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و ر  ت ن أً ع ا رب ق ال يةاالطة ةت ال تأةتي. 
سامرتا سال غرب ستلن  سال علتدم   ئةت 
لتنظ م  طةء الك ربةش. تتض ة و ةج ت ك ال  ئةت 

ً ب ة ف  دةلوم سال  تي رتنظ م العق م ب ة الاك
ذلك تاةدة رعر ب ا الك ربةش سوعةات عقلت 

 ن لذج م ل راش الطة م. 

لةسا الت  لم تقم بعة بتتج ع  هً  راااااا تع ة ع ا ا
رااة الت ااردعةت الت  ت ااةعة ع ا  راالق الك ربةش

و ااااااةروم القطةء ال ةص ف  ون ااااااةش و ااااااةردا 
التلل ااةً ست ك نااه وة ب ا الطااة اام ال للااةي ون ااة 

 و تاااااروةت الك ربةش الاكلو مً س  ك ة ل   ااااات
الت ااااااردع  ال ناااةراااااااااب تقلج بت  ئااام ال ناااةو 

ارااااتقرار نظم ل   ااااتي ردةً راااالاش  وةا ذلك ف  
 س  ةب  م تالدق امربةح  ةرج البقتً  ال اااااارف

 بةن ةفم للجلت ونظم و ربةش و تقق.

ً ف  كة   وة وة نةح م تلف ر الت لدق ب رسط و  ري
دق الةسل مً ويق اقتاةت القلا وا وؤر ةت الت ل

امسرسب  سسوةلم ودردنة ل طة ةت ال تأةتي تقلج 
بتلف ر  رسض و  ري ل   تي ردة ل ة لا ف    ا 
ال أةاً ب ن ة دتم تطب ق نت  رعر التة ةي  س فتري 
ال ةات ل قرسض ال قةوم وة وؤر ةت الت لدق 
العرب م رلاش  وةا ذلك لقرسض لت لدق و ةردا 

ع  س و ةردا ل تلل ة بةرت ةاج ل تلل ة الارار
الطة ةت ال تأةتي. و ة تقلج بع  وؤر ةت 
الت لدق الةسل مً ويق البنك امسرسب  نعةتي 
انع ةر سالتطلدرً بتقةدم   ةنةت ل   تي ردة 
لتعلدض م ف  حةلم تعر  م ل  ة ر نت أم لتغ ر 
رعر ال رف. ع  هً ف نةت حةجم لق ةج وؤر ةت 

تاةاث آل ةت ت لدق جةدةي الت لدق العرب م بةر
ل  ةردا التلل ة بةرت ةاج الطة ةت ال تأةتي لتق  ق 

 ال  ةطر ع ا ال  تي ردة.

لةسا العرب م  فم ولا ذلكً دتع ة ع ا ا بةن اااااااة
اقرااااااتتااةتي وة سجلت ال روط ان      ل طااة اام 
ال تأةتي سوتةشي الطة م بةلقة ريً ال ع تم ون ااااة   

ن      ف  بغرض تتع اااق التعاااةسا العرب  سا

وأةا ن اااار ال اااا ةرااااةت الةاع م ل طة م ال تأةتي 
ستبةتا اآلراش ع ا ال ع ة ان      حلا القضةدة 
ذات ال اااا م بةلطة م ال تأةتيً سو لك اقرااااتتةتي 
وة سجلت اللواااةلااام الاااةسل ااام ل طاااة ااام ال تأاااةتي 

(IRENA. ف   بللب )  

صررررررندوق عربي لتمويل  بإنشرررررراءو ة دلصااااااا 
ع ا  ا تكلا لةده  الطاقة المتجددة،مشررررروعات 

القةري ساقرااااااتعةات لت لدق و اااااارسعةت الطة م 
ال تأااةتي ف  وااةفاام الااةسا العرب اامً سل   الااةسا 
الت  تاااةروا ف  ون اااة ه فقطً ع ا  ا دتم تاةدة 

ً العرب ملةسا ان راض ونةراابم سواتطي تاارسط 
 بنةش  ع ا الل ا اق ت ةتع لت ك الةسا.

تقوية  ب الةسا العرب م سراااااالف دتع ة ع ا  غ
ف  ااة حتا تت كة وة  شرررررربكررات النقررل الررداخليررة
تلل ة ة وة ال اطةت  ت اارد  الطة م الت  راا تم

لتطوير الأةدةي. سرااااااتكلا  نةت  دضاااااااة  حةجم 
 با ث دتم اراااااات ةاج أسرررررراليب إدارة الشرررررربكات

وتاري العةاتات ال و م سالبراوج ال تطلري لا ااااة 
ال روطع ال اااااابكاام ف  لااق سجلت التلل ااة غ ر 

(Distributed Generation.) 

و ة دأب ع ا الةسا العرب م و لك الع ق ع ا 
تلف ر الب ئم الةاع م لتعطدط و ةتر الطة م 
ال تأةتي وة  قا تلف ر انطةر الت ردع  
سالتنظ    سال ؤر   الةاعم لن ل و ةتر الطة م 

الت ردعةت الكت  م بتطلدر ال تأةتي وة  قا رة 
و ة  م القطةء ال ةص ف  ونتةج و ةتر الطة م 
ال تأةتي ستا  ة فرص اقرتي ةر ف    ا 

و ةفم  ولا الع ق ع ا ودأةت وطةر تنظ    ً القطةء
سوؤر   وت ق بةعم ن ل ال لق سص ةغم 
اقرترات أ ةت اللطن م سآل ةت التنت   القزوم 

ال تأةتي ف  وطدج  لطدةتي و ة  م و ةتر الطة م
الطة م ال  ت ةج ع ا و تلى الةسا العرب م ب ة 
دض ة اقرتغقا امويق ل طة ةت ال تلافري ف  

الب ةاا العرب م ستعطدط الكتةشي اق ت ةتدم.
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 العون اإلنمائي العربي
 

  نظرة عامة

 2017واصلللال ال ول الية ال الحة خل  عل  ة  
الح اةجةم تق يم الحسلللللة  ام اي حةسال اةللللل  ة ل 

هة ال ول الية ال، وذلك من نال ول النةمال ومن  ا
 عل ال يةون الثنةسي الحبةشلللة و بة ماةلللسلللةم 

 ر إجحلللةلي . حاللل   للل  (1)م حو لللل ال نسلللللللا 
الحق مل من ال ول الية ال  )2(الحسة  ام الةةحال

مااللةر  11.9 خوالي  2017 للة  الحللة خللل  عل 
ماالللةر دوالر  14.4دوالر   ةاجع  للل رو حوالي 

. 2016مقةر لً  ةلحسللللللة  ام الحق مل  عل  ة  
و للللك  اإ إجحلةلي ملة  ل م لل الل ول الية الل من 

( 2017-1970مسلللة  ام ماسلللةا  عل ال  ةا )
مااللةر دوالر. و لل   اسللل  سللللللبللل  241.7حوالي 

قومي  ل تم ا لنلللة لل ا ية ي إ ل سي ا يون اي حلللة ل ا
لي لا ول الية ال الحة خل الةساسللللال حوالي ايجحة

 .2017في الحةسل في  ة   0.9

الحسللللللللة لل ام اي حللةساللل  اسللل من جللة للر   ة، 
في شكل  الحق مل من ماةسةم م حو ل ال نسا 

 19.7حوالي  2017في  للة   ةوض وميو للةم 
مااةر دوالر في  20.0مااةر دوالر مقة ل حوالي 

ب ل حوالي  سلللا خ ةضلللةً مسللل ال  للك  2016 ة  
الحق مل ال حوياال االل زامةم  تحثلفي الحةسل.  1.5

في الحةسل في  43.2 مة  سللللب لمنهة لا ول الية ال 
مقلةر لل من إجحلةلي تالك االل زاملةم  2017 لة  
 .2016 ة  الحةسل في  47.5 نسبل 

ال وزيع القطلللة ي لايحاالللةم ال حوياالللل يوضلللللل  
، 2017لحاةللللللسلللللللةم م حو ل ال نسللللللا  لية  

االه حللة  الح واصلللللللل  لل  م مىللللللةو للةم البنل 
ةال و ال وجل الخصوص مىةريع الطة ل  األةة

 مالحسللللللللة لل ا حخ اف   وا هللة. إذ  اإ إجحللةلي 
 6.0اي حةسال الحوجهل لهلو الحىلللللةو ةم حوالي 

في الحةسل من  30.7مااةر دوالر تىللللللكل حوالي 
 .2017ق مل  عل  ة  إجحةلي الحسة  ام الح  

 
 يسية للمساعدات اإلنمائية العربيةالمالمح الرئ

ال  بة  نوام  ال الية  حةس ق   الحسلللللللة  ام اي  ت
م يلل دا ومخ ا للل  هحهللة الحسلللللللة ل ام الخكوماللل 
الثنةسال، وال حويل اي حةسي الحق   من ماةللللسللللةم 
م حو ل ال نسلللا  ومسلللةهحةم ال ول الية ال من 
 عل الحاةللسللةم ال ولال الحة خل لايون، إضللةفل 

قل ملل من الهاتلةم الوةنالل ام الح  إلل الحسلللللللة ل 
والخاةيلللل والهاتلللةم والحنيحلللةم  اة  لاي ااحاللل

الخكومال. ومن  هم معم  هلو الحسلللللللة  ام مة 
 ياي:

يقللل   ال زأل األ بة من اليون اي حلللةسي : أولا 
الية ي  ال الحس وى الثنةسي من  حس دول 
 من دول م اس ال يةون ل ول الخاام الية ال
هي الححاكلللل الية الللل السلللللليوديلللل، دوللللل 
ايمللةرام الية اللل الح خلل ا، دولللل الكويللل، 

حةن. وتوجل الحسة  ام دولل  طة، ةاطنل    
وتسطال الي ز  الخكومال الثنةسال ل  م ال نحال

في الحواز ةم اليةمل، فهي مسللللللة  ام تق   
مة ل  م مىللةو ةم ال نحال  و    م مبةشللة إ

لخزينل ال ول الحس  ا ا  خا  ي م من  علهة 
يل  اي  لة   ال الحىلللللللةريع والبةامم ال نحو
الواردا في  وا ان الحواز ل اليةمل،  و  ن ي م 
رصلللل هة  حخصللللصللللةم إضللللةفال ضللللحن 

ل لحواز للةم الوزارام ال ي الحواز للل اليللةملل
 ة قو    ن ال مىةريع  طة ال ميانل.

ا  مواصللال ال ول الية ال الحة خل تق يم اليون  :ثانيا
 خو اال خ ةض  ةيةر الن ط  ات ةو ةلة م من 

 ال الحسللللل وى  عل السلللللنوام الحةضلللللال 
من الضللللسوة اال  صللللةديل  اليةلحي. فبةلة م

وا  ال ي تىلله هة هلو ال ول جةاأل تقابةم  ةلل
ق يم  هة ظال ما زمل    يةلحال، إال    الن ط ال

 (.1ال  ول ر م ) ،الحسة  ام اي حةسال
 

                                                 
اةسةم م حو ل ال نسا : البنك ايةعمي لا نحال، م (1)

صن و    وظبي لا نحال، صن و  األو ك لا نحال ال ولال 
) وفا (، الصن و  السيودي لا نحال، الصن و  الية ي 

اال  صةدي واالج حة ي، الصن و  الكوي ي لا نحال لإل حةأل 
اال  صةديل الية ال، الحصةف الية ي لا نحال اال  صةديل 

في إفةيقاة،  ة ةمم الخاام الية ي لا نحال ) ج ن (، صن و  
 .النق  الية ي، وصن و   طة لا نحال

يىحل هلا الحباإ إجحةلي ال زامةم الحسة  ام اي حةسال  (2) 
ق مل م  ن السيوديل، وصةفي السخر  ةلنسبل لا ول األ ةى.الح 

الفصل 
 الحادي عشر
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 (1جدول رقم )
 النفطيةمن مجموع اإليرادات الرسمية ونسبتها المساعدات اإلنمائية 

 (مااةر دوالر)
 2013 2014 2015 2016 2017 

المساعدات  
 النمائية

% 
المساعدات 

 النمائية
% 

المساعدات 
 النمائية

% 
 المساعدات
 النمائية

% 
المساعدات 

 النمائية
% 

 13.50 3.379 3.31 0.776 1.43 0.641 2.58 1.951 0.63 0.481 اإلمارات

 6.81 7.999 13.14 11.689 6.94 8.258 5.86 14.285 2.36 6.528 السعودية

 0.22 0.033 0.23 0.031 0.11 0.020 0.20 0.060 0.09 0.029 ُعمان 

 3.17 0.467 3.75 0.425 1.85 0.460 1.30 0.584 11.76 6.311 قطر

 ... ... 33.40 13.344 1.97 1.517 2.06 1.916 0.71 0.759 الكويت

مجموع الدول 
الخمس  العربية

 المانحة
14.108 2.60 18.797 3.85 10.896 3.85 26.265 14.82 11.879 6.89 

 ....  اة م وفة
 الحوح .الحص ر:    اد ةة قل من ال قةية اال  صةدي الية ي 

 
ا  تنةمي ال ور الحاةللللللسللللللي لايون اي حةسي  :ثالثا

ال ماةللللللسلللللللةم  الية ي من  عل مواصلللللل
م حو ل ال نسللللللا  تق يم اليون لاىللللللحل  ل 
القطة ةم اال  صلللللللةديل واالج حة ال. حا  
سا  في ال  ةا    مل ماةسةم م حو ل ال ن

لي 2013-2017) االللةر دوالر  86( حوا م
ال  2996 مةيكي ةلللللللةهحل في تحويل   حا

 جهللل، 133اةلللللل  للةد منهللة تحويااللل إ حللةساللل 
 ةيضلللةفل إلل   ا هاتةم ومنيحةم وجهةم 

   ةى.

ا  تخقا   ططهة اي حةسال و ل ن ال: د م ال ول رابعا
 ه اف ال نحال الحسللللل  امل الخةصلللللل  هة مع 
اح ةا  اةلللللل قعلاللل هلللو اللل ول في تخلل يلل  
 ه افهة وتةتار  ولويةتهة اي حةسال وا  اةر 

واالل زا   قوا   الىلل ةفال ال ةمل مىللةرييهة، 
في مخ اف مةاحللل تن اللل الحىللللللةو . و لل  
حةصللل ماةللسللةم م حو ل ال نسللا   ال 
ا  حةد وتطبا   وا   مىلللل ة ل منسللللقل في 
 حااةم ال ية   والسللللللل اد والح ة يل، و ال 
ةللللللة ل ال  ةون وال نسللللللا   ان  حااةتهة، 
وال ىةور ال اسم مع ال ول من  جل ال أ   من 

ححوللللل ل هللل اف  تخقا  ل لحىلللللللللةريع ا ا
 اال  صةديل واالج حة ال الحبةم ل.

