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مكتب املصرف بالقاهرة

82 شارع امليرغني - الدور الثاني - شقة )7(
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هاتف: 6903644-2-20  فاكس: 20-2-4175501

جنوب    دعوة إلعداد حبوث االفريقية  اللدول  العربية  االستثمارات  متويل  ب( 
الصحراء  – الوسائل – املعوقات وآفاق املستقبل.

ج( التحديات الهيكلية لتدفق االستثمارات العربية للدول 
االفريقية جنوب الصحراء .

جنوب  أفريقيا  في  االستثمار  مناخ  حتسني  سبل  د( 
الصحراء.

االستثمار  تعزيز  في  العربية  السيادية  الصناديق  دور  هـ( 
العربي في الدول األفريقية جنوب الصحراء.

املستندات املطلوبة :
- عرض مختصر عن املؤسسة البحثية.

الذي  البحثي  الفريق  أو أعضاء  للباحث  الذاتية  السيرة   -
سيكلف بإعداد الدراسة.

                لالتصال: مخاطبة  قسم الدراسات باملصرف على 
العنوان املوضح في ظهر البطاقة.

يف إطـــار التعــاون العربــي األفريــقي

برنامج املصرف العربي الرابع للبحوث 
يف جمال التنمية لعام 2012



برنامج املصرف العربي الرابع للبحوث
 يف جمال التنمية لعام 2012

يدعو املصرف العربي للتنمية االقتصادية يف 
أفريقيا  املؤسسات واملراكز البحثية واألكادميية - 
احلكومية واخلاصة - يف الدول العربية واألفريقية 

جنوب الصحراء، للتعاون معه يف تنفيذ برنامج 
البحوث يف اجملاالت االقتصادية والتنموية لتعزيز 

التعاون  العربي- األفريقي وفق شروط الربنامج
 واملواضيع البحثية املوضحة يف هذا اإلعالن.

أهداف الربنامج :

العربي  التعاون  وتعزيز  الباحثني في مجال تطوير  تشجيع   /1
تفعيل  في  البحوث  نتائج  من  االستفادة  وإمكانية  األفريقي 

جتارب التعاون العربي األفريقي في اجملال التنموي.

التعاون  لتفعيل  مستحدثة  ووسائل  مبادرات  استنباط   /2
العربي األفريقي في اجملال التنموي.

3/ دعم السياسات االقتصادية للدول االفريقية املستفيدة من 
عمليات املصرف.

املنطقتني  في  التنموي  اجملال  في  العلمي  البحث  4/ تشجيع 
العربية واألفريقية.

واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  في  العربي  الدور  إبراز   /5
األفريقية.

مجال  في  األفريقي  العربي  التعاون  أهمية  حول  التوعية   /6
التنمية االقتصادية.

شروط وبنود الربنامج :
1/ أن تكون البحوث التي تقدم للمصرف العربي ذات توجهات 

احلقائق  على  تعتمد  وأن  للتطبيق،  قابلة  وفعلية  عملية 
الفعلية  التجربة  على  املبنية  اإلحصائية  والبيانات  العلمية 
البحوث  تتميز  وأن  اخملتلفة،    االقتصادية  والقطاعات  للدول 

املعدة بالرصانة واملتانة واحلداثة،

أو  أن نشرت  ولم يسبق  أصلية،  والدراسات  البحوث  تكون   /2
عرضت في اي محافل  وطنية أو إقليمية  أو دولية.

أن تعد اجلهة البحثية تفاصيل مقترح الدراسة من حيث   /3
الرئيسية  ومحاورها  واملنهجية  والفرضيات  البحث  موضوع 
ويتم مناقشتها من قبل جلنة التقييم في املصرف، مبا يتوافق 

مع شروط برنامج البحوث.

4/ أن يكون الباحثني من اخملتصني في االقتصاد، التجارة او في 
اجملاالت ذات الصلة، وميكن أن يشارك في إعداد البحث أكثر من 

باحث واحد.

املصرف  عام  مدير  معالي  قبل  من  البحثية  العقود  توقع   /5
البحثية  واملؤسسة  أفريقيا  في  االقتصادية  للتنمية  العربي 

املعنية ممثلة برئيسها.

