.5-موريتانيا

 19,844.6  1,043.5  304.2  228.8  1,115.5  902.2 اعتمادات شمال أفريقيا
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امللحق I (يتبع)
اعتمادات قروض ومنح مجموعة البنك حسب املنطقة 2011-2015، واملجمع 2015-1967

(بماليين الوحدات الحسابية)

1967-2015 20112012201320142015منطقة فرعية/ بلد

جنوبى أفريقيا

22.9662.1385.71,444.9-4.9أنغوال
1,514.5----0.6بتسوانا

235.7274.54,268.6-301.0273.1جنوب أفريقيا
15.061.6133.325.6228.91,278.0زامبيا

26.7786.6-6.116.18.8زمبابوي
347.1-45.8-0.50.5سوازيالندا

351.0--17.3--ليسوتو
10.052.531.120.024.5892.7مالوي

0.62.376.965.933.0981.0مدغشقر
99.076.81.2928.2--موريشيوس

60.057.526.525.218.11,368.1موازامبيق
263.1637.0-5.00.5199.4ناميبيا

 14,797.7  1,255.6  1,157.0  615.2  464.0  403.7 اعتمادات جنوبى أفريقيا

غرب أفريقيا

30.040.525.217.5708.0-بنن
79.532.241.0979.1-50.0بوركينا فاسو

77.72.71.38.614.5352.1توجو
67.112.712.5360.1-30.0الرأس األخضر

35.44.782.147.4145.81,255.1السنغال
37.823.321.07.022.2468.1سيراليون

2.03.50.66.32.0257.5غاميبيا
70.0168.813.351.7172.11,973.8غانا

804.0-22.412.7-50.6غينيا
0.623.3231.7-0.7-غينيا بيساو
101.1104.362.330.0169.81,979.2كوت ديفوار

329.6-36.27.143.413.7ليبيريا
52.00.7136.038.715.01,087.8ماىل

20.0545.6-25.331.611.2النيجر
453.663.9410.6957.94.14,880.0نيجريا

 16,211.7  659.9  1,244.5  991.0  441.2  1,021.8 اعتمادات غرب أفريقيا
 8,009.2  1,068.3  802.0  884.9  812.0  735.2 متعددة الجنسيات

 76,961.6  5,237.8  4,500.1  3,561.1  3,602.8  4,127.9 إجمايل االعتمادات

املصدر: إدارة اإلحصائيات بالبنك.
املالحظات:  - الحجم صفر.



286

املالحقالفصل السادس

II ملحق
نظرة شاملة عىل قرارات مجلس اإلدارة ىف 2015

خطة منافع العاملين الطبية ـ الغرض هو الحفاظ عىل االستدامة املالية للخطة الطبية ـ نقحت
غينيا بيساو ـ وثيقة االستراتيجية القطرية 2015ـ 2019

الصندوق االستئمانى ملؤسسة بيل وميلندا جيتس
إصالح خطة تقاعد العاملين من أجل االستدامة املالية طويلة األجل

بوتسوانا ـ وثيقة االستراتيجية القطرية 2015 ـ 2019 
خريطة طريق لعودة مجموعة بنك التنمية األفريقى ملقرها ىف كوت ديفوار

إطار استراتيجى ومبادئ توجيهية لتسهيل عملية تعزيز االئتمان للقطاع الخاص
استراتيجية مجموعة البنك إلدارة املعرفة 2015 ـ 2020 نسخة منقحة

تشاد ـ إسهام مجموعة البنك ىف تخفيف عبء الدين عند نقطة االكتمال بموجب املبادرة املعززة لتخفيف ديون البلدان الفقيرة املثقلة بالديون واملبادرة متعددة 
األطراف لتخفيف عبء الديون

اقتراح لتحديث خطة عمل تحقيق الالمركزية 2015 ـ 2017
الكمرون ـ وثيقة االستراتيجية القطرية املشتركة (2015 ـ 2020) وتقرير استعراض أداء املحفظة

استراتيجية املركز األفريقى للموارد الطبيعية (2015 ـ 2020)
تشاد ـ وثيقة االستراتيجية القطرية 2015 ـ 2020

سياسة ومنهج التوريدات من أجل العمليات التى تمولها مجموعة البنك
عمليات القطاع الخاص التى يتعين تغطيتها بموجب تسهيل تعزيز االئتمان للقطاع الخاص

ماىل ـ وثيقة االستراتيجية القطرية 2015 ـ 2019
وثيقة برنامج عمل وميزانية 2016 ـ 2018

برنامج االقتراض لعام 2016
مصر ـ وثيقة اإلستراتيجية القطرية 2015 ـ 2019

برامج لدعم تنفيذ إطار الحوكمة االستراتيجى وخطة العمل (GAPII)، 2014 ـ 2018
برامج لدعم تنفيذ سياسة واستراتيجية تنمية القطاع املاىل، 2014 ـ 2019

املصدر: مكتب األمين العام، مجموعة بنك التنمية اإلفريقى.
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III امللحق
أ( قائمة بالجداول، والخرائط، واألشكال

اجلداول

xvii       2015 - 2006 ،موجز عمليات مجموعة البنك، املوارد والتمويل   1.0
xviii             2015 ،موجز اعتمادات مجموعة البنك  2.0
نمو الناتج املحىل اإلجماىل (نسبة مئوية سنويا)             5   1.1
حصيلة نمو الناتج املحىل اإلجماىل الحقيقى واإلسقاطات (نسبة مئوية سنويا)         8   2.1
مؤشرات اقتصادية كلية إقليمية              11   3.1
اعتمادات مجموعة البنك حسب النوافذ، 2014 – 2015                 39   1.3
اعتمادات مجموعة البنك حسب صكوك التمويل ىف 2015                39   2.3
مدفوعات مجموعة البنك ىف 2015: الفعلية مقابل املستهدفة                 41   3.3
اعتمادات مجموعة البنك حسب األقاليم، 2014 – 2015               57   4.3
بطاقة موجزة لدرجات األداء 2015                   74   1.4
كيف أسهمت مجموعة البنك ىف تنمية أفريقيا (املستوى 2)              75   2.4

3.4    نسبة هيئة العاملين حسب البلدان (اإلدارة، العاملين املهنيين والعاملين بالخدمة العامة) 
ىف 31 كانون  األول/ ديسمبر 2015                  87  
رأس املال املرخص واملكتتب، 2011 – 2015               107   1.6
نظرة عامة عىل سندات ترتبط بموضوعات محددة ىف كل قطاع              109   2.6
مؤشرات األداء املاىل الرئيسية: 2015 و 2014               114   3.6
حالة اإلقراض، 2011 – 2015 (البنك)                 116   4.6
املدفوعات املنصرفة حسب البلدان، 2015                117   5.6
حالة اإلقراض، 2011 – 2015 (الصندوق)                215   6.6
حالة اإلقراض، 2011 – 2015 (صندوق نيجيريا)               250   7.6

اخلرائط
فرص الحصول عىل الكهرباء ىف أفريقيا                20   1.2
مشروعات توليد الطاقة ونقلها ىف برنامج تنمية البنية األساسية من أجل أفريقيا             31   2.2
مشروعات قطاع الطاقة اإلقليمية (متعددة الجنسيات) التى اعتمدها املجلسان ىف 2015             45   1.3

األشكال
تطور األرقام القياسية ألسعار السلع األساسية العاملية                   6   1.1
النمو ىف الناتج املحىل اإلجماىل الحقيقى والتغير ىف الرقم القياسى ألسعار السلع               7   2.1
إجماىل توليد الكهرباء ىف أفريقيا، حسب نوع الوقود، 2015 – 2025             21   1.2
إجماىل اعتمادات مجموعة البنك حسب النافذة، 2013 – 2015              38   1.3
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امللحق III (يتبع)
أ( قائمة بالجداول، والخرائط، واألشكال

التوزيع القطاعى إلجماىل اعتمادات مجموعة البنك، 2015               40   2.3
قروض ومنح مجموعة البنك املنصرفة املستهدفة مقابل اإلنجازات املحققة، 2011 – 2015           41   3.3
قروض ومنح مجموعة البنك املعتمدة حسب البلدان، 2015                 42   4.3
قروض ومنح الصندوق املعتمدة حسب البلدان، 2015                42   5.3
إجماىل اعتمادات مجموعة البنك للبنية األساسية، 2015                43   6.3
التكوين القطاعى للعمليات اإلقليمية املمولة ىف 2015                 48   7.3
عمليات القطاع الخاص حسب القطاع، 2015                 49   8.3
إجماىل اعتمادات مجموعة البنك حسب األقاليم، 2015                   56   9.3
التوزيع القطاعى العتمادات الصناديق االستئمانية املكرسة ملوضوعات محددة ىف 2015               60   10.3
التوزيع القطاعى العتمادات الصناديق االستئمانية الثنائية ىف 2015              60   11.3
اتساق األهداف الخمسة الكبار مع االستراتيجية العشرية وأهداف التنمية املستدامة              62   12.3
محفظة القروض القائمة حسب نوع املنتج ىف كانون األول/ ديسمبر 2015            116   1.6
القروض املنصرفة واملسددة، 2011 – 2015 (البنك)                 117   2.6
القروض املنصرفة واملسددة، 2011 – 2015 (الصندوق)               216   3.6
القروض املنصرفة واملسددة، 2011 – 2015 (صندوق نيجيريا)              251   4.6

اإلطارات
تصنيف السلع األساسية                     6   1.1
أضواء عىل التقدم صوب إنجاز أهداف مختارة من أهداف األلفية اإلنمائية           13   2.1
شركة تويوال اينرجى الغينية تروج أفران الطهى الكفؤة               22   1.2
تدعم مجموعة البنك املبادرة األفريقية للطاقة املتجددة                  27   2.2
ما الذى يرتكن إليه البرنامج الجديد املعنى بالطاقة؟                 28   3.2
برنامج املشتروات من منتجى قوى الطاقة املتجددة املستقلين ىف جنوب أفريقيا          30   4.2
مشروع الطاقة املتجددة لدول منظمة تنمية حوض نهر غامبيا               44   1.3
عمليات نقل مختارة اعتمدت ىف 2015                44   2.3
مبادرات املياه الثالث                   46   3.3
مشروعات معتمدة مختارة من أجل تنمية املهارات ىف 2015                 50   4.3
إطعام أفريقيا: خطة عمل من 18 نقطة من أجل التحول الزراعى األفريقى            52   5.3
شهادات من أصحاب املصلحة ىف مؤتمر داكار املعنى بإطعام أفريقيا             53   6.3
برنامج دعم خطة املغرب األخضر، املرحلة الثانية               53   7.3
برامج خاصة ىف القرن األفريقى وإقليم االتحاد االقتصادى لدول غرب أفريقيا            56   8.3
مشروع أروشا لتزويد الحضر املستدام باملياه والصرف الصحى               58   9.3
مشروع شبكة نقل وتوزيع الغاز الطبيعى ىف تونس               59   10.3
متنزه السنغال للتكنولوجيا الرقمية                  60   11.3
أحكام من أجل مزيد من التبسيط ىف عمليات االعتماد لدى املجلس                95   1.5
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IV  امللحق
A� الصناديق االستئمانية ملوضوعات محددة/ موارد الصناديق الخاصة املتاحة لاللتزام