 

 2017العون اإلنمائي العربي خالل عام 

 أولا: المساعدات اإلنمائية العربية الثنائية

مل من  ق  ال الح حةس  اإ إجحةلي الحسلللللللة  ام اي 
مااللةر دوالر  للة   11.9اللل ول الية اللل حوالي 

حةسل  54.8حوالي    ةاجع  سللللللب ل، 2017 في ال
إجحةلي الحسلللللة  ام   اإ. و   2016مقةر ل  ية  

دوالر،  ي  اممااةر 8الحق مل من السلليوديل  خو 
في الحةسل من ايجحةلي، وايمةرام  67.3  نسللللبل
في  28.4 نسللللللبلللل ماالللةر دوالر  ي  3.4 نخو 

مااون دوالر  ي  467 طة  خوالي والحلللةسلللل، 
ااون م 33في الحةسل، و  حةن حوالي  4.0 نسلللللبل 

 في الحةسل. 0.3 نسبل دوالر  ي 
الحسلللللة  ام اي حةسال الحاسلللللةا اجحةلي  احل  اإ 

 ق مل من ال ول الية ال  عل ال  ةاالح  ال ةا حال 
ماالللةر دوالر،  241.7حوالي  (1970-2017)

مااللةر دوالر  ي مللة ييللةدل  234.7منهللة حوالي 
اس ـلللللللللللل من دول م ـلللللللللللفي الحةس 97.1حوالي 
 7، وحوالي ل ول الخاام الية الةون ـلللللللللـلللللللللال ي

اةر ال األ ةى. و    امما ل ول الية  دوالر من ا
في  65.4 اسل  سلللبل مسلللةهحل السللليوديل حوالي 

هة الكويل  سل من م حو  الحسلللللللة  ام، تاا حة ال
في  8.5في الحةسل، وايمةرام  نسبل  17.0 نسبل 

في الحةسل، و  حةن  نسبل  5.8الحةسل، و طة  نسبل 
سل.  حة  اسل  سللبل مسللةهحل اليةا ، في الحة 0.4

اة، وال زاسة حوالي  سل، الحاخ   2.9ولاب حة في ال
 (.1( والىكل )11/1)
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  (.11/1الحاخ  ) الحص ر: 
 

 سللبل الحسللة  ام اي حةسال الية ال إلل ا خ ضللل 
لالل ول الية اللل الحللة خللل النللةتم القومي ايجحللةلي 

سال  في الحةسل الحس ال  عل  1.94من  خو الةسا
في الحلللةسلللل  لللة   0.90حوالي إلل  2016 لللة  

هلا ال ةاجع تبقل النسللللللبلل . 2017 و ةلة م من 
ية   بل ال ي   ال من الالحسلللللل ال في هلا ال نسلللللل

احسللللللللة لل ام اي حللةساللل ل دتهللة األمم الح خلل ا حلل
من النةتم القومي  في الحةسل 0.7وهي الةةللللللحال 
 (.11/2الحاخ  ) ،ايجحةلي

مجموعة  العون اإلنمائي المقدم من مؤسساتثانياا: 
 التنسيق

إلل توةلللاع  ال نسلللا ل م حو ةللليل ماةلللسلللةم 
 طة    ىلللط هة  حة  حال  ال اةللل خ ات  دوام 
تحويل ومن  ةم تحوياال ج ي ا، فبةيضللللللةفل إلل 
 شللللللكللةل ال حويللل ال قاالل يللل  للةلقةوض، والحن ، 
والحسللللللللةهحللةم في ر ل الحللةل والضللللللحللة للةم 

مع الىللللللةييل الح وافقل الحخ ا ل، هنةك القةوض 
ايةلللعمال  ةلصلللكوك، وإلل جة ر هلو األدوام 

حوياال فق  شحال   ىطل ماةسةم الح حو ل، ال 
الخللل ملللةم الحةتبطلللل   يزيز البنالللل ال خ الللل 
اال  صلللةديل، وتطوية  ةلللوا  ر ل الحةل، ود م 
 لةاملم إ لللةدا اللهلالكلالللل، و لةاملم ايصلللللللع  
اال  صةدي وتيزيز ال نحال البىةيل، وذلك لكون 

 
 ىلللللةةةً تكحاااةً ومصلللللةحبةً ل هلو الخ مةم تىلللللك

اي  حة يسللة    ال تخقا  األه اف لانىللةة ال حوي
 الحةجوا.

 التوسع الجغرافي: (1
 يسطي  ىةة ماةسةم الح حو ل الحنةة  ال ةلال: 

الحنطقللل الية اللل: وتىللللللحللل اللل ول الية اللل  -
 األ ضةأل في جةميل ال ول الية ال.

منطقل آةلللاة: وتىلللحل ال ول ا ةلللاويل مة  ا  -
 الية ال منهة.

منطقل  فةيقاة: وتىلللللحل ال ول األفةيقال  اة  -
 الية ال.

منطقل  مةيكة العتانال: وتىللللللحل دول  ةرا  -
  مةيكة العتانال.

ال ول األ ةى: وتىحل دول في شة   ورو ة  -
 .ودول الحخاط الهةدي

 التنوع القطاعي: (2
تسلهم الحسلة  ام اي حةسال لحاةلسلةم الح حو ل 
 ىللكل  ةللةةللي في د م جهود ال نحال اال  صللةديل 
واالج حللة اللل من  عل تحويللل مىللللللللةريع البنل 
ال خ ال مثل النقل واالتصةالم والطة ل والكهة ةأل 

 (: المتوسط السنوي للعون اإلنمائي العربي1الشكل )
(1970-2017) 
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 (1جدول رقم )
 النفطيةمن مجموع اإليرادات الرسمية ونسبتها المساعدات اإلنمائية 

 (مااةر دوالر)
 2013 2014 2015 2016 2017 

المساعدات  
 النمائية

% 
المساعدات 

 النمائية
% 

المساعدات 
 النمائية

% 
 المساعدات
 النمائية

% 
المساعدات 

 النمائية
% 

 13.50 3.379 3.31 0.776 1.43 0.641 2.58 1.951 0.63 0.481 اإلمارات

 6.81 7.999 13.14 11.689 6.94 8.258 5.86 14.285 2.36 6.528 السعودية

 0.22 0.033 0.23 0.031 0.11 0.020 0.20 0.060 0.09 0.029 ُعمان 

 3.17 0.467 3.75 0.425 1.85 0.460 1.30 0.584 11.76 6.311 قطر

 ... ... 33.40 13.344 1.97 1.517 2.06 1.916 0.71 0.759 الكويت

مجموع الدول 
الخمس  العربية

 المانحة
14.108 2.60 18.797 3.85 10.896 3.85 26.265 14.82 11.879 6.89 

 ....  اة م وفة
 الحوح .الحص ر:    اد ةة قل من ال قةية اال  صةدي الية ي 

 
ا  تنةمي ال ور الحاةللللللسللللللي لايون اي حةسي  :ثالثا

ال ماةللللللسلللللللةم  الية ي من  عل مواصلللللل
م حو ل ال نسللللللا  تق يم اليون لاىللللللحل  ل 
القطة ةم اال  صلللللللةديل واالج حة ال. حا  
سا  في ال  ةا    مل ماةسةم م حو ل ال ن

لي 2013-2017) االللةر دوالر  86( حوا م
ال  2996 مةيكي ةلللللللةهحل في تحويل   حا

 جهللل، 133اةلللللل  للةد منهللة تحويااللل إ حللةساللل 
 ةيضلللةفل إلل   ا هاتةم ومنيحةم وجهةم 

   ةى.

ا  تخقا   ططهة اي حةسال و ل ن ال: د م ال ول رابعا
 ه اف ال نحال الحسللللل  امل الخةصلللللل  هة مع 
اح ةا  اةلللللل قعلاللل هلللو اللل ول في تخلل يلل  
 ه افهة وتةتار  ولويةتهة اي حةسال وا  اةر 

واالل زا   قوا   الىلل ةفال ال ةمل مىللةرييهة، 
في مخ اف مةاحللل تن اللل الحىللللللةو . و لل  
حةصللل ماةللسللةم م حو ل ال نسللا   ال 
ا  حةد وتطبا   وا   مىلللل ة ل منسللللقل في 
 حااةم ال ية   والسللللللل اد والح ة يل، و ال 
ةللللللة ل ال  ةون وال نسللللللا   ان  حااةتهة، 
وال ىةور ال اسم مع ال ول من  جل ال أ   من 

ححوللللل ل هللل اف  تخقا  ل لحىلللللللللةريع ا ا
 اال  صةديل واالج حة ال الحبةم ل.

 

 2017العون اإلنمائي العربي خالل عام 

 أولا: المساعدات اإلنمائية العربية الثنائية

مل من  ق  ال الح حةس  اإ إجحةلي الحسلللللللة  ام اي 
مااللةر دوالر  للة   11.9اللل ول الية اللل حوالي 

حةسل  54.8حوالي    ةاجع  سللللللب ل، 2017 في ال
إجحةلي الحسلللللة  ام   اإ. و   2016مقةر ل  ية  

دوالر،  ي  اممااةر 8الحق مل من السلليوديل  خو 
في الحةسل من ايجحةلي، وايمةرام  67.3  نسللللبل
في  28.4 نسللللللبلللل ماالللةر دوالر  ي  3.4 نخو 

مااون دوالر  ي  467 طة  خوالي والحلللةسلللل، 
ااون م 33في الحةسل، و  حةن حوالي  4.0 نسلللللبل 

 في الحةسل. 0.3 نسبل دوالر  ي 
الحسلللللة  ام اي حةسال الحاسلللللةا اجحةلي  احل  اإ 

 ق مل من ال ول الية ال  عل ال  ةاالح  ال ةا حال 
ماالللةر دوالر،  241.7حوالي  (1970-2017)

مااللةر دوالر  ي مللة ييللةدل  234.7منهللة حوالي 
اس ـلللللللللللل من دول م ـلللللللللللفي الحةس 97.1حوالي 
 7، وحوالي ل ول الخاام الية الةون ـلللللللللـلللللللللال ي

اةر ال األ ةى. و    امما ل ول الية  دوالر من ا
في  65.4 اسل  سلللبل مسلللةهحل السللليوديل حوالي 

هة الكويل  سل من م حو  الحسلللللللة  ام، تاا حة ال
في  8.5في الحةسل، وايمةرام  نسبل  17.0 نسبل 

في الحةسل، و  حةن  نسبل  5.8الحةسل، و طة  نسبل 
سل.  حة  اسل  سللبل مسللةهحل اليةا ، في الحة 0.4

اة، وال زاسة حوالي  سل، الحاخ   2.9ولاب حة في ال
 (.1( والىكل )11/1)
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  (.11/1الحاخ  ) الحص ر: 
 

 سللبل الحسللة  ام اي حةسال الية ال إلل ا خ ضللل 
لالل ول الية اللل الحللة خللل النللةتم القومي ايجحللةلي 

سال  في الحةسل الحس ال  عل  1.94من  خو الةسا
في الحلللةسلللل  لللة   0.90حوالي إلل  2016 لللة  

هلا ال ةاجع تبقل النسللللللبلل . 2017 و ةلة م من 
ية   بل ال ي   ال من الالحسلللللل ال في هلا ال نسلللللل

احسللللللللة لل ام اي حللةساللل ل دتهللة األمم الح خلل ا حلل
من النةتم القومي  في الحةسل 0.7وهي الةةللللللحال 
 (.11/2الحاخ  ) ،ايجحةلي

مجموعة  العون اإلنمائي المقدم من مؤسساتثانياا: 
 التنسيق

إلل توةلللاع  ال نسلللا ل م حو ةللليل ماةلللسلللةم 
 طة    ىلللط هة  حة  حال  ال اةللل خ ات  دوام 
تحويل ومن  ةم تحوياال ج ي ا، فبةيضللللللةفل إلل 
 شللللللكللةل ال حويللل ال قاالل يللل  للةلقةوض، والحن ، 
والحسللللللللةهحللةم في ر ل الحللةل والضللللللحللة للةم 

مع الىللللللةييل الح وافقل الحخ ا ل، هنةك القةوض 
ايةلللعمال  ةلصلللكوك، وإلل جة ر هلو األدوام 

حوياال فق  شحال   ىطل ماةسةم الح حو ل، ال 
الخللل ملللةم الحةتبطلللل   يزيز البنالللل ال خ الللل 
اال  صلللةديل، وتطوية  ةلللوا  ر ل الحةل، ود م 
 لةاملم إ لللةدا اللهلالكلالللل، و لةاملم ايصلللللللع  
اال  صةدي وتيزيز ال نحال البىةيل، وذلك لكون 

 
 ىلللللةةةً تكحاااةً ومصلللللةحبةً ل هلو الخ مةم تىلللللك

اي  حة يسللة    ال تخقا  األه اف لانىللةة ال حوي
 الحةجوا.

 التوسع الجغرافي: (1
 يسطي  ىةة ماةسةم الح حو ل الحنةة  ال ةلال: 

الحنطقللل الية اللل: وتىللللللحللل اللل ول الية اللل  -
 األ ضةأل في جةميل ال ول الية ال.

منطقل آةلللاة: وتىلللحل ال ول ا ةلللاويل مة  ا  -
 الية ال منهة.

منطقل  فةيقاة: وتىلللللحل ال ول األفةيقال  اة  -
 الية ال.

منطقل  مةيكة العتانال: وتىللللللحل دول  ةرا  -
  مةيكة العتانال.

ال ول األ ةى: وتىحل دول في شة   ورو ة  -
 .ودول الحخاط الهةدي

 التنوع القطاعي: (2
تسلهم الحسلة  ام اي حةسال لحاةلسلةم الح حو ل 
 ىللكل  ةللةةللي في د م جهود ال نحال اال  صللةديل 
واالج حللة اللل من  عل تحويللل مىللللللللةريع البنل 
ال خ ال مثل النقل واالتصةالم والطة ل والكهة ةأل 

 (: المتوسط السنوي للعون اإلنمائي العربي1الشكل )
(1970-2017) 
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والحاللةو.  للةيضللللللللةفللل إلل مىللللللللةريع الخلل مللةم 
ال ي تهللل ف إلل مكلللةفخلللل ال قة  ،االج حلللة الللل
ال نحاللل الةي اللل الحنلل م للل والسللللللكن والبطللةلللل و

االج حة ي وال سااف اي حةسي لاحىةريع الصساةا 
 والح وةطل.

مجالت المساعدات اإلنمائية لمؤسسات 
 مجموعة التنسيق

 في مجال دعم التنمية القتصادية
 حاال  91ةللل ال ماةلللسلللةم م حو ل ال نسلللا  

 اممااللةر 6.0 حباإ إجحللةلي  اإ مقلل ارو حوالي 
. 2017يكي لحىةريع الطة ل  عل  ة  دوالر  مة

ىحل  ىطل  حااةم ماةسةم الح حو ل ل  تح     
ً من تولالل  الكهة للةأل  للةفللل م للةالم  القطللة   لل ألا

مخطلللةم ال ولاللل  منهلللة و لللةل قنالللةم الحخ ا لللل، 
مىللللللللةريع ال ولالل  الحللةساللل الكبةى، والخةاريللل، 

ومىلللللللةريع الطللة للل الح  لل دا، ل  سللللللع  حااللةم 
شللبكةم النقل   للك الح حو ل ل ىللحلماةللسللةم 

ةللللللواأل دا للل اللل ولللل  و لاة ط مع الىللللللبكللةم 
 الح ةورا،  ةيضةفل إلل مىةريع  هة ةأل الةيف.