تقييم  جلنة  قبل  من  للمراجعة  املعدة  البحوث  خضع   /6
ُمَشًكلة من اخلبراء اخملتصني في املصرف لإلبداء أي مالحظات 
بأخذ  البحثية  املؤسسة  وتتعهد  الدراسة،  على  تراها  قد 
ونشره  البحث  طباعة  قبل  االعتبار  بعني  املصرف  مالحظات 

وتوزيعه.

7/ حتمل الدراسات والبحوث شعار املصرف العربي وفق منوذج 
غالف موحد يعد خصيصا لكافة البحوث والدراسات.

العربية،   « الثالث  اللغات  أي من  البحوث في  أن تعد  ميكن   /8
االنكليزية أو الفرنسية«.

9/ أن يكون عدد صفحات البحث بني 45 الى 65 صفحه حجم 
A4 ، خط حجم 14.

10/ تكون ملكية الدراسة من حق املصرف العربي، وله احلق في
 نشر الدراسة وتوزيعها وفقا ملا يراه مناسبا ألغراضه.

11/ تبلغ املكافأة النقدية للبحث الواحد 18 ألف دوالر أمريكي 
عند  البحثية  للمؤسسة  تسدد  دوالر(،  ألف  عشر  ثمانية   (
االعتبار  في  األخذ  بعد  النهائية،  بصيغته  البحث  استالم 

مالحظات جلنة التقييم في املصرف.

توقيع  تاريخ  من  أشهر  ستة  خالل  البحث  إعداد  يكمل   /12
االتفاقية البحثية ويرسل من خالل البريد اإللكتروني للمصرف 

العربي.

مواضيع البحوث :
1/األمن الغذائــــي:

في  الغذائي  واألمن  الزراعي  اإلنتاج  في  العربي  االستثمار  أ( 
أفريقيا جنوب الصحراء– التحديات واحملفزات.

اآلفات  في مجال مكافحة  األفريقي  العربي  التعاون  آفاق  ب( 
الزراعية واألمراض العابرة للحدود.

االسمدة  انتاج  مجال  في  االفريقي  العربي  التعاون  آفاق  ج( 
واملبيدات.

للري  احلديثة  االستخدامات  في  األفريقي  العربي  التعاون  د( 
وأثرها على اإلنتاج الزراعي.

2/التجــــــارة:
أ( معوقات التجارة البينية وسبل معاجلتها في أفريقيا والعالم 

العربي.

ب( دور املصارف التجارية العربية واألفريقية ومنظمات ضمان 
في تشجيع التبادل التجاري لتعزيز العالقات التجارية العربية 

واألفريقية.

ج( متويل التجارة العربية االفريقية – التحديات وآفاق املستقبل. 

الدول  اقتصادات  على  احلرة  العاملية  التجارة  اتفاقية  أثر  د( 
األفريقية والعربية.

3/االستثمـــــار:  
العربية  االستثمارات  تدفق  لتحسني  املؤسسية  التحديات  أ( 

للدول االفريقية جنوب الصحراء.
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جائزة

يف جمال دعم املصرف ملسرية 
التعاون العربي األفريقي

املصرف العربي للتنمية االقتصادية يف أفريقيا لعام 2012

دوالر أمريكي 16000
ألفضل ثالثة حبوث عن التعاون العربي األفريقي



اجلائزة أن يرسل سيرته الذاتية للمصرف وعنوان الدراسة 
املطلوب البحث فيها، قبل البدء في اعداد الدراسة.  

صفحة،   65 و   45 بني  البحث  صفحات  عدد  يكون  أن   )7
 . A14 خط حجم

علمي  تقييم  إلى  للمصرف  املقدمة  البحوث  تخضع   )8
من قبل جلنة من اخلبراء واألكادميني من ذوي االختصاص، 

وتقدم اجلوائز ألفضل ثالث بحوث. 

9( تكون البحوث املقدمة، من ملكية املصرف العربي وله 
احلق في نشرها وفقاً ملا يراه مناسباً ملصلحته وأغراضه. 

وتقدميها  البحوث  إلكمال  النهائي  املوعد  يكون   )10
للمصرف في 31 ديسمبر 2012.

11(  يرسل البحث عن طريق البريد االلكتروني للمصرف.

12(  ترفق الوثائق التالية مع البحث:-

• السيرة الذاتية للباحث.  