حتى 31 كانون األول/ ديسمبر 2015

املبلغ ىف اإلتفاقية

األنشطةمجال التدخلوحدة حسابيةعملة املانحالصندوق االستئمانى

صندوق تغير املناخ ىف أفريقيا

GIZ 6,191,640 أملانيا ـ
دوالر أمريكى

< االستعداد لتمويل املناخ3,995,406
< تغيير املناخ

< تعميم النمو األخضر

<  بناء القدرة، املساعدة الفنية، التمويل املشترك للمشروعات 
والبرامج املرنة للمناخ ومنخفضة الكربون

<  إدارة املعرفة وتقاسم املعلومات، العمل التحليىل املرتبط بالنمو 
األخضر والدفاع عنه

<  توظيف مستشارين وطنيين ودوليين، التدريب، ورش عمل 
التشاور، االجتماعات اإلقليمية والدولية، االتصال، املعاصرة، 

خدمات الترجمة
تسهيل الدعم القانونى ألفريقيا

بلجيكا
BIDC

مصرف التنمية لغرب أفريقيا
كندا

اململكة املتحدة ـ إدارة التنمية الدولية
فرنسا
هولندا

النرويج
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

البنك الدوىل
مجموعة بنك التنمية األفريقى

713٫812 دوالر أمريكى
50٫000 دوالر أمريكى
199٫371 دوالر أمريكى

4٫535٫970 دوالر أمريكى
726٫464 دوالر أمريكى

5٫000٫000 دوالر أمريكى
5٫022٫316 دوالر أمريكى
2٫441٫570 دوالر أمريكى

3٫000٫000 دوالر أمريكى
50٫000 دوالر أمريكى

16٫148٫678 دوالر أمريكى

< منازعات الدائنين التجاريين< الدعم القانونى25,875,663
< املفاوضات عىل صفقات تجارية معقدة

<  تعزيز قدرة بلدان اإلقليم االعضاء عىل تنفيذ هذه الخدمات 
بنفسها

صندوق أفريقيا للتجارة

< التجارة15٫000٫0009,221,973 دوالر كندىكندا
< النمو االقتصادى
< التكامل اإلقليمى

<  البنية األساسية (املياه 
والطاقة)

< مساعدة تقنية
< تدريب

< بناء القدرة
< إعداد السياسة والدراسات القطاعية

ممارسات املجتمع املحىل األفريقى

< التكامل اإلقليمى6٫765٫0004,620,144 دوالر أمريكى(صندوق التنمية األفريقى)
< بناء القدرة

< املساعدة التقنية

< تقاسم املعرفة عن اإلدارة بنتائج التنمية
< ربط هذا بالعمليات اإلقليمية

< التضافر بين العمليات اإلقليمية والوطنية
< إدارة املشروعات

تسهيل املياه األفريقى

الجزائر
النمسا

استراليا
مجموعة بنك التنمية األفريقى

مؤسسة بيل وميلندا جيتس
بوركينا فاسو

كندا
الدانمرك

إدارة التقنية الدولية باململكة املتحدة
االتحاد االوروبى

مصر
فرنسا

النرويج
السنغال
السويد
أسبانيا

100٫000 يورو
6٫900٫000 يورو
6٫009٫290 يورو
11٫271٫800 يورو
7٫349٫358 يورو

82٫222 يورو
25٫441٫047 يورو

5٫361٫083
17٫052٫415 يورو

25٫000٫000 يورو
15٫000 يورو

12٫000٫000 يورو
16٫788٫685 يورو

174٫963 يورو
12٫195٫623 يورو

12٫000٫000 يورو

< املساعدة التقنية< قطاع املياه134,392,187
< الدراسات

< دعم العمليات
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امللحق  IV (يتبع)
A� الصناديق االستئمانية ملوضوعات محددة/ موارد الصناديق الخاصة املتاحة لاللتزام

حتى 31 كانون األول/ ديسمبر 2015

املبلغ ىف اإلتفاقية

األنشطةمجال التدخلوحدة حسابيةعملة املانحالصندوق االستئمانى

صندوق املسار السريع الزراعى

وكالة التعاون الدوىل السويدية
وكالة التنمية الدولية األمريكية

الدانمرك

7٫837٫175 دوالر أمريكى

12٫024٫325 دوالر أمريكى

1٫822٫656 دوالر أمريكى

< البنية األساسية الزراعية14,809,155
< الصحة

< بحوث السوق
< النمذجة املالية

< وضع خطط األعمال
< دراسات التأثير البينى واالجتماعى

تنمية املناخ � أفريقيا

السويد
املفوضية األوروبية

صندوق بلدان الشمال للتنمية

75٫000٫000 كورونا سويدى
27٫380٫000 يورو
5٫000٫000 يورو

<  توليد معلومات يعول عليها وعالية الجودة عن املناخ ونشرها < تغير املناخ34,482,083
عىل نطاق واسع من أجل التنمية ىف أفريقيا

<  تعزيز قدرة صناع السياسة ومؤسسات دعم السياسة من 
خالل توليد تحليل نوعى وأدلة عن تغير املناخ وتداعياته عىل 

أفريقيا
<  تنفيذ ممارسات التكيف الرائدة التى تبين قيمة ترويج معلومات 
املناخ ىف التخطيط للتنمية وممارساتها، لزيادة الوعى واملناصرة 

لتوجيه اتخاذ القرارات
صندوق غابات حوض الكونغو

إدارة التنمية الدولية باململكة املتحدة
النرويج

كندا

37٫679٫513 يورو
61٫251٫956 يورو
14٫226٫775 يورو

< البيئة100,230,476
<  تقليل إزالة الغابات 

وتدهورها
< تقليل الفقر

< إدارة الغابات املستدامة
< التنمية املستدامة

< بناء القدرة

< تقييم املشروعات وتمويلها
< إنشأء أمانة ونظم للصندوق

< اجتماعات املجلس الحاكم
< إعداد خطة العمل السنوية

< بعثات رصد مشروعات الصندوق
< إنشاء نظام للرصد والتقييم

استراتيجية عاملية لتحسين اإلحصاءات الزراعية والريفية

< املساعدة التقنية< اإلحصاءات الزراعية5٫819٫7103,974,560 دوالر أمريكى
< التدريب

<  تحسين تغطية وجودة مجموعة البيانات األساسية مع التركيز 
عىل االحتياجات األولية من البيانات الوطنية واإلقليمية

<  تحقيق تكامل أكبر لإلحصاءات الزراعية ىف نظم اإلحصاء 
الوطنية

صندوق الحوكمة االستئمانى

تحويل من صندوق بلدان الشمال 
االستئمانى للحوكمة:

فنلندا
الدانمرك
النرويج

مساهمات املانحين:
النرويج
السويد

سويسرا

84٫068 دوالر أمريكى
84٫308 دوالر أمريكى
76٫882 دوالر أمريكى

1٫124٫986
2٫286٫789 دوالر أمريكى
3٫131٫525 دوالر أمريكى

< مقاييس لتحليل وتحسين الحوكمة واإلقالل من الفساد< الحوكمة4,653,976
< تدعيم املراجعة ذات املصداقية

< آليات الخضوع للمساءلة ومؤسسات اإلشراف
< دعم مناخ االستثمار

< اإلدارة املالية الجيدة بما ىف ذلك التوريدات العامة
< دعم مناخ االستثمار وبيئة األعمال

<  اعتماد خطة عمل 2014، دعوة جديدة لتقديم اقتراحات ىف 
استعاضة أبريل 2015 الوشيكة
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امللحق  IV (يتبع)
A� الصناديق االستئمانية ملوضوعات محددة/ موارد الصناديق الخاصة املتاحة لاللتزام

حتى 31 كانون األول/ ديسمبر 2015

املبلغ ىف االتفاقية

األنشطةمجال التدخلوحدة حسابيةعملة املانحالصندوق االستئمانى

كونسورتيوم البنية األساسية من أجل أفريقيا

إدارة التنمية الدولية باململكة املتحدة
روسيا

كندا
ايطاليا

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
بنك اإلستثمار األوروبى

KFW أملانيا
جنوب أفريقيا

3٫020٫990 دوالر أمريكى
200٫000 دوالر أمريكى
1٫147٫871 دوالر أمريكى
472٫749 دوالر أمريكى

81٫840 دوالر أمريكى
400٫570 دوالر أمريكى
130٫613 دوالر أمريكى
99٫900 دوالر أمريكى

3,618,093

<  املساعدة ىف تحسين الحياة 
والرفاهية االقتصادية للناس 
ىف أفريقيا من خالل تشجيع 

ودعم ومساندة االستثمار 
املتزايد ىف البنية األساسية 

ىف أفريقيا، ىف كل من 
القطاعين العام والخاص

جعل التمويل مفيدا ألفريقيا

بنك التنمية األفريقى
إدارة التنمية الدولية باململكة املتحدة

بنك االستثمار األوروبى
GIZ أملانيا

هولندا
الوكالة السويدية للتعاون الدوىل ىف التنمية

الوكالة الدانمركية للتنمية الدولية
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

Min Buza
مجموعة بنك التنمية األفريقى

500٫000 يورو
166٫298 يورو
369٫950 يورو

1٫564٫960 يورو
300٫000 يورو
143٫315 يورو
120٫464 يورو
758٫266 يورو
580٫678 يورو

املساهمة حسب النوع

<  تنمية القطاع املاىل بدءا من 4,503,931
الوصول ألسواق رأس املال 

للحصول عىل تمويلها

الصندوق االستئمانى للشرق األوسط وشمال  أفريقيا

< التمويل21٫543٫90014,713,366 دوالر أمريكىالبنك الدوىل لإلنشاء والتعمير
< التجارة

< الحوكمة

< االستثمار ىف النمو املستدام
< التنمية الشاملة وخلق الوظائف

< تعزيز الحوكمة االقتصادية
< التنافسية والتكامل

صندوق بناء القدرة عىل التمويل متناهى الصغر

أسبانيا
UNCDF

5٫000٫000 يورو
119٫550 يورو

< الخدمات االستشارية< التمويل متناهى الصغر4,533,946
< التدريب

< بناء القدرة
< إعداد السياسات والدراسات القطاعية

صندوق الهجرة ومبادرة التنمية

فرنسا
الصندوق الدوىل للتنمية الزراعية
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