واةللللل خوذ  طة  النقل والحواصلللللعم  ال جزأل 
 باة من إجحةلي مسللةهحةم ماةللسللةم الح حو ل 
في تحويل مىةريع البنال األةةةال. حا   اإ   د 

حواصعم ال ي  صص هة  حااةم  طة  النقل وال
، و قاحللل 2017 حااللل في  للة   71الح حو للل 

 مااةر دوالر. 3.5إجحةلال  اسل حوالي 
 في مجال دعم القطاعات اإلنتاجية

تاير الزرا ل دوراً حاويةً في ا  صللللللةدام ال ول 
النةمال وتحثل الحصلللل ر الةساسللللي لاسلاأل وال  ل 

 ل واليحل لاسللكةن الةي اان. ويي  االه حة   ةلزرا
واةللللل سعل األراضلللللي ال عحال  مةاً  ةلللللةةلللللاةً 
لا خ اف من حللل ا ال قة ول خقا  األمن السللللاسي 

 الحهموال نحال الحس  امل  ىكل  ة . و يةاً لا ور 
لقطة  الزرا ل في ا  صةديةم ال ول النةمال، فإن 
ماةللسللةم م حو ل ال نسللا  تة ز في ةللاةةللةتهة 

ن  واس   ال مة تخققل م نةأًل ال  اةر الحىللللللةريع 
إي ة ال اج حة ال وا  صللللللةديل. ومن هلا الحنطا  
 ولل ماةللللللسلللللللةم الح حو ل اه حةمةً  ةصلللللللةً 
 حىلللللللةريع القطة  الزرا ي وذلك لي ا مبةرام 

 منهة:

 ةلبال السللللكةن في ال ول النةمال تياى  ال  - 
الزار ل  حصلللل ر رساسللللي لا  ل حا   ن 

في  60 سللللبل ةللللكةن الةيف تىللللكل مة  ان 
ي الحلللةسلللل من م حو  ف 70الحلللةسلللل إلل 

السلللكةن، والسةلبال الييحل منهم ييحاون في 
الزرا لللل ال قااللل يلللل، وهم من صلللللللسلللةر 

 الحزار ان ال قةاأل.

 هحاللل  طللة  الزرا للل في الحسلللللللةهحللل في  -ن
تخ اض الواردام من  يض السللللاع السلاسال 
و لللةل لللةلي اليحلللل  ال الخللل  من ارت لللة  

 األةيةر في تاك ال ول.

و ل لقطة  الزرا ل و     مل ماةلللسلللةم الح ح
مااللةر  1.5مباإ إجحللةلي  لل رو  2017 للة  في 

ً  86دوالر ل حويللل  تنو للل  .مىللللللةو للةً زرا اللة
طل الح حو ل في  طة  الزرا ل  م ةالم   ىلللللل

 ،ل ىللللللحللل تحويللل مىللللللللةريع الزرا للل الحةويللل
و نةأل  ،واةلل صللع  األراضللي ي  ةا الحخةصللال

السلللللللل ود ل خزين الحاللةو الصللللللللةلخللل أل ةاض 
ال صللللللناع الزرا ي ومنهلللة إ  لللةا و ،الزرا لللل

وتصللللللناع السللللللكة، وصللللللوامع تخزين الخبون 
والسعل ومطلللةحن الللل  ا ، إلل جلللة لللر الثةوا 
السلحكال ال ي تىلحل الصلا  وتطوية مخةزن ح   

 األةحةك.
 في مجال دعم الستقرار القتصادي

تسةهم ماةسةم الح حو ل الح خصصل في د م 
ال  صلللةديل االةللل قةار اال  صلللةدي وتهاتل الباتل ا

حاةللللللسللللللةم ال هلو تخةص حا  ،الحخ زا لانحو
 ال تطوية تسهاعتهة ل  م ايصعحةم الهاكاال 
ال ي تيزز االةللللل قةار اال  صلللللةدي الكاي. ويق   
صللللللن و  النق  الية ي د حةً تحويااةً وفناةً لبةامم 

لحيةل ل اال  عالم الحةلال اال  صللةدي ال صللخا  
والهاكااللل  بة تقلل يم م حو للل من ال سللللللهاعم 

األجل حسلللللر االس حة ال القصلللللاةا والح وةلللللطل 
اح الللةجلللةم  لللل دوللللل، مع توفاة الحىلللللللورا 
والحسللللة  ا ال نال في إ  اد إجةاألام و نةصللللة 

 هلو البةامم وم ة يل تن الهة. 
 في مجال دعم التنمية الجتماعية

سا  اه حةمةً  ةصةً   ولل ماةسةم م حو ل ال ن
للل  م  طللة للةم ال نحاللل االج حللة اللل من  عل 

ال لهلو األةلللللللالحسلللللللةهحل في تطوية البنل  ةةلللللل
، وتخسان الحس وى الحياىي والخ مي القطة ةم
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سكةن  توفاة مزي  من ال حويل لحىةريع ال نحال ولا
د م ال ياام  م ةالماالج حة ال و ىكل  ةص في 

مةم  خ  يةمي وال  رير الحهني وتخسللللللان ال الن
الصخال،  ةيضةفل إلل مكةفخل ال قة والبطةلل في 

ةوض ال سللااف ال ول الحسلل  ا ا من  عل تق يم  
 اي حةسي لحسلللللللة  ا الىللللللةاس  االج حة ال األ ل

 د عً.
حجم المساعدات اإلنمائية المقدمة من مؤسسات 

 مجموعة التنسيق
االللل  ل حوي ل زاملللةم اليحاالللةم ا  اإ إجحلللةلي ا

 2017لحاةلللللسلللللةم م حو ل ال نسلللللا  في  ة  
 اإ  لللة خ لللةض ماالللةر دوالر،  ي  19.7حوالي 

في الحةسل  ةلحقةر ل مع الية   1.5 سللللللب ل حوالي 
و اسل  سلللبل مسلللةهحل البنك ايةلللعمي السلللة  . 

 52.0من إجحةلي هلو االل زامةم حوالي لا نحال 
في الحةسل، والصللللن و  السلللليودي لا نحال  نسللللبل 

في الحللةسللل، والصللللللنلل و  الية ي لإل حللةأل  21.4
، في الحةسل 7.8اال  صللللةدي واالج حة ي  نسللللبل 

وصلللللن و  األو ك لا نحال ال ولال ) وفا (  نسلللللبل 
في الحةسل، وصلللن و    وظبي لا نحال  نسلللبل  5.1
في الحللةسللل، والصللللللنلل و  الكوي ي لا نحاللل  3.5

في الحللةسللل،  3.4اال  صلللللللةديللل الية اللل  نسللللللبللل 
في الحةسل،  2.5وصللللللن و   طة لا نحال  نسللللللبل 

والحصةف الية ي لا نحال اال  صةديل في إفةيقاة 
في الحةسل، وصللللللن و  النق  الية ي  2.4سللللللبل  ن

في الحةسل، و ة ةمم الخاام الية ي  1.8 نسللللللبل 
الحاخ  في الحةسل،  0.02لا نحال ) ج ن (  نسللللللبل 

(11/3.) 

 التوزيع الجغرافي
 اسل  سللللللبل مة حصللللللال  اال م حو ل ال ول 
ال  اةم ال حويا مةم اليحا ال من م حو  ال زا الية 

 2017 عل  ة   لحاةللللللسلللللللةم ال نحال الية ال
في الحةسل في  47.5في الحةسل مقة ل  43.2حوالي 

، وم حو ل ال ول األةللللللاويل حوالي 2016 ة  
سل مقة ل  35.0 حة سل في  ة   27.9في ال حة في ال
 17.6، وم حو ل ال ول األفةيقال حوالي 2016

، 2016في الحةسل في  ة   17.3في الحةسل مقة ل 
في  2.2حوالي وم حو للل دول  مةيكللة العتاناللل 

، 2016في الحللةسللل في  للة   1.2الحللةسللل مقللة للل 
 عل في الحةسل  1.8والهاتةم والحنيحةم حوالي 

في الحللةسللل  عل  للة   0.5مقللة للل  2017 للة  

 0.2، وم حو لللل الللل ول األ ةى حوالي 2016
سل مقة ل  حة سل في  ة   5.6في ال حة ، 2016في ال

 (.11/3الحاخ  )

 التوزيع القطاعي
لقطة ةم األ ةى ال ي تىحل الصخل  اإ  صار ا

وال ياام وايةللكةن ود م موازين الح فو ةم  خو 
 طة  الطة ل اللي يىللللللحل ، ياال في الحةسل 37.9

في الحلةسلل  30.7الكهة لةأل والن ط والسلةز حوالي 
من إجحةلي ال زامةم ماةلللللسلللللةم ال نحال الية ال 

، ثم  طة  النقل واالتصلللللللةالم 2017 عل  ة  
في الحلللةسلللل، ثم  طلللة  الزرا لللل  17.9حوالي 

في الحللةسللل، يااللل  7.4والثةوا الخاوا اللل  خوالي 
في  4.2 طة  الحاةو والصللللللةف الصللللللخي  نخو 

ي الحةسل، و  اةاً  طة  الصلللللنة ل وال ي ين  خوال
 (.11/4في الحةسل، الحاخ  ) 1.9

حسب  عمليات مؤسسات مجموعة التنسيق
 مجموعات الدول المستفيدة

 اإ الي د االجحةلي ليحااةم ماةللسللةم الح حو ل 
 قاحللل اجحللةلاللل ، 2017 عل  للة   حااللل  685

جهل  94مااةر دوالر وز ل  ال  19.7 خ ود 
ماةللللسللللةم(  ةيضللللةفل إلل   ا مسلللل  ا ا )دول 

باة ةم الح وفةا ل ى  مة ل ال نسللللللا  وتوضلللللل  ال
الخةصللل  ةليحااةم ال حوياال لحاةللسللةم م حو ل 

 ال نسا  الحس ال  عل هلا الية  مة ياي:
 مجموعة الدول العربية

 اإ إجحةلي   د اليحااةم في ال ول الية ال  خو 
ماالللةر دوالر،  8.5 حاالللل  اسلللل  اح هلللة  228

 25جحهوريل مصة الية ال  نخو منهة واة  ةدم 
 نسللللللبل مااةر دوالر،  ي  1.8 حاال  حباإ ييةدل 

إجحةلي ال حويل الحخصللللل  في الحةسل من  21.1
في  88يبان ال وزيع القطة ي  ن و. لا ول الية ال

الحةسل من م حو   حااةم ماةلللسلللةم الح حو ل 
 .في مصة وجهل ل حويل مىةريع الطة ل

 مجموعة الدول اإلفريقية
 لل د اليحااللةم في م حو للل اللل ول إجحللةلي إ  ا

ماالللةر  3.5 حاالللل  اح هلللة  210االفةيقالللل  خو 
 16 ور انةفةةلللللو  نخو منهة واةللللل  ةدم دوالر. 

 نسلللللبل مااون دوالر  ي  480 حاال  حباإ ييةدل 
يىللللللاة ال وزيع القطلللة ي و. في الحلللةسلللل 13.9

ليحااةم ماةسةم الح حو ل في هلو الحنطقل إلل 
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والحاللةو.  للةيضللللللللةفللل إلل مىللللللللةريع الخلل مللةم 
ال ي تهللل ف إلل مكلللةفخلللل ال قة  ،االج حلللة الللل
ال نحاللل الةي اللل الحنلل م للل والسللللللكن والبطللةلللل و

االج حة ي وال سااف اي حةسي لاحىةريع الصساةا 
 والح وةطل.

مجالت المساعدات اإلنمائية لمؤسسات 
 مجموعة التنسيق

 في مجال دعم التنمية القتصادية
 حاال  91ةللل ال ماةلللسلللةم م حو ل ال نسلللا  

 اممااللةر 6.0 حباإ إجحللةلي  اإ مقلل ارو حوالي 
. 2017يكي لحىةريع الطة ل  عل  ة  دوالر  مة

ىحل  ىطل  حااةم ماةسةم الح حو ل ل  تح     
ً من تولالل  الكهة للةأل  للةفللل م للةالم  القطللة   لل ألا

مخطلللةم ال ولاللل  منهلللة و لللةل قنالللةم الحخ ا لللل، 
مىللللللللةريع ال ولالل  الحللةساللل الكبةى، والخةاريللل، 

ومىلللللللةريع الطللة للل الح  لل دا، ل  سللللللع  حااللةم 
شللبكةم النقل   للك الح حو ل ل ىللحلماةللسللةم 

ةللللللواأل دا للل اللل ولللل  و لاة ط مع الىللللللبكللةم 
 الح ةورا،  ةيضةفل إلل مىةريع  هة ةأل الةيف.

واةللللل خوذ  طة  النقل والحواصلللللعم  ال جزأل 
 باة من إجحةلي مسللةهحةم ماةللسللةم الح حو ل 
في تحويل مىةريع البنال األةةةال. حا   اإ   د 

حواصعم ال ي  صص هة  حااةم  طة  النقل وال
، و قاحللل 2017 حااللل في  للة   71الح حو للل 

 مااةر دوالر. 3.5إجحةلال  اسل حوالي 
 في مجال دعم القطاعات اإلنتاجية

تاير الزرا ل دوراً حاويةً في ا  صللللللةدام ال ول 
النةمال وتحثل الحصلللل ر الةساسللللي لاسلاأل وال  ل 

 ل واليحل لاسللكةن الةي اان. ويي  االه حة   ةلزرا
واةللللل سعل األراضلللللي ال عحال  مةاً  ةلللللةةلللللاةً 
لا خ اف من حللل ا ال قة ول خقا  األمن السللللاسي 

 الحهموال نحال الحس  امل  ىكل  ة . و يةاً لا ور 
لقطة  الزرا ل في ا  صةديةم ال ول النةمال، فإن 
ماةللسللةم م حو ل ال نسللا  تة ز في ةللاةةللةتهة 

ن  واس   ال مة تخققل م نةأًل ال  اةر الحىللللللةريع 
إي ة ال اج حة ال وا  صللللللةديل. ومن هلا الحنطا  
 ولل ماةللللللسلللللللةم الح حو ل اه حةمةً  ةصلللللللةً 
 حىلللللللةريع القطة  الزرا ي وذلك لي ا مبةرام 

 منهة:

 ةلبال السللللكةن في ال ول النةمال تياى  ال  - 
الزار ل  حصلللل ر رساسللللي لا  ل حا   ن 

في  60 سللللبل ةللللكةن الةيف تىللللكل مة  ان 
ي الحلللةسلللل من م حو  ف 70الحلللةسلللل إلل 

السلللكةن، والسةلبال الييحل منهم ييحاون في 
الزرا لللل ال قااللل يلللل، وهم من صلللللللسلللةر 

 الحزار ان ال قةاأل.