• ملخص للبحث فى ثالث صفحات.  

مبلغ  اجلائزة:

1( يبلغ إجمالي جائزة املصرف للبحوث الفائزة لعام 2012 
16000 دوالر )ستة عشر ألف دوالر(  قـــــــدره  مبلغاً 

توزع كاآلتي: -

- 8000  دوالر) ثمانية اآلف دوالر( للبحث الفائز االول.

- 5000 دوالر ) خمسة اآلف دوالر( للبحث الفائز الثاني. 

- 3000دوالر ) ثالثة اآلف دوالر( للبحث الفائز الثالث.

2( متنح شهادة تقديرية للفائزين الثالثة. 

لالتصال:  

قسم الدراسات: عبر عنوان املصرف املبني في ظهر البطاقة.

                                           

 

االفريقية  العربية  البنوك  تأسيس   « الصحراء  جنوب 
وشركات التأمني والشركات املالية » –  الواقع  ، التحديات 

- سبل التشجيع واحللول.

4( االستثمار العربي في مجال الطاقة في الدول األفريقية 
جنوب الصحراء : الواقع ، احملفزات والتحديات. 

5( االستثمار العربي في مجال االنتاج الزراعي  في أفريقيا 
-  الواقع . املعوقات واحللول.

6( األمن الغذائي العربي واألفريقي:  الواقع - والتصورات 
املستقبلية.

العربية  املنطقتني  بني  الزراعية  السلع  في  التجارة   )7
والتحديات  التبادل  وسبل  فرص  الواقع،   : واالفريقية 

واملعاجلات. 

8( مشاركة القطاع اخلاص العربي في االستثمار في الدول 
األفريقية جنوب الصحراء – املتطلبات وفرص النجاح.

شروط اجلائزة:

أن  يسبق  ولم  أصيلة،  والدراسات  البحوث  تكون  أن   )1
او  اقليمية  او  وطنية،  محافل  أي  في  عرضت  أو  نشرت 

دولية.

2( أن يبدي الباحث األمانة العلمية واالكادميية في اعداد 
البحث.

3( أن تعد البحوث بأي من اللغات التالية: اللغة  العربية 
أو االنكليزية أو الفرنسية. 

الدول  أو  العربية  الدول  رعايا  أحد  الباحث  يكون  أن   )4
األفريقية.

التجارة  االقتصاد،  في  اخملتصني  من  الباحث  يكون  أن   )5
اعداد  في  يشارك  ان  وميكن  الصـــلة،  ذات  اجملاالت  في  او 

البحث اكثر من باحث واحد.

برنامج  في  املشاركة  في  يرغب  الذي  الباحث  6(على 

جائزة املصرف العربي للتنمية 
االقتصادية يف أفريقيا  لعام2012

يسر املصرف العربي للتنمية االقتصادية 
يف أفريقيا أن يعلن لكافة الباحثني املتخصصني 

يف العلوم االقتصادية، بأن املصرف قد رصد 
جوائز مالية ألفضل ثالثة حبوث ستقدم 

يف املواضيع املدرجة يف هذا االعالن

أهداف اجلائزة:

األفريقية  الدول  في  العربي  املصرف  عمليات  تعزيز   )1
جنوب الصحراء.

جنوب  االفريقية  للدول  االقتصادية  السياسات  دعم   )2
الصحراء املستفيدة من عمليات املصرف.

لتفعيل  مستحدثة  ووسائل  مبادرات  استنباط   )3
االقتصادية  التنمية  مجال  في  األفريقي  العربي  التعاون 

واالجتماعية.

4( تبادل املعرفة وسط الباحثني في مجال التعاون العربي 
البحوث  ونشر  املسابقة  عن  اإلعالن  طريق  عن  األفريقي 

الفائزة.

مواضيع حبوث اجلائزة:

الدول  واملواصالت في  النقل  األساسية لقطاع  البنية   )1
سبل   - التحديات    – الواقع  الصحراء:  جنوب  األفريقية 

التطوير.

2( املناخ االستثماري في الدول االفريقية جنوب الصحراء: 
وآفاق  املؤسسية  املعوقات   – الهيكلية  التحديات 

املستقبل. 

3( الستثمار العربي في اخلدمات املالية في الدول االفريقية 
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