7٫000٫000 يورو
162٫615 يورو
154٫906 يورو

< دراسات< الهجرة والتنمية6,480,500
< مساعدة تقنية

برنامج شراكة املياه متعدد املانحين

كندا
الدانمرك

دعم الوكالة السويدية للتنمية 
الدولية ألول أسبوع مياه أفريقى

دعم بنك التنمية اإلسالمى ألسبوع 
املياه األفريقى

3٫302٫815 يورو
2٫010٫841 يورو

10٫524 يورو

13٫690 يورو

< السياسات< قطاع املياه4,727,293
< ورش العمل

< املؤتمرات
< التدريب

< الدراسات والحلقات الدراسية
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امللحق  IV (يتبع)
A� الصناديق االستئمانية ملوضوعات محددة/ موارد الصناديق الخاصة املتاحة لاللتزام

حتى 31 كانون األول/ ديسمبر 2015

املبلغ ىف االتفاقية

األنشطةمجال التدخلوحدة حسابيةعملة املانحالصندوق االستئمانى

صندوق تسهيل وإعداد مشروع البنية األساسية ملبادرة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا )نيباد(

الدانمرك
كندا

النرويج
إدارة التنمية الدولية باململكة املتحدة

حكومة أملانيا
أسبانيا

مساهمات البنك
الصندوق الدانمركى للمساعدة التقنية
مشروع إدارة التنمية باململكة املتحدة 

لتمويل املشروعات
املعونة األمريكية

17٫700٫000 كرونا دانمركية
19٫750٫000 دوالر كندى

45٫000٫000 كرونا نرويجية
9٫000٫000 جنيه إسترلينى

12٫000٫000 يورو
2٫001٫194 يورو

6٫300٫000 وحدة حسابية
5٫000٫000 كرونا دانمركية

193٫670 دوالر أمريكى

1٫000٫000 دوالر أمريكى

<  تكنولوجيا املعلومات 48,710,464
واالتصاالت

< النقل
< الطاقة

<  اإلمداد باملياه والصرف 
الصحى

< تحديد املشروع اإلقليمى
<  اإلعداد، حلقات العمل، حلقات نقاشية بالتماشى مع جدول 

أعمال النيباد
< بناء قدرات الجماعات االقتصادية واإلقليمية

منح مبادرة إمداد الريف باملياه والصرف الصحى

بوركينا فاسو
كندا

الدانمرك
فرنسا
إيطاليا

سويسرا
هولندا

82٫571 يورو
26٫404٫626 يورو
30٫829٫647 يورو
66٫000٫000 يورو

500٫000 يورو
23٫085٫654 يورو

9٫287٫804 يورو

< السياسة واالستراتيجية< قطاع املياه133,070,614
< بناء القدرات

< التدريب
< إعداد املشروعات والبرامج

صندوق التعاون االستئمانى بين الجنوب والجنوب

البرازيل
(املوقف املاىل حتى سبتمبر 2014)

< الزراعة واألعمال الزراعية5٫999٫8023,908,131 دوالر أمريكى
< تنمية القطاع الخاص

< الطاقة النظيفة
< الحوكمة
< الصحة

< التنمية االجتماعية

< املساعدة التقنية
< بناء القدرة

< تنمية املوارد البشرية
< الحلقات الدراسية

< ورش العمل

الصندوق الخاص لتعمير وتنمية البحيرات العظمى

انغوال
بوروندى

جمهورية الكونغو الديمقراطية
الكونغو

كينيا
رواندا
أوغندا
زامبيا

500٫000 دوالر أمريكى
80٫606 دوالر أمريكى

1٫000٫000 دوالر أمريكى
967٫500 دوالر أمريكى

1٫027٫355 دوالر أمريكى
100٫000 دوالر أمريكى
250٫000 دوالر أمريكى
500٫000 دوالر أمريكى

< األمن3,022,360
<  الديمقراطية والحوكمة 

الجيدة
< التنمية االقتصادية

< التكامل اإلقليمى
<  القضايا اإلنسانية 

واالجتماعية والبيئية

<  التصدى لالحتياجات والظروف الخاصة ىف منطقة البحيرات 
العظمى

صندوق الطاقة املستدامة من أجل أفريقيا

الدانمرك
الوكالة االمريكية للتنمية الدولية

51٫933٫100 دوالر أمريكى
5٫000٫000 دوالر أمريكى

< الطاقة املتجددة38,882,355
< كفاءة الطاقة

<  إعداد مشروع ملشروعات يبلغ إجماىل استثماراتها 30ـ200 
مليون دوالر (دعم املشروعات بمنتج مستقل للطاقة أو ىف إطار 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والكيانات السيادية غير 

مؤهلة لتكون رعاة للمشروعات)
< اإلسهام ىف أسهم صندوق رأس املال الخاص

< خلق مناخ داعم لالستثمارات الخاصة ىف الطاقة املستدامة
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امللحق  IV (يتبع)
A� الصناديق االستئمانية ملوضوعات محددة/ موارد الصناديق الخاصة املتاحة لاللتزام

حتى 31 كانون األول/ ديسمبر 2015

املبلغ ىف االتفاقية

األنشطةمجال التدخلوحدة حسابيةعملة املانحالصندوق االستئمانى

صندوق استئمانى للبلدان التى تمر بمرحلة انتقال

إدارة التعاون الدوىل باململكة املتحدة
الوكالة الدانمركية للتنمية الدولية

3٫258٫244 يورو
2٫719٫335 يورو

< التمويل5,092,762
< التجارة

< الحوكمة

< املساعدة التقنية
< دعم الشراكات من أجل مشروعات التعاون التقنى

القيمة مقابل االستدامة النقدية والخضوع للمساءلة ىف القطاعات االجتماعية

الوكالة النرويجية للتنمية الدولية
GAVI

1٫403٫465 دوالر أمريكى
400٫000 دوالر أمريكى

< الصحة465,253
< التعليم

<  الحماية االجتماعية

< استنادا لألدلة
< سياسات واستراتيجيات قطاعية

< توجه النظم للنتائج واألداء
< تعاون أصحاب املصلحة

< القيمة مقابل النقود
< االستدامة والخضوع للمساءلة عن النتائج الصحية

< التخطيط من أجل تحقيق النتائج
< هياكل وأدوات الحوكمة والخضوع للمساءلة

صندوق زمبابوى االستئمانى متعدد األطراف

الدانمرك
أملانيا

اململكة املتحدة
سويسرا
السويد
النرويج
استراليا

<   استثمارات البنية األساسية 139٫802٫26395,477,697 دوالر أمريكى
ىف املياه والصرف الصحى

<  الطاقة

< إعادة تأهيل مشروعات البنية األساسية

703,462,387

املصدر : إدارة حشد املوارد والتمويل األجنبى ىف مجموعة بنك التنمية األفريقى.
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IV  امللحق
B- موارد الصناديق االستئمانية الثنائية املتاحة لالرتباط حتى 31 كانون األول / ديسمبر 2015

املبلغ ىف االتفاقية

األنشطةمجال التدخلوحدة حسابيةعملة املانحالبلد املانح

كندا

منحة كندية للمساعدة التقنية 
(2008-TCA)

5٫023٫528 دوالر كندى
573٫187 دوالر كندى من 

CATF

< أنشطة ستدعم قدرة البنك ىف القطاعات التالية: فاعلية 3,592,299
التنمية، املساواة بين الجنسين، الحوكمة الجيدة، إدارة املوارد 

الريفية وتنمية القطاع الخاص

< وضع السياسات
< الدراسات

< بناء القدرة
الصين

< تحديد املشروعات، اإلعداد لها، < كل القطاعات2٫000٫0001,348,538 دوالر أمريكىصندوق الصين االستئمانى
ودراستها

بيل وميلندا جيتس

< كما هو متفق عليه مع املؤسسة، < قطاعات متعددة2٫853٫0002,027,379 دوالر أمريكىبيل وميلندا جيتس
يمكن أن يختلف من مشروع آلخر

فنلندا

الصندوق االستئمانى الفنلندى 
لالستشارات

< البيئة14٫426٫30512,698,260 يورو
< التكيف مع املناخ والتخفيف منه

< العلم والتكنولوجيا املرتبطان بالطاقة املتجددة والنظيفة
< إدارة الغابات
< املياه والرى

< التعليم

< املساعدة التقنية

فرنسا

برنامج التعاون بين BAD/ صندوق 
فرنسا للمساعدة التقنية

< كل القطاعات3٫350٫0003,638,845 يورو
< املوارد مقيدة جزئيا

< املساعدة التقنية

الهند

<  البنية األساسية6٫753٫6864,172,096 دوالر أمريكىالصندوق االستئمانى الهندى
< القطاع الخاص

< تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
< التجارة

< العلم والتكنولوجيا

< املساعدة التقنية
< بناء القدرة

< حلقات دراسية للتدريب
< ورش عمل

< مشاورات وتقاسم املعرفة عن 
قضايا السياسة

إيطاليا

برنامج التعاون بين مجموعة بنك 
التنمية األفريقى/ إيطاليا

مكرس بالكامل ملبادرة تخفيف < تخفيف املخاطر2٫783٫5732,913,176 يورو
املخاطر ىف أفريقيا

اليابان

منحة اليابان لتنمية السياسة 
واملوارد البشرية

< التجارة والجمارك2٫783٫888٫69116,134,183 ين يابانى
< مشروعات األعمال االجتماعية

< التعليم العاىل
(TICADV برنامج العمل املتفق عليه مع) >

< عمل تحليىل
< بناء القدرة وورش عمل

كوريا

الصندوق االستئمانى للتعاون 
التقنى واالقتصادى بين كوريا 

وأفريقيا

46٫723٫727 دوالر أمريكى
2٫000٫000 دوالر أمريكى

(مبلغ لصندوق كوريا القديم 
للتعاون التقنى)

< البنية األساسية واملوارد الطبيعية33,275,779
< تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

< تقاسم املعرفة عن خبرة كوريا والتنمية االقتصادية
< تنمية املوارد البشرية

< تنفيذ خطة عمل التعاون 
االقتصادى بين كوريا وأفريقيا
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املبلغ ىف االتفاقية

األنشطةمجال التدخلوحدة حسابيةعملة املانحالبلد املانح

نيجيريا

25٫000٫000 دوالر أمريكى، صندوق نيجبريا للتعاون التقنى
يمكن االرتباط بحد أقصى 

سنويا هو 2٫5 مليون دوالر

بناء القدرة والتكامل اإلقليمى ىف مجاالت:18,783,044
* العلم والتكنولوجيا

* التنمية البشرية (الصحة والتعليم)
* الزراعة

* اإلدارة العامة
* إدارة األعمال والتمويل

* دراسات الجدوى وما قبل 
الجدوى

* تحديد املشروعات
* اإلعداد
* التقييم

* التقييم الالحق
* استعراض منتصف املدة

* تأهيل املشروعات القائمة التى 
تعانى صعوبات

* التدريب
* بناء القدرة

النرويج

االتفاقية النرويجية للتعاون التقنى 
(املوقف املاىل حتى سبتمبر 2014)