 هحاللل  طللة  الزرا للل في الحسلللللللةهحللل في  -ن
تخ اض الواردام من  يض السللللاع السلاسال 
و لللةل لللةلي اليحلللل  ال الخللل  من ارت لللة  

 األةيةر في تاك ال ول.

و ل لقطة  الزرا ل و     مل ماةلللسلللةم الح ح
مااللةر  1.5مباإ إجحللةلي  لل رو  2017 للة  في 

ً  86دوالر ل حويللل  تنو للل  .مىللللللةو للةً زرا اللة
طل الح حو ل في  طة  الزرا ل  م ةالم   ىلللللل

 ،ل ىللللللحللل تحويللل مىللللللللةريع الزرا للل الحةويللل
و نةأل  ،واةلل صللع  األراضللي ي  ةا الحخةصللال

السلللللللل ود ل خزين الحاللةو الصللللللللةلخللل أل ةاض 
ال صللللللناع الزرا ي ومنهلللة إ  لللةا و ،الزرا لللل

وتصللللللناع السللللللكة، وصللللللوامع تخزين الخبون 
والسعل ومطلللةحن الللل  ا ، إلل جلللة لللر الثةوا 
السلحكال ال ي تىلحل الصلا  وتطوية مخةزن ح   

 األةحةك.
 في مجال دعم الستقرار القتصادي

تسةهم ماةسةم الح حو ل الح خصصل في د م 
ال  صلللةديل االةللل قةار اال  صلللةدي وتهاتل الباتل ا

حاةللللللسللللللةم ال هلو تخةص حا  ،الحخ زا لانحو
 ال تطوية تسهاعتهة ل  م ايصعحةم الهاكاال 
ال ي تيزز االةللللل قةار اال  صلللللةدي الكاي. ويق   
صللللللن و  النق  الية ي د حةً تحويااةً وفناةً لبةامم 

لحيةل ل اال  عالم الحةلال اال  صللةدي ال صللخا  
والهاكااللل  بة تقلل يم م حو للل من ال سللللللهاعم 

األجل حسلللللر االس حة ال القصلللللاةا والح وةلللللطل 
اح الللةجلللةم  لللل دوللللل، مع توفاة الحىلللللللورا 
والحسللللة  ا ال نال في إ  اد إجةاألام و نةصللللة 

 هلو البةامم وم ة يل تن الهة. 
 في مجال دعم التنمية الجتماعية

سا  اه حةمةً  ةصةً   ولل ماةسةم م حو ل ال ن
للل  م  طللة للةم ال نحاللل االج حللة اللل من  عل 

ال لهلو األةلللللللالحسلللللللةهحل في تطوية البنل  ةةلللللل
، وتخسان الحس وى الحياىي والخ مي القطة ةم
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سكةن  توفاة مزي  من ال حويل لحىةريع ال نحال ولا
د م ال ياام  م ةالماالج حة ال و ىكل  ةص في 

مةم  خ  يةمي وال  رير الحهني وتخسللللللان ال الن
الصخال،  ةيضةفل إلل مكةفخل ال قة والبطةلل في 

ةوض ال سللااف ال ول الحسلل  ا ا من  عل تق يم  
 اي حةسي لحسلللللللة  ا الىللللللةاس  االج حة ال األ ل

 د عً.
حجم المساعدات اإلنمائية المقدمة من مؤسسات 

 مجموعة التنسيق
االللل  ل حوي ل زاملللةم اليحاالللةم ا  اإ إجحلللةلي ا

 2017لحاةلللللسلللللةم م حو ل ال نسلللللا  في  ة  
 اإ  لللة خ لللةض ماالللةر دوالر،  ي  19.7حوالي 

في الحةسل  ةلحقةر ل مع الية   1.5 سللللللب ل حوالي 
و اسل  سلللبل مسلللةهحل البنك ايةلللعمي السلللة  . 

 52.0من إجحةلي هلو االل زامةم حوالي لا نحال 
في الحةسل، والصللللن و  السلللليودي لا نحال  نسللللبل 

في الحللةسللل، والصللللللنلل و  الية ي لإل حللةأل  21.4
، في الحةسل 7.8اال  صللللةدي واالج حة ي  نسللللبل 

وصلللللن و  األو ك لا نحال ال ولال ) وفا (  نسلللللبل 
في الحةسل، وصلللن و    وظبي لا نحال  نسلللبل  5.1
في الحللةسللل، والصللللللنلل و  الكوي ي لا نحاللل  3.5

في الحللةسللل،  3.4اال  صلللللللةديللل الية اللل  نسللللللبللل 
في الحةسل،  2.5وصللللللن و   طة لا نحال  نسللللللبل 

والحصةف الية ي لا نحال اال  صةديل في إفةيقاة 
في الحةسل، وصللللللن و  النق  الية ي  2.4سللللللبل  ن

في الحةسل، و ة ةمم الخاام الية ي  1.8 نسللللللبل 
الحاخ  في الحةسل،  0.02لا نحال ) ج ن (  نسللللللبل 

(11/3.) 

 التوزيع الجغرافي
 اسل  سللللللبل مة حصللللللال  اال م حو ل ال ول 
ال  اةم ال حويا مةم اليحا ال من م حو  ال زا الية 

 2017 عل  ة   لحاةللللللسلللللللةم ال نحال الية ال
في الحةسل في  47.5في الحةسل مقة ل  43.2حوالي 

، وم حو ل ال ول األةللللللاويل حوالي 2016 ة  
سل مقة ل  35.0 حة سل في  ة   27.9في ال حة في ال
 17.6، وم حو ل ال ول األفةيقال حوالي 2016

، 2016في الحةسل في  ة   17.3في الحةسل مقة ل 
في  2.2حوالي وم حو للل دول  مةيكللة العتاناللل 

، 2016في الحللةسللل في  للة   1.2الحللةسللل مقللة للل 
 عل في الحةسل  1.8والهاتةم والحنيحةم حوالي 

في الحللةسللل  عل  للة   0.5مقللة للل  2017 للة  

 0.2، وم حو لللل الللل ول األ ةى حوالي 2016
سل مقة ل  حة سل في  ة   5.6في ال حة ، 2016في ال

 (.11/3الحاخ  )

 التوزيع القطاعي
لقطة ةم األ ةى ال ي تىحل الصخل  اإ  صار ا

وال ياام وايةللكةن ود م موازين الح فو ةم  خو 
 طة  الطة ل اللي يىللللللحل ، ياال في الحةسل 37.9

في الحلةسلل  30.7الكهة لةأل والن ط والسلةز حوالي 
من إجحةلي ال زامةم ماةلللللسلللللةم ال نحال الية ال 

، ثم  طة  النقل واالتصلللللللةالم 2017 عل  ة  
في الحلللةسلللل، ثم  طلللة  الزرا لللل  17.9حوالي 

في الحللةسللل، يااللل  7.4والثةوا الخاوا اللل  خوالي 
في  4.2 طة  الحاةو والصللللللةف الصللللللخي  نخو 

ي الحةسل، و  اةاً  طة  الصلللللنة ل وال ي ين  خوال
 (.11/4في الحةسل، الحاخ  ) 1.9

حسب  عمليات مؤسسات مجموعة التنسيق
 مجموعات الدول المستفيدة

 اإ الي د االجحةلي ليحااةم ماةللسللةم الح حو ل 
 قاحللل اجحللةلاللل ، 2017 عل  للة   حااللل  685

جهل  94مااةر دوالر وز ل  ال  19.7 خ ود 
ماةللللسللللةم(  ةيضللللةفل إلل   ا مسلللل  ا ا )دول 

باة ةم الح وفةا ل ى  مة ل ال نسللللللا  وتوضلللللل  ال
الخةصللل  ةليحااةم ال حوياال لحاةللسللةم م حو ل 

 ال نسا  الحس ال  عل هلا الية  مة ياي:
 مجموعة الدول العربية

 اإ إجحةلي   د اليحااةم في ال ول الية ال  خو 
ماالللةر دوالر،  8.5 حاالللل  اسلللل  اح هلللة  228

 25جحهوريل مصة الية ال  نخو منهة واة  ةدم 
 نسللللللبل مااةر دوالر،  ي  1.8 حاال  حباإ ييةدل 

إجحةلي ال حويل الحخصللللل  في الحةسل من  21.1
في  88يبان ال وزيع القطة ي  ن و. لا ول الية ال

الحةسل من م حو   حااةم ماةلللسلللةم الح حو ل 
 .في مصة وجهل ل حويل مىةريع الطة ل

 مجموعة الدول اإلفريقية
 لل د اليحااللةم في م حو للل اللل ول إجحللةلي إ  ا

ماالللةر  3.5 حاالللل  اح هلللة  210االفةيقالللل  خو 
 16 ور انةفةةلللللو  نخو منهة واةللللل  ةدم دوالر. 

 نسلللللبل مااون دوالر  ي  480 حاال  حباإ ييةدل 
يىللللللاة ال وزيع القطلللة ي و. في الحلللةسلللل 13.9

ليحااةم ماةسةم الح حو ل في هلو الحنطقل إلل 
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ً  طة لال طة  تصلللل ر  خوذ هلا حا  اةلللل  ، يضللللة
سل  21.6 القطة   ال حوالي حة من إجحةلي في ال

  حااةم الح حو ل في الحنطقل األفةيقال.

 مجموعة الدول اآلسيوية
 اإ إجحةلي   د اليحااةم في القةرا ا ةاويل  خو 

حل  136 ال  قا اةر دوالر. اةلللللل  ةدم  6.9 حا ما
ساة  نخو منهة   حاال منهة  حباإ إجحةلي  17إ  و ا

ماالللةر دوالر.  حلللة اةلللللل  لللةدم  1.6في حللل ود 
جحللةلي إ حااللل منهللة  حباإ  25 نخو عديى   ن

. وي بان من واحللل  ماالللةر دوالرحوالي و للل رو 
ال وزيع القطة ي ليحااةم ماةللللسللللةم الح حو ل 
في البا ان ا ةللللللاويل  ن  ا ان هلو القةرا  ولل 
اه حةمةم  ةصللل لقطة ةم الطة ل ) هة ةأل،  ةز 

في الحةسل  31.7و  ط( حا  تىاة األر ة  إلل  ن 
من م حو  اليحااللةم ال حويااللل لاح حو للل ال ي 

لقطة  اةللللل  ةدم منهة دول الحنطقل  صلللللصلللللل 
 .الطة ل

 مجموعة دول أمريكا الالتينية
 اإ  لل د اليحااللةم في دول  مةيكللة العتاناللل  خو 

حل  34 ال  قا مااون دوالر. اةلللللل  ةدم  442 حا
 مااون دوالر 90 قاحل  ولومباة من  حاا ان منهة 

ةورينة  اة  ةدم ،  حة في الحةسل 20.4 ي  نسبل 
 ي مااون دوالر  50.8 حاالللةم  قاحلللل  خحس 
من م حو  اليحااةم ال ي في الحةسل  11.5 نسلللبل 

  حنطقل.الاة  ةدم منهة دول 
 األخرىالدول مجموعة 
من دول ةن من م حو ل ال ول األ ةى اةللل  ةدم 

 حااةم ماةسةم الح حو ل الحس ال  عل  ة  
 38. و    اسل  احل هلو اليحااةم حوالي 2017
 6دوالر. و صصل هلو اليحااةم ل حويل مااون 

و للل  اةلللللل خوذم  طلللة لللةم النقلللل  ،مىللللللللةريع
في الحللةسللل من م حو   80واالتصللللللللةالم  ال 

 .الحوجهل لهلو الح حو لالحسة  ام 
 هيئات ومنظمات أخرى

اةم ماةللللللسلللللللةم الح حو ل ال ي   اإ   د  حا
 71 صصل ل ةس ا الهاتةم والحنيحةم األ ةى 

مااون دوالر و    354 حاال  قاحل إجحةلال  اسل 
 طة ةم  صللللللاصلللللللةً إلل وجهل هلو اليحااةم 

الصللللللخلللل وال ياام وايةللللللكلللةن ود م موازين 
 .الح فو ةم

 نشاط مؤسسات مجموعة التنسيق خالل الفترة
(2013-2017) 
ىلللللاة الباة ةم الح وفةا ل ى  مة ل ال نسلللللا   أن ت

إلل  ام   ال نسلللا     ىلللةة ماةلللسلللةم م حو ل 
 حااللل  قاحللل إجحللةلاللل  2996ل ن اللل  جهللل 133

  عل ال  ةا ماالللةر دوالر 85.9  نخو للل  رم 
. و للل  شللللللحالللل هللللو اليحاالللةم (2013-2017)

القةوض والحن  والحيو لةم إلل جلة لر  حاالةم 
ال  ةرا الخةرجال ود م القطة  الخةص، تحويل 

والحسللللللةهحل في تحويل مازان الح فو ةم لا ول 
( وشكل 2ج ول ر م ) ،الحس  ا ا و حااةم   ةى

 (.2ر م )

القطاعات المستتتتتتفيدة من عمليات مؤستتتتتستتتتتات 
  (2013-2017) مجموعة التنسيق خالل الفترة

لق  وجهل  حااةم ماةلللسلللةم م حو ل ال نسلللا  
ل حويل الحىلللللللةريع  (2013-2017) عل ال  ةا 

 في القطة ةم ال ةلال:
سية − ىحل النقل واالتصةالم البنى األسا : وت

والطة ل  أشللللللكةلهة الثعثل ) هة ةأل، و  ط، 
و ةز(، الحاةو، والصللةف الصللخي. و    اإ 

 959  د اليحااةم الخةصلللل  هلو القطة ةم 
ال في ح ود  ال  قاحل إجحةل اةر  49.3 حا ما

 دوالر.
: وتىللللللحللل الزرا للل، اإلنتتتاجيتتة القطتتاعتتات −

نة ل، وال ي ين،  والثةوا الخاوا ال، والصلللللل
 حاالللل  حباإ  463و اإ  للل د اليحاالللةم 

 مااةر دوالر. 10.3إجحةلي في ح ود 
: وتىللللللحللل ال ياام، الجتمتتاعيتتة القطتتاعتتات −

والصللخل، وايةللكةن  اإ   د اليحااةم لهلو 
 حباإ إجحلةلي  ل   ر  خوالي  673القطلة لةم 

 مااةر دوالر. 8.4
: وال ي تىللللللحللل القطللة  خرىاأل قطتتاعتتاتال −

 ةى، فق   اإ   د األقطة ةم الالحصةفي و
 حاالللل  حباإ إجحلللةلي  901اليحاالللةم فاهلللة 

( 3جلل ول ر م ) ،مااللةر دوالر 18.0 لل رو 
 (.3والىكل ر م )
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 (2جدول رقم )
ا لطبيعتها ومصادر تمويلها  توزيع العمليات التمويلية وفقا

(2013-2017) 
 )مااون دوالر(

 .لإل حةأل اال  صةدي واالج حة ي مة ل ال نسا  لحاةسةم ال نحال الية ال  ةلصن و  الية ي الحص ر: 
  حااةم البنك ايةعمي  ةلصكوك واالة صنة  وايي ةر.*