21٫000٫000 كرونا 
نروجية

* املساواة بين الجنسين وتوفير املساعدين التقنيين، الرصيد 2,100,998
مخصص للمرأة األفريقية ىف مبادرة األعمال

* مبرمجة بالكامل

البرتغال

* تنمية القطاع الخاص2٫336٫2361,990,420 يوروالتعاون التقنى البرتغاىل
* البنية األساسية

* الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة
* الحوكمة الجيدة وبناء القدرة

* الزراعة
* املياه

* ترويج اللغة البرتغالية ىف أعمال البنك

* أنشطة دورة املشروع بما 
ىف ذلك دراسات الجدوى وقبل 

الجدوى
* بناء القدرة وتنمية املوارد 

البشرية
* السياسات والدراسات القطاعية

* حوار املؤسسات والسياسة
السويد

* مخصص الستراتيجية القطاع * كل القطاعات47٫543٫7114,370,871 كورونا سويديةالصندوق السويدى للتعاون التقنى
الخاص

سويسرا

5٫576٫413 فرنك سويسرى + املنحة السويسرية للمساعدة التقنية
5٫900٫000 فرنك سويسرى

* مركز املساعدة التقنية ىف OWAS ممول بالفعل8,178,955
* تمت استعاضة املساعدة التقنية السويسرية لكن املوارد 

ستكرس لتعزيز قدرة البنك عىل تحديد وعالج أوضاع 
الهشاشة والنزاع

اململكة املتحدة � إدارة التنمية الدولية )اتفاقية جديدة(

إدارة التنمية الدولية ـ ترتيب إطار 
التعاون التقنى

* خدمات استشارية ومساعدة تقنية لدعم أنشطة دورة 2٫000٫0002,156,899 إسترلينى
املشروع والدراسات السياسية والقطاعية

* التدريب، بناء القدرة وتوفير الدعم املؤسسى

* املساواة بين الجنسين
* الدول الهشة

* تغير املناخ
* اإلدارة بالنتائج

* مساعدة البنك ىف تحسين 
إجراءاته وعملياته مثل التوريدات 

وامليزنة
* الوفاء باالرتباطات بشأن 

الفاعلية املؤسسية
117,381,743اإلجماىل

املصدر : إدارة حشد املوارد والتمويل بمجموعة بنك التنمية األفريقى.

امللحق  IV (يتبع)
B- موارد الصناديق االستئمانية الثنائية املتاحة لالرتباط حتى 31 كانون األول / ديسمبر 2015
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V  امللحق
مجموعة بنك التنمية األفريقى

تستخدم موارد بنك التنمية األفريقى، التى يتم الحصول عليها 
عادة من عمليات االقتراض من أسواق رأس املال، لتقديم قروض 
لبلدان اإلقليم األعضاء فيه عىل أساس شروط غير تيسيرية. كما 
تستخدم املوارد من هذه النافذة لدعم مشروعات القطاع الخاص 
املباشرة،  القروض  خالل  من  األعضاء  اإلقليم  بلدان  كافة  ىف 
املال  رأس  أسهم  ىف  واملشاركات  التجارة،  تمويل  وتسهيالت 
وأشباه أسهم رأس املال، وتقديم الضمانات للمشروعات السلمية 
التى  الجنسيات  متعددة  واملشروعات  البقاء،  عىل  والقادرة  ماليا 

تدعم التكامل اإلقليمى.

الزمن،  مّر  عىل  البنك  لدى  املعيارى  القروض  منتج  تطور  وقد 
واستجابتها  العمالء  الحتياجات  مالءمتها  دوما  تتزايد  بشروط 
لها. ومنتج القروض املعيارى الذى يقدم حاليا للعمالء املضمونين 
من سلطة عامة وغير املضمونين منها، هو قرض معزز بعالوة 
لتدبر مخاطر  املرونة  عالية من  للمقترضين درجة  يوفر  متغيرة 
املضمونين  غير  للزبائن  وبالنسبة  تواجههم.  التى  الفائدة  سعر 
من سلطة عامة، فإن منتج القروض املقدم لهم هو قرض بعالوة 

ثابتة.

متغيرة،  بعالوة  املعززة  القروض  عىل  اإلقراض  سعر  ويتضمن 
سعرا معوما (ليبور 6 أشهر للدوالر األمريكى والين، ويوريبور 6 
أشهر لليورو، وجيبار 3 أشهر للزار (الراند) وذلك هامش تمويل 
لليبور،  بالنسبة  التمويل  البنك ىف  التى يتحملها  للتكلفة  يعد دالة 
تم  تعاقدية  أشهر، وعالوة   6 كل  واليوريبور، وجيبار وتحسب 
تحديدها بـ 60 نقطة أساس ابتداء من أول كانون الثانى/ يناير 
2011. وبناء عىل طلب املقترض يقدم القرض املعزز بعالوة متغيرة 
خيارا مجانيا بتحويل سعر األساس املعوم إىل سعر ثابت. وتصل 
فترة سداد القروض السيادية واملضمونة من سلطة سيادية إىل 

20 سنة، منها فترة سماح ال تزيد عىل 5 سنوات.

أساس  سعر  الثابتة  العالوة  قروض  عىل  الفائدة  سعر  ويشمل 
معوم يظل معوما حتى تاريخ االستحقاق، أو سعر أساس ثابت 
(سعر مقايضة لالستهالك محدد بناء عىل طلب املقترض بالنسبة 
إىل  تستند  ائتمان  عالوة  زائدا  املنصرفة)  القروض  ألرصدة 
سلطة  من  املضمونة  غير  القروض  سداد  فترة  وتصل  املخاطر. 

سيادية إىل 15 سنة منها فترة سماح ال تزيد عىل 5 سنوات.

األول/  كانون  األفريقى ىف  التنمية  بنك  إدارة  وافق مجلس  وقد 
لتالئم  بالكامل  مرنة  قروض  منتج  تقديم  عىل   2013 ديسمبر 
السيادية  الهيئات  من  للمقترضين  املتاحة  القروض  منتجات 
املرنة  القروض  وستتضمن  سيادية.  هيئات  من  واملضمونين 
الحاىل  الوقت  ىف  تقدمها  التى  املخاطر  إلدارة  جوانب  بالكامل 

هيئات  من  املضمونة  للقروض  املخاطر  إلدارة  البنك  منتجات 
سيادية، وبالتاىل ستوفر مرونة قابلة للتعديل حسب العميل فيما 
يتعلق بأسعار الفائدة وتحويل العمالت للمقترضين كما أنها تقدم 
هيكل تسعير عىل أساس فترات السداد وتزيد من القيمة، وفترات 
الزمن املرجح لسداد  السداد (متوسط  السماح، ومتوسط فترات 
الدين) للقروض املضمونة من هيئات سيادية ىف الفترة من 20 
 8 عام،   25 إىل  الراهن  الوقت  ىف  عام   12.75 و  أعوام   5 عام، 
أعوام و 17 عاما عىل التواىل، للسماح للمقترضين باختيار شروط 
إدارة  عىل  وقدراتهم  التمويل  من  احتياجاتهم  تلبى  التى  القرض 

الدين.

املنتج للقروض املرنة بالكامل مع تلك  وتتوافق أسعار اإلقراض 
الخاصة بالقروض املعززة بعالوة متغيرة زائد عالوة عىل فترات 
السداد، عندما يكون ذلك قابال للتطبيق. ومن خالل التسعير القائم 
فترة  متوسط  يقل  التى  القروض  تحصل  لن  السداد  فترات  عىل 
سدادها أو يساوى 12.75 عام عىل عالوة فترة السداد. بيد أن، 
القروض التى يزيد متوسط فترة سدادها عىل 12.75 عام ولكنه 
يقل أو يساوى 15 عاما ستحصل عىل عالوة فترة سداد تبلغ 10 
فترة  متوسط  يزيد  التى  القروض  بينما ستحصل  أساس،  نقاط 

سدادها عىل 15 عاما عىل عالوة سداد تبلغ 20 نقطة أساس.

من  األفريقى  التنمية  صندوق  التمويل  نافذة  موارد  تأتى 
االشتراكات واالستعاضات الدورية التى تقدمها الدول املشاركة 
ىف الصندوق، عادة عىل أساس 3 سنوات. وقبل االستعاضة 13 
الحالية كان الصندوق يعمل بموجب شروط إقراض متمايزة للبلد 
املؤهلة لالقتراض من الصندوق املصنفة باعتبارها بلدان الهجين 
كان  وبالتاىل  فقط.  الصندوق  بلدان  مقابل  والتدرج  والفجوة 
استحقاق  آجال  والتدرج  والفجوة  الهجين  لبلدان  املقدم  للقرض 
لفترة 30 سنة، تشمل 8 سنوات فترة سماح بسعر فائدة واحد 
للقروض  كان  فقط،  الصندوق  لبلدان  وبالنسبة  املائة سنويا.  ىف 
فترة استحقاق تبلغ 50 سنة منها 10 سنوات فترة سماح بدون 
سعر فائدة. وكانت رسوم االرتباط املعيارية التى تبلغ 0.50 ىف 
املائة سنويا عىل الرصيد غير املنصرف وأتعاب الخدمة التى تبلغ 
0.75 ىف املائة عىل الرصيد غير املنصرف، ال تزال سارية بالنسبة 

لكل القروض.

املالية طويلة األجل وقدرة تسهيل  الحفاظ عىل االستدامة  وبغية 
الصندوق، أدخلت االستعاضة 13 معيارين أساسيين للحصول عىل 
القروض: (i) شروط إقراض مشددة ومتمايزة؛ (ii) مجموعتين 
فرعيتين من بلدان الصندوق فقط: "العادية" أو مجموعة "التقدم". 
وتم تشديد شروط التمويل للبلدان العادية وبلدان التقدم املؤهلة 



والتدرج.  الفجوة  الهجين وبلدان  للبلدان  للصندوق فقط، وكذلك 
كما تم إدخال حكم للسداد املعجل وإطار للسداد الطوعى.

وبالتاىل، كان للقروض املقدمة بموجب االستعاضة الـ 13 لبلدان 
الصندوق العادية أجل استحقاق قدره 40 عاما، منها 10 سنوات 
فترة سماح، وكان للقروض املقدمة لبلدان التقدم فترة استحقاق 
قدرها 40 عاما منها 5 سنوات فترة سماح. وكانت رسوم االرتباط 
املعيارية وهى 0.50 ىف املائة سنويا عىل الرصيد غير املنصرف 
وأتعاب الخدمة البالغة 0.75 ىف املائة عىل الرصيد غير املنصرف، 
والفجوة  الهجين  لبلدان  املقدمة  للقروض  وكان  تزال سارية.  ال 
والتدرج أجل استحقاق يبلغ 30 عاما منها 5 سنوات فترة سماح 
وسعر فائدة قدره واحد ىف املائة سنويا إضافة لرسوم اإلرتباط 

والخدمات املعيارية.