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 . مة ل ال نسا  لحاةسةم ال نحال الية ال  ةلصن و  الية يالحص ر:  

  .لإل حةأل اال  صةدي واالج حة ي مة ل ال نسا  لحاةسةم ال نحال الية ال  ةلصن و  الية ي الحص ر: 

 

 

 

 
 
 

ا توزيع (: 2الشكل )   ةمصادر تمويلها للفترل العمليات التمويلية وفقا
(2013–2017) 

58.2%
4.4%

6.7%

12.0%

8.5%

4.9%
1.7% 0.03% 2.9%

0.6%
البنك االةعمي 

صن و  ا وظبي 

 وفا 

الصن و  السيودي 

الصن و  الية ي

الصن و  الكوي ي 

الحصةف الية ي

 ج ـــــــن 

صن و  النق  الية ي

صن و   طة

 مؤسسات التنمية 
عمليات المنح  عمليات القرو  

اإلجمالي مي ان مدفوعات قطاع خا  تمويل تجارة عمليات أخرى*  والمعونات الفنية 

القيمة  العدد القيمة العدد القيمة العدد القيمة العدد القيمة العدد القيمة العدد  القيمة  العدد  
 50,047 1357   -     -    956.40  58 22,333 317 22,623 434 95 328 4,039 220- البن  اإلسالمي 1
 3,779 79 500 1 100 1   -     -     -     -   1,502 51 1,677 26 -  ندو  أبو بي  2
 5,750 619   -     -   1,100 98 1,419 67   -     -   97 287 3,135 167 – أوفيد 3
 10,328 186   -     -     -     -     -     -     -     -   4,388 53 5,939 133 - الصندو  السعودي  4
 7,330 206   -     -   26 2   -     -     -     -   132 136 7,172 68 - الصندو  العربي 5
 4,202 143   -     -     -     -     -     -     -     -   43 21 4,159 122 - الصندو  الكويتي  6
 1,486 236   -     -   179 17  350  13   -     -   34 119 923 87 - المصر  العربي 7
 27 107   -     -     -     -     -     -     -     -   19 103 8 4. أجف       ند 8
 2,487 18 1,287 10   -     -     -     -     -     -     -     -   1,201 8.  ندو  النقد العربي 9

 493 45  -   -   -   -   -   -   -   -  338 40 156 5.  ندو  قطر 10

 85,929 2,996 1,787 11 2,361 176 24,102 397 22,623 434 6,648 1,138 28,408 840المجموع الكلي 
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ً  طة لال طة  تصلللل ر  خوذ هلا حا  اةلللل  ، يضللللة
سل  21.6 القطة   ال حوالي حة من إجحةلي في ال

  حااةم الح حو ل في الحنطقل األفةيقال.

 مجموعة الدول اآلسيوية
 اإ إجحةلي   د اليحااةم في القةرا ا ةاويل  خو 

حل  136 ال  قا اةر دوالر. اةلللللل  ةدم  6.9 حا ما
ساة  نخو منهة   حاال منهة  حباإ إجحةلي  17إ  و ا

ماالللةر دوالر.  حلللة اةلللللل  لللةدم  1.6في حللل ود 
جحللةلي إ حااللل منهللة  حباإ  25 نخو عديى   ن

. وي بان من واحللل  ماالللةر دوالرحوالي و للل رو 
ال وزيع القطة ي ليحااةم ماةللللسللللةم الح حو ل 
في البا ان ا ةللللللاويل  ن  ا ان هلو القةرا  ولل 
اه حةمةم  ةصللل لقطة ةم الطة ل ) هة ةأل،  ةز 

في الحةسل  31.7و  ط( حا  تىاة األر ة  إلل  ن 
من م حو  اليحااللةم ال حويااللل لاح حو للل ال ي 

لقطة  اةللللل  ةدم منهة دول الحنطقل  صلللللصلللللل 
 .الطة ل

 مجموعة دول أمريكا الالتينية
 اإ  لل د اليحااللةم في دول  مةيكللة العتاناللل  خو 

حل  34 ال  قا مااون دوالر. اةلللللل  ةدم  442 حا
 مااون دوالر 90 قاحل  ولومباة من  حاا ان منهة 

ةورينة  اة  ةدم ،  حة في الحةسل 20.4 ي  نسبل 
 ي مااون دوالر  50.8 حاالللةم  قاحلللل  خحس 
من م حو  اليحااةم ال ي في الحةسل  11.5 نسلللبل 

  حنطقل.الاة  ةدم منهة دول 
 األخرىالدول مجموعة 
من دول ةن من م حو ل ال ول األ ةى اةللل  ةدم 

 حااةم ماةسةم الح حو ل الحس ال  عل  ة  
 38. و    اسل  احل هلو اليحااةم حوالي 2017
 6دوالر. و صصل هلو اليحااةم ل حويل مااون 

و للل  اةلللللل خوذم  طلللة لللةم النقلللل  ،مىللللللللةريع
في الحللةسللل من م حو   80واالتصللللللللةالم  ال 

 .الحوجهل لهلو الح حو لالحسة  ام 
 هيئات ومنظمات أخرى

اةم ماةللللللسلللللللةم الح حو ل ال ي   اإ   د  حا
 71 صصل ل ةس ا الهاتةم والحنيحةم األ ةى 

مااون دوالر و    354 حاال  قاحل إجحةلال  اسل 
 طة ةم  صللللللاصلللللللةً إلل وجهل هلو اليحااةم 

الصللللللخلللل وال ياام وايةللللللكلللةن ود م موازين 
 .الح فو ةم

 نشاط مؤسسات مجموعة التنسيق خالل الفترة
(2013-2017) 
ىلللللاة الباة ةم الح وفةا ل ى  مة ل ال نسلللللا   أن ت

إلل  ام   ال نسلللا     ىلللةة ماةلللسلللةم م حو ل 
 حااللل  قاحللل إجحللةلاللل  2996ل ن اللل  جهللل 133

  عل ال  ةا ماالللةر دوالر 85.9  نخو للل  رم 
. و للل  شللللللحالللل هللللو اليحاالللةم (2013-2017)

القةوض والحن  والحيو لةم إلل جلة لر  حاالةم 
ال  ةرا الخةرجال ود م القطة  الخةص، تحويل 

والحسللللللةهحل في تحويل مازان الح فو ةم لا ول 
( وشكل 2ج ول ر م ) ،الحس  ا ا و حااةم   ةى

 (.2ر م )

القطاعات المستتتتتتفيدة من عمليات مؤستتتتتستتتتتات 
  (2013-2017) مجموعة التنسيق خالل الفترة

لق  وجهل  حااةم ماةلللسلللةم م حو ل ال نسلللا  
ل حويل الحىلللللللةريع  (2013-2017) عل ال  ةا 

 في القطة ةم ال ةلال:
سية − ىحل النقل واالتصةالم البنى األسا : وت

والطة ل  أشللللللكةلهة الثعثل ) هة ةأل، و  ط، 
و ةز(، الحاةو، والصللةف الصللخي. و    اإ 

 959  د اليحااةم الخةصلللل  هلو القطة ةم 
ال في ح ود  ال  قاحل إجحةل اةر  49.3 حا ما

 دوالر.
: وتىللللللحللل الزرا للل، اإلنتتتاجيتتة القطتتاعتتات −

نة ل، وال ي ين،  والثةوا الخاوا ال، والصلللللل
 حاالللل  حباإ  463و اإ  للل د اليحاالللةم 

 مااةر دوالر. 10.3إجحةلي في ح ود 
: وتىللللللحللل ال ياام، الجتمتتاعيتتة القطتتاعتتات −

والصللخل، وايةللكةن  اإ   د اليحااةم لهلو 
 حباإ إجحلةلي  ل   ر  خوالي  673القطلة لةم 

 مااةر دوالر. 8.4
: وال ي تىللللللحللل القطللة  خرىاأل قطتتاعتتاتال −

 ةى، فق   اإ   د األقطة ةم الالحصةفي و
 حاالللل  حباإ إجحلللةلي  901اليحاالللةم فاهلللة 

( 3جلل ول ر م ) ،مااللةر دوالر 18.0 لل رو 
 (.3والىكل ر م )

 
 

 

 الفصل الحادي عشر: العون اإلنمائي العربي

227 
 

 (2جدول رقم )
ا لطبيعتها ومصادر تمويلها  توزيع العمليات التمويلية وفقا

(2013-2017) 
 )مااون دوالر(

 .لإل حةأل اال  صةدي واالج حة ي مة ل ال نسا  لحاةسةم ال نحال الية ال  ةلصن و  الية ي الحص ر: 
  حااةم البنك ايةعمي  ةلصكوك واالة صنة  وايي ةر.*

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 . مة ل ال نسا  لحاةسةم ال نحال الية ال  ةلصن و  الية يالحص ر:  

  .لإل حةأل اال  صةدي واالج حة ي مة ل ال نسا  لحاةسةم ال نحال الية ال  ةلصن و  الية ي الحص ر: 

 

 

 

 
 
 

ا توزيع (: 2الشكل )   ةمصادر تمويلها للفترل العمليات التمويلية وفقا
(2013–2017) 
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4.4%

6.7%

12.0%

8.5%

4.9%
1.7% 0.03% 2.9%

0.6%
البنك االةعمي 

صن و  ا وظبي 

 وفا 

الصن و  السيودي 

الصن و  الية ي

الصن و  الكوي ي 

الحصةف الية ي

 ج ـــــــن 

صن و  النق  الية ي

صن و   طة

 مؤسسات التنمية 
عمليات المنح  عمليات القرو  

اإلجمالي مي ان مدفوعات قطاع خا  تمويل تجارة عمليات أخرى*  والمعونات الفنية 

القيمة  العدد القيمة العدد القيمة العدد القيمة العدد القيمة العدد القيمة العدد  القيمة  العدد  
 50,047 1357   -     -    956.40  58 22,333 317 22,623 434 95 328 4,039 220- البن  اإلسالمي 1
 3,779 79 500 1 100 1   -     -     -     -   1,502 51 1,677 26 -  ندو  أبو بي  2
 5,750 619   -     -   1,100 98 1,419 67   -     -   97 287 3,135 167 – أوفيد 3
 10,328 186   -     -     -     -     -     -     -     -   4,388 53 5,939 133 - الصندو  السعودي  4
 7,330 206   -     -   26 2   -     -     -     -   132 136 7,172 68 - الصندو  العربي 5
 4,202 143   -     -     -     -     -     -     -     -   43 21 4,159 122 - الصندو  الكويتي  6
 1,486 236   -     -   179 17  350  13   -     -   34 119 923 87 - المصر  العربي 7
 27 107   -     -     -     -     -     -     -     -   19 103 8 4. أجف       ند 8
 2,487 18 1,287 10   -     -     -     -     -     -     -     -   1,201 8.  ندو  النقد العربي 9

 493 45  -   -   -   -   -   -   -   -  338 40 156 5.  ندو  قطر 10

 85,929 2,996 1,787 11 2,361 176 24,102 397 22,623 434 6,648 1,138 28,408 840المجموع الكلي 
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 (3جدول رقم )
 لمؤسسات مجموعة التنسيق التوزيع القطاعي للعمليات التمويلية

(2013-2017) 
 )مااون دوالر(

 القطاعات القتصادية
 اإلجمالي 2017 2016 2015 2014 2013

  د 
 اليحااةم

 احل 
 اليحااةم

  د 
 اليحااةم

 احل 
 اليحااةم

  د 
 اليحااةم

 احل 
 اليحااةم

  د 
 اليحااةم

 احل 
 اليحااةم

  د 
 اليحااةم

 احل 
 اليحااةم

  د 
 اليحااةم

  احل اليحااةم

 قطاعات البنى األساسية (1)
 14,835 360 3,526 71 3,502 75 3,325 77 2,221 57 2,260 80 النقل واالتصةالم -
الطة ل ) هة ةأل،  -

 28,591 415 6,049 91 5,022 67 6,428 100 6,665 92 4,427 65   ط،  ةز(

والصةف  والحاة -
 5,851 184 829 30 1,695 28 1,166 38 1,238 47 923 41 الصخي

186   مجموع فرعي  7,610 196 10,125 215 10,920 170 10,218 192 10,404 959 49,276 
 ( القطاعات اإلنتاجية2)
الزرا ل والثةوا  -

 8,446 394 1,461 86 2,520 69 1,771 70 1,448 65 1,246 104 الخاوا ال

 1,830 69 374 11 435 18 306 17 415 12 301 11 الصنة ل وال ي ين -
 10,277 463 1,835 97 2,955 87 2,076 87 1,863 77 1,547 115 مجموع فرعي

 جتماعيةالقطاعات ال( 3)
 2,993 377 642 94 831 50 588 80 440 86 493 67  طة  ال ياام -
 3,192 263 718 52 1,004 55 505 44 370 56 595 56  طة  الصخل -
 2,222 33 196 6 1,333 7 116 10 366 5 210 5  طة  ايةكةن -

 8,408 673 1,556 152 3,168 112 1,209 134 1,176 147 1,298 128 مجموع فرعي
 خرىاألقطاعات ال( 4)
 12,605 490 2,068 61 3,240 87 2,999 83 2,361 148 1,938 111  طة  مصةفي -
 5,363 411 3,832 183 411 74 527 60 427 61 167 33  طة ةم   ةى -

 17,968 901 5,900 244 3,651 161 3,526 143 2,788 209 2,104 144 مجموع فرعي

 85,929 2,996  19,696 685  19,992 530 17,730 579 15,951 629 12,560 573 المجموع الكلي

  .لإل حةأل اال  صةدي واالج حة ي مة ل ال نسا  لحاةسةم ال نحال الية ال  ةلصن و  الية ي الحص ر:       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 لإل حةأل اال  صةدي واالج حة ي. الحص ر:  مة ل ال نسا  لحاةسةم ال نحال الية ال  ةلصن و  الية ي
  

 لمؤسسات مجموعة التنسيقالقطاعي للعمليات التمويلية توزيع ال(: 3الشكل )
(2013-2017) 
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الجهات المستتتتتتفيدة من عمليات مؤستتتتتستتتتتات مجموعة 
   (2013-2017)التنسيق خالل الفترة 

ة  ةدم   ةيضةفل إلل   ا جهل )دول وماةسةم  133ا
اةم ماةللللللسلللللللةم م حو ل  تةم( من  حا منيحةم وها

، منهة 2017-2013ال نسللللا  الحسلللل ال  عل ال  ةا من 
مااةر  37.2 حاال  صلللصلللل لا ول الية ال  قاحل  909
في الحللةسللل من م حو   43.3ر، مللة يحثللل حوالي دوال
1033و ،ةاــعل ال  ــو ل  ـةم الح حـةم ماةســ حاا

 

 
 537مااةر دوالر، و 16.9 حاال لا ول األفةيقال  قاحل 
 127مااةر دوالر، و 26.6 حاال لا ول ا ةاويل  قاحل 

مااةر دوالر،  1.9العتانال  قاحل  مةيكة  حاال لبا ان 
مااةر  2.2 حاال في  ا ان   ةى  قاحل  41 ةيضةفل إلل 

 حاال لهاتةم ومنيحةم   ةى مس  ا ا  349دوالر، و
 (.4( والىكل ر م )4ج ول ر م ) ،دوالر ةرماا 1.1 قاحل 

 (4جدول رقم )
 المستفيدةالدول توزيع العمليات التمويلية حسب مجموعة 

(2013-2017) 
 )مااون دوالر(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .لإل حةأل اال  صةدي واالج حة ي. الحص ر:  مة ل ال نسا  لحاةسةم ال نحال  ةلصن و  الية ي
 مس  ا ا. ةى  لل   ا ماةسةم وهاتةم ومنيحةم إ  ةيضةفل )*( 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

       
 .لإل حةأل اال  صةدي واالج حة ي. :  مة ل ال نسا  لحاةسةم ال نحال الية ال  ةلصن و  الية يالحص ر

 توزيع العمليات التمويلية حسب مجموعة الدول المستفيدة (: 4الشكل )
(2013–2017) 
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 (3جدول رقم )
 لمؤسسات مجموعة التنسيق التوزيع القطاعي للعمليات التمويلية

(2013-2017) 
 )مااون دوالر(

 القطاعات القتصادية
 اإلجمالي 2017 2016 2015 2014 2013

  د 
 اليحااةم

 احل 
 اليحااةم

  د 
 اليحااةم

 احل 
 اليحااةم

  د 
 اليحااةم

 احل 
 اليحااةم

  د 
 اليحااةم

 احل 
 اليحااةم

  د 
 اليحااةم

 احل 
 اليحااةم

  د 
 اليحااةم

  احل اليحااةم

 قطاعات البنى األساسية (1)
 14,835 360 3,526 71 3,502 75 3,325 77 2,221 57 2,260 80 النقل واالتصةالم -
الطة ل ) هة ةأل،  -

 28,591 415 6,049 91 5,022 67 6,428 100 6,665 92 4,427 65   ط،  ةز(

والصةف  والحاة -
 5,851 184 829 30 1,695 28 1,166 38 1,238 47 923 41 الصخي

186   مجموع فرعي  7,610 196 10,125 215 10,920 170 10,218 192 10,404 959 49,276 
 ( القطاعات اإلنتاجية2)
الزرا ل والثةوا  -

 8,446 394 1,461 86 2,520 69 1,771 70 1,448 65 1,246 104 الخاوا ال

 1,830 69 374 11 435 18 306 17 415 12 301 11 الصنة ل وال ي ين -
 10,277 463 1,835 97 2,955 87 2,076 87 1,863 77 1,547 115 مجموع فرعي

 جتماعيةالقطاعات ال( 3)
 2,993 377 642 94 831 50 588 80 440 86 493 67  طة  ال ياام -
 3,192 263 718 52 1,004 55 505 44 370 56 595 56  طة  الصخل -
 2,222 33 196 6 1,333 7 116 10 366 5 210 5  طة  ايةكةن -

 8,408 673 1,556 152 3,168 112 1,209 134 1,176 147 1,298 128 مجموع فرعي
 خرىاألقطاعات ال( 4)
 12,605 490 2,068 61 3,240 87 2,999 83 2,361 148 1,938 111  طة  مصةفي -
 5,363 411 3,832 183 411 74 527 60 427 61 167 33  طة ةم   ةى -

 17,968 901 5,900 244 3,651 161 3,526 143 2,788 209 2,104 144 مجموع فرعي

 85,929 2,996  19,696 685  19,992 530 17,730 579 15,951 629 12,560 573 المجموع الكلي

  .لإل حةأل اال  صةدي واالج حة ي مة ل ال نسا  لحاةسةم ال نحال الية ال  ةلصن و  الية ي الحص ر:       
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 لمؤسسات مجموعة التنسيقالقطاعي للعمليات التمويلية توزيع ال(: 3الشكل )
(2013-2017) 
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الجهات المستتتتتتفيدة من عمليات مؤستتتتتستتتتتات مجموعة 
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اةم ماةللللللسلللللللةم م حو ل  تةم( من  حا منيحةم وها

، منهة 2017-2013ال نسللللا  الحسلللل ال  عل ال  ةا من 
مااةر  37.2 حاال  صلللصلللل لا ول الية ال  قاحل  909
في الحللةسللل من م حو   43.3ر، مللة يحثللل حوالي دوال
1033و ،ةاــعل ال  ــو ل  ـةم الح حـةم ماةســ حاا
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 127مااةر دوالر، و 26.6 حاال لا ول ا ةاويل  قاحل 

مااةر دوالر،  1.9العتانال  قاحل  مةيكة  حاال لبا ان 
مااةر  2.2 حاال في  ا ان   ةى  قاحل  41 ةيضةفل إلل 

 حاال لهاتةم ومنيحةم   ةى مس  ا ا  349دوالر، و
 (.4( والىكل ر م )4ج ول ر م ) ،دوالر ةرماا 1.1 قاحل 
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 المستفيدةالدول توزيع العمليات التمويلية حسب مجموعة 
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 )مااون دوالر(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .لإل حةأل اال  صةدي واالج حة ي. الحص ر:  مة ل ال نسا  لحاةسةم ال نحال  ةلصن و  الية ي
 مس  ا ا. ةى  لل   ا ماةسةم وهاتةم ومنيحةم إ  ةيضةفل )*( 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

       
 .لإل حةأل اال  صةدي واالج حة ي. :  مة ل ال نسا  لحاةسةم ال نحال الية ال  ةلصن و  الية يالحص ر
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 (1إط   ار )
  النفطيةعالقة المساعدات اإلنمائية المقدمة من الدول العربية المانحة بإيراداتها 

(1999- 2017) 

إح ى الة ةسز األةةةال ال  صةدام ال ول الية ال الحة خل  ةصل  ال مس وى  حو النةتم ال ا اي  الن طالتىكل اييةادام 
 ةلنية إلل  ن ت فقةم اليون اي حةسي الية ي تأتي  ةلللللةةلللللةً من الخة  وتحويل  حااةم ال نحال اال  صلللللةديل واالج حة ال. و

ال ول الية ال الحن  ل لان ط، فق  ا يكسللللل  ةلللليةر الن ط في األةللللوا  اليةلحال  ال ح م هلو ال  فقةم  بة ف ةام زمنال 
حةن(  سللللقةً    و طة، والكويل، و، رامايمةولا ول الية ال الحة خل )السلللليوديل،  الن طالمخ ا ل، حا  ةلللل ال اييةادام 

في الحةسل في حان ةلللل ال هلو  64حوالي  2008ل باإ  سللللبل ال طور  عل  ة   (2002-2008)تصللللة  يةً  عل ال  ةا 
سل   ا ل ال ةاجع الكباة في  42حوالي  2015 اإ في  ة   (2013-2017)اييةادام تةاجيةً  باةاً  عل ال  ةا  حة في ال

لحسلللة  ام اي حةسال الحق مل من ال ول الية ال الحة خل تطورام  عل ال  ةام السلللة قل، ا شللله مو ةلحقة ل   ةللليةر الن ط.
في الحةسل مقةر ل  55 نسللبل  2017في حان ا خ ضللل في  ة  في الحةسل  260زيةدا   رهة  2013حا  ةلل ال  عل  ة  

ال لا ول الية ال الحة خل  عل ال  ةا . ويبةز الةةللللللم الباة ي تطور اييةادام الب ةولال والحسللللللة  ام اي حةس2016 ية  
(1999-2017). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 ال قةية اال  صةدي الية ي الحوح .الحص ر:    اد ةة قل من         

مقة ل  (1999-2011)والحسة  ام اي حةسال  عل ال  ةا  الن طالوجود تةا ط  ان اييةادام  ي بان من  عل الةةم   عو
حا  لوح  ارت ة  الحسللة  ام  وتاةا تصللة  يل  ال الة م من ا خ ةض  (2012-2017) عل ال  ةا  اةن هلا ال ةا ط 

احسة  ام اي حةسال الية ال الحة خل الح وةط السنوي لاييةادام وت ا اةتهة  ال مواز ةم وا  صةدام هلو ال ول. و    اإ 
حةلي اييةادام الب ةولال في الحةسل من إج 1.74مااةر دوالر مة يحثل حوالي  3.83حوالي  (1999-2011) عل ال  ةا 

الح وةللللللط ، فق   اإ (2012-2017) مة  عل ال  ةا  .في الحةسل من النةتم الحخاي ايجحةلي لح حو ل هلو ال ول 0.53و
في الحةسل من إجحةلي  3.79مااةر دوالر مة يحثل حوالي  14.31احسللللللة  ام اي حةسال الية ال الحة خل حوالي السللللللنوي ل
في الحةسل من النةتم الحخاي ايجحةلي. ومن  عل دراةلللل تطور  سلللبل الحسلللة  ام اي حةسال من  0.97و الن طالاييةادام 

في الحةسل  عل  0.70، ي بان ال وجل ال صة  ي لهلو النسبل  عل  ةمل ال  ةا حا  ارت يل من الن طالم حو  اييةادام 
اةلللللل قةار  سللللللبي لهلو الحسللللللة  ام من م حو  النةتم مقة ل  2016في الحةسل  عل  ة   14.82إلل حوالي  2012 ة  
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م حو  االيةادام الب ةولال  م حو  الحسة  ام اال حةسال 

(مااون دوالر)اي حةسالالحسة  ام

 تطور اإليرادات النفطية والمساعدات اإلنمائية للدول العربية المانحة ( : 7الشكل )
(1999-2017) 

 (دوالر اييةادام الن طال )مااون
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المجموع التراكمي لعمليات مؤستتتتتتستتتتتتات مجموعة 
 2017التنسيق لنهاية عام 

 ام الح حو  ال ةا حي الل زامةم اليحااةم ال حوياال 
سا   لحاةسةم ال نحال الية ال   ضةأل م حو ل ال ن

مااللةر دوالر.  204.1حوالي  2017إلل  هللةيللل  للة  
وتنو ل هكو الح للللللةريع ل  للللللحل مخ اف القطة ةم 

و    ام  صار    صةديل واالج حة ال.والن ة ةم اال
مةم حوالي  هكو االل زا ال من  ل ول الية  م حو ل ا

اةر دوالر  108.0 سل(، وم حو ل  52.9)ما حة في ال
في  26.3مااةر دوالر ) 53.6ال ول ا ةاويل حوالي 

 34.1الحللةسللل(، وم حو للل اللل ول األفةيقاللل حوالي 
في الحللةسللل(، وم حو للل دول  16.7مااللةر دوالر )

في  1.8مااللةر دوالر ) 3.8 مةيكللة العتاناللل حوالي 
مااةر  3.6الحةسل(، وم حو ل ال ول األ ةى حوالي 

في الحللةسللل( وهااللةم ومنيحللةم حوالي  1.8دوالر )
( 11/5في الحةسل(، الحاخ  ) 0.5مااون دوالر ) 958

 (.5وال كل )
و    اسل  سللبل االل زامةم ال حوياال لابنك ايةللعمي 

لي  حالللل حوا ن ا  لحلللةسلللل من إجحلللةلي  42.5ل في ا
االل زامةم ال ةا حال لحاةلسلةم ال نحال الية ال ح ل 

، ياالللب الصلللللللنللل و  الية ي لإل حلللةأل 2017 لللة  
في الحةسل،  16.2اال  صللللللةدي واالج حة ي  نسللللللبل 

لية ال  نسبل والصن و  الكوي ي لا نحال اال  صةديل ا
في الحةسل، والصن و  السيودي لا نحال  نسبل  11.1

 

في الحةسل، وصن و  األو ك لا نحال ال ولال  10.8
 في الحةسل، وصن و  النق  الية ي 7.9 نسبل ) وفا ( 
في الحةسل، وصن و    وظبي لا نحال  نسبل  4.8 نسبل 

في الحةسل، والحصةف الية ي لا نحال اال  صةديل  4.0
وصن و   طة في الحةسل،  2.5ي إفةيقاة  نسبل ف

 .في الحةسل 0.2لا نحال  نسبل 
 طة ةم البنل األةللللللةةللللللال والقطة ةم  اةلللللل أثةم

حة ال،  ال  خو  سل من إجحةلي  83.2االج  حة في ال
 احلل ال زاملةم اليحاالةم ال حوياالل. حال  ي صللللللل ر 
 طة  الطة ل  طة ةم البنل األةللللةةللللال، فق  حصللللل 

في الحةسل من إجحةلي ال حويل، يااب  29.5 ال  سلللبل 
ال في  خل   طة ةمالقطة ةم األ ةى الح حث الصلللللل

وال ياام وايةلللكةن ود م موازين الح فو ةم  نسلللبل 
 طة  النقل واالتصلللةالم  نسلللبل ثم في الحةسل،  24.5
في الحةسل، و طة  الحاةو والصللللةف الصللللخي  21.1

بل  في الحةسل. و اسل حصلللللللل القطة ةم  8.1 نسلللللل
ةجاللل ال ي ت للللللحللل    للللللطللل الزرا للل والثةوف اي  لل

في الحةسل  16.7الخاوا ال والصللللللنة ل وال ي ين  خو 
في الحلللةسلللل لازرا لللل والثةوف  10.5منهلللة حوالي 

 ،في الحةسل لاصنة ل وال ي ين 6.2الخاوا ال وحوالي 
 .(6( وال كل )11/6الحاخ  )

 
 

 
 

 

                                                     

 .لإل حةأل اال  صةدي واالج حة ي ال نحال الية ال  ةلصن و  الية يالحص ر:  مة ل ال نسا  لحاةسةم   
 

( : التوزيع القطاعي للمجموع التراكمي لعمليات 6الشكل )
 2017نهاية حتى مؤسسات مجموعة التنسيق 

( : المجموع التراكمي لعمليات مؤسسات مجموعة 5الشكل )
 2017نهاية  حتىالتنسيق حسب مجموعة الدول المستفيدة 
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 (1إط   ار )
  النفطيةعالقة المساعدات اإلنمائية المقدمة من الدول العربية المانحة بإيراداتها 

(1999- 2017) 

إح ى الة ةسز األةةةال ال  صةدام ال ول الية ال الحة خل  ةصل  ال مس وى  حو النةتم ال ا اي  الن طالتىكل اييةادام 
 ةلنية إلل  ن ت فقةم اليون اي حةسي الية ي تأتي  ةلللللةةلللللةً من الخة  وتحويل  حااةم ال نحال اال  صلللللةديل واالج حة ال. و

ال ول الية ال الحن  ل لان ط، فق  ا يكسللللل  ةلللليةر الن ط في األةللللوا  اليةلحال  ال ح م هلو ال  فقةم  بة ف ةام زمنال 
حةن(  سللللقةً    و طة، والكويل، و، رامايمةولا ول الية ال الحة خل )السلللليوديل،  الن طالمخ ا ل، حا  ةلللل ال اييةادام 

في الحةسل في حان ةلللل ال هلو  64حوالي  2008ل باإ  سللللبل ال طور  عل  ة   (2002-2008)تصللللة  يةً  عل ال  ةا 
سل   ا ل ال ةاجع الكباة في  42حوالي  2015 اإ في  ة   (2013-2017)اييةادام تةاجيةً  باةاً  عل ال  ةا  حة في ال