صندوق نيجيريا االستئمانى: تقدم جمهورية نيجيريا االتحادية 
كل موارد الصندوق بموجب اتفاقية موقعة مع البنك عام 1976 
لفترة أولية تبلغ ثالثين عاما، وعقب مراجعة االتفاقية ىف نيسان/ 
أبريل 2008، نصت االتفاقية عىل أن موارد الصندوق ُتنفق وفقا 

لشروط الخيارات الثالثة التالية:

<  الخيار األول: (i) ال أعباء للفائدة عىل قروض صندوق نيجيريا 
االستئمانى، (ii) رسم خدمة قدره 0.75 سنويا عىل الرصيد 
القائم، (iii) أتعاب التزام قدرها 0.5 ىف املائة عىل االلتزامات 
غير املنصرفة، (iv) فترات سداد قدرها 20 عاما بفترة سماح 

قدرها 7 سنوات.

<  الخيار الثانى: (i) ال أعباء فائدة عىل قروض صندوق نيجيريا 
االستئمانى، (ii) رسم خدمة قدره 0.75 ىف املائة سنويا عىل 
الرصيد القائم، (iii) أتعاب التزام قدرها 0.5 ىف املائة سنويا 
عىل اإللتزامات غير املنصرفة،  (iv)  15 سنة فترة سداد منها 

5 سنوات فترة سماح.

األفريقى،  التنمية  بنك  قروض  شروط  نفس  الثالث:  <  الخيار 
أخذا ىف االعتبار أحكام املبادئ التوجيهية لتمويل البنك للقطاع 

الخاص وكذلك تحليل مخاطر املشروعات.

بأسعار  االتفاقية  تنقيح  قبل  املمنوحة  القروض  فوائد  وأدرجت 
فائدة تراوحت بين 2 ىف املائة و 4 ىف املائة، بعمولة قدرها 0.75 

ىف املائة عىل األجزاء غير املنصرفة.
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املرفق I ـ 1
الخريطة التنظيمية ملجموعة بنك التنمية األفريقى، 31 كانون األول/ ديسمبر 2015
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2 - I املرفق
كبار مسئوىل مجموعة البنك ىف  31 كانون األول / ديسمبر 2015

املجمعباقي االسماالسم األولاللقب

الرئاسة، وحدات تعمل تحت إشراف الرئيس، ووحدات تعمل تحت إشراف مجلسى اإلدارة

PresidentADESINAAkinwumi AyodejiPRST
Director of Cabinet/Chief of StaffMOYOSiphoPRST

Group Chief Risk Officer TURNERTimothyGCRO
Special Envoy on Gender FRASER-MOLEKETIGeraldine JoslynSEOG

General Counsel and DirectorGADIOKalidouGECL
Auditor GeneralOKONKWOChukwumaOAGL

Director, Integrity, & Anti-CorruptionBOSSMANAnnaIACD
Director, Compliance Review, & MediationTOURESekouCRMU

Evaluator GeneralNANGIARakeshIDEV
النائب األول للرئيس

First Vice President, Chief Operating OfficerMBIEmmanuel EbotFVP/COO
Director, Strategy, & Operational PoliciesKAPOORKapilCOSP

Director, Results, & Quality AssuranceMIZRAHISimonORQR
األمني العام

Secretary General & Vice PresidentAKINTOMIDECeciliaSEGL
مكتب كبير الخبراء االقتصاديين

Officer in Charge, Chief Economist, & Vice PresidentLUFUMPACharlesECON
الخدمات املتعلقة بالشركة

Acting Vice President, Corporate ServicesNWABUFONnennaCSVP
التمويل

Vice PresidentBOAMAHCharles OwusuFNVP
Acting Director, Financial ControlHOLLISTOmobolaFFCO

Director, TreasuryN’SELEHassatouFTRY
العمليات 1 : البرامج والسياسات القطرية واإلقليمية

Acting Vice PresidentLITSEJanvier KpourouORVP
العمليات 2 : عمليات القطاعات

Vice PresidentABOU-SABAAAly Abdel-HamedOSVP
العمليات 3: البنية األساسية والقطاع الخاص والتكامل اإلقليمى والتجارة

Vice PresidentASAMOAHSolomonOIVP

 املصدر: إدارة املوارد البشرية ببنك التنمية األفريقى.
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1 - II املرفق
قرارات اعتمدها مجلس محافظى بنك التنمية األفريقى ىف 2015

B/BG/2015/01إجراءا محدث ومنقح لتعيين أعضاء املكتب واللجنة التوجيهية املشتركة ملجلس املحافظين
B/BG/2015/02بواسطة االنتخابات الفرعية للمدير التنفيذى لبنك التنمية األفريقى
B/BG/2015/03قواعد محدثة لتعيين أعضاء اللجنة الدائمة ملجلس املحافظين املعنية بشروط خدمة املسؤولين املنتخبين
B/BG/2015/042014 التقرير السنوى والقوائم املالية املراجعة للسنة املالية املنتهية ىف 31 كانون األول/ ديسمبر
B/BG/2015/052014 تخصيص وتوزيع اإليراد القابل للتخصيص لبنك التنمية األفريقى للسنة املالية املنتهية ىف 31 كانون األول/ ديسمبر
B/BG/2015/062014 توزيع جزء من إيراد صندوق نيجيريا اإلستئمانى للسنة املالية املنتهية ىف 31 كانون األول/ ديسمبر
B/BG/2015/07انتخاب رئيس بنك التنمية األفريقى
B/BG/2015/08اقتراع بشكر مجلس اإلدارة للدكتور/ دونالد كابيروكا، الرئيس الراحل، عىل الخدمات البارزة التى أداها ملجموعة بنك التنمية األفريقى

املصدر: مكتب األمين العام، مجموعة بنك التنمية األفريقى.

املرفقات
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2 - II املرفق
مجلس املحافظين: قوة التصويت للبلدان األعضاء ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015

املحافظونالبلد

املحافظون

إجماىل األصواتاالحتياطيون

% من القوة 

التصويتية

 1AlgeriaAbderrahmane BenkhalfaMiloud Boutabba271,6504.191
 2AngolaArmando ManuelJob Graça74,8671.155
 3BeninLionel ZinsouKomi Koutche13,0300.201
 4BotswanaOntefetse Kenneth MatamboTaufila Nyamadzabo70,0771.081
 5Burkina FasoJean Gustave SanonLassane Kabore26,2730.405
 6BurundiTabu Abdallah ManirakizaCôme Manirakiza15,8940.245
 7Cabo VerdeCristina DuarteCarlos Furtado5,5440.085
 8CameroonLouis Paul MotazeCharles Assamba Ongodo70,2271.083
 9Central African RepublicFlorence LimbioAssane Abdallah Kadre3,3270.051
10ChadMariam Mahamat Nour *5,1530.079
11ComorosMohamed Ali SoilihiAlfeine Sitti Soifiat Tadjiddine1,1670.018
12CongoGilbert OndongoRaphael Mokoko29,8250.460
13Congo, Democratic Republic ofHenri Yav MulangLamy Lamiel83,4141.287
14Côte d’IvoireAlbert Toikeusse Mabri AbdallahNiale Kaba240,1883.705
15DjiboutiIlyas Moussa DawalehAhmed Osman Ali1,8380.028
16EgyptHisham RamezSahar Nasr351,0355.415
17Equatorial GuineaMiguel Obiang EngongaValentin Ela Maye10,8700.168
18EritreaBerhane HabtemariamMartha Woldegiorghis 2,6280.041
19EthiopiaAbdulaziz MohammedAhmed Shide102,2581.577
20GabonRegis ImmongaultChristian Magnagna77,5381.196
21Gambia, TheAbdou KolleyAbdoulie Jallow10,3880.160
22GhanaSeth TerkperHenry Kofi Wampah137,7552.125
23GuineaMohamed DiareSekou Traore26,5440.409
24Guinea-BissauGeraldo Joao MartinsDegol Mendes2,1770.034
25KenyaHenry Kiplagat RotichKamau Thugge93,6011.444
26LesothoMamphono KhaketlaMapalesa Rapapa4,3480.067
27LiberiaAmara Mohamed KonnehMounir Siaplay13,0280.201
28LibyaKamel A. ElhassiAli Mohamed Salem215,1183.319
29MadagascarFrançois Marie Maurice Gervais 

Rakotoarimanana
Pierre-Jean Feno41,8950.646

30MalawiGoodall Edward GondweRonald Mangani18,4710.285
31MaliMamadou Igor DiarraMamadou Gaoussou Diarra28,4890.439
32MauritaniaSid Ahmed Ould RaissCheikh El Kebir Moulaye Taher4,3290.067
33MauritiusSeetanah LutchmeenaraidooDharam Dev Manraj42,6880.659
34MoroccoMohammed BoussaidDriss El Azami El ldrissi228,2433.521
35MozambiqueAdriano Afonso MaleianeErnesto Gouveia Gove 38,7080.597
36NamibiaCarl Hermann Gustav SchlettweinEricah B. Shafudah22,7420.351
37NigerSaidou SidibeMohamed Boucha16,7730.259
38NigeriaKemi AdeosunMahmoud Isa-Dutse574,6698.865
39RwandaClaver GateteUzziel Ndagijimana9,1050.140
40São Tomé & PríncipeAmerico D’Oliveira RamosMaria Do Carmo Trovoada Pires  

De Carvalho Silveira
4,9750.077

41SenegalAmadou BaLat Diop67,9621.048
42SeychellesJean-Paul AdamCaroline Abel2,4480.038
43Sierra LeoneKaifala MarahEdmund Koroma19,0970.295
44SomaliaMohamed Adam IbrahimBashir Isse2,5660.040
45South AfricaPravin Jamandas GordhanMcebisi Hubert Jonas324,5585.007
46South SudanDavid Deng AthorbeiKornelio Kariom Mayiik32,6550.504
47SudanBadr Eldien Mahmoud AbbasMagdi Hassan Yassin22,0360.340
48SwazilandMartin Gobizandla DlaminiHlangusemphi Dlamini8,0100.124
49TanzaniaSaada Mkuya SalumServacius Beda Likwelile49,6680.766
50TogoAdji Oteth AyassorKossi Assimaidou10,6950.165
51TunisiaYassine Brahim*90,8001.401
52UgandaMatia KasaijaKeith Muhakanizi31,3690.484
53ZambiaAlexander Bwalya ChikwandaFredson Kango Yamba80,8131.247
54ZimbabwePatrick Anthony Chinamasa Willard L. Manungo 133,6992.063

3,867,22559.658إجمالى أعضاء اإلقليم
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املحافظونالبلد