لحسلللة  ام اي حةسال الحق مل من ال ول الية ال الحة خل تطورام  عل ال  ةام السلللة قل، ا شللله مو ةلحقة ل   ةللليةر الن ط.
في الحةسل مقةر ل  55 نسللبل  2017في حان ا خ ضللل في  ة  في الحةسل  260زيةدا   رهة  2013حا  ةلل ال  عل  ة  

ال لا ول الية ال الحة خل  عل ال  ةا . ويبةز الةةللللللم الباة ي تطور اييةادام الب ةولال والحسللللللة  ام اي حةس2016 ية  
(1999-2017). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 ال قةية اال  صةدي الية ي الحوح .الحص ر:    اد ةة قل من         

مقة ل  (1999-2011)والحسة  ام اي حةسال  عل ال  ةا  الن طالوجود تةا ط  ان اييةادام  ي بان من  عل الةةم   عو
حا  لوح  ارت ة  الحسللة  ام  وتاةا تصللة  يل  ال الة م من ا خ ةض  (2012-2017) عل ال  ةا  اةن هلا ال ةا ط 

احسة  ام اي حةسال الية ال الحة خل الح وةط السنوي لاييةادام وت ا اةتهة  ال مواز ةم وا  صةدام هلو ال ول. و    اإ 
حةلي اييةادام الب ةولال في الحةسل من إج 1.74مااةر دوالر مة يحثل حوالي  3.83حوالي  (1999-2011) عل ال  ةا 

الح وةللللللط ، فق   اإ (2012-2017) مة  عل ال  ةا  .في الحةسل من النةتم الحخاي ايجحةلي لح حو ل هلو ال ول 0.53و
في الحةسل من إجحةلي  3.79مااةر دوالر مة يحثل حوالي  14.31احسللللللة  ام اي حةسال الية ال الحة خل حوالي السللللللنوي ل
في الحةسل من النةتم الحخاي ايجحةلي. ومن  عل دراةلللل تطور  سلللبل الحسلللة  ام اي حةسال من  0.97و الن طالاييةادام 

في الحةسل  عل  0.70، ي بان ال وجل ال صة  ي لهلو النسبل  عل  ةمل ال  ةا حا  ارت يل من الن طالم حو  اييةادام 
اةلللللل قةار  سللللللبي لهلو الحسللللللة  ام من م حو  النةتم مقة ل  2016في الحةسل  عل  ة   14.82إلل حوالي  2012 ة  
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(مااون دوالر)اي حةسالالحسة  ام

 تطور اإليرادات النفطية والمساعدات اإلنمائية للدول العربية المانحة ( : 7الشكل )
(1999-2017) 

 (دوالر اييةادام الن طال )مااون
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المجموع التراكمي لعمليات مؤستتتتتتستتتتتتات مجموعة 
 2017التنسيق لنهاية عام 

 ام الح حو  ال ةا حي الل زامةم اليحااةم ال حوياال 
سا   لحاةسةم ال نحال الية ال   ضةأل م حو ل ال ن

مااللةر دوالر.  204.1حوالي  2017إلل  هللةيللل  للة  
وتنو ل هكو الح للللللةريع ل  للللللحل مخ اف القطة ةم 

و    ام  صار    صةديل واالج حة ال.والن ة ةم اال
مةم حوالي  هكو االل زا ال من  ل ول الية  م حو ل ا

اةر دوالر  108.0 سل(، وم حو ل  52.9)ما حة في ال
في  26.3مااةر دوالر ) 53.6ال ول ا ةاويل حوالي 

 34.1الحللةسللل(، وم حو للل اللل ول األفةيقاللل حوالي 
في الحللةسللل(، وم حو للل دول  16.7مااللةر دوالر )

في  1.8مااللةر دوالر ) 3.8 مةيكللة العتاناللل حوالي 
مااةر  3.6الحةسل(، وم حو ل ال ول األ ةى حوالي 

في الحللةسللل( وهااللةم ومنيحللةم حوالي  1.8دوالر )
( 11/5في الحةسل(، الحاخ  ) 0.5مااون دوالر ) 958

 (.5وال كل )
و    اسل  سللبل االل زامةم ال حوياال لابنك ايةللعمي 

لي  حالللل حوا ن ا  لحلللةسلللل من إجحلللةلي  42.5ل في ا
االل زامةم ال ةا حال لحاةلسلةم ال نحال الية ال ح ل 

، ياالللب الصلللللللنللل و  الية ي لإل حلللةأل 2017 لللة  
في الحةسل،  16.2اال  صللللللةدي واالج حة ي  نسللللللبل 

لية ال  نسبل والصن و  الكوي ي لا نحال اال  صةديل ا
في الحةسل، والصن و  السيودي لا نحال  نسبل  11.1

 

في الحةسل، وصن و  األو ك لا نحال ال ولال  10.8
 في الحةسل، وصن و  النق  الية ي 7.9 نسبل ) وفا ( 
في الحةسل، وصن و    وظبي لا نحال  نسبل  4.8 نسبل 

في الحةسل، والحصةف الية ي لا نحال اال  صةديل  4.0
وصن و   طة في الحةسل،  2.5ي إفةيقاة  نسبل ف

 .في الحةسل 0.2لا نحال  نسبل 
 طة ةم البنل األةللللللةةللللللال والقطة ةم  اةلللللل أثةم

حة ال،  ال  خو  سل من إجحةلي  83.2االج  حة في ال
 احلل ال زاملةم اليحاالةم ال حوياالل. حال  ي صللللللل ر 
 طة  الطة ل  طة ةم البنل األةللللةةللللال، فق  حصللللل 

في الحةسل من إجحةلي ال حويل، يااب  29.5 ال  سلللبل 
ال في  خل   طة ةمالقطة ةم األ ةى الح حث الصلللللل

وال ياام وايةلللكةن ود م موازين الح فو ةم  نسلللبل 
 طة  النقل واالتصلللةالم  نسلللبل ثم في الحةسل،  24.5
في الحةسل، و طة  الحاةو والصللللةف الصللللخي  21.1

بل  في الحةسل. و اسل حصلللللللل القطة ةم  8.1 نسلللللل
ةجاللل ال ي ت للللللحللل    للللللطللل الزرا للل والثةوف اي  لل

في الحةسل  16.7الخاوا ال والصللللللنة ل وال ي ين  خو 
في الحلللةسلللل لازرا لللل والثةوف  10.5منهلللة حوالي 

 ،في الحةسل لاصنة ل وال ي ين 6.2الخاوا ال وحوالي 
 .(6( وال كل )11/6الحاخ  )

 
 

 
 

 

                                                     

 .لإل حةأل اال  صةدي واالج حة ي ال نحال الية ال  ةلصن و  الية يالحص ر:  مة ل ال نسا  لحاةسةم   
 

( : التوزيع القطاعي للمجموع التراكمي لعمليات 6الشكل )
 2017نهاية حتى مؤسسات مجموعة التنسيق 

( : المجموع التراكمي لعمليات مؤسسات مجموعة 5الشكل )
 2017نهاية  حتىالتنسيق حسب مجموعة الدول المستفيدة 
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 أهم تطورات المساعدات اإلنمائية الدولية

وفقةً لاباة ةم الةةلللللحال األولال ال ي تضلللللحنهة تقةية 
ال ة يل لحنيحل ال يةون ل نل الحسلللللللة  ام اي حةسال 

، فق  2018اال  صلللةدي وال نحال الصلللةدر في إ ةيل 
صةفي الحسة  ام اي حةسال الةةحال الح   ق مل من  اإ 
 146.6ال ول الحة خل   ضلللةأل هلو الحنيحل، حوالي 

 ي   ةاجع ة اف   رو  2017مااةر دوالر في  ة  
. وييود ةلللبر ذلك 2016في الحةسل مقةر ل  ية   0.6
، و ةلحقة ل تةاجع الن قةم الحخصللللصللللل لعجتان لإل

خصللللصللللةم إلل ال ول ال ي هي في حةجل زادم الح  
 ام ــل مسة ـقةية ل نـىاة تـة لاحسة  ا. حا  يـ  ث
ل نحال إلل  ن الحسللللللة  ام الثنةسال )من  ا  إلل  ا ( ا

في  4الحوجهل إلل البا ان األ ل  حواً زادم  نسللللللبل 
م الةةللللللحاللل ال ي الحللةسلل، حالل   اسللل الحسلللللللة ل ا

 25جنون الصخةاأل حوالي  ة صصل ل ول  فةيقا
مااةر دوالر.  حة يىللللللاة ال قةية إلل تةاجع  سللللللبل 
صلللللةفي الحسلللللة  ام اي حةسال الةةلللللحال إلل النةتم 
القومي ايجحلللةلي لاللل ول األ ضلللللللللةأل في ل نلللل 

في الحةسل )مقة ل  0.31الحسلللللللة  ام اي حةسال إلل 
 سللللللبل  يا ا  ن  ( وهي2016في الحةسل  ة   0.32

ال ي ح دتهة  لاحسللللللة  ام اي حةسال النسللللللبل اليةلحال
 في الحةسل. 0.7 األمم الح خ ا البةلسل

ال ول الحة خل  اة األ ضلللةأل في ل نل و ال صللليا  
الحسللللللللة لل ام اي حللةساللل ال للة يللل لحنيحللل ال يللةون 

فق  حةفيل دولل اال  صللللةدي واالج حة ي وال نحال، 
ا  ال مكة  هة ضللللللحن   بة ايمةرام الية ال الح خ 

الحة خان ال ولاان في م ةل الحسلللللللة  ام اي حةسال 
 1.31الةةلللحال  اةةلللةً    اهة القومي، حا  ةللل ال 

 .2017في الحةسل  ة  

من حصتتتتتتة الدول العربية من المستتتتتتاعدات الدولية 
 جميع المصادر

حوالي  2016 اإ  صللللللار ال ول الية ال  عل  ة  
في الحللةسللل من  17.2يحثللل مااللةر دوالر مللة  27.0

الح حو  الكاي لاحسلللللللة  ام ال ولال الحق مل لا ول 
النةمال، وحصلللال ةلللوريل  ال النصلللار األ بة من 

مااةر دوالر  ي  8.9هلو الحسلللللللة  ام حا   اسل 
( والىللللللكل 11/7الحاخ  ) ،في الحةسل 32.9 نسللللللبل 

(7.) 
ال من الح حو  ال ةا حي  ل ول الية  ار ا  اإ  صلللللل

لاحسللللة  ام الةةللللحال  )2016-1990( عل ال  ةا 
مااةر  346.8اي حةسال الحق مل لا ول النةمال حوالي 

ار دوالر. حصلللللللل اليةا   ال  األ بة من النصلللللل
، الحل ورا الحسللللة  ام اي حةسال ال ولال  عل ال  ةا

في  21.5مااةر دوالر،  ي  نسللبل  74.4 اإ مق ارهة 
مااةر دوالر و نسللللبل  57.5الحةسل، ثم مصللللة  حق ار 

مااللةر  34.5في الحللةسللل، وفاسللللللطان  حقلل ار  16.6
وةللللللوريل  حق ار في الحةسل،  10.0دوالر و نسللللللبل 

والحسةن في الحةسل،  8.2مااةر دوالر  نسلللللبل  28.3
في الحةسل،  7.9مااةر دوالر و نسللللللبل  27.4 حق ار 

في  7.7الر و نسبل مااةر دو 26.7والسودان  حق ار 
مااةر دوالر و نسللللللبل  23.3  حق ارالحةسل، واألردن 

 (.8( والىكل )11/7الحاخ  ) ،في الحةسل 6.7
 

 (6جدول رقم )
 أكبر الدول المانحة للمساعدات اإلنمائية*

(2017) 

أكبر الدول المانحة لصافي 
 المساعدات من حيث القيمة

المساعدات  افي 
 )مليار دولر(

أكبر الدول المانحة لصافي 
المساعدات كنسبة مئوية من الدخل 

 القومي اإلجمالي

نسبة المساعدات إلى 
القومي اإلجمالي  الدخل

)%( 
 1.01 السوي  35.26 الواليةم الح خ ا األمةيكال

 1.00 لو سحبورغ 24.68  لحة اة
 0.99 النةويم 17.94 الححاكل الح خ ا

 0.72 ال  حةرك 11.48 الاة ةن
 0.70 الححاكل الح خ ا 11.36 فة سة

 .* دول   ضةأل منيحل ال يةون اال  صةدي وال نحال
 .الحص ر: الحو ع ايلك ةو ي لحنيحل ال يةون اال  صةدي وال نحال
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في الحةسل ال ي  0.7في الحةسل )ت ةوزم  سللللللبل  0.9حوالي  2017الحخاي ايجحةلي، حا   اسل هكو النسللللللبل  عل  ة  
 ح دتهة األمم الح خ ف لإل قةأل  ال مس وى الحسة  ام الةةحال(.