املحافظون

إجماىل األصواتاالحتياطيون

% من القوة 

التصويتية
1ArgentinaAxel KicillofAlejandro Vanoli Long6,4720.100
2AustriaJohann Georg SchellingEdith Frauwallner29,3940.453
3BelgiumJohan Van OvertveldtRonald De Swert41,7820.644
4BrazilNelson BarbosaClaudio Alberto Castelo Branco Puty26,6980.412
5CanadaStephane DionRob Stewart246,6293.805
6ChinaZhou Xiaochuan Yi Gang74,3641.147
7DenmarkMartin Bille HermannBirgitte Markussen76,4611.180
8FinlandElina KalkkuPekka Puustinen32,1200.495
9FranceBruno BézardGuillaume Chabert242,6063.743

10GermanyThomas SilberhornMarianne Kothé266,2654.108
11IndiaArun JaitleyShakitikanta Das16,7190.258
12ItalyPier Carlo PadoanFilippo Giansante156,9882.422
13JapanTaro AsoHaruhiko Kuroda354,4935.469
14KoreaKyunghwan ChoiJuyeol Lee30,7860.475
15KuwaitAnas Khalid Al-SalehHesham Al–Waqayan 29,8330.460
16LuxembourgPierre GramegnaGeorges Heinen13,2840.205
17NetherlandsLilianne PloumenChristiaan Rebergen56,4550.871
18NorwayTone SkogenHenrik Harboe75,3791.163
19PortugalMaria Luis AlbuquerqueManuel Rodrigues16,0470.248
20Saudi ArabiaYousef Ibrahim Albassam Ahmed Mohammed Al-Ghannam13,0450.201
21SpainLuis De Guindos JuradoInigo Fernandez De Mesa69,8781.078
22SwedenUlrika ModéerPer Örnéus100,1821.545
23SwitzerlandRaymund FurrerChantal Nicod95,1131.467
24TurkeyCavit DağdașAhmet Genç7,1970.111
25United KingdomJustine Greening Grant Shapps113,3841.749
26United States of AmericaJacob Joseph LewCatherine Novelli423,4876.533

2,615,06140.342إجماىل البلدان من خارج اإلقليم
6,482,286100.000اإلجماىل العام

 املصدر: شعبة الخزانة ببنك التنمية األفريقى.
مالحظة: *شاغر.

املرفق II- 2  ( يتبع)
مجلس املحافظين: قوة التصويت للبلدان األعضاء ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015

املرفقات
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 3 -II املرفق
مجلس إدارة البنك:  قوة التصويت والبلدان املمثلة  ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015

إجمالى األصواتنيابة عناملديرون التنفيذيون
% من القوة 

التصويتية

Tarik Al-Tashani Libya 215,118 
Hussein Abdi Halane (Alternate)Somalia 2,566 

Mauritania 4,329 
 222,013  3.425 

Mulu KetselaEthiopia 102,258 
VacantEritrea 2,628 

Kenya 93,601 
Rwanda 9,105 

Seychelles 2,448 
Tanzania 49,668 
Uganda 31,369 

 291,077  4.490 
Shahid Khan South Africa 324,558 

Bheki Sibonangaye Bhembe (Alternate) Swaziland 8,010 
Lesotho 4,348 

 336,917  5.197 
Amadou Kone Côte d’Ivoire 240,188 

Bernardo Abaga Ndong Mayie (Alternate)Equatorial Guinea 10,870 
Guinea 26,544 

 277,602  4.282 
Mahomed Rafique Jusob MahomedMozambique 38,708 
Heinrich Mihe Gaomab II (Alternate)Namibia 22,742 

Angola 74,867 
Zimbabwe 133,699 

 270,016  4.165 
Soraya Mellali Algeria 271,650 

Alfredo Mendes (Alternate)Bissau-Guinea 2,177 
Madagascar 41,895 

 315,722  4.871 
Abdelmajid Mellouki Morocco 228,243 

VacantTogo 10,695 
Tunisia 90,800 

 329,738  5.087 
Abdallah Msa Comoros 1,167 

Ousman Sougui Abakar (Alternate) Chad 5,153 
Benin 13,030 

Burkina Faso 26,273 
Cabo Verde 5,544 

Gabon 77,538 
Mali 28,489 

Niger 16,773 
Senegal 67,962 

 241,929  3.732 
Petronella Mukelabai Nawa Mwangala Zambia 80,813 

Cornelius Karlens Dekop (Alternate) Botswana 70,077 
Malawi 18,471 

Mauritius 42,688 
 212,049  3.271 

Alieu Momodou Ngum Gambia,The 10,388 
Miata Beysolow (Alternate) Liberia 13,028 

Ghana 137,755 
Sierra Leone 19,097 

Sudan 22,036 
 202,303  3.121 

Bright Erakpoweri Okogu Nigeria 574,669 
Maria das Neves Ceita Batista de Sousa (Alternate) São Tomé & Príncipe 4,975 

 579,644  8.942 
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إجمالى األصواتنيابة عناملديرون التنفيذيون
% من القوة 

التصويتية
Leonard Sentore Burundi 15,894 

Félicité Célestin Omporo Enouany (Alternate) Congo 29,825 
Cameroon 70,227 

Central African Republic 3,327 
Congo, Democratic Republic of 83,414 

 202,686  3.127 
VacantSouth Sudan 32,655 

 32,655  0.504 
Mohamed Zaghloul Egypt 351,035 

Ali Mohamed Ali (Alternate)Djibouti 1,838 
 352,873  5.444 

3,867,22559.658إجمالى األقاليم

Tomoya Asano Japan 354,493 
Saleh Barabba (Alternate) Saudi Arabia 13,045 

Argentina 6,472 
Austria 29,394 

Brazil 26,698 
 430,102  6.635 

Ronald Meyer Germany 266,265 
VacantPortugal 16,047 

Switzerland 95,113 
 377,425  5.822 

Mariano Munoz-Carpena Spain 69,878 
Abdenor Brahmi (Alternate) France 242,606 

Belgium 41,782 
 354,266  5.465 

Dominic O’Neil United Kingdom 113,384 
Eric Hilberink (Alternate)Netherlands 56,455 

Italy 156,988 
 326,827  5.042 

Hau Sing Tse Canada 246,629 
Thamer Mohammad Alfailakawi (Alternate)Kuwait 29,833 

China 74,364 
Korea 30,786 

Turkey 7,197 
 388,809  5.998 

Heikki Tuunanen Finland 32,120 
VacantDenmark 76,461 

India 16,719 
Norway 75,379 
Sweden 100,182 

 300,861  4.641 
VacantLuxembourg 13,284 

 13,284  0.205 
VacantUnited States of America 423,487 

Matthew Turner (Alternate) United States of America
 423,487  6.533 

 40.342  2,615,061 إجمالى األعضاء من خارج اإلقليم
 100.000  6,482,286 اإلجمالى العام

 املصدر: شعبةالخزانة ببنك التنمية األفريقى.

املرفق II- 3  (يتبع)
مجلس إدارة البنك:  قوة التصويت والبلدان املمثلة  ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015

املرفقات
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1 -III املرفق
قرارات اعتمدها مجلس املحافظين ىف 2015 بالنسبة لصندوق التنمية األفريقى

F/BG/2015/01إجراء منقح ومحدث لتعيين أعضاء املكتب واللجنة التوجيهية املشتركة ملجلسى املحافظين
F/BG/2015/022014 التقرير السنوى والقوائم املالية املعدة لغرض خاص للسنة املالية املنتهية ىف 31 كانون األول/ ديسمبر
F/BG/2015/03إشتراك أنغوال ىف صندوق التنمية األفريقى
F/BG/2015/04إقتراع بشكر مجلس املحافظين للدكتور/ دونالد كابيروكا، الرئيس الراحل، عىل خدماته البارزة التى أداها ملجموعة بنك التنمية األفريقى

املصدر: مكتب األمين العام، مجموعة بنك التنمية األفريقى.



308

املالحقالفصل السادس

 2 -III املرفق
مجلس محافظي صندوق التنمية األفريقى : قوة التصويت للدول املشاركة وبنك التنمية األفريقى

ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015

احملافظونالبلد 
احملافظون

إجمالى األصواتاالحتياطيون
% من القوة 

التصويتية

 1African Development Bank 1,000.000 50.000
 2ArgentinaAxel KicillofAlejandro Vanoli Long0.0730.004
 3AustriaJohann Georg SchellingEdith Frauwallner18.4660.923
 4BelgiumJohan Van OvertveldtRonald De Swert20.4141.021
 5BrazilNelson BarbosaClaudio Alberto Castelo Branco Puty5.6720.284
 6CanadaStephane DionRob Stewart71.3733.569
 7ChinaZhou XiaochuanYi Gang21.2131.061
 8DenmarkMartin Bille HermannBirgitte Markussen24.6961.235
 9FinlandElina KalkkuPekka Puustinen19.8990.995
10FranceBruno BézardGuillaume Chabert102.8085.140
11GermanyThomas SilberhornMarianne Kothé103.8035.190
12IndiaArun JaitleyShakitikanta Das3.5310.177
13ItalyPier Carlo PadoanFilippo Giansante54.9472.747
14JapanTaro AsoHaruhiko Kuroda108.5525.428
15KoreaKyunghwan ChoiJuyeol Lee10.0640.503
16KuwaitAnas Khalid Al-SalehHesham Al-Waqayan7.6140.381
17LuxembourgPierre GramegnaGeorges Heinen0.5730.029
18NetherlandsLilianne PloumenChristiaan Rebergen44.6792.234
19NorwayTone SkogenHenrik Harboe45.6222.281
20PortugalMaria Luis AlbuquerqueManuel Rodrigues5.9190.296
21Saudi ArabiaYousef Ibrahim Albassam Ahmed M. Al-Ghannam11.4210.571
22SpainLuis De Guindos JuradoInigo Fernandez De Mesa22.6091.130
23SwedenUlrika ModéerPer Örnéus51.1172.556
24SwitzerlandRaymund FurrerChantal Nicod38.8551.943
25TurkeyCavit DağdașAhmet Genç1.6070.080
26United Arab Emirates**0.3270.016
27United KingdomJustine Greening Grant Shapps98.2774.914
28United States of AmericaJacob Joseph LewCatherine Novelli105.8695.293

100.000 2,000.000 اإلجماىل

 املصدر: شعبة الخزانة بمجموعة بنك التنمية األفريقى.

املرفقات
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3 -III املرفق
مجلس إدارة  صندوق التنمية األفريقى : قوة التصويت والبلدان املمثلة  ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 

2015

املشاركوناملديرون التنفيذيون / االحتياطيون
٪ من

قوة التصويت* 

النسبةاملئوية لقوة 
تصويت الدائرة 

املمثلة
Tarik Al-TashaniADB7.143

Mulu KetselaADB7.143
Shahid KhanADB7.143

Amadou KoneADB7.143
Rafique Jusob MahomedADB7.143

Soraya MellaliADB7.143
Abdallah MsaADB7.143

 50.000
VacantUnited States of America

Matthew TurnerUnited States of America5.293
5.293

Tomoya AsanoJapan5.428
Saleh BarabbaSaudi Arabia0.571

Argentina0.004
Austria0.923

Brazil0.284
7.209

Heikki TuunanenFinland0.995
VacantDenmark1.235

India0.177
Norway2.281
Sweden2.556

7.243
Ronald MeyerGermany5.190

VacantPortugal0.296
Switzerland1.943

7.429
Hau Sing TseCanada3.569

Thamer Mohammad AlfailakawiKuwait0.381
China1.061
Korea0.503

Turkey0.080
5.594

Mariano Munoz-CarpenaSpain1.130
Abdenor BrahmiFrance5.140

Belgium1.021
7.292

Dominic O’NeillUnited Kingdom4.914
Eric HilberinkNetherlands2.234

Italy2.747
9.895

VacantLuxembourg0.029
0.029

VacantUnited Arab Emirates0.016
0.016

 100.000 اإلجمالى العام

 املصدر: إدارة الخزانة ببنك التنمية األفريقى.
 * قد تحدث فروق طفيفة ىف اإلجماليات بسبب التقريب.



310

املالحقالفصل السادس

املساهمون

املساهمات بالوحدات 

الحسابية

18,631,870األرجنتين1
604,398,558أسبانيا2
2,693,787,078أملانيا3
10,747,844أنجوال4
8,289,468اإلمارات العربية املتحدة5
1,689,929,624إيطاليا6
143,629,532البرازيل7
173,560,750البرتغال8
535,095,203بلجيكا9

111,740,678بنك التنمية األفريقى10
40,693,468تركيا11
47,482,400جنوب أفريقيا12
662,767,032الدانمرك13
1,321,545,910السويد14
926,150,626سويسرا15
520,020,932الصين16
2,644,215,425فرنسا17
562,332,431فنلندا18
1,792,693,959كندا19
266,413,961كوريا20
179,683,998الكويت21
14,514,309لوكسمبورغ22
2,628,702مصر23
283,700,140اململكة العربية السعودية24
2,612,094,189اململكة املتحدة25
1,192,306,898النرويج26
91,858,841الهند27
486,232,779النمسا28
1,108,923,791هولندا29
3,010,479,147الواليات املتحدة األمريكية30
2,765,179,778اليابان31

26,521,729,320   اإلجماىل الفرعى
109,161,177إسهامات تكميلية من خالل التحصيل املعجل لتقليل الفجوة

65,869,711إسهامات تكميلية من خالل التحصيل لتقليل الفجوة
26,696,760,208اإلجماىل الكىل

املصدر: إدارة الخزانة بمجموعة بنك التنمية األفريقى.
مالحظة: ال تتضمن االكتتابات مبالغ لتعويض املنح بإجماىل 13٫03 مليون وحدة حسابية.

املرفقات

III - 4 املرفق
اكتتابات الدول املساهمة وبنك التنمية األفريقى ىف صندوق التنمية األفريقى

 ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2015
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VI املرفق
تصنيف بلدان اإلقليم األعضاء

فئة )أ( البلدان املؤهلة ملوارد صندوق التنمية األفريقى فقط*

ساو تومى وبرنسيبى18إثيوبيا**1
السنغال**19إريتريا2
السودان20أوغندا**3
سيراليون**21بنن**4
الصومال22بوركينا فاسو**5
غانا23بوروندى6
غينيا**24تشاد7
غينيا بيساو**25تنزانيا**8
كوت ديفوار**26توجو**9

ليبريا**27جامبيا**10
ليسوتو**28  جزر القمر**11 
ماىل**29  جمهورية أفريقيا الوسطى12
مدغشقر**30  جمهورية الكنغو الديمقراطية**13 
مالوى**31  جنوب السودان**14
موريتانيا32جيبوتى 15
موزامبيق**33رواندا**16
النيجر**34زيمبابوى17

 فئة )ب( البلدان املؤهلة ملزيج من موارد بنك التنمية األفريقى وصندوق التنمية األفريقى
زامبيا1
الكمرون2
كينيا3

فئة )ج( البلدان املؤهلة ملوارد بنك التنمية األفريقى فقط     

أنجوال1
بوتسوانا2
تونس3
الجابون4
الجزائر5
جنوب أفريقيا6
الرأس األخضر7
سوازيلند8
سيشل9

غينيا األستوائية10
الكونغو11
ليبيا12
مصر13
املغرب14
موريشيوس15
ناميبيا16
نيجيريا***17

 املصدر: إدارة االستراتيجية وسياسات العمليات بمجموعة البنك.
*     فيما عدا اقراض محدود ملشروعات الجيوب املغلقة والقطاع الخاص.

**      البلدان املؤهلة للصندوق فقط التى يمكن مساعدتها عىل أساس كل حالة عىل حدة، ىف الوصول لنافذة البنك السيادية، كما تسمح سياسة »تنويع منتجات البنك لتزويد البلدان املؤهلة للصندوق 

فقط بغرض الوصول إىل نافذة البنك السيادية (2014)«.
*** تخرجت نيجيريا من فئة البنك فقط يف 2014 وتستفيد حاليا من فترة انتقال مدتها خمس سنوات تنتهى ىف 31 كانون األول/ ديسمبر 2018.



جمموعة بنك  التنمية األفريقى
عناوين

املقرات الرئيسية

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT
Avenue Joseph Anoma 
01 B.P. 1387 Abidjan 01 
Côte d’Ivoire, 
Tel: +225 20 20 40 10 
Website: www.afdb.org

مكاتب التمثيل اخلارجى

JAPAN
External Representation Office for Asia (ASRO) 
African Development Bank Group 
7th Floor, NBF Hibiya Building 
1-1-7 Uchisaiwai-cho, Chiyoda-ku 
Tokyo, 100-0011, JAPAN 
Tel: +81-3-4589-8721 
Contact: Mr. Tadashi YOKOYAMA, 
Head of the office 
Email: tokyo.info@afdb.org

مركز املوارد اإلقليمية

KENYA
Eastern Africa Resource Centre (EARC) 
African Development Bank Group 
Khushee Tower 
Longonot Road, Upper Hill 
Nairobi, KENYA 
Tel: +254 202712925/6/8 
Fax: +254 202712938 
Contact: Mr. Gabriel NEGATU, RRC Director 
Email: g.negatu@afdb.org

SOUTH AFRICA
Southern Africa Resource Centre (SARC) 
African Development Bank Group 
339 Witch-Hazel Avenue 
Highveld Ext. 78 
Centurion 0157, SOUTH AFRICA 
Tel: +27 12 003 6900 
Contact: Mr. Kennedy K. MBEKEANI, 
Regional Economist, OIC 
Email: k.mbekeani@afdb.org

مكاتب االتصال

BENIN
Bureau de Liaison 
Banque africaine de développement 
sis au PNUD 
Rue des Dominicains, Lot 111—
Zone Résidentielle 
01 B.P. 506 
Cotonou, BENIN 
Tel:  +229 21313045/46/79 

+229 21313134
Fax: +229 21311834 
Contact: Mr. Daniel NDOYE, 
Economiste Pays Résident 
Email: d.ndoye@afdb.org
  
GUINEA
Bureau de Liaison 
Banque africaine de développement 
Maison Commune des Nations Unies 
Coléah Lansébounyi Corniche Sud  
Rue MA 002 
B.P. 222 
Conakry, GUINÉE 
Tel: + 472413 5249 
Contact: Mr. Olivier MANLAN, 
Economiste Pays Résident 
Email: o.manlan@afdb.org

GUINEA-BISSAU
Bureau du Programme National en 
Guinée-Bissau (GWFO) 
Groupe de la banque africaine 
de développement 
Rua Rui Djassi, Bâtiment des Nations Unies, 
4è étage
B.P. 179 Codex 
Bissau, GUINEA-BISSAU 
Tel: +2453201348 
Fax: +2453201753 
Contact: Mr. Albino José Cherno EMBALO 
Email: a.embalo@afdb.org

MAURITANIA
Bureau de Liaison 
Banque africaine de développement 
sis au Ministère de l’Economie et des Finances, 
3è étage
Tevragh Zeina (derrière le Palais des Congrès) 
B.P. 7653 
Nouakchott, MAURITANIE 
Contact: Mr. Marcellin NDONG NTAH, 
Economiste en Chef Résident 
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Tel: +222 42 00 33 55 
Email: m.ndongntah@afdb.org

MAURITIUS
Mauritius Liaison Office 
African Development Bank Group 
5th Floor, Anglo-Mauritius House 
Intendance Street 
Port Louis, MAURITIUS 
Tel:  +230 2116172 

+230 2127953
Fax: +230 2118631 
Contact: Mr. Ndoli KALUMIYA, 
Economiste Pays (SARC) 
Email: n.kalumiya@afdb.org

SÃO TOMÉ & PRÍNCIPE
São Tomé and Príncipe Programme Office 
(STFO) 
African Development Bank Group 
Bureau du Programme National de la Banque 
africaine de développement (BAD), PNUD 
Avenue des Nations Unies 
B.P. 109, São Tomé 
SÃO TOMÉ ET PRÍNCIPE 
Tel: +239 2222 123 
Fax: +239 2222 198 
Contact: Mr. Flávio António SOARES DA GAMA, 
Resident Country Economist 
Email: f.soaresdagama@afdb.org

املكاتب القطرية

ALGERIA
Bureau National de l’Algérie (DZFO) 
Groupe de la Banque africaine 
de développement 
3, Rue Hamdani Lahcène, Hydra 
B.P. 148 
Algiers, ALGERIA 
Tel: +213 21435395 
Fax: +213 21435392 
Contact: Mr. Boubacar TRAORE, 
Représentant Résident 
Email: b.s.traore@afdb.org

ANGOLA
Angola Field Office (AOFO) 
Banco Africano de Desenvolvimento 
Rua: Comandante Gika N0 3, Torre B, 18 Andar 
Alvalade – Luanda, ANGOLA 
Tel:  +244 222 70 1000/ 

+244 930 04 9256
Contact: Mr. Septime MARTIN, 
Resident Representative 
Email: s.martin@afdb.org
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BURKINA FASO
Bureau National du Burkina Faso (BFFO) 
Groupe de la Banque africaine 
de développement 
Immeuble Administratif et Technique 
de l’ARCEP, 5è étage
Ouagadougou, BURKINA FASO 
10 B.P. 13680 OUAGADOUGOU 10 
Tel: +226 25375750/51/53 
Fax: +226 25375749 
Contact: Mrs. Antoinette BATUMUBWIRA, 
Resident Representative 
Email: a.batumubwira@afdb.org
 

BURUNDI
Bureau National du Burundi (BIFO) 
Groupe de la Banque africaine 
de développement 
10, Rue des Travailleurs, Kiriri 
B.P. 7543 Bujumbura, BURUNDI 
Tel: +257 22 27 78 23/24 
Fax: +257 22 27 78 25 
Contact: Mr. Abou Amadou BA, 
Représentant Résident 
Email: a.a.ba@afdb.org