 ( 5)رقم جدول 
 الناتج المحلي اإلجماليو النفطيةاإليرادات  إلى إجمالينسبة المساعدات اإلنمائية 

 من الناتج المحلي اإلجمالي النفطيةونسبة اإليرادات 
 ) سبل ماويل(                      

 
 إلىنسبة المساعدات اإلنمائية 

 النفطيةاإليرادات 
 إلىنسبة المساعدات اإلنمائية 
 الناتج المحلي اإلجمالي

 إلى النفطيةنسبة اإليرادات 
 الناتج المحلي اإلجمالي

1999-2011 2012-2017 1999-2011 2012-2017 1999-2011 2012-2017 

 14.08 17.90 0.33 0.08 2.35 0.47 ايمةرام
 27.25 36.06 1.21 0.87 4.46 2.42 السيوديل

 30.87 28.51 0.04 0.07 0.14 0.24 حةن   
 18.43 23.49 0.81 0.38 4.39 1.61  طة
 53.56 44.85 2.13 0.51 3.98 1.14 الكويل

 25.54 30.65 0.97 0.53 3.79 1.74 مجموع ال
 

 س خا  مة  الن طال ان الحسة  ام اي حةسال لا ول الية ال الحة خل وإيةاداتهة  (3)ومن  عل دراةل و اةل ميةمل االرتبة 
 ياي:

ال واييةادام  -1 حةس بة  تبام  (،1999-2011) عل ال  ةف  الن طالوجود  ع ل  ويل  ان الحسلللللللة  ام اي  حل ارت ) ا
ين م  نب ارت ة  في  الن طال ةل ةلي فإن  ل ارت ة  في اييةادام  .(  ةصللللللل  ةلنسللللللبل ل ول ي السلللللليوديل و طة0.85

من  في الحةسل 72الحسلللللللة  ام اي حةسال واليكس  ةليكس. ومن  عل  اةل األثة  ظهةم الن ةسم  يضلللللللةً  ن حوالي 
  ا ل  حةسلفي ال 28و الن طالال ساةام الخةصلللللال في الحسلللللة  ام اي حةسال هي   ا ل ال ساة الخةصلللللل في اييةادام 

لهكو ال ول الحة خل تادي إلل  الن طالمااةر دوالر في اييةادام  1  نخوليوامل   ةى، و  ب إجحةالً  ل مي ل زيةدف 
 مااون دوالر في الحسة  ام اي حةسال الحق مل لا ول الحس  ا ف واليكس  ةليكس  يضةً. 9.86زيةدف  خوالي 

-2012) عل ال  ةف  الن طالالحق مل من ال ول الية ال الحة خل وإيةاداتهة     وجود  ع ل  ان الحسللللة  ام اي حةسال  -2
بة  تبام  (،2017 قل من  ةحال وال خوالم إ( وذلك   ا ل -0.44) احل االرت هة السلللللللة  اك تيه ات ل ول   ن  ل زا  هكو ا

 ةحال   ةى، محة يبان  ن السللاةةللال واال  صللةديل ال ي  ةف هة ال ول الية ال ال ي شلله م تطورام ةللاةةللال و منال من 
  عل هكو ال  ةف لم تي  اليةمل األةةةي الحاثة في الحسة  ام اي حةسال الية ال. الن طالاييةادام 

  

                                                 
حا   احة ا  ةن من   ]1-و 1[رتبة  وم ى اليع ل  ان م ساةين  و   ثة لحيةفل مة إذا  ةن تساة اح هحة مةتبطةً   ساة اال ة وت ةاو   اح ب  ان هو ماشة يقاس اال (3)

 و ا ي امهة. ضيف اليع ل  ) و  ع ل  كسال( و احة ا  ةن من الص ة  احة ي ل  ال رتبة    وي و ع ل  ةديلا(  احة ي ل  ال وجود 1-الواح  ) و
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 أهم تطورات المساعدات اإلنمائية الدولية

وفقةً لاباة ةم الةةلللللحال األولال ال ي تضلللللحنهة تقةية 
ال ة يل لحنيحل ال يةون ل نل الحسلللللللة  ام اي حةسال 

، فق  2018اال  صلللةدي وال نحال الصلللةدر في إ ةيل 
صةفي الحسة  ام اي حةسال الةةحال الح   ق مل من  اإ 
 146.6ال ول الحة خل   ضلللةأل هلو الحنيحل، حوالي 

 ي   ةاجع ة اف   رو  2017مااةر دوالر في  ة  
. وييود ةلللبر ذلك 2016في الحةسل مقةر ل  ية   0.6
، و ةلحقة ل تةاجع الن قةم الحخصللللصللللل لعجتان لإل

خصللللصللللةم إلل ال ول ال ي هي في حةجل زادم الح  
 ام ــل مسة ـقةية ل نـىاة تـة لاحسة  ا. حا  يـ  ث
ل نحال إلل  ن الحسللللللة  ام الثنةسال )من  ا  إلل  ا ( ا

في  4الحوجهل إلل البا ان األ ل  حواً زادم  نسللللللبل 
م الةةللللللحاللل ال ي الحللةسلل، حالل   اسللل الحسلللللللة ل ا

 25جنون الصخةاأل حوالي  ة صصل ل ول  فةيقا
مااةر دوالر.  حة يىللللللاة ال قةية إلل تةاجع  سللللللبل 
صلللللةفي الحسلللللة  ام اي حةسال الةةلللللحال إلل النةتم 
القومي ايجحلللةلي لاللل ول األ ضلللللللللةأل في ل نلللل 

في الحةسل )مقة ل  0.31الحسلللللللة  ام اي حةسال إلل 
 سللللللبل  يا ا  ن  ( وهي2016في الحةسل  ة   0.32

ال ي ح دتهة  لاحسللللللة  ام اي حةسال النسللللللبل اليةلحال
 في الحةسل. 0.7 األمم الح خ ا البةلسل

ال ول الحة خل  اة األ ضلللةأل في ل نل و ال صللليا  
الحسللللللللة لل ام اي حللةساللل ال للة يللل لحنيحللل ال يللةون 

فق  حةفيل دولل اال  صللللةدي واالج حة ي وال نحال، 
ا  ال مكة  هة ضللللللحن   بة ايمةرام الية ال الح خ 

الحة خان ال ولاان في م ةل الحسلللللللة  ام اي حةسال 
 1.31الةةلللحال  اةةلللةً    اهة القومي، حا  ةللل ال 

 .2017في الحةسل  ة  

من حصتتتتتتة الدول العربية من المستتتتتتاعدات الدولية 
 جميع المصادر

حوالي  2016 اإ  صللللللار ال ول الية ال  عل  ة  
في الحللةسللل من  17.2يحثللل مااللةر دوالر مللة  27.0

الح حو  الكاي لاحسلللللللة  ام ال ولال الحق مل لا ول 
النةمال، وحصلللال ةلللوريل  ال النصلللار األ بة من 

مااةر دوالر  ي  8.9هلو الحسلللللللة  ام حا   اسل 
( والىللللللكل 11/7الحاخ  ) ،في الحةسل 32.9 نسللللللبل 

(7.) 
ال من الح حو  ال ةا حي  ل ول الية  ار ا  اإ  صلللللل

لاحسللللة  ام الةةللللحال  )2016-1990( عل ال  ةا 
مااةر  346.8اي حةسال الحق مل لا ول النةمال حوالي 

ار دوالر. حصلللللللل اليةا   ال  األ بة من النصلللللل
، الحل ورا الحسللللة  ام اي حةسال ال ولال  عل ال  ةا

في  21.5مااةر دوالر،  ي  نسللبل  74.4 اإ مق ارهة 
مااةر دوالر و نسللللبل  57.5الحةسل، ثم مصللللة  حق ار 

مااللةر  34.5في الحللةسللل، وفاسللللللطان  حقلل ار  16.6
وةللللللوريل  حق ار في الحةسل،  10.0دوالر و نسللللللبل 

والحسةن في الحةسل،  8.2مااةر دوالر  نسلللللبل  28.3
في الحةسل،  7.9مااةر دوالر و نسللللللبل  27.4 حق ار 

في  7.7الر و نسبل مااةر دو 26.7والسودان  حق ار 
مااةر دوالر و نسللللللبل  23.3  حق ارالحةسل، واألردن 

 (.8( والىكل )11/7الحاخ  ) ،في الحةسل 6.7
 

 (6جدول رقم )
 أكبر الدول المانحة للمساعدات اإلنمائية*

(2017) 

أكبر الدول المانحة لصافي 
 المساعدات من حيث القيمة

المساعدات  افي 
 )مليار دولر(

أكبر الدول المانحة لصافي 
المساعدات كنسبة مئوية من الدخل 

 القومي اإلجمالي

نسبة المساعدات إلى 
القومي اإلجمالي  الدخل

)%( 
 1.01 السوي  35.26 الواليةم الح خ ا األمةيكال

 1.00 لو سحبورغ 24.68  لحة اة
 0.99 النةويم 17.94 الححاكل الح خ ا

 0.72 ال  حةرك 11.48 الاة ةن
 0.70 الححاكل الح خ ا 11.36 فة سة

 .* دول   ضةأل منيحل ال يةون اال  صةدي وال نحال
 .الحص ر: الحو ع ايلك ةو ي لحنيحل ال يةون اال  صةدي وال نحال
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في الحةسل ال ي  0.7في الحةسل )ت ةوزم  سللللللبل  0.9حوالي  2017الحخاي ايجحةلي، حا   اسل هكو النسللللللبل  عل  ة  
 ح دتهة األمم الح خ ف لإل قةأل  ال مس وى الحسة  ام الةةحال(.

 ( 5)رقم جدول 
 الناتج المحلي اإلجماليو النفطيةاإليرادات  إلى إجمالينسبة المساعدات اإلنمائية 

 من الناتج المحلي اإلجمالي النفطيةونسبة اإليرادات 
 ) سبل ماويل(                      

 
 إلىنسبة المساعدات اإلنمائية 

 النفطيةاإليرادات 
 إلىنسبة المساعدات اإلنمائية 
 الناتج المحلي اإلجمالي

 إلى النفطيةنسبة اإليرادات 
 الناتج المحلي اإلجمالي

1999-2011 2012-2017 1999-2011 2012-2017 1999-2011 2012-2017 

 14.08 17.90 0.33 0.08 2.35 0.47 ايمةرام
 27.25 36.06 1.21 0.87 4.46 2.42 السيوديل

 30.87 28.51 0.04 0.07 0.14 0.24 حةن   
 18.43 23.49 0.81 0.38 4.39 1.61  طة
 53.56 44.85 2.13 0.51 3.98 1.14 الكويل

 25.54 30.65 0.97 0.53 3.79 1.74 مجموع ال
 

 س خا  مة  الن طال ان الحسة  ام اي حةسال لا ول الية ال الحة خل وإيةاداتهة  (3)ومن  عل دراةل و اةل ميةمل االرتبة 
 ياي:

ال واييةادام  -1 حةس بة  تبام  (،1999-2011) عل ال  ةف  الن طالوجود  ع ل  ويل  ان الحسلللللللة  ام اي  حل ارت ) ا
ين م  نب ارت ة  في  الن طال ةل ةلي فإن  ل ارت ة  في اييةادام  .(  ةصللللللل  ةلنسللللللبل ل ول ي السلللللليوديل و طة0.85

من  في الحةسل 72الحسلللللللة  ام اي حةسال واليكس  ةليكس. ومن  عل  اةل األثة  ظهةم الن ةسم  يضلللللللةً  ن حوالي 
  ا ل  حةسلفي ال 28و الن طالال ساةام الخةصلللللال في الحسلللللة  ام اي حةسال هي   ا ل ال ساة الخةصلللللل في اييةادام 

لهكو ال ول الحة خل تادي إلل  الن طالمااةر دوالر في اييةادام  1  نخوليوامل   ةى، و  ب إجحةالً  ل مي ل زيةدف 
 مااون دوالر في الحسة  ام اي حةسال الحق مل لا ول الحس  ا ف واليكس  ةليكس  يضةً. 9.86زيةدف  خوالي 

-2012) عل ال  ةف  الن طالالحق مل من ال ول الية ال الحة خل وإيةاداتهة     وجود  ع ل  ان الحسللللة  ام اي حةسال  -2
بة  تبام  (،2017 قل من  ةحال وال خوالم إ( وذلك   ا ل -0.44) احل االرت هة السلللللللة  اك تيه ات ل ول   ن  ل زا  هكو ا

 ةحال   ةى، محة يبان  ن السللاةةللال واال  صللةديل ال ي  ةف هة ال ول الية ال ال ي شلله م تطورام ةللاةةللال و منال من 
  عل هكو ال  ةف لم تي  اليةمل األةةةي الحاثة في الحسة  ام اي حةسال الية ال. الن طالاييةادام 

  

                                                 
حا   احة ا  ةن من   ]1-و 1[رتبة  وم ى اليع ل  ان م ساةين  و   ثة لحيةفل مة إذا  ةن تساة اح هحة مةتبطةً   ساة اال ة وت ةاو   اح ب  ان هو ماشة يقاس اال (3)

 و ا ي امهة. ضيف اليع ل  ) و  ع ل  كسال( و احة ا  ةن من الص ة  احة ي ل  ال رتبة    وي و ع ل  ةديلا(  احة ي ل  ال وجود 1-الواح  ) و
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سوق عربية في مجال إنشاء لتعاون العربي ا
 مشتركة للكهرباء

 
 
 ظرة عامةن

حظي مشروع الربط الكهربائي العربي باهتمام 
في الدول بالغ من أعلى المستويات التنفيذية 

حيث يعتبر الربط الكهربائي العربي أحد العربية 
أهم المشروعات التكاملية العربية ويشكل جانباً 
ً في مسيرة العمل العربي المشترك. يمهد  مضيئا
الربط الكهربائي العربي إلقامة سوق عربية 
مشتركة للكهرباء بين الدول العربية تتم من خاللها 
عمليات تبادل تجارة الكهرباء بشكل يحقق الكثير 
من المزايا االقتصادية واالجتماعية لكافة الدول 

 المشاركة في السوق. 

يعرض هذا الفصل واقع قطاع الكهرباء في الدول 
، وطبيعة حيث اإلنتاج واالستهالك العربية من

هياكل أسواق الكهرباء السائدة في الدول العربية 
وما طرأ عليها من إصالحات، وطبيعة العوامل 
التي تدفع نحو االهتمام بتكامل أسواق الكهرباء 
العربية والمزايا المتوقع الحصول عليها جراء 
تحقيق هذا التكامل. يتم االنتقال بعد ذلك إلى 

اض المالمح الرئيسية للسوق العربية استعر
المشتركة للكهرباء مع التركيز على اإلطار 
التشريعي والمؤسسي للسوق والخطة التنفيذية 
المتفق عليها للتنفيذ مع بيان دور المجلس الوزاري 
العربي للكهرباء ومؤسسات التمويل في دعم 

  وتنفيذ هذا المشروع.

 يةواقع قطاع الكهرباء في الدول العرب

 قدرات المركبةأوالً: ال
شهدت جملة القدرات المركبة إلنتاج الكهرباء في 
الدول العربية زيادة خالل السنوات الماضية حتى 

، 2017يجاوات في عام م 287,968 بلغت نحو
 معدالت استخدام الطاقة الكهربائية  تزايدل كنتيجة

                                                           
(. "الملخص 2014المنتدى العربي للبيئة والتنمية )أفد(، )   )1)

البلدان أفد حول الطاقة المستدامة في  التنفيذي لتقرير
 .7العربية"، ص 

 
 
وسع في ـكرد فعل للنمو السكاني المطرد والتو

ويبين الشكل ، االت البنية التحتية والصناعيةـمج
( نسبة مساهمة المصادر المختلفة إلنتاج 1)

  الكهرباء في الدول العربية. 
تجدر اإلشارة إلى أن الدول العربية ما زالت في 

ما ـمرحلة نمو في شتى المجاالت االقتصادية م
لب المتزايد على الطاقة، ـلبية الطـدعي تـيست

الطاقة الكهربائية المستخدمة بالدول ولذلك فإن 
العربية في ازدياد مستمر سنوياً، ويعرض الشكل 

( القدرات المركبة والحمل األقصى لمجموعة 2)
 .2017من الدول العربية في عام 

البنية األساسية لقطاع الكهرباء في المقابل، تعاني 
الكفاءة، حيث يصل في الدول العربية من ضعف 

على مستويات  الكهربائية الفقد في الطاقة متوسط
، المائةفي  19اإلنتاج والنقل والتوزيع إلى حوالي 

 . (1)في المائة 8بينما يبلغ المعدل العالمي حوالي 

النشرة (. "2017)االتحاد العربي للكهرباء المصدر:   
  ".اإلحصائية

 الفصل 
 الثاني عشر

(: نسبة القدرات المركبة إلنتاج الكهرباء 1الشكل )
 في الدول العربية

22.8  %
بخاري

35.3  %
غازي

26.3%
دورة مركبة

2.6  %
ديزل

0.9  %
فحم 

حجري

7.0  %
أخرى

3.9  %
مائي
0.8  %

رياح
0.6  %

شمسي