CAMEROON
Bureau National du Cameroun (CMFO) 
Groupe de la Banque africaine de 
développement 
Immeuble Foul’assi - 1067 bis rue 1750 
Nouvelle Route Bastos 
B.P. 33178, Yaoundé, CAMEROUN 
Tel:  +237 22202761 

+237 22202765
Fax: +237 22202764 
Contact: Mr. Racine KANE, 
Représentant Résident 
Email: r.kane@afdb.org

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 
Bureau National de la République 
Centrafricaine (CFFO) 
Groupe de la Banque africaine 
de développement 
Avenue de l’indépendance, 
dans l’enceinte du Programme des 
Nations Unies 
pour le Développement (PNUD) 
B.P. 324, Bangui 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
(office closed temporarily) 
Contact: Mr. Modibo SANGARE, 
Représentant Résident 
Email: m.sangare@afdb.org

CHAD
Bureau National du Tchad (TDFO) 
Groupe de la Banque africaine 
de développement 
Immeuble BCC, 2è étage
Avenue Charles de Gaulle 
B.P. 193, N’Djamena, TCHAD 
Tel:  +235 22524557 

+235 22524778
Fax: +235 22524996 
Contact: Mr. Michel-Cyr DJIENA-WEMBOU, 
Représentant Résident 
Email: w.djiena@afdb.org

DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO
Bureau National de la R.D. Congo (CDFO) 
Groupe de la Banque africaine 
de développement 
294, Boulevard du 30 Juin, 6è étage,
Immeuble de la BCDC 
(Banque Commerciale du Congo) 
Kinshasa/Gombe 
B.P. 7525 Kinshasa I 
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
Tel: +243 815560291/2 
Fax: +243 815560294 
Contact: Mr. Sylvain MALIKO, 
Représentant Résident 
Email: s.maliko@afdb.org

EGYPT
Egypt Field Office (EGFO) 
African Development Bank Group 
72b, Al-Maahad El-Eshteraky St. 5th floor 
AFREXIMBANK Bldg. – Opposite to Marryland 
Roxy/Heliopolis 
Cairo, EGYPT 
Tel: +202 22563790/1 
Fax: +202 22563792 
Contact: Mrs. Leila MOKADEM, 
Resident Representative 
Email: l.mokadem@afdb.org

ETHIOPIA 
Ethiopia Field Office (ETFO) 
African Development Bank Group 
Get House Building, 7th and 8th floor 
Kirkos Sub City, Kebele 20/21, House No. 056 
Addis Ababa, ETHIOPIA 
P.O. Box 25543 - 1000 
Tel: +251 115546336 
Fax: +251 115546335 
Contact: Mrs. Josephine NGURE, 
Resident Representative 
Email: j.ngure@afdb.org

GABON 
Bureau National du Gabon (GAFO) 
Groupe de la Banque africaine 
de développement 
Résidence Saint Georges, Quartier Kalikak 
B.P. 4075 
Libreville, GABON 
Tel:  +241 1442952 

+241 1442953 
+241 07463455 
+241 07462048 
+241 07465134 
+241 05921010

Contact: Mr. Ali LAMINE ZEINE, 
Représentant Résident 
Email: a.zeine@afdb.org

GHANA
Ghana Field Office (GHFO) 
African Development Bank Group 
No.1 Dr. Isert Road, 7th Avenue - Ridge 
Accra, GHANA 
Tel:  +233 302662818 

+233 302662835
Fax: +233 302662855 
Contact: Mrs. Marie-Laure AKIN-OLUGBADE, 
Resident Representative 
Email: m.akin-olugbade@afdb.org

LIBERIA
Liberia Field Office (LRFO) 
African Development Bank Group 
Sophie Community 
Old Congo Town 
P.O. Box 1844 
1000 Monrovia 
10 REPUBLIC OF LIBERIA
Tel:  +231 777 11 7773 

+231 777 11 7775
Contact: Mrs. Margaret KILO, 
Resident Representative 
Email: m.kilo@afdb.org
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MADAGASCAR
Bureau National de Madagascar (MGFO) 
Groupe de la Banque africaine 
de développement 
Tour Zital, 8è étage
Ankorondrano 
Rue Ravoninahitriniarivo 
B.P. 1718 - Analakely 
Antananarivo 101, MADAGASCAR 
Tel:  +261 202264361 

+261 202264189 
Ext. 6000-6029

Fax: +261 202264232 
Contact: Mr. Abdelkrim BENDJEBBOUR, 
Représentant Résident 
Email: a.bendjebbour@afdb.org

MALAWI
Malawi Field Office (MWFO) 
African Development Bank Group 
2nd Floor, Kang’ombe House 
P.O. Box 30732, City Centre 
Lilongwe, MALAWI 
Tel: +265 1774460-62/64 
Fax: +265 1774469 
Contact: Mr. Andrew MWABA, 
Resident Representative 
Email: a.mwaba@afdb.org

MALI
Bureau National du Mali (MLFO) 
Groupe de la Banque africaine 
de développement 
Immeuble SODIES HANDALLAYE - ACI 2000 
B.P. 2950 
Bamako, MALI 
Tel:  +223 20222885 

+223 20222872
Fax: +223 20222913 
Contact: Mme Helene N’GARNIM-GANGA, 
Représentante Résidente 
Email: h.ngarnim-ganga@afdb.org

MOROCCO 
Bureau National du Maroc (MAFO) 
Groupe de la Banque africaine 
de développement 
30, Lotissement Al Andalous, Hay Riyad 
B.P. 21555 Annakhil Rabat Chellah 
Rabat, MAROC 
Tel: +212 530 17 73 00 
Fax: +212 530 17 73 60 
Contact: Mrs. Yacine FAL, 
Représentante Résidente 
Email: y.fal@afdb.org

MOZAMBIQUE
Mozambique National Office (MZFO) 
African Development Bank Group 
267, Zedequias Manganhela,  
JAT IV Bldg, 3rd floor 
Maputo – MOZAMBIQUE 
Tel: +258 21315271/2 
Contact: Mr. Joseph Martial RIBEIRO, 
Resident Representative 
Email: j.ribeiro@afdb.or

NIGERIA
Nigeria Country Office (ORNG) 
African Development Bank Group 
8, Lake Chad Crescent 
Maitama District 
Abuja, NIGERIA 
Tel: +234 94621030-59/6657-8 
Contact Mr. Ousmane DORE, Director 
Email: o.dore@afdb.org

RWANDA
Bureau National du Rwanda (RWFO) 
Groupe de la Banque africaine 
de développement 
Boulevard de l’Umuganda 
Building Glory House, 3rd & 4th floors 
Kacyiru Road 
P.O. Box 7329, Kigali, RWANDA 
Tel: +250 252 504250
Fax: +250 252 504298 
Contact: Mr. Negatu MAKONNEN, 
Resident Representative 
Email: n.makonnen@afdb.org

SENEGAL
Bureau Régional du Sénégal (SNFO) 
Groupe de la Banque africaine 
de développement 
Immeuble Coumba, 2è étage
Route de Ngor, Zone 12 - Les Almadies 
B.P. 50544 - CP 18524 RP 
Dakar, SENEGAL 
Tel:  +221 338200888 

+221 338697544
Fax: +221 338200999 
Contact: Mr. Mamadou Lamine NDONGO, 
Représentant Résident 
Email: m.ndongo@afdb.org

SIERRA LEONE
Sierra Leone Field Office (SLFO) 
African Development Bank Group 
13, Lamina Sankoh Street 
5th & 6th floor, Bishop Building 
P.O. Box 335, Freetown, SIERRA LEONE 
Tel: +232 76541328 
Contact: Mrs. Khadidia DIABI, 
Principal Country Program Officer, OIC 
Email: k.diabi@afdb.org

SOUTH SUDAN
South Sudan Field Office (SSFO) 
African Development Bank Group 
UNDP Compound 
Ministries Road 
P.O. Box 622, Juba, SOUTH SUDAN 
(office closed temporarily) 
Contact: Mr. Abraham MWENDA, 
Lead Economist EARC- OIC 
Email: a.mwenda@afdb.org 

SUDAN 
Sudan Field Office (SDFO) 
African Development Bank Group 
Higleig Petroleum Tower, 7th Floor 
Obaid Khatim Street 
P.O. Box 644, Khartoum, SUDAN 
Tel:  +249 183236131 

+249 183236240 
+249 183236320

Contact: Dr. Abdul KAMARA, 
Resident Representative 
Email: a.b.kamara@afdb.org

TANZANIA 
Tanzania Field Office (TZFO) 
African Development Bank Group 
Garden Avenue, 5th Floor, International House 
P.O. Box 6024 
Dar Es Salaam, TANZANIA 
Tel: +255 22 2125281/2 (office) 
Fax: +255 22 2125283 
Contact: Ms. Tonia KANDIERO, 
Resident Representative 
Email: t.kandiero@afdb.org

جمموعة بنك  التنمية األفريقى - يتبع
عناوين

314



315

الفصل السادس التقرير السنوى 2015

TOGO
Bureau National du Togo (TGFO) 
Groupe de la Banque africaine 
de développement 
Immeuble de la BOAD, 6è étage
68, Avenue de la Libération 
01 B.P. 2722 Lomé, TOGO 
Tel:  +228 22228002 

+228 22203123
Contact: Mr. Serge N’GUESSAN, 
Représentant Résident 
Email: s.nguessan@afdb.org

UGANDA
Uganda Field Office (UGFO) 
African Development Bank Group 
14th Floor, Crested Towers Building 
Plot 17/22 Hannington Road 
P.O. Box 28509 
Kampala, UGANDA 
Tel: +256 414236166/7 
Fax: +256 414 234011 
Contact: Mr. Jeremiah MUTONGA, 
Resident Representative 
Email: j.mutonga@afdb.org

ZAMBIA
Zambia Field Office (ZMFO) 
African Development Bank Group 
Banc ABC House, 1st Floor 
746 Church Road 
Cathedral Hill, Ridgeway 
P.O. Box 51449 
Lusaka, ZAMBIA 
Tel: +260 211257868/869/874 
Fax: +260 211257872 
Contact: Mr. Damoni KITABIRE, DAMONI, 
Resident Representative 
Email: d.kitabire@afdb.org

ZIMBABWE
Zimbabwe Field Office (ZWFO) 
African Development Bank Group 
5th Floor, Joina City 
Cnr Jason Moyo Avenue / Julius Nyerere Way 
Harare, ZIMBABWE 
Tel: +263 4 752 917/838 
Fax: +263 4 779 398 
Contact: Ms. Mary Manneko MONYAU, 
Chief Regional Economist, OIC 
Email: m.monyau@afdb.org

وكالة االنتقال املؤقت

Immeuble Zahrabed 
Avenue du Dollar, Les Berges du Lac II, Tunis 
1053, Tunisia 
Tel:  +216 71103900 

+216 71103930
Fax: +216 71194523
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